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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Радио Стара Загора 
 
√ Проучване на АИКБ: 70 процента от фирмите в България свързват успеха с дигитализацията 
В най-скоро време професии като тракторист, дизайнер или крояч на дрехи, ще могат да бъдат практикувани само ако 
имаме дигитални умения. Това показва анкета на Асоциация на индустриалния капитал в България, проведена сред 116-т 
фирми от различни браншове.  И ако към момента България е в дъното на класацията в областта на 
дигитализацията, целта е тя бързо да бъде изведена от последните места. Защото това се изисква и от съвременния 
пазар на труда, казва Росица Стелиянова директор "Програми и проекти" в Асоциацията на индустриалния капитал в 
България.  Все пак, нещата не са толкова необнадеждаващи – според резултатите от анкетата, голяма част от българските 
фирми са осъзнали значението на дигитализацията за успешното развитие на бизнеса им, казва Росица Стелиянова. 
В ерата, в която животът ни е все по-тясно свързан с дигиталните устройства, България все още е в дъното на класацията 
по дигитализация.  Мащабно проучване сред фирми, проведено от АИКБ показва, че все пак нещата не са безнадеждни – 
70 процента от предприятията, обхванати в анкетата на Асоциацията на индустриалния капитал в България, са наясно, че 
успехът на бизнеса им е тясно свързан с дигиталното и с дигиталните умения на служителите им. Какво обаче показва 
проучването – в коя сфера на дигиталните познания заетите имат най-добри умения и къде познанията им са най-слаби? 
В днешните времена пазарът на труда се развива изключително динамично и това се усеща от фирмите, казва Росица 
Стелиянова.  Според нея, вече не можем да си позволим да предоставяме средства за умения, които не са необходими 
на новия пазар на труда.  Всеки, който има интерес в конкретна сфера, би могъл сам да финансира обучението си по нея. 
Но когато става въпрос за средства от държавния бюджет, за европейско финансиране трябва да следваме строго целта. 
А тя е България да излезе от дъното на таблицата като изоставаща в дигитално отношение държава, казва Росица 
Стелиянова от Асоциацията на индустриалния капитал в България.   
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
БНТ 
 
√ НС ще работи до окончателното приемане на държавния бюджет, отпада парламентарният контрол 
Народното събрание реши да отпадне парламентарния контрол и да работи до окончателното приемане на второ четене 
на Държавния бюджет. 
Новото заседание започна със скандали. Хамид Хамид от ДПС поиска в залата да присъства финансовия министър Асен 
Василев, който обаче не е в България, тъй като участва в заседание на ЕКОФИН в Париж. 
Лидерът на ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова предложи вместо него да дойде вицепремиерът Корнелия Нинова 
"Ако тази нощ беше създаден прецедент в Народното събрание до 5.20 ч. да се обсъждат текстове без нито един 
представител на правителството, то е редно поне сега, сутринта, да поканите най-малкото финансовия 
министър или поне вицепремиер. Аз държа това да е Корнелия Нинова, която вчера от трибуната си позволи 
назидателен тон към една парламентарна група, с аргумент, че точно ГЕРБ не желае приемането на бюджета и го 
бави. ПГ на ГЕРБ присъстваше до 5,20 ч. сутринта, когато бе закрито заседанието и аргументира всички свои 
предложения .Това не може да се твърди за член на Министерския съвет и по тази причина, тъй като Асен Василев е 
на ЕКОФИН, моля Нинова да бъде поканена в залата“, прикани Десислава Атанасова. 
А Делян Добрев от ГЕРБ-СДС предложи управляващите да изтеглят бюджета, да актуализират параметрите, с оглед на 
променящата се икономическа и финансова среда заради войната в Украйна. Не закъсня реакцията на БСП. 
"Хубаво е, когато някой казва какво се случило от трибуната, поне да е бил тук, за да знае какво се е случило. 
Вицепремиерът Нинова с още 5 министри бяха тук до 2 часа нощес. До 6 без 20 опозицията поставиха 118 процедури 
по начина на водене и само 4 изказвания по същество като едно и също изказване правиха по няколко пъти. Аз 
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апелирам към всички народни представители, дали бюджета е актуален или не, трябва да го приемем. Г-н Добрев, 
трябва добре да знаете, че няма как бюджет на второ четене в пленарна зала да бъде върнат. Интриги и процедури 
правихте вие тази нощ,...а вчера ,до 2 през нощта, половината МС беше в зала и нямаше въпроси към тях за 
съжаление“, заяви Георги Свиленски,председател на ПГ на БСП за България. 
От ДПС се възмутиха,че управляващите правят анализ на опозицията. 
"Г-н председател, направете остра забележка на г-н Свиленски. Той не е шеф на опозицията да казва кой какви 
процедури и изказвания да прави. Ако г-н Свиленски предлага да изгони опозицията и да си гледате бюджета, явно 
първите наченки на агресия са факт", коментира Хамид Хамид от ДПС. 
Заседанието продължи с гласуване на точките, по които беше проведен дебат тази нощ, свързани с парите за 
енергетиката,икономиката, земеделието и регионалното развитие. 
 
√ Скандали заради парите за енергетика на среднощното заседание в НС 
Скандалите при обсъждане на второ четене проекта за Държавен бюджет продължиха и след полунощ. Опозицията 
обвини управляващите, че са заложили малко средства за енергетиката, които не компенсират шоково растящите цени 
на енергоресурсите. В дебатите се включиха и министрите на икономиката Корнелия Нинова и на енергетиката 
Александър Николов. 
Според опозицията заложените 996 млн. за енергетиката са крайно недостатъчни, след като енергоносителите рязко 
скочиха заради войната в Украйна, затова призоваха управляващите да актуализират сметката. 
Прочитът на бюджета на Министерството на енергетиката ни дава основание да сме обезпокоени, тъй като в 
бюджета не виждаме средства за компенсацията след март, свързани с високите цени на енергоресурсите. 
Тенденцията е тези високи цени да продължат и ситуацията ще става все по сложна, заяви Теменужка Петкова- ПГ 
на ГЕРБ- СДС. 
От "Възраждане" също се включиха в критиките. 
България трябва да мисли да защитим себе си и не да мислим за либерализация, а за нови ядрени мощности, които 
вие имахте и като коалиционно обещание, не да противопоставяте два проекта за АЕЦ. Да използваме създалата 
се обстановката и да запазим въглищните си централи, които работят с местни въглища и ни правят независими, 
каза Искра Михайлова- ПГ на "Възраждане". 
Министърът на икономиката Корнелия Нинова реши да отговори на опозицията вместо колегата й Александър Николов, 
който също беше в залата. 
В момента се подигравате с парламентаризма и над 6 млн. които чакат този бюджет, защото добър или лош, той 
помага на 6 млн. българи. Колеги от ГЕРБ чуйте какво казвате - много ляв бюджет. Вие подкрепихте ли 
майчинските, ваучерите за храна и 9 млн. за хората с уврежданията? Не го подкрепихте и толкова, ама да се спре 
това тук, каза Корнелия Нинова- министър на икономиката. 
Последва остра реакция от председателя на парламентарната група на ГЕРБ. 
Г-жо Нинова, не разбрахме в каква роля направихте това изказване. И точно затова трябваше, г-н председател, да я 
прекъснете, защо ако сте го направили от името на коалиционното мнозинството, трябва да си скъсате 
коалиционното споразумение. Ако го правите като партиен лидер, то този тон можете да държите, освен на 
онази част от парламентарната група, чиито лидер сте, или ако си мислите, че вие държите тон на 
вътрешнопартийно събрание, на което изключвате ваш член- бъркате, каза Десислава Атанасова- предс. На ПГ на 
ГЕРБ-СДС. 
Изказването на лидера на групата на ГЕРБ провокира ответна реакция от ляво. 
Трябваше да отнемете думата на г-жа Атанасова, защото 14 часа не е разбрала, че ние днес разглеждаме 
бюджета. Вие издевателствате и саботирате бюджета и когато ви казаха, че саботирате 6 млн. българи ви 
заболя. Стига сте викали. Не се притеснявайте за кворума, бюджетът ще бъде приет в рамките на днешния ден, 
колкото и да го саботирате, каза Георги Свиленски, БСП. 
Провокиран от дебата енергийният министър се опита да отговори на част от критиките на опозицията. 
В днешната ситуация да се правят изказвания с лъжи, е престъпление. И ще кажа някои от тях. Тук чухме, че се 
търси предвидимост по време на война за ценови продукти. Ако някой ми обясни как се случва, ще бъда доволен. Ще 
направя само една разлика между средно претеглена и средноаритметична цена, за да се разбере компенсацията. 
Ако човек яде само свинско, а вие ядете само зеле, е средно аритметично. Ако ядете свинско със зеле е средно 
претеглено, каза Александър Николов -министър на енергетиката. 
Дебатът се изостри, депутатите влязоха в остри пререкания и препирни. Председателят на бюджетната комисия 
предложи да се прекратят дебатите по точката. От ГЕРБ се възмутиха и поискаха поредната почивка. 
След подновяването на заседанието се оказа, че няма кворум, поради което разискванията продължиха, но гласуванията 
бяха насрочени за следващото заседание днес от 9 ч. 
 
√ МС прие продължаване на компенсациите в сектор "Енергетика" 
Министерският съвет прие продължаване на компенсациите в сектор "Енергетика". Това заяви след края на редовното 
заседание премиерът Кирил Петков. 
"Гражданите не трябва да се опасяват от високите цени на тока и газа. Българското правителство стои твърдо 
зад съществуващите възможности за компенсация", допълни Кирил Петков. 
"Няма индикации за риск от забавяне на доставките на петрол, както към рафинериите, така и на търговски принцип", 
увери министърът на енергетиката Александър Николов. 
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И добави, че плановете са ясни. Следват се всички възможни алтернативни канали, трасета и партньори. 
"Въпреки това ще проведем разговори с всички корпоративни партньори, възможни и в близост", увери Николов.  
И добави, че възможностите са ясни. 
"Знаете за Южния газов коридор, колкото се отнася за конвенционални трасета, както и за втечнен  газ", каза 
министърът на енергетиката. 
Николов увери, че структурата на компенсациите продължава и ще обхване целия отоплителен сезон до края на март. 
"Няма промени свързани с операторите, с компенсациите на битови потребители на природен газ и свързаните  с 
индустрията", заяви Николов. 
 
√ Енергийният министър за горивата: Търсят се алтернативи в случай на проблем 
Правителството е създало групи, които работят по преодоляването на рисковете за България, свързани със започналата 
военна операция на Русия в Украйна, сред тях - осигуряване на газовите доставки и киберсигурността. Енергийният 
министър съобщи, че се търсят и алтернативни доставки на горива в случай на проблем. 
На закрито оперативно заседание правителството е обсъдило ситуацията в Украйна и военните удари, които Русия 
нанася. 
Тази агресия ние виждаме, че е непровокирана от Украинската страна и това, че те го правят в такъв сериозен 
мащаб за нас е недопустимо на територията на Европа такива действия да бъдат толерирани, заяви Кирил 
Петков, министър-председател. 
Обсъдени са и потенциалните рискове за страната ни. 
Българското правителство вече задейства оперативни групи по различните рискове, за да сме сигурни, че във всяко 
едно измерение, което може да донесе риск за българската национална сигурност ние сме готови, допълни Кирил 
Петков, министър-председател. 
Сред основните теми, по които оперативните групи работят са енергийната сигурност и киберсигурността. 
Военно-временни запаси, нива на тези запаси. Така, че всички тези неща сме абсолютно готови. Българските 
граждани могат да са спокойни, че работим много оперативно. И пак казвам, в този момент няма директна заплаха 
за нас, каза Кирил Петков, министър-председател. 
Към този момент няма проблем с газовите доставки. Според енергийният министър, обаче, риск в тази насока 
съществува и се разработват алтернативни варианти. 
Плановете са ясни, следваме всички възможни алтернативи канали и всички алтернативни трасета и партньори. 
Възможностите са ясни, знаете за Южния газов коридор - до толкова доколкото се отнася за конвенционални 
трасета и както и втечнен газ, заяви Александър Николов, министър на енергетиката. 
Петролните доставки също са редовни и няма индикации за проблеми, но се подготвят алтернативни решения. 
Въпреки това ще проведем разговор с всички корпоративни партньори възможни и в близост, при настъпване на 
подобен риск да имаме подготвен сценарий, допълни Александър Николов, министър на енергетиката. 
Правителството е удължило до края на март мерките за компенсиране на бизнеса за високата цена на електроенергията 
и на битовите потребители на природен газ. 
Всички граждани да знаят, че компенсациите продължават и не трябва да се опасяват от високи цени на тока и 
газа, каза Кирил Петков, министър-председател. 
Схемата за компенсации се запазва същата като действащата в момента, увериха от правителството. 
 
√ След инвазията в Украйна: Идва ли нова световна финансова криза? 
Дали конфликтът в Украйна ще доведе до световна финансова криза зависи от продължителността му, заяви в ефира на 
БНТ финансовият анализатор Георги Райков. 
По думите му към момента е рано да говорим за глобална финансова криза, но ако инвазията се задълбочи и войната се 
проточи във времето, това ще доведе до тежки финансово-икономически последици за целия свят. При този сценарий 
очакванията са за забавяне на глобалния икономически растеж, съчетан с растяща инфлация. 
Основен риск е поскъпването на енергийните суровини като освен газ Русия е и ключов доставчик на никел, паладий и 
селскостопанска продукция и всички тези фактори могат да доведат до висока инфлация, заяви Райков. 
Той подкрепя тезата, че е малко вероятно Русия да спре на 100% газовите доставки към България, предвид факта, че от 
тръбата, от която получаваме синьо гориво, се снабдява и Сърбия. 
"За цялата си история и по време на Студената война Русия не е прекъсвала газовите си доставки към Европа. Малко 
вероятно е това да се случи, още повече, че инфраструктурата им е такава, че количествата няма как да бъдат 
пренасочени." - каза Райков. 
Според него санкциите няма да имат трайно негативен ефект върху Руската федерация. 
Георги Райков е оптимист, че сегашната криза ще ускори прехода към диверсификация в Европа. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Ексклузивно от нашите пратеници: Нощувахме на бензиностанция, където бяха разположени украински военни сили 
Нощта прекарахме на бензиностанция, където бяха разположени украински военни сили, масово хората нощуват по 
такива осветени места. Има български граждани в Мелитопол, Миколаев и Херсон. В момента се намираме на 150 
километра от Одеса. По пътищата се срещат все по-малко хора, възможните маршрути за изтегляне от Източна към 
Западна Украйна стават все по-малко. Хиляди хора се насочват към границата с Румъния, Молдова и Полша. Това заяви в 
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"Денят започва" репортерът ни Александър Марков. Колегите от БНТ Александър Марков, Владимир Богдански и Роберт 
Вецов са единственият български екип в епицентъра на конфликта в Украйна. 
По думите му по главните пътища на страната продължават да циркулират цистерни към Източна Украйна, където 
горивото е най-необходимо. В Одеса е въведен комендантски час от 22 вечерта до 6 сутринта, никой няма право да се 
движи по градските и извънградските пътища, повече 20 литра гориво никой не може да си сипе. 
"Някои българи от български етнически произход, които нямат български паспорт, ни помолиха за съдействие за 
връзка с Министерството на външните работи, за да бъдат включени в процеса по евакуация. Няма проблем с 
доставката на хранителни продукти, големият проблем е горивото", допълни Александър Марков. 
Вторият ден от руската военна операция в Украйна започна в 4 часа тази сутрин. На север край Киев руска танкова колона 
е била спряна край град Иванков след като украинската армия е взривила мост, за да спре това настъпление. Самата 
столица е била обстрелвана от ракети, руски самолет е бил свален, пострадала е жилищна сграда. 
Украинският президент Зеленски заяви, че руски диверсионни групи вече са влезли в столицата. Късно снощи беше 
съобщено, че руските сили са овладели контрола и върху Чернобил. На запад местно летище край град Ровно е било 
ударено тази сутрин с 2 ракети, пистите са разрушени. Продължават сраженията и на юг - руските сили са ударили град 
Приморск, в резултат на нападението има загинали и ранени, съобщиха от украинската армия. 
 
√ Урсула фон дер Лайен: Путин се опитва насила да преначертае картата на Европа 
ЕС одобри санкции срещу Русия 
Лидерите от Европейския съюз одобриха нови санкции срещу Русия на извънредна среща в Брюксел. Те обхващат 
финансовия сектор, енергетиката и транспорта, стоките с двойна употреба, както и визовата политика. 
"Първо, този пакет включва финансови санкции, които спират достъпа на Русия до най-важните капиталови пазари 
и е насочен срещу 70 процента от руския банков пазар. Но също и към ключови държавни компании, включително в 
сферата на отбраната. В енергийния сектор нашата забрана за износ ще засегне петрола и ще направи невъзможно 
Русия да модернизира петролните си рафинерии, приходите от които през 2019 година са в размер на 24 милиарда 
евро. Путин се опитва да подчини приятелска европейска държава. Насила опитва да преначертае картата на 
Европа. Той трябва и ще се провали", заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия. 
 
БНР 
 
√ НС категорично осъди Русия за военната интервенция в Украйна 
Парламентът прие декларация, в която „категорично осъжда грубото нарушение на международното право от страна на 
Руската федерация и посегателството срещу териториалната цялост чрез военна интервенция срещу Украйна“. 
Срещу нея гласуваха само депутатите от „Възраждане“, а един народен представител от „Продължаваме промяната“ 
избра позицията „въздържал се“. 
В декларацията се изразява подкрепа за партньорите и съюзниците ни в ЕС и НАТО за налагане на пакет от мерки, 
включително санкции с цел деескалация на конфликта. 
Депутатите дават мандат на българското правителство да предложи помощ за Украйна и на сънародниците ни там, да 
подкрепи обща европейска позиция и да представи план за преодоляване на последствията за България.  
От парламентарната трибуна премиерът Кирил Петков заяви, че тази вечер на среща с европейските лидери в Брюксел 
ще подкрепи обща позиция и се обърна към българските граждани. 
„Аз искам да успокоя българските граждани, които в момента гледат – няма директен риск в този момент, по никакъв 
начин, за военен конфликт на територията на България. Но българското правителство в момента има над 10 работни 
групи, за да оцени рисковете във всяка една от сферите и да сме сигурни, че имаме най-адекватните действия в този 
момент“. 
Възрази зам.-председателят на ПГ на „Възраждане“ Цончо Ганев. 
„Икономическите последствия – налагане на тежки санкции спрямо Руската федерация, е нещо второстепенно за 
България и за всеки един българин. Ние от „Възраждане" сме категорично против България да е инициатор на каквото и 
да е било в това отношение и да участва в каквито и да е било санкции спрямо Руската федерация. 
Премиерът Кирил Петков беше категоричен: 
„Нека не забравяме, че това не са просто Украйна и украинците. Ние имаме българско малцинство там. Ако в този 
момент, когато се стреля по българско малцинство, когато има и български граждани в една държава в Европа, и някаква 
чужда държава в момента я обстрелва отвсякъде, и ние да се опитваме да говорим за някакви политически игрички кой 
как ще подкрепи. Или сме лидери тука, или просто някой от вас според мен нямат място на тези места“. 
Петков беше изпратен с аплодисменти от народните представители в пленарна зала. 
Българският парламент взе правилното решение, заяви в кулоарите на Народното събрание премиерът Кирил Петков 
след приемане на декларацията за ситуацията в Украйна. Това е и позицията, която той ще  отстоява в Брюксел. 
„Това, че в момента толкова ясно бе заявено от парламента, днес като отида в Брюксел, аз имам пълен мандат да мога 
да взимаме правилните решения и да имаме един глас с европейското семейство. Но имаме предвид и рисковете, които 
са свързани с всяко едно движение, защото продължава на българското правителство все пак главният приоритет да 
бъде деескалация на напрежението, ако това още е възможно“. 
Парламентарната група на БСП обяви, че осъжда военните действия и нарушаването на принципите на международното 
право, но е категорично против налагането на санкции срещу Русия. Това е последователна политика на социалистите, 
коментира депутатът Александър Симов. 
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„Защото тук, при това гласуване, ние изхождаме реално от българския национален интерес. Когато се въвеждат санкции, 
никой не пита кой плаща цената. Големите икономики намират начини да ги заобиколят, а най-накрая страни като 
България се оказват потърпевшите в тази ситуация. Това е принципна наша позиция. Отново искам да подчертая, че това 
е основната причина ние да не подкрепим такива санкции и да гласуваме „въздържал се“. Не смятам, че някой може да 
обвини БСП в безпринципна позиция.“ 
„Против“ текста на декларацията гласуваха депутатите от „Възраждане“, а двама от „Продължаваме промяната“ и 18 от 
БСП се въздържаха за санкциите срещу Русия. 
 
√ След среднощно заседание НС ще продължи второто четене на държавния бюджет 
След среднощно заседание, продължило до 5.20 часа тази сутрин, Народното събрание ще продължи работата по 
второто четене на държавния бюджет. Малко след 1 ч. депутатите не успяха да съберат кворум и председателят на 
Народното събрание Никола Минчев реши да проведе заседанието в режим докладване на текстове от законопроекта и 
дебатирането им, но без възможност за гласуване. 
Разискванията през нощта се проведоха в полупразна пленарна зала. 
В среднощното пленарно заседание депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев поиска връщане на бюджета в ресорната 
парламентарна комисия, за да бъде актуализиран след военните действия в Украйна, които ще доведат до допълнително 
оскъпяване на енергоносителите. 
"Ако ние затворим бюджетната процедура, евентуални корекции на бюджета ще отнемат не по-малко от два месеца, за 
да бъдат приложени. Не се ли заделят сега пари за такива компенсации, няма как да бъдат дадени, дори правителството 
да ги има". 
Енергийният министър Александър Николов обвини ГЕРБ за състоянието на енергетиката у нас, а вицепремиерът 
Корнелия Нинова призова дебатите да се върнат в професионалния им тон. 
"Шест милиона и половина хора чакат нещо да се случи в този бюджет, а от вчера знаете какво се случва и в света и какви 
ще са последиците". 
Разискванията по бюджета многократно бяха прекъсвани от процедурни хватки, както и от реплики и дуплики с изцяло 
политически характер без аргументи по същество. Байрам Байрам от ДПС. 
"Уважаеми колеги от управляващото мнозинство, качили сте се на джипката и сте се запътили, но да знаете, че сте се 
запътили към пропастта". 
Настимир Ананиев от "Продължаваме промяната": 
"Първо е среднощната джипка заради вас, защото ако не бяхте забавили цялото приемане на всички неща, с 
прекратяване на дебата, на всичко останало, ние щяхме всъщност да сме гласували или прочели този текст". 
В ранните сутрешни часове заседанието все пак бе прекратено след като малкото останали депутати в пленарната зала 
настояха за  това. 
"Уважаеми господа управляващи, от управляващата опозиция, по-опитни сме от вас в парламентарната практика. 
Разбирам, че искате да заглушите опозицията, която да се умори, да си тръгне господин Каримански да си прочете 
нещата и утре само да ги гласуваме. Няма да стане". 
"Как да затруднявате по-нататъшната работа, очевидно това искаше да каже професор Ангелов. Ще го кажа така, може 
би не е случайно, че изборите спечели коалиция, от чиято парламентарна група 66 от 67 народни представители са за 
първи път. Може би това са искали хората", заяви председателят на парламента Никола Минчев в отговор на коментара 
на Костадин Ангелов от ГЕРБ. 
 
√ МС одобри закриване на спецправосъдието 
Закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните 
специализирани прокуратури, уреждане на статуса на работещите в тях съдии, прокурори, следователи и 
администрация, както и приключването на висящите дела при спазване на принципа за неизменност на състава. Това 
предвижда приетият вчера от правителството законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 
(ЗСВ). 
Със законопроекта се предлага и отмяна на кариерните и финансови бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), 
главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС (ИВСС), както и кариерните бонуси за административните 
ръководители на съдилищата и прокуратурите и техните заместници. 
„Структурните и организационни промени по отношение на звената на специализираното наказателно правосъдие имат 
за цел да гарантират конституционния принцип за независимост на съдебната власт и защитата на конституционните 
права на гражданите. 
За десетгодишния срок на своето действие, специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не 
постигнаха заложените със създаването им през 2011 г. цели“, се посочва в мотивите към законопроекта. 
 
√ Стефан Янев: Не говорим с войнствена риторика, за да не се затваря вратата за дипломацията 
Вратата за дипломатически контакти не бива да бъде затваряна, заяви министърът на отбраната Стефан Янев в кулоарите 
на Народното събрание след засекретено заседание на тема сигурност във връзка с руското нахлуване в Украйна: 
„Нарочно не говорим с войнствена риторика – затова, защото по този начин нито НАТО, нито президентът Путин затварят 
напълно вратата за дипломацията. В един момент активните действия ще свършат, ще има нужда отново от дипломация 
и в този смисъл трябва да бъдат отворени тези канали, така че да може да се умиротвори ситуацията, когато това е 
възможно“, заяви военният министър. 
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Вчера Народното събрание заседава при закрити врата заради ситуацията в Украйна. В заседанието участваха шефовете 
на службите за сигурност, адмирал Емил Ефтимов, министърът на отбраната Стефан Янев, министърът на външните 
работи Теодора Генчовска. Те предоставиха информация на депутатите за военната интервенция, която съдържа и 
секретна част. 
 
√ Започна Международното туристическо изложение "Ваканция и СПА" 
Репортаж на Мила Младенова за предаването ''12+3'' на програма ''Хоризонт'' 
Военните действия в Украйна са сред най-коментираните теми сред посетителите на най-голямото туристическо събитие 
в България - Международното туристическо изложение "Ваканция и СПА", което се провежда в Интер Експо Център в 
столицата. 
Министърът на туризма Христо Проданов и туристическият сектор изразиха надежда конфликтът да приключи бързо и да 
се разреши със средствата на дипломацията. 
"При всички случаи ще има отражение на входящия туризъм, не бих се ангажирал да прогнозирам в каква степен и на 
кои пазари, но най-вероятно първо ще пострадат круизите". Това заяви пред БНР Байко Байков, управител на един от 
големите туроператори на нашия пазар. 
От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Мила Младенова. 
 
√ Рискът за България от войната в Украйна е 20% инфлация 
С Красен Станчев разговаря Антония Попова 
Инфлация до 20% за страната ни вследствие на конфликта Русия-Украйна прогнозира икономистът Красен Станчев.  Той 
уточни, че тотва е основният икономически риск за България. 
„Тя ще дойде през ръста на цените на енергийни ресурси и метали. Процесът на инфлация ще продължи и няма да се 
задържи на нивото от януари и февруари миналата година в размер на 10%, а нероятно ще се увеличи и до 15-20%. Това 
означава една пета загуба от всеки лев“. 
Станчев прогнозира и политически последици за страната ни, като подчерта, че би поискал оставката на военния 
министър Стефан Янев. Като аргумент той заяви, че Янев  де факто през цялото време е подкрепял офанзивата на Кремъл 
заедно с президента Румен Радев. 
"Не виждам какво може да направи в ситуацията България сама. Това, което трябва да се направи, е да се преразгледа 
държавния бюджет за тази година и да се променят стратегиите по повод за участието ни в защитните сили на НАТО, това 
да се бюджетира и е по-добре да се трупат резерви, отколкото да се увеличават разходите".  
По думите на Станчев, основният проблем е цената на енергийните ресурси, която ще се вдига нагоре и вероятно  ще се 
удвои. През Украйна преминават около една трета от доставките на природен газ за ЕС и остават каналите за износ на 
природен газ от Русия - "Северен поток" и "Турски поток", който преминава през България. Това ще бъде инструмент за 
влияние на Руската федерация върху ЕС и вкл. и върху България. 
 "Възможно е Русия да се опита да вклини разединение в ЕС и то да дойде през България, заради наличието на такава 
тръба". 
Станчев предположи, че действително е възможно цената на газа да скочи поне двойно за европейците до края на 
годината. Санкциите, които ЕС налага, заедно със САЩ и Великобритания засега не засягат енергийните 
доставки.  "Северен поток" 2 така или иначе не работи като канал за доставка засега, но "Северен поток" 1 и "Южен 
поток" работят и не вярвам санкциите да ги засегнат. 
Чуйте повече от звуковия файл. 
 
√ Превозвачи: Има риск за доставките на стоки заради конфликта в Украйна 
Има риск за доставките на стоки заради военния конфликт в Украйна , съобщиха от съюза на международните 
превозвачи. 
Председателят на организацията Йордан Арабаджиев обясни, че ще се търсят нови маршрути за ТИР-овете: 
"И ние очакваме следващите дни да видим по какъв начин ще се направи организация да се извършват тези превози, 
защото имаме изключително сериозен процент транспорт, който, първо, е от Турция за Русия, на второ място - от 
България за Украйна, Русия, Финландия и т.н". 
 
√ В Европа токът за днес поскъпва до 210, в България до 219 евро 
Средната цена на тока за днес на европейските енергийни борси нараства до 210,24 евро за мегаватчас, а 
електроенергията в България поскъпва с цели 28,5% до 219,32 евро за MWh (или 428,96 лева). 
В рамките на търговията за вчерашния ден (24-ти февруари) средната цена на тока в нашата страна е 295,64 лева за 
мегаватчас (или 151,16 евро). Това показват днешни данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
Силното поскъпване на електронергията в Европа е в резултат на рязкото поскъпване на петрола и на природния газ след 
започналата руска инвазия в Украйна, която рискува да постави под заплаха руските енергийни доставки за стария 
континент. 
Петролът Брент поскъпна още рано сутринта вчера над 100 долара за барел, като априлските фючърси дори достигнаха 
ценови връх от 105,79 долара за барел - най-високо ниво от средата на 2014 г., преди да върнат леко назад към 103,65 
долара за барел, но все още нараствайки в рамките на деня с над 7%. 
Цената на природния газ в Европа пък нарастваха в късния следобед с цели 55% към 138 евро за мегаватчас, като беше 
достигнат ценови връх от 144 евро за MWh - най-високо ниво от 23-ти декември 2021 г. 

https://bnr.bg/post/101606272/zapochna-mejdunarodnoto-turistichesko-izlojenie-vakancia-i-spa
https://bnr.bg/post/101606058/riskat-za-balgaria-ot-konflikta-e-20-na-inflacia


7 

 

 
Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (25-и февруари) най-високи цени на електричеството са отчетени в Словения 
и Хърватия (по 267,53 евро за мегаватчас), следвани от Швейцария (265,67 евро), Франция (245,43 евро) и Белгия (242,66 
евро). 
Най-ниска е цената на тока за петък в Полша (103,86 евро за MWh), следвана от Германия (119,96 евро), Чехия и Словакия 
(по 141,46 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за петък (25-и февруари) се 
повиши с цели 28,48% до 219,32 евро (или 428,96 лева) спрямо 170,70 евро (или 271,13 лева) за четвъртък (24-ти 
февруари). 
На 22-ри декември 2021 г. цената в нашата страна скочи до рекордни 421,59 евро (или рекордни 824,55 лева за MWh), 
показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
 

 
 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в четвъртък (24-ти февруари) 
достигна 295,96 лева за мегаватчас (или 151,32 евро), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в широкия 
диапазон между 204 и 372 лева за мегаватчас. 
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√ Германия: Пакетът от санкции на ЕС ще отдели Русия от цялостното индустриално развитие 
Немското икономическо министерство подчерта досегашната си енергийна зависимост от Русия 
Германският икономически министър Роберт Хабек заяви, че неговото министерство ще направи всичко, за да гарантира 
енергийната сигурност на Германия. Същевременно той отбеляза енергийната зависимост на неговата страна от Русия. 
"35% от нашия петрол идва от Русия, като имаме петролни запаси за 90 дни. 55% от нашия газ също идва от Русия", 
посочи той и добави: "Няма начин да се избегне вредата за германската икономика" от предстоящите нови санкции на ЕС 
спрямо Москва, съобщава Ройтерс. 
"Санкциите целят да ударят силно Русия, а Германия - възможно най-леко", добави той. 
Според Хабек доставките на газ за тази година са осигурена, като Германия ще подготви газовия си резерв за следващата 
година. 
"С оглед, че и 50% от въглищата ни идват от Русия, ние ще е изградим резерв от въглища. Стремим се да се откажем от 
изкопаемите горива възможно най-скоро", посочи немският икономически министър. 
Изявлението на Хабек звучи така, сякаш Германия се готви да прекъсне енергийната си зависимост от Русия, но според 
редица анализатори това може да стане дългосрочен, а не в краткосрочен план. 
 
√ Зеленски обяви обща мобилизация, смята санкциите срещу Русия за недостатъчни 
Наложените на Русия санкции не са достатъчни, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски, който потвърди пред 
Ройтерс, че руската страна е подновила ракетните си удари рано тази сутрин. По думите му атаките са насочени и към 
военни, и към цивилни цели. 
По-рано Володимир Зеленски обяви 90-дневна обща мобилизация на населението и критикува западните съюзници, че 
страната му е оставена да воюва сама с Русия. Зеленски заяви, че остава в Киев, а семейството му няма да напуска 
страната въпреки информациите за съществуващи заплахи за сигурността им. 
В обръщение към нацията тази сутрин Володимир Зеленски призова Москва за прекратяване на огъня. „Рано или късно 
Русия ще трябва да говори с нас за прекратяване на военните действия“, каза той. 
Междувременно централната банка на Украйна забрани плащания към лица в Русия и Беларус, както и операции, 
включващи валутите на двете държави. 
 
√ 137 убити в Украйна в първия ден на руското нахлуване 
137 убити в Украйна в първия ден на руското нахлуване 
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през първия ден на военни действия в Украйна са убити 137 
души. Той подписа и указ за обща мобилизация на населението. Тя ще бъде в сила в рамките на 90 дни. Зеленски 
съобщи, че руски групи саботьори вече се намират на територията на Киев. 
Във видеобръщение към нацията Зеленски подчерта, че страната му е оставена да воюва сама с Русия. 
"Оставени сме сами да отбраняваме държавата си. Кой е готов да се бие редом до нас? Не виждам никого." 
 Зеленски отправи и други критики към западните съюзници. 
"Попитах директно 27-те лидери на Евросъюза дали ще приемат Украйна в НАТО. Всички се страхуват да отговорят. Но 
ние не се страхуваме, не се страхуваме от нищо. Не се страхуваме да защитим страната си, да говорим с Русия, да 
говорим за гаранции за сигурност за нас. Но какви гаранции ще получим? И най-важното - кои страни ще ни ги 
предоставят?" 
Зеленски съобщи, че остава в столицата Киев, а семейството му също е в Украйна, въпреки че той бил поставен като цел 
номер едно от руснаците, а семейството му - като цел номер две. Зеленски коментира, че Русия иска да навреди 
политически на Украйна като ликвидира държавния глава.  
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√ Втори ден сражения в Украйна, боеве в покрайнините на Киев 
Атаката на руската армия срещу Украйна продължава днес втори ден, сражения се водят в покрайнините на столицата 
Киев. Градът втора нощ беше разтърсен от експлозии. 
Жертвите от първия ден на руското нахлуване са 137 - сред тях и цивилни, съобщи украинският президент Володимир 
Зеленски. 800 са убитите руски военнослужещи, твърди украинската армия. 
Най-малко три експлозии разтърсиха столицата Киев около 4.30 часа сутринта. 
Руски крилати или балистични ракети поразяват цели в столицата, съобщават от украинското вътрешно министерство. 
Една от ракетите е ударила жилищна сграда, заяви кметът на града Витали Кличко. Трима души са ранени, един от тях в 
тежко състояние. 
Активирана е украинската противовъздушна отбрана. Сражения вече се водят в покрайнините на столицата. На 100 км 
северозападно от Киев украинската армия взриви мост и спря колона от руски танкове. 
По информация на източници от Белия дом руски механизирани сили, които влязоха вчера в Украйна от Беларус, се 
намират на 20 километра от столицата. 
Вчера руски парашутисти установиха контрол върху летището „Гостомел“ в северозападните покрайнини на Киев. Според 
източници в западно разузнаване руските сили са установили „пълно въздушно превъзходство“ над украинското 
въздушно пространство, предаде АФП. 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че руски саботажни групи вече са влезли в Киев и призова 
жителите на града да бъдат нащрек. Много от тях прекараха нощта в бункери или в метростанциите. 
До 7 часа в Украйна имаше комендантски час от 22 часа снощи. 
Във видеобръщение към нацията Зеленски подчерта, че страната му е оставена да воюва сама с Русия. 
„Оставам в столицата, семейството ми също е в Украйна, децата ми са в Украйна. Къде точно се намират нямам право да 
кажа. Според информацията ни врагът ме е белязал като мишена номер 1, семейството ми е мишена номер 2. Искат да 
навредят политически на Украйна като ликвидират държавния глава.“ 
Руските сили установиха контрол и върху ядрената централа Чернобил. Тя не функционира след аварията от 1986 г. 
година, но районът остава високо радиоактивен. 
От Белия дом осъдиха достоверни съобщения, че в централата са държани като заложници цивилни служители.  
Украинската армия съобщава, че продължават сраженията в югозападната част на страната, отбраняват се военни бази и 
пристанището в Одеса на брега на Черно море. Очаква се в ранните часове на деня да има нападения срещу областите 
Суми, Чернигов, Херсон, Житомир и Харков.  
13 граничари бяха убити при отбраната на Змийския остров в Черно море, който най-вероятно е овладян от руските сили.  
Системите за противоракетна отбрана са свалили 15 руски летателни апарата, съобщават от командването на въздушните 
сили на Украйна.  
Ръководството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа започва евакуация на всички служители на 
Специалната мониторингова мисия. 
 

 
Карта на известните руски атаки на територията на Украйна към полунощ. Графика: АП 
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√ ЕС налага "масирани и тежки" санкции на Русия 
Европейските лидери приеха пакет от санкции срещу Русия в 5 ключови области - финансовия, енергийния, транспортния 
сектор, контрол върху износа, забрана за износ на финанси и визова политика. Това каза след продължилото до късно 
през нощта заседание председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
Президентът Путин избра да върне войната в Европа и в момента сме свидетели на пълномащабна интервенция в 
Украйна, каза Фон дер Лайен. Ние ще държим Кремъл отговорен за това, бе категорична тя. За финансовите санкции тя 
поясни, че с тях се орязва достъпа на Русия до най-важните капиталови пазари: 
„На прицел са 70 на сто от руския банков пазар, както и ключови държавни фирми, в т.ч. в сферата на отбраната. Тези 
санкции ще увеличат разходите по заемите на Русия, ще повишат инфлацията и постепенно ще подкопаят руската 
индустриална база. На прицел е и руският елит, чиито депозити пречупваме, така че повече да не могат да крият парите 
си в данъчния европейски рай.“ 
Нашата забрана за износ ще удари нефта, като направи невъзможно за Русия да усъвършенства своите нефтени 
рафинерии, които ѝ донесоха приход от 24 млрд. евро през 2019-та година, каза още тя. 
В санкциите влиза и забрана за износ на всякакви самолети, както и части и оборудване за тях за руските авиолинии. 
Това ще удари по ключови сектори от икономиката и свързаността, тъй като 3/4 от руските самолети са построени в ЕС, 
САЩ и Канада. Ограничава се достъпът до ключови технологии като полупроводници, а дипломатите и бизнесът вече 
няма да имат привилегирован достъп до ЕС. 
Светът се събужда в контекста на войната, каза президентът на Франция Еманюел Макрон. Той допълни, че санкциите са 
насочени и срещу Беларус, който е съучастник на руския режим. По отношение на защитата, която Франция ще 
предостави на съюзниците си, в т.ч. и в рамките на НАТО той поясни: 
„Франция ще продължи да играе изцяло ролята си на гарант за съюзниците от НАТО, като изпрати в Естония нов 
контингент, като ускори участието си в еърполисинга над небето на Балтика от март и също така ще ускори разгръщането 
на войски в Румъния.“ 
И двамата подчертаха, че ЕС е останал единен в позицията си срещу действията на Кремъл, въпреки опитите му да внесе 
разделение. Макрон съобщи, че е провел, по думите му, бърз, прям и откровен разговор с президента Путин по молба на 
украинския му колега Зеленский с молба да спре военните действия и да проведат разговор. Той призна, че резултат не е 
имало. 
Върховният представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел обяви вчера, че това ще са най-тежките 
санкции, които Евросъюзът е пускал някога в действие. 
На този етап руските кредитни институции няма да бъдат изключвани от международната платежна системата SWIFT. 
Според германския канцлер Олаф Шолц някои санкции трябва да останат в арсенала на Европейския съюз за по-късен 
етап. 
На влизане белгийският премиер Александър де Кроо каза, че трябват санкции, които не лаят, а хапят и поясни, че те 
трябва да засегнат предимно военнопромишления комплекс на страната, както и нейния елит. Премиерът на Словения 
Янез Янша заяви, че много добре влиза в положението на украинците, тъй като неговата страна е била в подобна 
ситуация. 
"Не мисля, че Путин е човек, с когото може да се преговаря", каза премиерът на Финландия Сана Марин. Тя заяви, че 
вероятно ще има мигранти, с които трябва да покажем солидарност. 
Днес се очаква извънреден Съвет "Външни работи", на които ще бъде одобрен новия пакет санкции срещу Русия, съобщи 
на влизане в Европейския съвет върховният представител по външната политика и сигурност Жозеп Борел.  
Запитан възможно ли руският президент да нахлуе в други европейски страни, той отговори: "С Путин нищо не е 
изключено.“ 
В речта си пред европейските лидери председателката на Европейския парламент Роберта Мецола призова за "масивни, 
безпрецедентни и сурови" санкции срещу Русия, в т.ч. и "с по-далечен обхват" като изключването на Русия от системата 
SWIFT. Тя апелира мерките да включват и индивидуални санкции, без никой да бъде изключван от тях. Мецола определи 
спирането на сертификацията на "Северен поток 2" като правилно решение и допълни, че санкциите са дошли твърде 
късно, след като вече немислимото се е случило. 
Междувременно европейските лидери призоваха за приемане на допълнителни мерки и срещу Беларус. 
 
√ Лидери на НАТО ще обсъдят действията на Русия в Украйна на две срещи 
Действията на Русия в Украйна ще са тема на свиканата днес извънредна виртуална среща на върха на НАТО. 
Държавни представители от девет европейски държави от Източния фланг на НАТО се събират във Варшава, за да 
обсъдят задълбочаващата се криза в Украйна след вчерашния старт на военната операция на Русия срещу Киев. 
В срещата на високо равнище във формата Б9 ще участва българският президент Румен Радев. 
Полският президент Анджей Дуда е домакин на форума на групата на държавите от НАТО от Централна и Източна 
Европа. 
Във формата Б-9 за консултации и диалог по въпроси на сигурността, освен Полша участват България, Румъния, Унгария, 
Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Естония. 
Във фокуса на разговорите във Варшава ще бъде обсъдена ситуацията в Украйна след вчерашната руска военна 
операция, както и санкциите срещу Москва. 
Българският президент Румен Радев заяви вчера, че средата за сигурност в Европа и в глобален мащаб вече са изцяло 
променени и определи като абсолютно недопустими действията на Русия в Украйна. 
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„В XXIвек в Европа да летят стратегически бомбардировачи, ракети, въздушни и морски десантни с удари по суверенна 
държава, категорично недопустимо. България продължава да участва с всички формати на ЕС и на НАТО. Да търсим 
заедно колективен отговор на това грубо предизвикателство пред европейската сигурност.“ 
Вчера министрите на отбраната  на страните от формата Б-9 осъдиха нахлуването на Русия в Украйна и призоваха Москва 
незабавно да прекрати военните си действия. В позицията се подчертава, че военната агресия срещу Украйна изисква от 
лидерите на страните-членки на Алианса да вземат решения, които при необходимост могат да защитят съюзниците от 
източния фланг на НАТО. 
 
√ МВФ и Световната банка изразиха готовност да помогнат на Украйна 
Ръководителите на Световната банка и Международния валутен фонд обявиха, че са в готовност да помогнат на Украйна, 
но предупредиха, че руската инвазия в страната ще има последици за възстановяването на световната икономика, 
съобщи Франс прес. 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева каза, че е сериозно загрижена за 
последствията от военните действия върху украинците и предупреди, че конфликтът поставя под сериозен икономически 
риск региона и света. 
Кристалина Георгиева добави, че Фондът продължава да  оценява икономическите последици от ситуацията, но е готов 
да подпомогне членовете си, според необходимостта от това. 
Международният валутен фонд е в процес на отпускане на над 2 милиарда долара заем в помощ на Украйна по 
програма която ще приключи през юни, припомня Франс прес. 
Георгиева каза още, че при нужда МВФ може да предостави помощ и на други страни, засегнати от страничните ефекти 
на конфликта в Украйна. 
 
√ Байдън: Има пълен разрив в отношенията САЩ-Русия 
Американският президент Джо Байдън наложи нови санкции в отговор на руската инвазия в Украйна. Мерките 
ограничават износа на някои продукти от Съединените щати, като така лишават Русия от ключови технологии за отбрана 
и други сектори.   
“Има пълен разрив в момента в американо-руските отношения.“ Така Байдън отговори на въпрос за отношенията между 
двете страни. За американският президент с инвазията в Украйна руският президент Владимир Путин е показал 
„зловещата си визия за бъдеще на света, в което нации използват сила да вземат това, което искат. Съединените щати и 
обичащите свободата нации ще се противопоставят на подобна визия,“ каза още Байдън. 
Байдън също заяви:"Путин е агресорът. Путин избра тази война. Сега той и страната му ще понесат последиците."  
Американският президент каза, че амбициите на Путин прескачат границите на Украйна: 
„Той иска всъщност да изгради отново бившия Съветски съюз…Неговите амбиции са напълно противоположни на (етапа 
– б.а.), достигнат от останалата част от света.“ 
Байдън отново заяви, че американски военни няма да се сражават в Украйна и увери, че Съединените щати ще защитят 
всяка частица от територия на НАТО с „пълната сила на американската мощ.“ Определяната от администрацията като 
„война по избор“ инвазията в Украйна е сплотила НАТО посочи още Байдън.   
Към момента санкциите на Съединените Щати са срещу всяка една от десетте най-големи руски финансови институции, 
се казва в съобщение на Белия дом. От друга страна наложените забрани за експорт и импорт „подкопават 
стратегическите амбиции на Русия за упражняване на влияние на световната сцена,“ се посочва още в съобщението.   
Сред новите санкции е блокиране на достъпа до американската финансова система на "Сбербанк" - най-голямата руска 
финансова институция. Байдън също наложи рестрикции на капитала и дълга на 13 „от най-критично важните“ руски 
предприятия и други субекти, сред които са "Сбербанк", "Газпром" и "Транснефт". Бяха обявени мерки и срещурРуското 
министерство на отбраната и срещу Беларус за „подкрепата за допълнителна инвазия на Украйна.“   
Вашингтон оставя вратата отворена и за допълнителни санкции при нужда. Не са изключени санкции и срещу самият 
руски президент, заяви Байдън.   
В допълнение на санкциите Байдън обяви, че изпраща още американски военни в страни -съюзници по източния фланг 
на НАТО – Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния.  
Ще бъдат замразени авоарите на петте водещи руски банки, както и на лица, които лично се облагодетелстват от 
политиката на Кремъл. 
"Ще спрем над половината от викототехнологичния износ за Русия. Това ще бъде удар върху способността им да 
модернизират военните си способности. Ще навреди и на тяхната въздухоплавателна индустрия, включително 
космическата им програма. На възможностите им да строят кораби и да бъдат икономически конкуретнтоспособни. Това 
ще е голям удар върху дългосрочните амбиции на Путин", каза президентът на САЩ. 
Според него Путин иска да възстанови Съветския съюз и има амбиции, надхвърлящи Украйна, за която предстоят трудни 
дни и месеци, а моментът за Европа е опасен". 
"Конфликтът вече е голям и начинът той да не се влоши е да осигурим всички необходими сили за нациите от Източна 
Европа и членките на НАТО, който е по-единен от всякога. Нямам планове да разговарям с Путин". 
Руският президент Владимир Путин отхвърли дипломацията, подчерта Джо Байдън. Той увери, че се работи за 
подсигуряване на енергийните доставки в световен мащаб. 
Американски военни няма да се бият в Украйна, каза още американсикят президент, но подкрепления ще бъдат 
изпратени в Германия. Анонимен източник е заявил, че става въпрос за 7000 военнослужещи. 
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√ Ускоряване на икономическия растеж на САЩ до 7% през последното тримесечие на 2021 г. 
БВП нарасна през цялата 2021 г. с 5,7% - най-силната експанзия от 1984 г. насам 
Икономическият растеж на САЩ се ускори рязко през четвъртото тримесечие на изминалата година, тъй като 
американският бизнес попълни изчерпаните си запаси, за да посрещне силното търсене на стоки, а потребителските 
разходи се повишиха по-силно спрямо третото тримесечие, показва възходящо ревизираната оценка на Министерството 
на търговията за БВП на водещата световна икономика. 
Брутният вътрешен продукт на САЩ се увеличи със 7,0% на годишна база през последното тримесечие на 2021 г. при 
предварителна оценка за растеж с 6,9% и след слабо повишение с 2,3% през третото тримесечие. Това е най-силната 
икономическа експанзия от третото тримесечие на 2020 г., когато БВП скочи с цели 33,8 на сто. 
 

Процентна промяна на БВП по тримесечия (на годишна база) 

 
 
Личното потребление се повиши с 3,1% (низходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 3,3% след растеж с 2% 
през предходното тримесечие. 
Дълготрайните инвестиции се повишиха през последните три месеца на 2021 г. с 2,6% при предишна оценка за растеж с 
1,3%. 
Натрупаните бизнес запаси достигнаха 238 млрд. долара и добавиха 4,9 пункта към растежа на БВП на САЩ, като общите 
бизнес инвестиции добавиха 5,38 пункта към БВП, а бизнес инвестициите в оборудване се повишиха с 2,4%. 
Брутните частни вътрешни инвестиции добавиха 5,15 пункта към БВП, докато по-малките държавни разходи (спад с 2,95) 
отнеха 0,51 процентни пункта от БВП. 
Американският износ нарасна с 23,6%, докато вносът се повиши със 17,6%. 
За цялата изминала година американската икономика нарасна с цели 5,7% спрямо първата година на коронавирусната 
пандемия - 2020 г., когато БВП се сви с 3,4% и отбеляза най-солиден спад от 74 години насам. 
Растежът с 5,7% през 2021 г. е най-солидният от 1984 г насам. 
 

Процентна промяна на годишния БВП (спрямо година по-рано) 

 
 
Трябва да се има предвид, че преди Covid пандемията американската икономика нарастваше годишно с между 2% и 
2,5%. 
В началото на 2022 г. обаче икономиката на САЩ изглежда навлезе в по-бурен период след бързото възстановяване от 
пандемията. 
Цената на заемите се покачват, тъй като Федералният резерв се готви да повиши лихвените проценти за първи път от 
четири години, а инфлацията в САЩ скочи до 40-годишен връх. Продължаващият недостиг на работна ръка и на доставки 
ограничи способността на бизнеса да произвежда достатъчно стоки и услуги, за да посрещне търсенето на клиентите. 
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Започната руска инвазия в Украйна пък предизвиква сериозно трусове на финансови пазари и тласка цените на петрола и 
на природния газ към нови многогодишни върхове, което ще окаже допълнителен натиск върху и без това високата 
инфлация. 
Повечето икономисти прогнозират, че САЩ ще отбележат стабилен растеж от 3 до 4% през 2022 г., но тези икономически 
перспективи започват да стават все по-несигурни. 
 
√ Пшеницата и соята с 9-годишни ценови върхове, след като Русия нахлу в Украйна 
Фючърсите за пшеница и царевица в САЩ удариха дневните си ценови лимити по време на търговията в четвъртък, 
докато тези на соята достигна най-високото ниво от 2012 г., след като руските сили започнаха военна инвазия в Украйна, 
което изостри страховете за световните доставки на важни суровини и селскостопански стоки. 
Пшеницата поскъпва за трети пореден ден, достигайки най-високи ценови нива от повече от девет години насам, докато 
фючърсите на царевицата достигнаха нови 8-месечни върхове. 
"Повишеното напрежение между Русия и Украйна и значителната несигурност по отношение на руските доставки през 
следващите месеци накараха търговците да задържат зърното си у дома, вместо да го изпращат в чужбина", посочиха за 
Ройтерс анализатори на банката ING. 
Тъй като Русия и Украйна формират около 29% от световния износ на пшеница, 19% от световните доставки на царевица 
и 80% от световния износ на слънчогледово масло, търговците на селскостопанска продукция се притесняват, че 
въоръжен конфликт между тях може да повлияе на движението на реколтата и да предизвика масова битка от страна на 
вносителите за заместване на доставките от Черноморския регион. 
"Напрежението между Русия и Украйна изостри рисковете за доставките на световния пазар“, казаха стратезите на ING, 
цитирайки износа на пшеница от Европейския съюз. 
На Чикагската стокова борса майските договори за пшеницата поскъпват с близо 6% до най-високото ниво от юли 2012 г. 
Фючърсите на царевицата пък нарастват с близо 5%, като достигнаха дневния си ценови лимит, което доведе до 
временно прекратяване на търговията. 
Фючърсите с доставка през май на соята поскъпнаха с близо 2%, нараствайки за шеста поредна сесия на търговия, 
достигайки най-висока цена от септември 2012 г. . 
В Китай фючърсите на соево брашно се повишиха до рекордно ценово ниво, дори след като правителството обяви, че 
планира да предостави соя от държавните резерви на фона на притесненията за ограничените доставки на пазара. 
 

Графики на цените на пшеницата и царевицата 
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√ ФАА на САЩ: 5G мрежата може да повлияе на радиовисотомерите на повечето самолети "Боинг" 737 
Американските авиационни регулатори предупреждават, че 5G безжичните операции могат да повлияят на 
радиовисотомерите в повечето самолети "Боинг" 737 (Boeing 737) и да повлияят на натоварването на екипажа и 
кацанията на самолетите, според съобщение на правителството на САЩ, публикувано в сряда. 
Директивата на Федералната авиационна администрация (ФАА или FAA) засяга самолетите 737 на "Боинг" с изключение 
на техните серии 200 и 200-c, се казва още в съобщението на Федералния регистър, цитирано от Ройтерс. 
Добавя се, че на техните "радиовисотомери не може да се разчита, че изпълняват предназначената им функция, ако 
изпитват смущения от безжични широколентови операции в честотната лента 3,7-3,98 GHz (5G C-Band)". 
"По време на заход, кацане и кръжене, в резултат на тази намеса някои системи на самолета може да не функционират 
правилно“, се казва в съобщението на ФАА, което е планирано да бъде официално публикувано в четвъртък. 
Това би довело до "повишено натоварване на самолетния екипаж по време на подход с включени ръководител на 
полета, автодросел или автопилот, което би могло да доведе до намалена способност на полетния екипаж да поддържа 
безопасен полет и кацане на самолета“, се казва още в известието. 
Телекомуникационните мрежи въвеждат следващо поколение 5G системи, за които ФАА (FAA) преди това предупреди, 
че могат да повлияят на чувствителната електроника на самолета, като радиовисотомери. 
Федералната комисия по комуникациите (FCC) и Националната администрация по телекомуникации и информация 
(NTIA) обещаха да подобрят координацията по управлението на радиочестотния спектър след спор относно 5G 
авиацията. През януари телекомуникационните компании Verizon Communications и AT&T се съгласиха да отложат 
разполагането на 5G безжични кули близо до летищата. 
 
Мениджър 
 
√ Грешки в отчетите за 2,49 млрд. лв. засече Сметната палата 
Неправилно отчитане за 2,49 млрд. лв. в бюджетните организации е установила Сметната палата през миналата година. 
Тогава контролното ведомство е направило 286 одита на годишните отчети за приходите и разходите на държавните и 
общински организации за 2020 г. Въз основа на тях е изготвен обобщен доклад, основният извод от който е, че отчетите 
дават вярна и честна представа за финансовите състояние и резултати на бюджетните организации. 
В резултат на извършените корекции само 38 бюджетни организации са дали квалифицирано мнение по годишните 
финансови, което означава, че са установени съществени грешки при отчитането, но с ограничен ефект, поясняват от 
ведомството. 
Пет са само отрицателните мнения. Те са подадени от общините Борован, Родопи, Ивайловград, Лесичево и Висше 
строително училише “Л. Каравелов“.  По време на одита броят им е намалял с 95%,  благодарение на извършените 
корекции на 96 бюджетни организации. Отрицателно мнение се формира, когато има съществени неправилни отчитания 
или пропуски на важна финансова информация, чийто ефект е всеобхватен. Такъв отчет не дава вярна и честна представа 
за финансовите състояние, резултати от дейността и парични потоци на бюджетната организация, обясняват 
специалисти. 
При финансовите одити на общините са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни 
разпоредби, за което са уведомени съответно Агенция „Държавна финансова инспекция”  за 64 местни управи, и 
Прокуратурата – за една, за предприемане на съответните мерки.   
 
√ Професионалното образование у нас няма нищо общо с пазара на труда 
Нарушена е връзката между професионалното образование и пазара на труда у нас. Този извод се налага от мащабен 
анализ на Института за пазарна икономика. Добрата новина е, че заздравяването на връзката е обект на реформите, 
заложени в Националния план за възстановяване и развитие на България. „Анализът и разработеният от ИПИ индекс на 
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съответствието между професионалното образование и профила на българската икономика съпоставят професионалното 
обучение по сектори и разпределението на работната сила в различните икономически дейности. Извършеното 
измерване на национално и регионално ниво показва къде подготовката на кадри среща реално търсенето от 
работодателите, както и възможностите за реализация”, обясни за Мениджър Нюз Зорница Славова, старши икономист в 
Института. 
В обхвата на изследването попадат икономически дейности, в които основна част от заетите са с професионална 
квалификация – близо 56% от средните специалисти през 2020 г. Това са „Селско, горско и рибно стопанство”, 
„Преработваща промишленост”, „Строителство”,  „Транспорт, складиране и пощи”, „Хотелиерство и ресторантьорство” и 
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”. Те отговарят на 58% от 
изучаваните специалности в системата на професионалното образование. 
Индексът на съответствие на професионалното образование с профила на икономиката за страната е 54,8 точки[1], което 
означава, че за около половината зрелостници няма насрещно търсене и евентуална заетост. Сравнително голям спрямо 
реализацията на пазара на труда е делът на учащите в селскостопанските специалности, хотелиерството и 
ресторантьорството и ИКТ сектора. Анализаторите от ИПИ установяват, че недостатъчен е приемът за специалности, 
които подготвят кадри за еработващата промишленост, строителството и транспорта. 
Данните на областно ниво дават още по-ясна представа за съответствието на професионалното образование и профила 
на икономиката. С най-висок резултат е столицата – 69,5 т., а с най-нисък – област Смолян – 25,0 точки. 
 

 
 
Високият резултат на София (столица) е обусловен от високото съответствие между учащи и наети в ИКТ и в селското 
стопанство. Именно столицата е областта с едни от най-високи дялове на учащите и наетите в ИКТ и съответно - най-
ниски дялове в земеделието. Област Кюстендил пък е с най-малко ученици в ИКТ и съответно най-малко наети в сектора. 
В областите Перник, Враца и София подготвяните ученици за работа в ИКТ сектора са значителен дял, но наетите – не. 
Друг такъв случай е област Смолян, където приемът в ИКТ специалности има най-висок дял в страната, докато пък делът 
на наетите е най-ограничен. Доброто представяне на областите в Добруджа, по-специално Силистра, Добрич и Разград, е 
обусловено от сравнително големия дял на селското стопанство и икономиката им, което отговаря и на по-високия дял 
на приема в селскостопански специалности в професионалното образование. В област Русе пък сравнително високото 
съответствие на образованието с профила на икономика идва от секторите на преработващата промишленост и 
транспорта. 
„Индексът на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката показва голямото 
несъответствие между образованието и търсенето на пазара на труда. Все още се изучават професии и специалности, 
които нямат бъдеще  както в съответните региони, така и в страната като цяло. Политиката на разширяване на 
професионалното образование за сметка на общото през последните години има и своето негативно изражение. 
Свидетели сме на стремеж към механично запълване на бройки в професионалните гимназии. Данните показват 
голямата тежест на специалности и професии, които на практика не се търсят, но пък са привлекателни за ученици”, 
обобщава Славова. Според нея негативните ефекти от несъответствията между това, което се учи и профила на 
икономиката могат да се намалят чрез по-общо образование в училищна среда, увеличаване на езиковите и 
технологичните обучения, разширяване на дуалното образование и професионално ориентиране на учениците.  
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[1] Индексът на съответствието приема стойности от 0 до 100 т., където 0 т. показва абсолютно разминаване на 
професионалното образование с профила на икономиката, а 100 т. показва пълно съвпадане на професионалното 
образование с профила на икономиката. 
 
√ Летище София вече може да изпълнява директни полети до САЩ 
Летище София получи разрешение за изпълняване на директни полети до Съединените американски щати 
(САЩ). Разрешението идва, след като в средата на октомври 2021 г. екип от Департамента по вътрешна сигурност в 
Администрацията по сигурността на транспорта на САЩ инспектира летището, посочват от аеропорта. 
Екипът е направил оценка на прилагането на стандартите и препоръчителните практики според международните 
изисквания и е констатирал, че мерките за авиационна сигурност, прилагани на най-голямото летище в България, са 
ефективни. 
„Презокеанските полети са с една стъпка по-близо. Това е една от нашите стратегически цели, за която разработихме 
специална програма с отстъпки от летищните такси, за да стимулираме авиокомпаниите”, заяви Хесус Кабайеро, 
изпълнителен директор на Летище София. 
 
√ Рязко повишение на въздушния трафик над България след затварянето на небето над Украйна 
Ръководство на въздушното движение (РВД) има готовност да обслужи повишения въздушен трафик над България, 
съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. 
Около 4:00 часа вчера сутринта украинските власти публикуваха НОТАМ съобщение за затваряне на цялото украинско 
въздушно пространство за граждански полети, включително и летищата на територията на Украйна, което доведе до 
рязко увеличение на трафика в небето над България и Турция по данни на flightradar24, тъй като много авиокомпании 
бяха принудени да пренасочат спешно полетите за Русия през въздушните коридори на Турция и след това България  
Поради потенциална опасност за гражданското въздухоплаване Европейската агенция за авиационна безопасност 
издаде бюлетин, който препоръчва авиокомпаниите, освен територията на Украйна, да избягват и райони на около 200 
км разстояние от украинската граница навътре в териториите на Русия и Беларус. 
Очакваният ръст на въздушния трафик в българското въздушно пространство е около 40%. ДП „Ръководство на 
въздушното движение“ е подготвило секторни конфигурации за поемане на трафика, като са направени и симулации.  
Осигурен е необходимият брой ръководители на полети.  
 
√ И Литва въведе извънредно положение 
Президентът на Литва Гитанас Науседа обяви извънредно положение в страната заради конфликта в Украйна, предаде 
Ройтерс.  
Той нареди разполагане на литовската армия по границата на страната в отговор на „възможни провокации заради 
големите военни сили, струпани в Русия и Беларус“. 
Извънредното положение, обявено часове след нахлуването на руски сили в Украйна, ще бъде валидно за две седмици. 
Малката страна, която е член на НАТО, граничи както с Русия, така и с Беларус. 
По-рано Молдова също обяви, че въвежда извънредно положение. 
 
√ Русия потвърди навлизането на сухопътни войски в Украйна 
Русия потвърди за пръв път, че нейни сухопътни сили са влезли в Украйна. Те са навлезли от Крим, се казва в изявление 
на говорител на руското министерство на отбраната, цитирано от Асошиейтед прес. Досега Москва съобщаваше само за 
въздушни и ракетни удари срещу украински военновъздушни бази, като заяви, че нейни сили са унищожили 83 военни 
обекта. Сега говорителят на руското министерство на отбраната ген.-майор Игор Конашенков потвърди навлизането на 
сухопътни сили. "Използването на рейдови отряди и въздушно-десантни войски позволи да се осигури излаз на руските 
войски към град Херсон", заяви той. 
Според него това е направило възможно отблокирането на Севернокримския канал и възстановяването на 
водоснабдяването на Кримския полуостров. 
Херсон контролира резервоара, който доставяше по-голямата част от питейната вода в Крим до 2017 г., когато Киев спря 
доставките заради извършената през 2014 г. анексия на полуострова от страна на Москва, припомня АП. 
Руските сили изпълниха успешно всички поставени цели през първия ден от инвазията в Украйна, добави Конашенков, 
цитиран от Франс прес. 
Според украинските власти обстрелът и сблъсъците са причинили смъртта на десетки. 
 
√ Европейският съвет и Австралия налагат нови санкции срещу Русия 
Европейският съвет одобри късно снощи нови санкции срещу Русия заради нахлуването в Украйна. Санкциите включват 
мерки в областта на енергетиката, визовата политика, финансите, транспорта, изделията с двойна употреба. 
Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС възлагат на Европейската комисия да подготви още 
санкции, които да обхващат и Беларус. Комисията ще трябва да предложи извънредни мерки, включително в областта на 
енергетиката, предава БТА. 
Европейският съвет осъжда възможно най-решително непредизвиканата и неоправдана незаконна военна агресия срещу 
Украйна, се посочва в приетите заключения. Русия ще понесе отговорност, санкциите ще имат тежки последици, се 
допълва в текста. 
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ЕС иска от Русия незабавно да прекрати незаконните военни действия, безусловно да изтегли всичките си въоръжени 
сили и военно оборудване от цялата територия на Украйна, да прекрати дезинформационната кампания и кибератаките. 
Отправено е настояване Русия да осигури хуманитарен достъп до засегнатите от военните действия. Европейският съвет 
призовава никоя държава да не признава и да не подпомага самопровъзгласилите се "републики" в Източна Украйна. 
Междувременно, Централната банка на Украйна е забранила трансакциите към дружества в Русия и Беларус, както и 
операции, включващи валутите на двете съседни страни, предаде Ройтерс. Регулаторът обяви тази мярка, след като 
вчера Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна.   
Австралия въведе още санкции срещу Русия, които са насочени срещу граждани, спадащи към руския елит, и срещу руски 
депутати, предаде Ройтерс. Освен това австралийското правителство разкритикува реакцията на Китай във връзка с 
действията на Москва в Украйна и изтъкна, че е недопустимо Пекин да прави така, че ефектът на санкциите срещу Русия 
да е по-лек. 
Критиките на австралийския премиер Скот Морисън по отношение на Китай са свързани с информация на в. "Саут Чайна 
морнинг пост", според която Китай е обявил, че е напълно отворен за внос на пшеница от Русия, отбелязва Асошиейтед 
прес. "Ще работим заедно с нашите партньори за вълна от санкции и ще продължим да засилваме натиска върху Русия", 
каза Морисън. 
Морисън изтъкна, че Австралия, Съединените щати, Великобритания, Европейският съюз и Япония въвеждат санкции 
срещу Русия и че действията на Китай, насочени към намаляване на ефекта на санкциите, са "просто недопустими".  
 
√ Тежки загуби на европейските борси след руската атака срещу Украйна 
Европейските акции се понижиха значително в ранната търговия в четвъртък, след като инвеститорите започнаха да бягат 
от по-рисковите активи на фона на атаката на Русия срещу Украйна, която породи опасения от още по-голям ръст на 
инфлацията в Европа и потенциално дерайлиране на икономическия растеж, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 12,79 пункта, или 2,82%, до 441,07 пункта, достигайки най-ниското 
си ниво от май 2021 г. Бенчмаркът също така навлезе в територия на корекция, тъй като вече се е понижил с над 10% в 
сравнение с рекордния си връх от януари. 
Немският показател DAX се понижи с 504,59 пункта, или 3,45% до 14 126,77 пункта, също достигайки най-ниското си 
равнище от май 2021 г. Германските акции са основен обект на разпродажбите, тъй като страната е силно зависима от 
енергийни доставки от Русия. 
Поскъпването на цените на петрола помогна за ограничаване на загубите във Великобритания, където водещият индекс 
на Лондонската борса FTSE изтри 180,42 пункта от стойността си, или 2,41%, достигайки ниво от 7 317,76 пункта. 
Френският измерител CAC 40 се понижи с 261,16 пункта, или 3,7%, до 14 126,77 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като Русия осъществи ракетни удари по няколко града в Украйна и започна военни 
операции на територията на страната. 
Съединените щати и техните съюзници обещаха да наложат тежки санкции на Русия заради атаката. 
Индексът SXEP, включващ водещите енергийни компании, регистира най-малки загуби от всички сектори в Европа, 
отчитайки спад от 1,99%, след като цените на петрола поскъпнаха значително и сортът Брент премина прага от 100 
долара за барел за първи път от 2014 г. насам. 
Индексът на европейските банки SX7P се понижи с 5,66%, като кредиторите с голяма експозиция към Русия бяха 
големите губещи. Акциите на Raiffeisen Bank, UniCredit и Societe Generale поевтиняха съответно с 16,59%, 9,34% и 7,63%. 
Загуби на Уолстрий 
Американските борсови индекси се понижиха рязко на фона на ескалацията на напрежението между Русия и Украйна, 
достигайки най-ниските си нива от началото на годината. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 464,85 пункта, или 1,38%, до 33 131,76 пункта. Това означава, че 
бенчмаркът навлиза в територия на корекция и е на 12% под рекорда си от 3 януари Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи със 79,26 пункта, или 1,84%, до 4 225,5 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 344,03 пункта от стойността си, или 2,57%, достигайки ниво от 13 037,49 пункта. 
Както Dow, така и Nasdaq, се понижиха за пета поредна сесия, докато S&P 500 е в серия от четири поредни понижения. 
Спадът от сряда приближи Nasdaq по-близо до територията на мечия пазар, като индексът вече е на 18% под рекордния 
си връх от ноември. 
Значително се понижиха и акциите на компаниите, които разчитат на възстановяването на икономиката. Цените на 
книжата на Delta Air Lines и Tesla се понижиха с 4,08% и 7%, а тези на Amazon и Apple – 3,58% и 2,59%. 
Акциите на търговците на дребно също се оцветиха в червено, като тези на Macy’s и TJX Companies поевтиняха с 2,59% и 
4,21%, а на Best Buy и Nordstrom – 2,14% и 3,41%. 
ИнVanEck Russia ETF, който инвестира във водещи руски компании, отбеляза спад от близо 9,3% в сряда. 
„Макар че волатилността остава, нашата работа показва, че исторически погледнато военните конфликти кризисни 
събития са склонни да инжектират нестабилност в пазарите и често причиняват краткосрочен спад, но акциите са в 
крайна сметка се възстановят, освен ако самото събитие не тласне икономиката към рецесия“, коментира Ейлем Сенюз, 
старши глобален макро стратег в Truist. 
Инвеститорите също така следят с внимание новините за паричната политика на Федералния резерв, който може да 
започне да повишава лихвените проценти още от следващия месец. 
Спад в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения в четвъртък, докато инвеститорите 
анализират нарастващото напрежение между Русия и Украйна, предаде Си Ен Би Си. 
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Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 478,79 пункта, или 1,81%, до 25 970,82 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 59,19 пункта, или 1,7%, до 3 429,96 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite изтри 55,14 пункта от стойността си, или 2,36%, достигайки ниво от 2 282,44 пункта. 
Хонконгският индекс Hang Seng регистрира спад от 758,72 пункта, или 3,21%, до 22 901,56 пункта. Акциите на компанията 
за изкуствен интелект SenseTime Group поевтиняха с 11,65%, повличайки надолу технологичния  сектор на Hang Seng. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи със 70,73 пункта, или 2,6%, до 2 684,8 пункта. Централната банка на Южна 
Корея остави основния лихвен процент на ниво от 1,25%. Тя обаче ревизира прогнозите си за инфлацията от 2,0% на 3,1%.  
В Австралия индексът ASX 200 записа спад от 215,1 пункта, или 2,99%, до 6 990,6 пункта, следвайки поевтиняването на 
акциите на компаниите от банковия, миннодобивния и петролния сектор. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 13,40 пункта, или 2,21 %, до 594,04 пункта. BGBX40 се понижи с 3,46 пункта, или 2,47%, до 136,55 пункта. 
BGTR30 изтри 1,513 пункта от стойността си, или 2,17%, достигайки ниво от 681,73 пункта. BGREIT записа спад от 0,73 
пункта, или 0,44%, до 165,30 пункта. 
 
√ Как реагира европейският финансов сектор на събитията в Украйна? 
Европейският финансов сектор бе разтърсен вчера, след като Русия атакува Украйна. Това накара германския 
застраховател Allianz да замрази експозицията си към руски държавен дълг, а британската банка Lloyds заяви, че е в 
„засилена готовност“ срещу кибератаки, пише Ройтерс. 
Германския кредитор Deutsche Bank декларира, че има планове за действие при извънредни ситуации. 
Акциите на банките в Европа са сред големите губещи вчера, като индексът SX7P се понижи със 7,57% към 13:30 часа 
българско време. Акциите на кредиторите с голяма експозиция към Русия, сред които Raiffeisen Bank и Societe Generale 
поевтиняха съответно със 17,86% и 11,73%. 
Цената на книжата на UniCredit, чието руско подразделение е сред най-големите кредитори в страната, се понижи с 
11,84%. 
Дотук се стигна, след като по-рано вчера руски сили нанесоха ракетни удари в няколко града в Украйна и войски влязоха 
на територията на страната. 
Европейските банки имат най-големи активи в Русия от всички финансови институции по света, като това важи в особена 
сила за кредиторите от Франция, Италия и Испания, сочат данни на Банката за международни разплащания (BIS). 
Германският регулатор BaFin посочи, че внимателно следи кризата. 
Лидерите на Европейския съюз ще наложат нови санкции на Русия, замразявайки активи на страната и прекратявайки 
достъпа на нейните банки до европейския финансов пазар, заяви представител на европейските власти. 
Добрата новина за европейските банки е, че на този етап е малко вероятно ЕС да предприеме стъпки за изключване на 
Русия от международна платежна система Swift. 
Както Deutsche Bank, така и Allianz – две от най-важните финансови компании в Европа, заявиха, че са готови да изпълнят 
наложените от ЕС санкции. 
От Allianz, който е един от най-големите мениджъри на активи в света, заявиха, че в момента делът на руските държавни 
облигации в техния портфей е „много нисък“. 
Deutsche Bank, подобно на много кредитори през последните години, намали присъствието си в Русия, след като 
санкциите срещу страната бяха разширени. „Имаме готови планове за извънредни ситуации“ , посочват от банката. 
В същото време главният изпълнителен директор на Lloyds Чарли заяви пред репортери, че банковата група е в 
състояние на „засилена тревога“ заради рисковете от кибератаки. 
Raiffeisen Bank, която този месец заяви, че е заделила 115 млн. евро провизии в случай на налагане на санкции срещу 
Русия, обяви вчера, че е „твърде рано да се оценява“ въздействието на конфликта в Украйна върху нейния бизнес и че 
банките й в Русия и Украйна са „добре капитализирани“. 
Акциите на италианския банков гигант Intesa Sanpaolo, който финансира големи инвестиционни проекти в Русия като 
газопровода „Син поток” или продажбата на акции в петролния производител Rosneft, също поевтиняха. 
Макар че много банкери омаловажават значимостта на Русия за техните операции, страната е тясно свързана с 
европейската икономика. Тя е петият най-голям търговски партньор на ЕС. 
Много водещи банкери се опасяват от потенциални вторични ефекти от кризата, като шефът на HSBC заяви, че се опасява 
от „по-широко заразяване“ на световните пазари, което ще засегне и банките с по-малки експозиции към Русия. 
 
√ Стагфлацията – следващото потенциално предизвикателство пред фондовите пазари 
За пазарите на акции нарастващата инфлация е причина за сериозни тревоги. Атаката на Русия срещу Украйна направи 
тези опасения още по-големи, пише Блумбърг. 
Решението на Владимир Путин да нахлуе в Украйна доведе до скок в цените на всичко – от петрол и храни, до природен 
газ и алуминий. Тези повишения биха могли да задушат икономическата активност и да изострят разпродажбите на 
пазара. 
Акциите по цял свят потънаха на фона на новината, като основните индекси в Европа и САЩ вече са дълбоко в 
територията на корекция, докато технологичният Nasdaq е пред навлизане в мечи пазар. 
„Следователно ефектите от последните събития могат с пълно право да бъдат описани като стагфлационни – ръст на 
цените и забавяне на икономическата активност“, коментира Томас Бекелман, ръководител на отдела за управлението 
на портфейлите в Euroswitch, правейки паралел със ситуацията на пазарите през 70-те години на миналия век. 
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Тази година пазарите вече бяха разтърсени от сигналите на Федералния резерв и Европейската централна банка за 
затягане на паричната политика в опит да бъде укротена инфлацията. Всеки по-нататъшен натиск върху цените може 
само да засили тези опасения. 
„Всичко това се случва в един наистина лош момент за пазарите, защото през последната година се опитвахме да се 
подготвим за предстоящото затягане. Сега сме изправен пред шок за икономическия растеж, особено в Европа, но и 
почти в световен мащаб“, коментира стратегът на Goldman Sachs Крисчън Мюлер-Глисман 
С лихвени проценти, които са близо до дъното, и програми за покупки на активи, достигнали своя максимум, 
централните банки нямат много възможности за действие. Разширяването или засилването на програмите за 
стимулиране на икономиката може да влоши ценовия натиск, а тяхното прекратяване може да изостри забавянето на 
икономическия растеж, като същевременно с това може да не допринесе особено много за справяне с проблемите в 
основата на инфлационния скок. 
„За централните банки ще бъде изключително трудно да се справят със ситуация, при която инфлацията се повишава, но 
растежът също е застрашен“, заяви пазарният стратег на Fidelity International Карстен Рьомхелд. „Това не е добра среда 
за бързо възстановяване на акциите“, добави той. 
В момента Европейските акции изглеждат най-уязвими. „Кризата в Украйна демонстрира колко крехки са европейските 
икономики в смисъла на това, че те зависят от вноса на почти всичко, особено от енергия“, коментира Алесандро 
Тентори, главен инвестиционен директор в Axa Investment Managers. „Тази крехкост може да се окаже негатив за 
относителните резултати на Европа спрямо Китай и САЩ“, добави той. 
Основания за оптимизъм 
Все пак оптимистите вярват, че най-лошото може да бъде избегнато и че преждевременните реакции към военния 
конфликт може да открият възможности пред инвеститорите, които са по-спокойни и готови да мислят в по-дългосрочен 
план. 
„Не казваме веднага да започнете да купувате всичко, което е поевтиняло, но при толкова мащабно събитие със 
сигурност ще има прекомерни реакции и възможност за за закупуване на атрактивни активи под тяхната дългосрочна 
справедлива стойност“, каза Оливър Шарпинг, портфолио мениджър в Bantleon. 
За Тай Хуи, който е главен пазарен стратег за Азия в JPMorgan Asset Management, сред основанията за оптимизъм са 
спестяванията на потребителите, натрупани по време на пандемията, и факта, че потребителите в САЩ и Европа сега 
харчат по-малко от разполагаемия си доход за основни стоки, като храна и енергия. 
„Въпреки че рязкото покачване на цените на храните и енергията ще доведе до спад в разполагаемия доход, това не 
трябва да бъде пагубно за цялостното потребление. Рискът от стагфлация ще да бъде управляем, се намерят навременни 
решения за справяне с прекъсванията на доставките, причинени от конфликта в Украйна“, каза той. 
 
√ Паника на пазарите, алуминият и златото поскъпнаха заради руската военна операция 
Цената на алуминия достигна тази сутрин нов исторически рекорд от 3382,50 долара за тон, няколоко часа след 
обявената от руския президент Владимир Путин военна операция в Украйна, предаде Франс прес. 
Новият максимум беше достигнат малко преди 6:00 часа по Гринуич, надхвърляйки предишния рекорд от 3380,15 долара 
за тон, достигнат на 11 юли 2008 г. 
След руската атака срещу Украйна поскъпна и златото. Тройунция от благородния метал, смятан за убежище от 
инвеститорите, повиши цената си с 9,6 на сто на годишна основа до 1941,52 долара - най-високо равнище от началото на 
2021 година, съобщава швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWР).     
Киев съобщи от своя страна за "широкомащабна инвазия". 
"На пазарите цари паника", каза Ипек Озкардеска, анализатор от "Сюискуот" (Swissquote), изтъквайки че в момента е 
невъзможно да се предвиди сценарий по отношение движението на котировките.  
 
√ Петролът поскъпна с близо 3%, биткойнът - с над 10% 
Цените на петрола скочиха с близо 3% в азиатската търговия днес, докато инвеститорите преценяват евентуалните 
последици на конфликта между Русия и Украйна, предаде Си Ен Би Си.  
Американският лек суров поскъпна с 2,84 на сто до 95,45 долара за барел. 
Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа прибави 2,85 на сто до 101,90 долара за барел. 
Котировките и на двата петролни сорта скочиха с над 8 на сто вчера след новината за руското нападение.   
Котировките на биткойна на платформата "Койндеск" (Coindesk) се повишиха с 10,59 на сто до 38 559,75 долара, след 
като за последните 24 часа отбелязаха максимум от 39 644,70 долара.  
Спотовата цена на златото - традиционно сигурно убежище във времена на несигурност, се повиши с 0,57 на сто до 
1913,90 долара.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Последна информация от най-горещата точка - специалният пратеник на БНТ Александър Марков от епицентъра 
на събитията.  

- След военната операция в Украйна - сценариите за конфликта и стратегиите и още за позициите в парламента. 
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- Какви ще бъдат икономическите и енергийни щети - прогнозите на Тихомир Безлов от Центъра за изследване на 
демокрацията. 

- Отговорът на света и посланията на лидерите след руската инвазия в Украйна 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- Докъде ще стигне Путин в действията си и ще успее ли Западът да го спре 
- На живо: българите в Украйна в търсене на спасение от войната 
- След старта на инвазията и санкциите. какви ще са последствията за България 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  – Дори войната да спре утре, наесен голям ценови шок 
в. Труд - Русия реже главата на анакондата 
в. Телеграф - Путин нападна Украйна 
в. Монитор - Кремълски блицкриг  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Ядрен облак от "Чернобил" заплашва Европа 
в. 24 часа - И войната не стресна депутатите - спориха за заплатите си, а бюджетът заседна втори ден 
в. Труд  - Политически анализатори пред "Труд" за реакциите на управляващите: Хаос и разнобой в говоренето на властта 
в. Труд - Живодар Терзиев, Българска петролна и газова асоциация, пред "Труд": Бензинът ще доближи 3 лева за литър 
в. Телеграф  - НС, МС и Президентството в един глас: Осъждаме агресията, настояваме за санкции 
в. Телеграф  - Вход свободен молът пълен 
в. Монитор - След спешната среща при Радев за Украйна: Няма военна заплаха за България, но чертаем разчети на 
рисковете 
в. Монитор - Окончателно: Орязаха с 20 млн. лв. бюджета на прокуратурата 
Водещи интервюта  
в. Сега  - Ако за обединението на ВУЗ са нужни пари, ще се намерят 
в. 24 часа  - Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и външен министър: Хората и бизнесът няма да понесат цените, които 
войната изстрелва нагоре - трябват нови, адекватни компенсации 
в. Труд –  Стефан Петров, член на Висшия съдебен съвет, пред "Труд": Няма независима съдебна система със зависим 
бюджет 
в. Телеграф - Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация: Бензинът скача над 3 лв. до 
дни 
в. Монитор  - Епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев: Маските ще останат в градския транспорт 
Водещи анализи 
в. Сега - Путин извърши международно престъпление, което заплашва и България 
в. Сега - Над Гешев е само Господ. Още ли? 
в. Сега - Кирил е обкръжен като Зеленски от руснаците 
в. Сега - АЕЦ "Белене" - надежда всяка тука оставете 
в. 24 часа - Вятърът на войната хвана Европа по бели гащи 
в. Труд - Последният рицар 
в. Телеграф  - Конфликта ще платим от джоба 
в. Монитор  - Унижението на нашия свободен свят 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 февруари 
София 

- От 11:00 ч. Бюрото за връзка на Европейския парламент в България организира уебинар на тема „Как да се 
борим срещу рака: Европейският план“. 

- От 25 февруари до 6 март са планирани действия за подобряване на движението по пътищата, съобщи главен 
инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция“, ГДНП. 

*** 
Благоевград 

- От 9:30 ч. в зала „22-ри Септември” председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква 
редовно заседание на Общински съвет Благоевград. 

*** 
Варна 

- От 11:00 часа в Радио Варна, Областната организация на Българския Червен кръст ще проведе Годишното си 
отчетно събрание. 

*** 
Русе 

- От 14.30 часа в зала „Свети Георги“ на Областна администрация – Русе заместник областният управител Людмил 
Христов и и.д. директор на Регионалната здравна инспекция д-р Искра Генева ще дадат брифинг за 
представителите на медиите относно взетите решения по време на заседанието на областния оперативен щаб за 
борба с Ковид-19 
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*** 
Велико Търново 

- От 08.00 до 15.00 ч. или до приключване на събитието за движение на пътни превозни средства се затваря 
северното платно на бул. "България" в участъка от обратният завой на бензиностанция "Петрол" до светофара на 
магазин "Метро" във връзка с подготовката и провеждането на ритуал по полагане на военна клетва от 
резервисти на срочна служба на Национален военен университет "Васил Левски" 

*** 
Монтана 

- От 08.30 ч. до 10.30 ч. на Кръгово кръстовище на входа на град Монтана ще се проведе протест, организиран от 
„Национално сдружение на българските лозари“ 

*** 
Пловдив 

- От 08.30 ч. до 10.30 ч. на 6-ти километър на кръговото на Пазарджишко шосе ще се проведе протест, 
организиран от „Национално сдружение на българските лозари“ 

*** 
Плевен 

- От 08.30 ч. до 10.30 ч. на Детелината в участъка Долни Дъбник - Ясен ще се проведе протест, организиран от 
„Национално сдружение на българските лозари“ 

*** 
Поморие 

- От 08.30 ч. до 10.30 ч. на изхода на град Поморие в посока град Слънчев Бряг ще се проведе протест, 
организиран от „Национално сдружение на българските лозари“ 

*** 
Стара Загора 

- От 17:30 ч. в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, ще се 
проведе обществена дискусия, за набиране на мнения и идеи, относно инвестиционно предложение за 
бъдещото развитие на инфраструктурата и въвеждане на нови технологии за преработка и крайно обезвреждане 
чрез енергийно оползотворяване на общинските битови отпадъци. 

*** 
Харманли 

- От 08.30 ч. до 10.30 ч. Преди разклона за гр. Хасково и гр. Симеоновград ще се проведе протест, организиран от 
„Национално сдружение на българските лозари“ 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

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

