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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНТ 
 
√ Спешни мерки за бизнеса заради войната в Украйна, поискаха работодатели 
Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова се срещна с работодателите и 
обсъдиха последиците за българската икономика от санкциите срещу Русия, евентуални контрасанкции и 
последиците от тях за България, посочват от министерството на икономиката и индустрията. 
Представителите на българския бизнес са изразили притеснения , че войната затруднява снабдяването със суровини от 
региона. Ако бъдат спрени доставките на газ, това ще оскъпи българските стоки и ще ги направи абсолютно 
неконкурентноспособни. 
По време на срещата са били обсъдени опасността от транспортни и логистични проблеми и неизпълнение на договори 
поради форсмажорни обстоятелства, както и продължаване на енергийните компенсации за април-юни. 
Българските фирми са поискали поискаха подкрепа за решаване на проблема с блокираните транспортни средства на 
границите на Украйна. 
Работодателите са заявили, че имат нужда от работна ръка и са готови да приемат на работа украински граждани, 
съобщават от министерството. 
Те са изразили желание да се осигурят коридори за внос на метали и други суровини от Русия и Украйна, както и износ на 
продукцията. 
Вицепремиерът Нинова е информирала работодателските организации за мерките, които предприема правителството в 
подготовка на държавните резерви, приемане на украински граждани и осигуряване на логистична подкрепа на 
български фирми. 
Търговският представител в Букурещ е командирован на границата с Украйна, за да оказва помощ на българските и 
украинските граждани. 
Работодателите са настояли за подкрепа за искането на бизнеса пряката помощ за българските фирми да бъде по-голямо 
от финансови инструменти в плана за възстановяване и устойчивост. Министър Нинова е изразила пълна подкрепа за 
това. 
"Българската икономика има нужда от директна подкрепа, а не от още кредити. ЕК е предоставила на българското 
правителство да реши какво да бъде съотношението и то трябва да е в полза на българските предприемачи и 
производство“, каза Нинова на срещата. 
За повече информация вижте видеото. 
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√ Кирил Петков: Ще подкрепим Украйна с хуманитарна помощ и военно-логистична поддръжка 
Днес искам още по-ясно да изразя острото осъждане на руската агресия върху Украйна. Това е братоубийствена война. 
Това каза премиерът Кирил Петков в изявление заедно с началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Той съобщи, че 
България се присъединява към другите страни в ЕС и НАТО, които ще подкрепят Украйна с хуманитарна помощ и военно-
логистична поддръжка. 
Ето и цялото изявление на премиера: 
"В момента от двете страни вече няколко хиляди млади войници са загинали. Едновременно с това има и много цивилни 
жертви, а и голяма част от цивилното население в Украйна се крие под спирките на метрото и всеки ден очаква да има 
унищожение на техните домове. 
Искам да ви уверя, че ние сме направили списък на българите в Киев, които искат да се евакуират. Имаме 140 нови 
човека, около 30 има в посолството, и чакаме безопасен зелен коридор за изтеглянето им от Киев. 

https://bntnews.bg/news/speshni-merki-za-biznesa-zaradi-voinata-v-ukraina-poiskaha-rabotodateli-1186735news.html?fbclid=IwAR1yGraFwowTbIaAWPHT0b1BJG27IlMI0AOjEx6qCMVy4-azpTSc7QvkJIw
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Българското правителство не може да стои със затворени очи, когато виждаме мирни граждани под такъв голям риск в 
тази братоубийствена война. 
Толкова е жалко как един лидер някъде седи в безопасност на дългата маса, а заради неговите ужасяващи решения 
млади войници от двете страни в момента загиват. 
България се присъединява към другите страни в ЕС и НАТО, които ще подкрепят Украйна с хуманитарна помощ и военно-
логистична поддръжка. 
Хуманитарната помощ ще включва дрехи, обувки, палатки, чаршафи, одеяла, за да сме сигурни, че украинските граждани 
усещат подкрепата на нашата държава. 
Нито един човек в Украйна не трябва да се чувства сам в тази братоубийствена война. От утре ще се отвори и сметка в 
БЧК, където ще се събират средства. Те ще се използват и за бежанците, които идват от Украйна. 
Хората, които идват от Украйна, трябва да бъдат интегрирани максимално бързо," допълни премиерът. 
Нашите сърца са с хората от Украйна. 
Призоваваме руското ръководство да се откаже от зловещата дейност, която извършва в момента. 
Но Путин трябва да знае, че целия свят осъжда неговите действия, допълни премиерът Кирил Петков. 
Ето и изявлението на адмирал Емил Ефтимов: 
Въоръжените сили се намират в пунктовете за постоянна дислокация и базиране, като извършват планова дейност за 
повишаване на готовността си и реагиране при кризи в национален и съюзен формат. 
Формирования от всички видове въоръжени сили и командвания провеждат мероприятия за повишаване на 
ситуационната осведоменост за вземане на обосновани решения; поддържане на готовност за провеждане на 
мероприятия за гарантиране на суверенитета на страната ни; подготовка за отговор на действия, застрашаващи 
независимостта на България и участие на контингенти от въоръжените сили в мисии и операции зад граница. В момента 
е в ход увеличаване на участието ни в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина. 
В съюзен формат НАТО активира плановете за степенуван отговор за защита на страните от източния фланг на Алианса. 
Паралелно с това върховният командващ на силите в Европа е предприел редица мерки в отговор за повишаване 
готовността за възпиране и координиран съюзен отговор при ескалиране на кризата. 
В този контекст продължават ангажиментите на българските въоръжени сили по усилване на бдителността и 
поддържането на готовност за участие в съюзните дейности, както и активна поддръжка като страна-домакин. 
В сътрудничество с останалите министерства и ведомства имаме готовност при необходимост да осигурим навременно 
придвижване на съюзни сили на територията на страната, посочи адмирал Емил Ефтимов. 
 
√ От фронтовата линия: Екипът на БНТ за първите дни в епицентъра на войната 
Единственият български екип, който беше в епицентъра на конфликта в Украйна от първите му минути, беше 
екипът на БНТ. Александър Марков, Владимир Богдански и Роберт Вецов предаваха денонощно какво се случва още от 
ранните часове на 24 февруари. 
Палма от пластмасови бутилки и остров с много зеленина и цветя от боядисани гуми и туби. Насред разрушенията в 
Маринка изпъква този копнеж за мир и спокойствие. Защото до мечтания оазис стои страхът. 
Страхът, който принуждава Олег да строи бомбоубежища за близките си. В най-тежките дни на обстрелите тук се е 
налагало да живеят 13 души. 
Готвим си ето тук. Доброволчески организации ни носят дърва. Тук слагаме матраците. През 2014-та в това 
бомбоубежище живееха пет семейства, ако имаше ток имахме и отопление. Донбас е многонационален. Всички на 
тази улица сме живели в мир и съгласие, казва Олег Николаевич – бивш миньор. 
Но от 8 години тук се е настанила войната. Маринка е на линията на съприкосновение между сепаратистите и 
украинските сили, над главите им непрекъснато прехвърча огън, повечето сгради са белязани от престрелките. 
И тази сутрин градът се е събудил от изстрели, щастливи са, че няма пострадали. Но само със страх в сърцата не може да 
се живее и Олег, хванал здраво за ръка внучката си, ще отиде да поиграе с нея на детската площадка. 
Повечето в Маринка са останали напук на страха и отказват да я напуснат. 
Алла: Къде да ни евакуират? Тук имаме работа, домове - какво ще правим там, къде ще работим, как ще си 
изкарваме прехраната? Изморени сме от тази война. Вечер като си легнем, не знаем дали утре ще се събудим. 
Николай: Ситуацията е много лоша. Стрелбата е денонощна. Живи хора сме, разбира се, всички се страхуват. По цяла нощ 
не спим. Жалко за децата, старците и за нас самите. 
Военните днес са предупредили хората да се движат далеч от сградите заради далекобойната артилерия на 
сепаратистите, които ежедневно обстрелват града. Докато снимаме, идват и предупреждават и нас. 
"За 8 години никой от управниците – хубави, лоши, никой нищо не направи. Започна война и тя продължава. Стреляха 
преди, стрелят и сега. А на мен ми е нужен мир, казва Николай - бивш миньор. 
Но засега табелите на входа и на изхода на Маринка, които предупреждават, че полетата в страни от пътя са минирани, 
остават. 
Нуждата от свобода и мир ще изкара вечерта хиляди украинци на площада в Одеса. Искат да заявят пред целия свят, че 
са единни, така и са нарекли митинга си – Национално шествие на единството. 20 февруари е неслучаен ден – това е една 
от датите, обявена от западните разузнавачи и експерти като втората възможна дата за руско нахлуване в Украйна.  
20 февруари е и денят, в който Киев отбелязва годишнината от най-кървавия ден на Майдана. В Одеса също имаше 
тежки сблъсъци, 48 души загубиха живота си, след като Домът на профсъюзите беше подпален. Сред множеството на 
площада са и хората, участвали във войната тогава. 
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Аз не съм професионален войник, аз съм икономист по образование, но през 2014 година, когато започна войната 
реших да замина за фронта, да защитя своята държава, казва Олександър Голопотелюк - ветеран. 
Задачата през 2014-та година в частта, в която Олександър е служил, е била да поддържа сухопътните сили на фронта в 
Донбас с артилерийски огън. 
Тогава войната беше позиционна, ние поддържахме пехотата. Сражението, което няма да забравя се състоя на 
трети юни 2015 при село Маринка, когато именно нашата батарея отблъсна нападение над сепаратистите, казва 
още Олександър Голопотелюк - ветеран. 
Олександър е ранен в крака и излиза от онази война. Но сега е тук, защото смята, че струпването на руски войски по 
границата с Украйна вещае нахлуването им в страната му. 
Руските сили не са достатъчни за пълномащабна инвазия. Украинското общество е обединено и на този фон не е 
възможно просто да победиш 40 млн. нация. Всеки град, всяко село ще окаже съпротива. И това няма да е просто 
разходка за руската армия, допълва Олександър Голопотелюк - ветеран. 
Аз имам приятели, познати в Луганск. Всичко, което става там е под контрола на Русия. От техните генерали, от техните 
пратеници, те разпространяват пропаганда, че Украйна ще осъществи настъпление, казва Леонид Пантикин - ветеран. 
Леонид, който е родом от Луганск също е от ветераните, участвал е 2 години във войната. Сега казва, че Украйна 
защитава цяла Европа. 
Ние не защитаваме цялата страна, ние защитаваме и Европа, защото тези, които си мислят, че с Украйна ще 
приключи - неее. Путин ще продължи, казва Леонид Пантикин - ветеран. 
Друг ветеран, Сергей, сега води курсове с подрастващите. Обучава ги как да се отбраняват. 
Това не се забравя, сега съм цивилен лекар. Споделям бойния си опит по военна медицина. Идват доста хора, вчера 
дойдоха 120 души. Хора без никакъв опит. Хора, които искат да са по-спокойни в тази неспокойна обстановка, казва 
Сергей Гуцалюк - ветеран. 
Шествието не спира престрелките. Хуманитарна организация информира, че в последните дни са били унищожени над 
120 жилищни постройки. Освен системното нарушение на примирието западното разузнаване информира за струпване 
на нови руски войски откъм границата с Беларус. 
Демонстрацията на силата по границите на Украйна така и не доведе до очаквания резултат, затова решиха да преместят 
точката, където прилагат усилието, на друго място, точно в Донбас. Там по-лесно да го направиш и по-лесно да пренесеш 
вината върху Украинската армия, казва Димитър Петров - жител на Одеса. 
Примирието е нарушено, но то винаги се нарушаваше от страна на сепаратистите, на руснаците. Всичкият този 
сценарий е написан не в Украйна, той написан в Русия, казва Яков Стойков - жител на Одеса. 
Огънят се чува все по силно и по-близо до Бердянск. 
Всеки взрив свива сърцата на жените, изпратили синовете си на фронта. От 8 години три майки основават организация и 
започват да плетат камуфлажни мрежи. За своите синове и за чуждите. 
Синът ми отиде на фронта, без да ни каже. Много млади мъже доброволно отидоха да защитават Украйна през 
2014 г. За да им помогнем, създадохме нашата доброволческа организация. Аз имах съвсем други планове за сина ми. 
Той завърши Физическия факултет. Но изведнъж реши да замине в Донбас, разказва пред екипа ни доц. Анета 
Омелченко - Педагогически университет, Бердянск. 
Анета и жените-плетачки на камуфлажи в Бердянск работят денонощно. 
Първите години ме болеше душата за сина ми. Един път месечно отивахме в Донбас да го видим и се запознах с други 
доброволци от Бердянск. Всички те са ми синове, искам да ги прегърна и да ги закрилям от тази война, споделя Доц. 
Анета Омелченко - Педагогически университет, Бердянск. 
В Бердянск срещаме ветеран от битките на Донецкото летище, едни от легендарните битки на войната от 2014-та, 
продължила 242 дни. Заради твърдостта им наричат защитниците на Донецкото летище "киборги". 
На летището ние воювахме срещу войници от Руската армия, руски наемници от Чечения – "кадировци". Тогава 
загинаха повече от 200 украински войниц… Войната е страшна. Да чуваш звука от залпа на системите "Град". Аз 
воювах рамо до рамо с нашите деца на практика. Нашите деца, казва Никола Тюркеджи. 
Москва признава независимите Донецка и Луганска народна република, с които подписва договори за взаимопомощ. По 
Линията на съприкосновение обстрелите продължават. 
В Краснохоривка, на няколко стотин метра от линията, разделяща сепаратистите и украинските сили, непрестанният 
обстрел е прекъснал всички комуникации, няма ток, вода и отопление. Всички се събират в училището да се стоплят и да 
заредят телефоните си. 
Живеем в напрежение и тревога. Плаче ни се. Когато си лягаме, се чудим да спим облечени или не. Чанта с багаж и 
документи стои до вратата постоянно, ако трябва да бягаме. Но къде да избягаме? Напоследък стрелят все по-
често. Нощем ги виждам как летят, защото светят в нощта, казва Лариса – счетоводителка. 
Масова психоза. Работим в училището. Аз съм учителка. Живея в края на града, където са украинските войници. Без вода 
и без ток как се живее? Вечер си пея песни, за да се успокоявам"….Преди няколко дни с учениците от горните класове 
имахме час, но започна стрелба и слязохме в бомбоубежището, разказва Елена – учителка. 
Елена ни помоли да кажем на целия свят, че хората в Краснохоривка не искат война. 
Из целия град хора носят празни туби. Търсят вода. Който има агрегат, има електричество. Тези хора нямат нито едно от 
двете. Чакат водоноската. 
В късния следобед прокънтяха 12 нови изстрела към Маринка и Краснохоривка. 
Но истински страшно става през нощта срещу 24-и февруари. 
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Всичко започна мeжду 3:30 и 4:00 ч. сутринта. Поредица експлозии и взривове огласиха нощта в Мариупол. За часове се 
чуваха само артилерийските баражи. Градът остана тъмен. 
Системите за противоракетна отбрана край летището в Мариупол бяха ударени. Пламъци и гъсти облаци черен дим са 
издигаха на няколко десетки квадратни места извън града. 
Стотици жители започнаха да напускат Мариупол. Тежковъоръжена полиция затвори входовете. Излизащите биваха 
проверявани от постовете на военните. 
Един по един в автомобилите си, жителите на Мариупол се наредиха пред бензиностанциите за гориво. И така - в цяла 
Източна Украйна, през която минахме. 
Сирените в Мариупол се включиха на втория час от обстрелите. По улиците работеше само градският транспорт. Никой 
не разбираше какво се съобщава по високоговорителите. 
Планирам да си остана у дома и да чакам новини от властите. Чух експлозиите - преди около половин час. Не 
разбирам какво ни казват. Това, което се чува от сирените не се разбира. Не се страхувам, защото аз съм от 
Донецк. Според мен това не е война, а някаква военна операция, която цели да принуди Украйна да направи това, 
което Русия иска, казва Юрий, жител Мариупол. 
Въпреки страха, жителите на града запазиха самообладание пред лицето на още един военен конфликт. Жени с малки 
деца не бързаха да напуснат. 
Не знам какво ще правим. Ще си приготвя документите и ще чакам какво ще се случи, евакуация най-вероятно. Ще се 
опитаме да останем спокойни. Да не се паникьосваме. Но в тази ситуация това е много трудно. Много ни е страх. За 
децата най-вече. Не ме е страх за мен, но за малките деца, които ще видят това и ще почувстват... война, 
експлозии. Това е много страшно, казва жителка. 
Информацията в началото на деня беше оскъдна. Всички говореха по телефона с близките си. Сведенията, че 
пристанището е завзето от десантни руски сили беше опровергана от Обединените сили на армията. А подкрепления 
започнаха да пристигат от вътрешността на страната към града. Артилерия, ПВО установки и жива сила. 
В Бердянск пред украинците побързаха да отидат в аптеките. За да се запасят с лекарства. 
Край Мелитопол ракети, радиолокационни системи се предислоцираха по пътя към вътрешността на страната. 
Пътят от Мариопул до Одеса вече е блокиран от руски сили, които навлизат от Крим. Хиляди хора бягат към Западна 
Украйна. Българите се евакуират през пристанищния град, който вече се готви за война. 
На пункта при Паланка на молдовско-украинската граница цари хаос. Хиляди украинци потеглят към Румъния. Майки с 
деца, възрастни хора, семейства. А оттатък границата ги чака неизвестността. 
Никола от Бердянск замина за фронта в Киев. Присъедини се към силите на Териториалната отбрана. 
След като изпрати семейството си в Лвов, Яков отказа да напусне Одеса. Каза, че би го било срам да изостави града в 
този тежък момент. 
 
√ Ексклузивно: Екипът на БНТ след завръщането си от Украйна - в първите минути човек няма време да се страхува 
Единственият български екип, който беше в епицентъра на конфликта в Украйна от първите му минути, беше екипът на 
БНТ. Александър Марков, Владимир Богдански и Роберт Вецов предаваха денонощно какво се случва в Украйна още от 
ранните часове на 24-и, когато се чуха първите взривове в Мариупол. 
Те изминаха няколко хиляди километра и предаваха на живо от най-силно атакувания южен фланг на страната. Техните 
репортажи бяха излъчени в международния видеообмен на Евровизия и бяха излъчени над 540 пъти от 51 европейски и 
световни телевизионни канали. 
"Между 3:30 и 4 часа сутринта на 24-и се събудихме и чухме ясно взривовете и експлозиите от обстрела върху 
Мариупол. През 30 секунди буквално чувахме тътена от обстрела над града. Чухме 2 силни експлозии, които ни 
разтърсиха и така разбрахме, че е започнала войната. Едни хора бяха в паника, редяха се пред банкоматите и 
бензиностанциите, хиляди автомобили излизаха от града. Други отваряха пекарните и кафенетата си, опитвайки 
се да поддържат илюзията за някаква реалност. Украински войник от български произход ни помогна да излезем от 
града без да бъдем арестувани, защото нямаме право да снимаме и да излъчваме това нещо", споделя репортерът 
ни Александър Марков. 
Екипът на БНТ се разминава с военните колони на украинската армия, среща подкрепата на десетки наши сънародници. 
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"В първите минути човек няма време да се страхува, трябваше да предадем всичко, което се случва за нашите 
зрители. Много рядко бяха моментите, в които усещахме страх. Нощувахме по бензиностанции, минавахме през 
пътища, по които не трябва да се преминава нощем, защото имаше комендантски час", допълни Александър 
Марков. 
Операторът Владимир Богдански заяви, че до последно не е вярвал, че войната е започнала. 
"Мислех, че са капки дъжд, които капят по ламарината, докато не чухме тези 2 експлозии, всички органи трепереха 
отвътре, чухме сирените, хората бягаха по улиците, в началото адреналинът те държи и не се усеща страхът", 
каза още Владимир Богдански. 
Вижте ексклузивният им разказ във видеото. 
 
√ Хибридна война: Кибератаките вече са в ход 
Украйна вече е обект и на сериозни кибератаки. Освен засилен трафик към правителствени и информационни сайтове и 
тяхното блокиране, е засечен и зловреден софтуер, чиято цел е да разруши информационната и критична 
инфраструктура. 
Какви са опасностите от тези атаки и за какво трябва да внимаваме у нас - предупреждението е от Института по 
информационни и комуникационни технологии на БАН. 
Кибератаките са почти задължителна част от военната тактика за дезинформация и всяване на паника. Така че вървят 
паралелно с наземната агресия. 
"И в момента е в ход една такава атака и на правителствени сайтове на медийни и освен това и на дезинформация 
в социалните мрежи. Основният анонс беше за DDOC атаки и един зловреден софтуер, който разрушава 
информационната инфраструктура в това число и критична. Ще започне да се блокира градския транспорт 
банковия сектор", каза доц. д-р Златогор Минчев от Института по Информационни и комуникационни технологии, 
БАН. 
Щетите засега са най-вече информационни, но специалистите очакват и щети върху банковия сектор. И въпреки че 
подобни атаки са очаквани, е невъзможно да се изгради предварително защита. 
"Как да се подготвим за една изненадваща атака? Срещу атака от типа отказ от услуги няма защита. Просто ще 
трябва да изчакате да спре. Единствената реакция е да се изключват бързо засегнатите или заразените системи. 
За Украйна по-големият проблем ще е втора фаза - а именно радио-електронната борба. Сега ще започнат едни 
заглушавания със сателитни комуникации, на бойното поле и тук вече много малко може да се направи. Що касае, 
обаче гражданският сектор със сигурност можем да помогнем на ниво Алианс и ЕС, където има разработки и за 
проактивна защита", каза доцентът. 
Европа също може да очаква кибератаки, според експертите те се подготвят дълго преди това. 
"В Европа ще ги видим в момента по отношение на борсата. За момента борсите полудяха, криптовалутите ще са 
следващия момент и тук в Европа ще започнат други фокуси от друг характер, а именно киберизмами от друг 
характер. Ще започнете да получавате много приложения, които да ви предлагат различни неща от  една страна, 
другата фаза ще е дезинформация, и третата фаза е разбира се това което вие казвате - банковата 
инфраструктура в Европа е също уязвима", каза доц. д-р Златогор Минчев. 
Оказва се, че България е по-защитена от мащабни дистанционни кибератаки, просто защото системите ни не са толкова 
свързани. Но пък започват да се засилват други фишинг атаки, всеки вече вероятно ги усеща и трябва да внимава. 
 
√ 60 млн. лв. са предвидени за зарядна инфраструктура за електромобили 
По програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 за устойчива градска мобилност са предвидени над 376 млн. лева, от 
които близо 60 млн. лв. са за изграждане на зарядна инфраструктура. Това съобщи заместник-министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов. 

https://bntnews.bg/news/ekskluzivno-ekipat-na-bnt-sled-zavrashtaneto-si-ot-ukraina-v-parvite-minuti-chovek-nyama-vreme-da-se-strahuva-1186897news.html
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Заедно с търговското аташе на Британското посолство Тим Буйсере заместник-министър Аспарухов откри конференция 
на тема „Устойчива мобилност: стимули и внедряване на инфраструктура за електромобили“. 
По оперативната програма ще се финансират мерки за устойчива мобилност, включително зарядна инфраструктура за 
чисти превозни средства и въвеждане на интелигентни транспортни системи. Оборудването за зареждане на 
електромобили е допустимо за финансиране и като част от мерките за енергийна ефективност на сградния фонд по 
програмата. 
Аспарухов съобщи още, че по Националния план за възстановяване и устойчивост Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, съвместно с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ планира 
изпълнението на пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност „Зелена мобилност“. 
"Общият бюджет по нея се предвижда да бъде 100 млн. лева. По схемата ще се финансират интегрирани проекти за 
устойчив градски и междуградски транспорт на територията на 40 общини. Ще се изпълняват и мерки за 
осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт и за интелигентни 
транспортни системи", съобщи заместник-министърът. 
Успоредно с това, за осигуряване на необходимата инфраструктура за електромобили, Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството работи по промени в Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираните територии. С промените се предвижда в новите сгради за обществено 
обслужване с повече от 10 паркоместа най-малко, едно от всеки пет паркоместа да се оборудва със зарядна точка за 
електрическо превозно средство, обясни Стефан Аспарухов. 
За новите жилищни сгради с над десет обособени паркоместа, при предвиждане на места за електрически превозни 
средства с оборудване за зарядна точка, в проекта на сградата трябва да бъде заложено 10% от местата за паркиране да 
са за електромобили. 
"Въпросът с увеличаване на електромобилността е комплексен, има различни аспекти и развитието му може да 
стане само с обединяване на усилията на различни административни структури и включването на различни 
организации, бизнес и общини“, подчерта заместник-министърът. 
По думите му за целта е важна и възможността да се активизира по-голям ресурс от страна на Европейската комисия, за 
да бъде стимулирано изграждането на необходимата инфраструктура. 
Пред участниците в събитието заместник-министърът представи някои от нормативните актове, регламентиращи 
зарядната инфраструктура за електромобили. 
Според Закона за устройство на територията, за поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства се 
издава разрешение въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. 
Със Закона за енергетиката са въведени изискванията за присъединяване на зарядните точки към съответния оператор 
на електропреносната мрежа, както и за измерване на доставяната от мрежата електрическа енергия. 
Събитието е част от кампанията на Британското посолство, насочена към насърчаване намаляването на вредните емисии 
и споделянето на добри практики след Конференция на ООН по изменението на климата (COP26), на която 
Великобритания беше домакин заедно с Италия. 
 
БНР 
 
√ МВнР: Европерспективата за Украйна е от съществено значение 
До късно вечерта е продължило извънредното заседание на външните министри от ЕС, на което бяха обсъдени стъпки за 
подпомагане на Украйна и предоставяне на хуманитарна помощ.  
България подкрепи засилването на ограничителните мерки с оглед оказване на натиск върху Русия да прекрати  военните 
си действия. 
Страната ни подкрепя и затварянето на въздушното пространство на ЕС за руски самолети. Министър Теодора Генчовска 
подчерта, че европейската перспектива за Украйна, както и за Грузия и Молдова е от съществено значение. 
 
√ Даниел Лорер: Доставките на газ и нефт са последният стълб, който Европа ще отреже в отношенията с Русия 
"Всички министри трябва да сме единодушни, че това е война" 
Интервю на Явор Стаматов с Даниел Лорер в предаването ''Неделя 150'' 
"Ситуационният център в МВнР работи 24 часа. Мисията ни е да осигурим безопасен транспорт за български граждани от 
Украйна и за украински граждани, които работят за български фирми с представителство там. Процесът е затруднен от 
бойните действия и защото украинските власти са наложили забрана за мъже между 16 и 60 години да излизат от 
страната. Това затруднява семействата да вземат решение дали да се разделят".  
Това каза пред БНР министър на иновациите и растежа Даниел Лорер. И посочи, че има организиран автобусен 
транспорт, има готовност за самолетен такъв през Полша, но там ситуацията е затруднена, има и дипломатическо 
присъствие на границите с Румъния и с Полша.  
"Киев е извън обхват към момента заради обявен комендантски час. Всички, които са заявили желание за транспорт, са 
го направили през мисиите в Одеса и в Киев. Засега нямаме сериозно заявено желание от големи маси от хора".  
В предаването "Неделя 150" Лорер коментира, че активите на Централната банка на Русия са забранени и това е 
сериозен удар срещу руската икономика:  
"И вероятно ще е първата стъпка, която ще започне да убеждава Русия, че войната, която започна, няма да може да бъде 
решена по този начин. Колкото и резерви да има събрани Русия, много бързо те ще се окажат недостатъчни пред 
невъзможността да покриват сметките за военната операция в Украйна".  
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Той подчерта, че България е солидарна с целия ЕС и с НАТО в усилието за спиране на руската агресия спрямо Украйна и 
че доставките на газ и нефт са толкова критични за цялата световна икономика, за Европа, че те ще са последния стълб, 
който Европа ще отреже в отношенията си с Русия.  
"Единственият съюзник на Русия в Европа - Сърбия, получава своя нефт и газ през тръбопроводи, минаващи през 
Европа... По-дългосрочната тревога е какъв ще е ефектът върху самата Русия и руския народ от това, което предстои да се 
случи. Икономическата мощ на САЩ и на ЕС ще осигурят надделяването на Украйна над Русия и пълната сила на 
санкциите ще се стовари върху руския народ".  
По думите на министъра силните конфликти консолидират политическите процеси:  
"Ще се радвам, ако конфликтът в Украйна консолидира европейския континент и необходимостта от това той да се 
разшири, да включи Западните Балкани, така че всички ние да станем част от демократичното европейско семейство 
като противовес на хаос и агресия от чужди страни в европейския континент".  
Лорер призова всички министри да имат едно и също отношение по темата, че това е война и нищо друго, и че това е 
най-големият политически въпрос пред България.  
"Важно е да сме солидарни с Украйна, тъй като солидарността с нашите съюзници сега ще има добър икономически 
ефект в бъдеще. Колкото по-големи съюзници сме днес, толкова по-голямо участие ще имаме на икономическата маса 
след това".  
По темата за бюджета министър Лорер подчерта, че опозицията не вярва в България, затова отправя и критики: 
"Всеки, който е правил бизнес някога, знае, че ако искаш да направиш читав бизнес, трябва да инвестираш в него. 
Опозицията явно не вярва в това, че България може много повече, затова досега сме имали бюджет на икономии. Когато 
не вярваш в нещо, правиш икономии, когато вярваш, инвестираш в него, за да се развие. Бюджет 2022 за пръв път е 
бюджет на растежа. Инвестираме в базови неща, но това е наследството, което получихме. Не приемаме критиките, че 
това е инфлационен бюджет".  
Интервюто с Даниел Лорер можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Преустановяват трафика от над 45 000 интернет адреса 
Филтриране или преустановяване на трафика от над 45 000 интернет адреса са поискали отделът "Киберпрестъпност“ в 
МВР и Министерство на електронното управление. 
Причината за предупреждението е, за да се гарантира "киберсигурността на България в контекста на ескалацията на 
хибридни атаки". Не се посочват подробности. 
От ведомствата уточняват, че по реда на Закона за киберсигурност телекомуникационните оператори и предприятията, 
предлагащи обществени съобщителни мрежи и услуги трябва да реагират незабавно, за да филтрират или преустановят 
зловредния интернет трафик. 
От Агенцията на ЕС за киберсигурност казаха пред "Хоризонт“, че през последните седмици редица европейски и 
международни органи за киберсигурност са издали предупреждения за предстоящи кибератаки. 
Има и препоръки на европейско равнище за защита. 
"Съществува загриженост относно нарастващия брой злонамерени кибер дейности на глобално ниво“, посочиха пред 
"Хоризонт“ от Агенцията на ЕС за киберсигурност. 
 
√ Изтича един от сроковете за заявления за помощ до ДФ „Земеделие“ по „де минимис“ 
Ако животновъдите успеят да подадат заявления до края на днешния работен ден, те ще получат финансовата си помощ 
по схемата „де минимис“ до 7 март - информират от Фонд „Земеделие“. 
Утвърденият бюджет по тази държавна помощ е в размер на 24 млн. лв.  
Заради влошената икономическа обстановка в страната и по изрично настояване на браншовите асоциации в сектор 
„Животновъдство“ Фонд „Земеделие“ промени сроковете за предоставяне на държавната помощ „де минимис“ за 
фермерите. 
Съгласно новите оказания се предвижда стопаните, подали заявления до 28 февруари включително, да получат 
финансовата си помощ до 7 март. Така най-нуждаещите се ще имат средства за изхранване на животните. 
За всички останали кандидати, които ще подадат своите заявления за подпомагане след 28 февруари до предвидения 
краен срок на приема по схемата 11 март, се предвижда помощта да бъде изплатена до 30 март. 
По схемата „де минимис“ фермерите се подпомагат за допустимия брой крави, биволи, овце и кози, като ставката е 
между 11 и 45 лв. на животно. 
 
√ Руслан Стефанов: Санкциите ще имат сериозен ефект върху руската икономика 
Интервю на Лора Търколева с Руслан Стефанов 
Руската икономика сигурно ще влезе в рецесия почти моментално, дори с тази първа вълна санкции. Това каза в интервю 
за БНР Руслан Стефанов, програмен директор и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. 
По думите му това е доста сериозно начало на санкциите с идеята, че те могат да бъдат повишени. 
Стефанов прогнозира „сериозен ефект върху икономиката на Русия във всички нейни аспекти“. 
Несъмнено всички очакваха мярката по отношение на изключването на Русия от SWIFT системата, защото това показва 
по-висока готовност за санкции в сравнение с предишни пъти, коментира Руслан Стефанов в предаването „Преди 
всички“. 
Като друга важна санкция той открои затварянето на въздушното пространство на Европа за граждански полети от Русия. 

https://bnr.bg/post/101607784/daniel-lorer-situacionniat-centar-v-mvnr-raboti-24-chasa
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Според Стефанов е пропаганда теза на Кремъл, че Русия е подготвена за санкциите. По думите му знак за това 
са военната ескалация от страна на Русия – привеждането на стратегическите сили в готовност, както и проведеният 
референдум в Беларус, с който страната се отказва от статута си на неядрена държава. 
„Тези санкции са много закъснели, но не са безобидни“, посочи Руслан Стефанов. 
„Несъмнено ще има забавяне на ръста и на европейската икономика. Такъв щеше да има и без налагането на тези 
санкции“, допълни той. 
„Би било наивно да се смята, че нямаше да има такива ефекти, каквито и сега очакваме. Санкциите ускоряват някои 
процеси.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Петър Витанов: Докато е с това управление, Русия ще губи от международната си легитимация 
"Ние сме на ръба на изграждането на нов световен ред, който ще гарантира сигурността" 
Интервю на Силвия Великова с Петър Витанов в предаването ''Политически НЕкоректно'' 
"Европа трябваше да реши как да реагира - политически или военно. Затова политическите санкции заместват военна 
реакция, която би довела до световна война. През годините санкциите показаха, че не са ефективни. Досега те не 
доведоха до промяна в поведението на Русия, нито я отслабиха икономически за сметка на европейските икономики. 
Най-тежко потърпевши от войната са украинците и руснаците, но и европейските граждани".  
Това каза пред БНР евродепутатът Петър Витанов.  
Той подчерта, че изключване на руски банки от системата SWIFT е политически инструмент, който ще създаде 
затруднения при разплащанията:  
"Но не знам как това ще се отрази на България".  
Той цитира данни от анализ, според които спиране на газа от Русия за месец би коствало на българската икономика щети 
в размер на милиарди.  
В предаването "Политически НЕкоректно" евродепутатът заяви, че случващото се в Украйна е кулминацията на процес, 
който започва с грубо нарушаване на международния ред.  
"Не допускаме подобно поведение".  
И посочи, че системата на международните отношения не работи от години:   
"Виждаме разпад на един световен ред, установен преди 80 години. Международните организации, които трябваше да 
скрепяват мира, отдавна не работят. Вземат се решения за военни интервенции без санкции от страна на Съвета за 
сигурност на ООН. Ние сме на ръба на изграждането на нов световен ред. Аз не вярвам в правото на силния, а в силата на 
правото. Новият световен ред е крайно необходим, за да може да се гарантира международната сигурност... Този 
конфликт ще бележи международните отношения за поколения наред. Опасявам се от нова Желязна завеса. Путин има 
военна мощ, няма политическата сила, за да легитимира своите позиции. Смятам, че Русия ще губи голяма част от своята 
международна легитимация, докато е с това управление".  
Интервюто с Петър Витанов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Урсула фон дер Лайен: Украйна принадлежи към ЕС 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Евросъюзът би искал Украйна да се присъедини 
към него. Коментарите ѝ бяха направени часове, след като ЕС обяви, че ще помага с оръжия на Украйна, за първи път в 
историята си. 
Урсула фон дер Лайен посочи, че Украйна вече участва в някои процеси на интеграция, включително в енергетиката: 
„Мястото им е при нас, те са едни от нас и искаме да се присъединят“. 
Европейският съюз и повечето западни страни затвориха въздушното си пространство за руски самолети в отговор на 
нахлуването на Русия в Украйна. Канада съобщи, че самолет на „Аерофлот“ е навлязъл в канадското въздушно 
пространство въпреки забраната. Самолетът е извършвал полет от Маями за Москва вчера. Съединените щати все още 
не са спрели руските самолети, въпреки че също обмислят подобна забрана. 
Американското посолство в Киев призова гражданите на САЩ в Украйна да я напуснат „със собствени възможности“, ако 
смятат, че е безопасно. От представителството на Вашингтон предупредиха, че на граничните пунктове с Полша и 
Молдова са струпани много хора и за преминаване се чака дълго, до 30 часа. 
Последствията от икономическите санкции. След като някои от банките в Русия бяха изключени от международната 
система за плащания Swift рублата се понижи с 30% спрямо щатския долар. А руската централна банка нареди на 
брокерите да преустановят всички сделки с чуждестранни юридически лица и институции, които искат да продадат 
руските си инвестиции като дялове и акции. Активите на банката също ще бъдат замразени, ограничавайки достъпа на 
страната до задграничните ѝ резерви. 
В същото време украинският президент Володимир Зеленски заяви в телефонен разговор с британския премиер Борис 
Джонсън, че следващите 24 часа са от решаващо значение за Украйна, предаде Ройтерс. От своя страна Джонсън е 
уверил, че Великобритания и съюзниците й ще направят всички възможно, за да гарантират, че отбранителната помощ, 
обещана на украинските власти, ще достигне до страната. 
 
√ ЕС за ядрената заплаха на Путин: Гигантска безотговорност 
Върховният представител по външната политика и сигурност Жозеп Борел нарече "гигантска безотговорност" 
нареждането на руския президент Владимир Путин за специалната готовност на ядрените сили на страната му. Той обаче 
подчерта, че това няма да попречи на ЕС да прави каквото трябва. 

https://bnr.bg/post/101608078/ruslan-stefanov
https://bnr.bg/post/101607824/petar-vitanov
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"Само споменаването за възможността ядрени оръжия да бъдат използвани, е такава гигантска безотговорност и говори 
достатъчно за този, които казва това", заяви Борел след края на четвъртото поред за седмицата заседание на министрите 
на външните работи на ЕС: 
"Това е такава огромна безотговорност в този момент, че дори е невъзможно, откровено казано, да си представим, че 
някой говори такива неща. Но той ни каза: "Който се намеси в моята атака на Украйна, който си въобрази, че ще 
подкрепя украинците, ще страда от атака, от която никога не е страдал - нещо, което никога не си е представял". Разбира 
се, явно говореше за употреба на ядрени оръжия. Въпреки това ще продължим да подкрепяме Украйна". 
Борел допълни, че на Украйна ще бъдат осигурени не само муниции, а и изтребители. 
Той съобщи още, че половината от резерва на руската централна банка се намира в банките на страните-членки на Г7, 
които ще го блокират с изключването й от системата СУИФТ. Борел каза, че се работи по пакета от санкции, който 
включва пълното затваряне на небето на ЕС за руски самолети, забрана на руските държавни медии "Русия днес" и 
"Спутник", както и допълнителен пакет от санкции за Беларус, така че да бъдат приети на писмена процедура най-късно 
днес. 
 
√ Прецедент: Швеция праща военна помощ на Украйна 
Швеция наруши традицията и обяви, че ще изпрати военна помощ на Украйна, в това число антитанкови оръжия и 
бронежилетки, съобщи премиерът Магдалена Андерсон. 
А унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че е в интерес на страната да стои далеч от военния конфликт между Украйна 
и Русия и Будапеща няма да изпраща оръжия на съседката си. Вместо това Орбан обеща помощ за украинските бежанци. 
 
√ Спад на рублата с 30% спрямо щатския долар 
Рублата се понижи с 30% спрямо щатския долар, след като западните държави обявиха нови санкции срещу Русия, 
предаде БиБиСи. Новият рекорден спад идва, след като някои от банките в Русия бяха изключени от международната 
система за плащания Swift. 
Прекъсването на руския достъп до системата Swift е най-суровата мярка, налагана досега на Москва заради конфликта в 
Украйна. Активите на руската централна банка също ще бъдат замразени, ограничавайки възможността на страната да 
има достъп до задграничните си резерви. 
В неделя централната банка на Русия призова за спокойствие на фона на опасенията, че може да има наплив за теглене 
на влогове. 
 
√ Нощ на руски удари в големи украински градове 
Нощ на нови руски удари в големи украински градове предшества възможните първи преговори между делегации на 
двете страни. В петия ден от началото на руската инвазия украинските власти съобщиха за експлозии тази нощ в двата 
най-големи града Киев и Харков. 
Удари имаше и в други градове. „Укринформ“ съобщи за ракетен удар срещу жилищна сграда в Чернихив. Към момента 
не е ясно има ли пострадали при удара и какъв е техния брой. 
Кметът на Бердянск съобщи, че черноморският град вече е под контрола на руски войски.  
Поредната напрегната нощ предшества евентуални преговори между руска и украински делегации в Гомелска област на 
Беларус. Точното място не се съобщава. Според ТАСС разговорите ще се състоят тази сутрин. Късно снощи украинските 
власти обявиха, че ще преговарят без предварителни условия, но не очакват резултат. 
Според източници от Пентагона руското командване променя стратегията си към водене на обсадни бойни действия. 
Над 210 украински цивилни граждани са били убити, а над 1100 - ранени, след нахлуването на Русия, гласи последната 
статистика, изнесена от Украйна. Властите в Киев съобщават и за 4500 загинали руски военни. 
Вчера руският президент Владимир Путин постави в специална готовност ядрените сили на страната си, поради 
западните реакции на войната в Украйна. 
 
√ Беларус се отказва от статута си на неядрена държава 
Гражданите на Беларус са одобрили страната им да се откаже от статута си на неядрена държава и да може да приема за 
постоянно ядрени оръжия и руски военни части. Това показват резултатите от проведен вчера в страната референдум за 
конституционни промени. Част от измененията засилват властта на президента Александър Лукашенко. 
Допитването беше проведено, докато в съседна Украйна продължава инвазията на руската армия, а на беларуско-
украинската граница се очакват преговори между воюващите страни, отбелязва агенцията. 
Ръководителят на беларуската Централна избирателна комисия Игор Карпенко обяви, че малко над 65% от участвалите в 
референдума са гласували в полза на поправките, а малко над 10 на сто - срещу тях, съобщават руски информационни 
агенции. Според Карпенко избирателната активност е била близо 79%. 
За да влязат в сила, измененията трябва да бъдат одобрени от над половината гласували при участие в гласуването на 
над 50 на сто от гласоподавателите. 
Президентът Лукашенко, който е на власт от 1994 ч., обеща референдума след протестите при преизбирането му през 
2020 г. 
 
√ Демонстрации в подкрепа на Украйна - от Великобритания до Мексико 
Във Великобритания хиляди хора се събраха отново на демонстрации и шествия в подкрепа на Украйна в различни 
градове на страната. 
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Лондонският площад "Трафалгар" се превърна в море от синьо и жълто с националните знамена на Украйна. Събралото 
се множество, голяма част от които украински граждани, издигнаха плакати и скандираха лозунги срещу Владимир Путин 
от рода на "Спрете Путин, спрете войната!". На един плакат бе написано "Защитете нашето небе, ние ще се погрижим за 
останалото", което е позоваване на искането на украинците да се обяви зона забранена за полети над страната им. 
Би Би Си съобщи, че много руски граждани са се присъединили към демонстрацията на "Трафалгар". Многохилядни 
демонстрации имаше също в Нюкасъл, Брайтън, Екзитър, Единбург, Глазгоу, Нотингам, Кеймбрдиж, Оксфорд, Норич и 
близо до Суонзи.  
Украинският посланик в Лондон Вадим Пристайко, придружен от други посланици и британски депутати, участва в 
служба в украинската католическа епархия в квартала "Мейфеър" на британската столица.  
В подкрепа на Украйна и против руската агресия протестираха и в други европейски градове -  в Берлин, Париж, 
Амстердам, Прага, Мадрид. 
Подобни демонстрации  бяха организирани и в Рим, и Лисабон, както и в Баку. 
В Русия също имаше демонстрации на хора, които се противопоставят на военните действия. Полицията задържа над 
1700 демонстранти - данните са за над 40 руски града. 
 
√ Цената на бензина в САЩ удари рекорд 
Цените на бензина в САЩ достигат рекордно високи нива при цени на суровия петрол "Брент" над $100 за барел за първи 
път от 2014 година насам. 
Калифорния, Хаваите, Орегон, Невада и щата Вашингтон са вече със средна цена на бензина 4 долара за галон. 
Калифорния обаче води класацията със средна цена от $4,81. 
Специалистите прогнозират, че до средата на март средната стойност на горивата в цялата страна ще достигнат 4 долара 
за галон, което не се е случвало от 14 години - от лятото на 2008 година, когато цените бяха достигнали рекордна средна 
стойност от $4,11. Прогнозите са, че високите цени ще се задържат до средата на април или да края на май. 
Войната в Украйна се посочва като една от причините, но според последни данни от ноември САЩ използват едва 4% 
руски петрол за разлика от Европа, където количествата са много повече.  
За друг фактор се смята повишеното търсене след Covid-19 и връщането към нормалния ритъм на живот, както и 
излизането от строя на няколко големи рафинерии в Тексас и Луизиана, затварянето на рафинерии по западното 
крайбрежие в последните години. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ България категорично подкрепя строги санкции срещу Русия 
Това е заявила външният министър Теодора Генчовска, цитирана от пресцентъра на МВнР 
България категорично подкрепя строги санкции в отговор на руската военна агресия срещу Украйна, в т.ч. санкции срещу 
Съвета по сигурност на Руската федерация и президента Владмир Путин, стана ясно от изявление на българския външен 
министър Теодора Генчовска.  
"Суверенитетът, независимостта и териториалната цялост на Украйна в международно признатите й граници е факт, 
който не подлежи на преговори", заяви Генчовска, цитирана от пресцентъра на МВнР. 
Тя участва в извънредно заседание на Съвет "Външни работи" на ЕС в Брюксел. Единствена тема в дневния ред беше 
руската военна инвазия в Украйна. Българският първи дипломат призова за тясна координация по отношение на 
евакуацията от Украйна и информира колегите си за предприетите от България мерки в тази насока. 
Съветът одобри правните актове за новия пакет от санкции срещу Руската федерация, в т.ч. банков сектор, 
високопоставени физически и юридически лица от Руската федерация, както и олигарси. Предвижда се приемане и на 
допълнителни ограничителни мерки по отношение на Беларус във връзка със съдействието на страната за руската военна 
агресия. 
Министрите обсъдиха оказването на допълнителна помощ за Украйна и подчертаха твърдата си подкрепа за Грузия и 
Република Молдова, посочват още от външното ни министерство.  
Междувременно Съветът на Европа съобщи, че замразява временно членството на Русия в организацията. В съответствие 
с Устава на Съвета на Европа Комитетът на министрите реши да спре правата на представителство на Руската федерация 
в Комитета и в Парламентарната асамблея с незабавно действие заради въоръженото нападение на Русия срещу 
Украйна, се посочва в съобщението. 
Приетото в събота решение означава, че Руската федерация остава член на Съвета на Европа и страна по съответните му 
конвенции, включително Европейската конвенция за правата на човека. Съдията, избран в Европейския съд по правата 
на човека (ЕСПЧ) по отношение на Руската федерация, също остава член на Съда. Жалбите, подадени срещу Русия, ще се 
разглеждат и решават от ЕСПЧ. 
Спирането не е окончателна, а временна мярка, за да останат каналите за комуникация отворени, пише в съобщението.  
В петък България въведе забрана за излитане, кацане и навлизане на руски самолети във въздушно пространство на 
страната във връзка с изострянето на военния конфликт и в знак на солидарност с Украйна. 
Всички въздухоплавателни средства с лиценз, издаден от Руската федерация, не могат да навлизат в суверенното 
въздушно пространство на България, включително въздушното пространство над териториалните води, поясняват от 
министерството на транспорта.  
Забраната е в сила от 00.00 на 26 февруари 2022 г. 
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Ако се вземат предвид синхронните контрамерки, предприемани от властите в Москва, може се очаква, че Русия ще 
забрани полети на български самолети над своето въздушно пространство. 
  
√ Бурен понеделник за стоките след новите санкции срещу Русия 
Златото ще бъда добър ранен показател в понеделник за това как пазарите възприемат последните мерки  
Началото на седмицата за стоките и суровините ще бъде бурно, а инвеститорите се опитват да преценят как последните 
санкции на Запада срещу Русия - и засилващата се война в Украйна - ще се отразят на потоците от енергия, метали и 
земеделски култури. 
Западните държави се споразумяха за нови мащабни ограничения, които ще санкционират руската централна банка и ще 
изключат някои други от системата за обмен на съобщения SWIFT, използвана за транзакции на стойност трилиони 
долари по света. Един от служителите на Белия дом заяви, че администрацията се стреми да изключи транзакциите в 
енергийния сектор от последната мярка. 
Съобщенията от Европейския съюз и САЩ са поредната драматична ескалация на конфликта, който разтърсва суровините 
чрез прекъсване на доставките и перспективата за дълбоки промени в геополитическия пейзаж. Миналата седмица 
цената на петрола надхвърли 100 долара за барел, алуминият достигна рекордно високи стойности, а цените на зърното 
се повишиха. 
Нападението срещу Украйна е най-голямата криза в Европа след Втората световна война и представлява сериозна 
заплаха за енергийната сигурност на континента. Скокът в цените на суровините ще увеличи инфлационния натиск. 
Какво следва за петрола? 
Следващите дни са изпълнени с риск от събития за суровия петрол, дори и да се абстрахираме от последиците от 
санкциите. В средата на седмицата предстои среща на ОПЕК+ за добива; администрацията на Байдън може да намали 
запасите; а преговорите за иранската ядрена програма изглежда са към своя край. Освен това запасите от американски 
суров петрол в ключовия хъб в Кушинг могат да спаднат до най-ниското си ниво от 2014 г. насам, ако има още едно 
изтегляне. 
От Goldman Sachs Group Inc. заявиха, че въпреки ръста на цените е малко вероятно ОПЕК+ да реши да ускори темпото, с 
което алиансът възстановява доставките, позовавайки се на "съществената роля" на Русия в групата. 
Енергийната криза в Европа 
Европа получава повече от една трета от доставките си на газ от Русия, а големите скокове на цените след руската атака 
свидетелстват за тревогата около това какво ще донесе непосредственото бъдеще. Конфликтът на Изток идва на фона на 
това, че континентът вече е изправен пред спираловидни разходи за енергия. Дори когато силите на Москва навлязоха 
още по-навътре в Украйна, водещите европейски енергийни компании побързаха да купят повече руски газ. 
Според Bloomberg пазарът на газ ще стане "още по-разклатен" след агресията на Владимир Путин. Въпреки че е малко 
вероятно Русия да спре доставките за Европа за продължителен период от време, това е нещо, което не може да бъде 
изключено - особено ако санкциите се засилят. 
Жълто пристанище 
Непосредствено след нахлуването на Русия инвеститорите се втурнаха към кюлчетата, за да избягат от геополитическите 
сътресения и икономическите рискове. Благородният метал достигна 17-месечен връх, след което се оттегли, тъй като 
първият пакет от западни санкции срещу Русия беше оценен като недостатъчен. Това може да превърне златото в добър 
ранен показател в понеделник за това как пазарите възприемат последните мерки. 
 

 
 
Житницата на Европа 
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Глобалната инфлация може да достигне исторически връх, когато в четвъртък Организацията на обединените нации 
представи последната си месечна справка. Потребителите вече се сблъскват с нарастващите разходи за храна, след като 
сушата и недостигът на работна ръка намалиха реколтата по света в момент на нарастващо търсене. Сега цените на 
зърнените култури и маслата за готвене направиха още един силен скок нагоре след нахлуването в Украйна - страна, 
която е определяна като житницата на Европа. 
 

 
 
Пшеницата скочи до 13-годишен връх, повишавайки цените на хляба, а соевото и палмовото масло, използвани във 
всички продукти - от шоколада до макароните за бързо приготвяне, достигнаха рекордни стойности. Царевицата и соята 
също се повишиха. Благодарение на плодородните си почви Украйна е вторият по големина световен снабдител на зърно 
и основен износител на слънчогледово масло. Но инвазията затвори пристанищата и железопътните линии, което кара 
търговците да се борят за резервиране на кораби. Русия също е основен доставчик на пшеница и слънчогледово олио. 
Метален хаос? 
Инвеститорите ще очакват да видят как последните санкции ще се отразят на търговията с метали като алуминий, никел и 
паладий, където Русия е основен производител. Както и в областта на енергетиката, САЩ засега изглежда не желаят да 
нарушават пряко руските доставки. Това може да е урок, научен от 2018 г., когато ограниченията върху най-големия 
производител на алуминий в Русия предизвикаха месеци на пазарен хаос. Вследствие на това скокът на метала до 
рекордни стойности загуби част от инерцията си в петък. 
Дори и без преки санкции за производителите, обявените финансови ограничения ще окажат влияние. Вече има 
признаци, че банковите ограничения отблъскват купувачите и търговските финансисти от руските предприятия. Това 
може да доведе до затруднения във веригите за доставки и да засили нестабилността. А въпреки сегашното свиване на 
цените на алуминия не изключвайте нови рекорди - или дори поход към 4000 долара за тон. 
 
√ Исторически обрат в политиката: Германия праща оръжия на Украйна 
Германия има дългогодишна политика да не изнася оръжия за зони на военни действия, която се корени отчасти в 
кървавата ѝ история през 20-и век и произтичащия от нея пацифизъм 
Германия ще доставя на Украйна противотанкови оръжия, ракети земя-въздух и боеприпаси, извършвайки промяна в 
политиката си да не изнася оръжия за зони на военни действия. След като бе подложен на критики за отказа си да 
изпрати оръжия на Киев, за разлика от други западни съюзници, канцлерът Олаф Шолц заяви, че Берлин ще достави на 
Украйна 1000 противотанкови оръжия и 500 ракети земя-въздух "Стингър" от запасите на Бундесвера. 
Германия има дългогодишна политика да не изнася оръжия за зони на военни действия, която се корени отчасти в 
кървавата ѝ история през 20-и век и произтичащия от нея пацифизъм. Държавите, които искат да изнасят германски 
оръжия, трябва първо да кандидатстват за одобрение в Берлин. 
През последните седмици Шолц многократно се позова на тази политика, когато отказа да достави смъртоносни оръжия 
на Украйна. 
Промяната в политика беше прието добре в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в Twitter: 
"Продължавайте, канцлере @OlafScholz! Антивоенната коалиция в действие!" 
Малко преди това Германия одобри доставката на 400 РПГ от Нидерландия за Украйна. 
"Одобрението беше потвърдено от канцлерството", заяви говорител на министерството на отбраната. Гранатометите са 
от запасите на германската армия. 
След това посланикът на Киев в Германия призова Берлин да се присъедини към Нидерландия и да достави на Украйна 
ракети за противовъздушна отбрана "Стингър”. 
"По дяволите, най-накрая дойде време да ни помогнат", каза посланик Андрий Мелник пред Ройтерс. 
"Нуждаем се от противовъздушна отбрана и от зона, забранена за полети", каза Мелник. 
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Нидерландското правителство заяви в писмо до парламента, че ще достави 200 ракети за противовъздушна отбрана на 
Украйна възможно най-бързо. 
Берлин все още трябва да вземе решение и по молбата на Естония, която иска да предаде стари гаубици от ГДР на 
Украйна. Финландия е закупила гаубиците през 90-те години след падането на Берлинската стена, а по-късно ги е 
препродала на Естония. 
Предложението на Германия от края на януари да достави 5000 военни каски на Украйна, които да помогнат за защитата 
от евентуална руска инвазия, беше определено от кмета на Киев Виталий Кличко като "шега". Берлин също така 
предостави на Киев полева болница. 
  
√ Водещи агенции понижиха кредитните рейтинги на Русия и Украйна 
Fitch свали рейтинга  на Украйна на 7 нива под инвестиционния клас и наравно със Салвадор и Етиопия 
Кредитният рейтинг на Русия беше намален от S&P Global Ratings, която също както и Fitch Ratings понижи рейтинга и на 
Украйна на фона на ескалация на конфликта в региона, предава Bloomberg. 
Късно вечерта в петък S&P понижи рейтинга на Русия от BBB- до BB+, което е под инвестиционния клас и предупреди за 
по-нататъшни понижения, като се позова на „силните“ международни санкции, наложени на страната след нахлуването 
й в Украйна. S&P също понижи Украйна от B до B-. 
Moody’s Investors Service започна преглед за  понижаване на рейтинга и на двете страни. В момента тя оценява Русия с 
Baa3, една степен над рейтинг боклук, а Украйна на B3, шест нива под инвестиционния рейтинг. Fitch свали нивото на 
Украйна от B на до CCC, като я постави седем нива под инвестиционния клас и наравно със Салвадор и Етиопия. 
 

 
 
Войната накара САЩ и техните съюзници да наложат редица санкции на Русия. Президентът Джо Байдън санкционира 
Владимир Путин и няколко ключови негови съветници, докато руските войски срещнаха сериозна съпротива в столицата 
на Украйна. 
„Обявените санкции биха могли да имат значителни преки и вторични ефекти върху икономическата и 
външнотърговската активност, доверието на местните жители и финансовата стабилност“, се казва в изявление на S&P. 
„Очакваме също така геополитическото напрежение да попречи на доверието в частния сектор, което да натежи на 
растежа. 
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Русия остава финансово стабилна благодарение на международните си резерви и ниското ниво на дълга, заяви 
Министерството на финансите в Москва в изявление от събота, в отговор на съобщенията на рейтинговите компании. 
Министерството на финансите "ще продължи да поддържа отговорна финансова и бюджетна политика", се казва в 
изявлението. 
Инвазията разтърси финансовия свят миналата седмица, като облигациите от Русия и Украйна бяха най-силно засегнати 
на световните дългови пазари. Украинските доларови облигации се понижиха средно с 53% през седмицата, докато 
руските загубиха 45%, според данни, събрани от индекс на Bloomberg. 
Нахлуването в Украйна от Русия миналата седмица представлява „значително повишаване“ на геополитическия риск и 
тежките санкции срещу Русия, „могат да повлияят на изплащането на държавния дълг“, казаха анализаторите на Moody's 
в изявление от петък. 
„Окончателната тежест на въздействието на новите санкции върху кредитния профил на Русия ще зависи от техния 
обхват, целевите сектори и степента на координация между западните държави“, добавиха те. Междувременно за 
Украйна „обширен конфликт може да представлява риск за ликвидността и външните позиции на правителството, като се 
има предвид значителните външни облигации на Украйна с падеж през следващите години и зависимостта на нейната 
икономика от финансиране в чуждестранна валута“. 
Според анализаторите на Fitch нахлуването на Русия е предизвикало „повишени рискове за външните и публичните 
финанси на Украйна, макрофинансовата стабилност и политическата стабилност“. 
Цената за защита на дълга на Украйна и Русия скочи до небето заради войната 
Сътресенията не се ограничават само до цените на украинските и руските облигации. По-рисковите активи и убежища 
бяха сринати през седмицата, тъй като инвеститорите преценяват ситуацията и нейното икономическо въздействие. 
„Всичко зависи от това колко дълго ще продължи тази война (заради липсата на по-добър термин)“, каза Джак 
Макинтайър, портфолио мениджър в Brandywine Global Investment Management във Филаделфия. „Бих казал, че 
притежателите на облигации в Украйна имат по-сериозни причини за тревога от понижаване на рейтинга“. 
 
√ Рейтингът на Байдън пада до рекордно ниските 37%; не управлявал правилно и кризата в Украйна 
Запитани коя партия предпочитат да контролира Конгреса, 50% отговарят, че предпочитат републиканците да 
управляват, докато 40% предпочитат демократите 
Рейтингът на одобрение на президента на САЩ Джо Байдън падна до рекордно ниско ниво в ново проучване на 
Washington Post и ABC News. 37% от анкетираните одобряват работата му, а 55% не я одобряват преди първата му реч за 
състоянието на Съюза във вторник. 
Запитани коя партия предпочитат да контролира Конгреса, 50% отговарят, че предпочитат републиканците да 
управляват, докато 40% предпочитат демократите. По отношение на това как биха гласували на изборите за Камарата на 
представителите, ако изборите се провеждаха днес, 49% от регистрираните гласоподаватели заявяват, че биха 
предпочели кандидата на републиканците, докато 42% казват, че биха гласували за кандидата на демократите. 
Що се отнася до Русия, голямо и двупартийно мнозинство одобрява наложените санкции, но 47% също така заявяват, че 
не одобряват начина, по който Байдън управлява кризата до момента. Проучването в по-голямата си част е завършено 
преди да започне пълната инвазия в Украйна и западните държави да отговорят със санкции, посочва Washington Post. 
Анкетираните също така не одобряват справянето на Байдън с икономиката - 37% го одобряват, а 58% не го одобряват. 
Справянето му с пандемията също се оценява негативно - 44% го одобряват, а 50% не го одобряват. 
 
√ Китай се дистанцира от Русия и призова за спиране на насилието 
В петък Си призова Путин в телефонно обаждане да реши проблема чрез разговори с украинците 
Китай се опита да се дистанцира от Русия след като стана ясен мащабът на инвазията й късно в петък като външният 
министър Уан И каза, че е „абсолютно наложително“ всички страни да проявят сдържаност, за да предотвратят 
„излизането на конфликта от контрол,” пише Даниел Тен Кейт за Bloomberg. 
„Китай следи развитието на въпроса с Украйна и сегашната ситуация е нещо, което Китай не иска да се случва“, каза Уан 
И в телефонни разговори с висши дипломати от Обединеното кралство, Франция и Европейския съюз, според показания 
от официалната агенция Синхуа. 
„Безопасността на живота и имуществото на обикновените хора трябва да бъдат защитени ефективно и по-специално 
трябва да се предотвратят мащабни хуманитарни кризи“, предава агенцията. 
Коментарите бяха направени малко след като президентът Си Дзинпин за първи път направи изказване относно кризата, 
като призова руския лидер Владимир Путин в телефонно обаждане да реши проблема чрез разговори с украинците. По-
късно Путин каза, че е готов да разреши преговори с Украйна за възможен неутрален статут на страната, но не е ясно кога 
и дали тези преговори ще бъдат проведени. 
Китай застана до Русия през последния месец, докато напрежението ескалираше, като Си беше домакин на Путин на 
Олимпийските игри в Пекин и в дълго изявление заяви, че тяхното приятелство няма граници. Китай подкрепи 
и опасенията за сигурността на Путин относно разширяването на алианса на НАТО и в петък се въздържа от гласуването 
на проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, която осъжда инвазията в Украйна, на която Русия наложи вето. 
Все пак изявленията на Китай след инвазията показват все по-голямото неудобство, особено след съобщенията за 
ожесточени боеве в столицата Киев и други градове. 
Последните коментари на Уан отбелязват промяна в тона от брифинги за пресата веднага след като Путин нареди 
военната операция. В четвъртък говорителят на външното министерство Хуа Чунин прехвърли вината върху САЩ, постави 

https://www.bloombergtv.bg/a/2-novini/103772-putin-e-gotov-da-pregovarya-s-ukrayna-sled-razgovor-sas-si-dzinpin
https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/103115-kitay-zabarka-vzrivoopasen-kokteyl-ot-geopolitika-i-olimpiyski-igri
https://www.bloombergtv.bg/a/2-novini/102981-kitay-podcherta-podkrepata-si-za-rusiya-i-sashto-se-obyavi-sreshtu-razshiryavaneto-na-nato
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под въпрос използването на думата „инвазия“ и подчерта коментарите на Русия, че военните ще избягват артилерийски 
удари по градове. 
В петък Уан показа ясно, че Китай подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, като добави, че Пекин 
подкрепя интересите на „малките и средните страни“. Докато прикрито разкритикува САЩ висшият дипломат нарече 
Китай „отговорна голяма страна“ и сигнализира, че Пекин е загрижен за това как руският конфликт може да повлияе на 
репутацията на втората по големина икономика в света. „Китай винаги е изпълнявал стриктно своите международни 
задължения и е играл конструктивна роля в опазването на световния мир и стабилност“, каза Уан. 
 
√ Китайските държавни банки ограничават финансирането за руски стоки 
Отговорът на китайските банки може да бъде временен, особено като се има предвид, че западните санкции досега 
са пощадили енергийния сектор на Русия 
Най-малко две от най-големите държавни банки в Китай ограничават финансирането за покупки на руски стоки, 
подчертавайки ограниченията на обещанието на Пекин да поддържа икономически връзки с един от най-важните си 
стратегически партньори в лицето на санкциите от страна на САЩ и техните съюзници, пише Bloomberg. 
Офшорните звена на Industrial & Commercial Bank of China Ltd. спряха да издават акредитиви, деноминирани в щатски 
долари, за покупки на физически руски стоки, готови за износ, казаха двама души, запознати с въпроса. Деноминираните 
в юани акредитиви все още са достъпни за някои клиенти, подлежащи на одобрение от висши ръководители. 
Този ход последва инвазията на Русия в Украйна, която предизвика вълна от санкции от страни, включително САЩ, 
Великобритания и Япония, и подклажда спекулациите, че може да последват още. Тъй като акредитивите, свързани със 
стоки, се издават толкова често, те биха били сред първите транзакции, засегнати от заплахата от санкции. 
Bank of China Ltd. също е ограничила финансирането за руски стоки въз основа на собствената си оценка на риска, каза 
друг източник. Кредиторът все още не е получил изрични насоки за Русия от китайските регулатори, казаха двама души. 
Отговорът на китайските банки може да бъде временен, особено като се има предвид, че западните санкции досега са 
пощадили енергийния сектор на Русия. Не е ясно дали китайските банки са се оттеглили от други форми на финансиране 
за руски компании и физически лица и политиката им може да се промени. 
Ограниченията подчертават трудния баланс, пред който са изправени най-големите финансови институции в Китай и 
президента на страната Си Дзинпин. Докато Русия е основен доставчик на енергия за Китай и страните често се оказват в 
геополитически спорове със САЩ, икономическата тежест на Русия бледнее в сравнение със западните страни, които 
купуват много от китайския износ и контролират достъпа му до доминираната от долар международна финансова 
система. 
Четирите най-големи китайски банки спазваха предишните санкции на САЩ срещу Иран, Северна Корея и дори висши 
служители в Хонконг, защото се нуждаят от достъп до клиринговата система в щатски долари, каза човек, запознат с 
въпроса. В телефонен разговор с Владимир Путин в петък Си призова руския лидер да преговаря с Украйна, за да намали 
напрежението. 
„Китайските финансови институции се отнасят сериозно към спазването на санкциите“, каза Бен Костржева, 
чуждестранен правен консултант в Hogan Lovells в Хонг Конг, който преди това се занимаваше със спорове и 
преговори между САЩ и Китай в офиса на Търговския представител на САЩ.  
„Те не искат да бъдат санкционирани, не могат да загубят достъп до транзакции в щатски долари, така че ще 
трябва да помислят за това много сериозно – каквото и да е геополитическото въздействие." 
ICBC, Bank of China и Китайската регулаторна комисия за банкиране и застраховане не отговориха веднага на искания за 
коментар. 
Тъй като международни кредитори, включително ING Groep NV и Rabobank, също налагат ограничения върху 
финансирането на търговията със стоки, свързани с Русия, търсенето на националния износ на ресурси може да намалее. 
Китайските държавни вносители на въглища не могат да получат кредитни линии от банки в Сингапур за пратки от Русия, 
казаха запознати. 
Санкциите на САЩ поставят китайските държавни финансови институции в трудно положение, тъй като много от тях са 
установили тесни връзки с Русия през последното десетилетие. 
Само московският клон на ICBC разполагаше с близо 1 милиард долара активи до края на 2020 г. и предлагаше широка 
гама от услуги, деноминирани в юани, включително депозити, кредитиране, трансграничен сетълмент и търговско 
финансиране. Bank of China, Agricultural Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp. всички имат операции в Русия. 
Най-големите политически банки в Китай - Китайската банка за развитие и Експортно-импортната банка на Китай - 
предоставиха десетки милиарди долари кредит на Русия като част от инициативата на Си "Един пояс, един път", 
финансирайки всичко - от инфраструктура до петрол и газ. 
 
Мениджър 
 
√ Регионалното развитие ще разчита на 2,6 млрд. лв. през 2022 г. 
Регионалното развитие и благоустройството ще разчитат на рекорден бюджет за инвестиции от близо 2,6 млрд. 
лв. Портфейлът на ведомството за 2022 г. бе окончателно одобрен на второ четене от депутатите.  За сравнение през 
2021 г. сумата е почти три пъти по-ниска - 911 млн. лв. Това означава, че за пръв път МРРБ ще има реална план-сметка, а 
практиката да се отпускат значими суми с допълнителни постановления на Министерския съвет през годината се 
прекратява, коментират от екипа на министър Гроздан Караджов. 
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Най-голямо перо в него - близо 2,5 млрд. лв., са за Агенция „Пътна инфраструктура“. През 2021 г. одобрената за АПИ сума 
в държавния бюджет е едва 804 млн. лв. Допълнителни 1,6 млрд. лв. ще бъдат инвестирани за основен ремонт и 
изграждане на републиканска пътна мрежа през тази година. 
Според разчетите 1,2 млрд. лв. ще бъдат използвани за текущ ремонт и поддържане на близо 20 000 км републиканска 
пътна мрежа. За сравнение през 2021 г. за тази дейност са одобрени 248 млн. лв., т.е. пет пъти по-малко средства. С този 
бюджет ще бъдат обезпечени дейностите по текущо и зимно поддържане на републиканските пътища в 27-те областни 
пътни управления. Ще се инвестира и в мерки за повишаване на безопасността в участъци с концентрация на пътно-
транспортни произшествия, пътни знаци, маркировка и други. 
Капиталови разходи за 1,1 млрд. лв. са предвидени в бюджета на АПИ през тази година. Сумата е с 670 млн. лв. повече 
спрямо 2021-а. Близо 640,8 млн. лв. са допълнителните средства за основен ремонт на републиканската пътна мрежа и 
изграждането на приоритетни инфраструктурни проекти. 
Допълнителните средства ще се инвестират в подобряване на състоянието на обекти, като тунелите „Топли дол“ и 
„Правешки ханове“ на автомагистрала „Хемус“, както и тунела„Траянови врата“, пътни кръстовища и виадукт на АМ 
„Тракия“. Ще бъде изградена шумозащитна стена на АМ „Струма“ в района на пернишкия квартал „Църква“. Предвиден 
е ремонт на участъци от пътя Бургас – Созопол – Царево и на трасето от Царево до Малко Търново. Планирана е 
рехабилитация на отсечки от пътищата Севлиево – Велико Търново – Омуртаг, Иново – Градец – Шишенци – Бойница – 
Кула, Кърджали – Маказа, първокласният път Калотина – София – Пловдив, Рудозем – Смолян, Троянски проход – 
Кърнаре, Югово – Лъки и други. 
АПИ ще публикува карти по области с пътищата, които ще бъдат ремонтирани през тази година. 
Близо 564 млн. лв. са разчетените средства за ново строителство – за доизграждането на АМ „Европа“, тунел 
„Железница“ на АМ „Струма“, магистралата „Русе – Велико Търново“. Агенцията планира доизграждане обходен път на 
Чепеларе, западния обход на  Пазарджик и други обекти. За финансиране са предвидени участъка на „Струма“ през 
Кресненското дефиле, ако се потвърди избраният вариант на трасе с влязъл в сила ОВОС, както и за проектирането на 
тунела под връх Шипка, като последен етап от обхода на Габрово в съответствие с проведената обществена поръчка за 
инженеринг. Средствата са предвидени в бюджета, тъй като програмата „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. все още 
не е одобрена от Европейската комисия. С осигуряването на средствата от държавата се обезпечава старта на проектите 
до одобряването на апликационните форми за финансиране от ЕК. 
Близо 2,8 млн. лв. допълнително са предвидени за проектиране на обекти за ново строителство. Сумата за годината е 
почти 8,2 млн. лв. В плана е включено изготвянето на задание за технически проект на Софийски околовръстен път – 
Южна дъга, в участъка от бул. „Бъкстон“ до автомагистрала „Струма“, както и още десетки обекти. За първи път в 
последните три години се залагат и средства за премахване на незаконно строителство в размер на 500 хил. лв. по 
бюджета на ДНСК. 
 
√ Александър Николов: Има риск за спирането на доставките от "Газпром" до "Булгаргаз" 
„Естествено е, че има риск за спирането на доставките от „Газпром“ до „Булгаргаз“, но не може да се прогнозира каквото 
и да е действие от страна на Русия. Ако обаче се визира единствено като причина начинът за разплащане, не мисля, че 
това е опция“. Това заяви в ефира на bTV енергийният министър Александър Николов.  
По думите му, трябва да се прави разделение между начин на плащане, възможност за плащане и желание за 
плащане. „Първата основна причина да се коментира тази тема е дали има въобще желание за доставка и риск от 
прекъсването ѝ. След това са начинът и възможността за разплащане. Към момента не се наблюдава намаляване на 
налягането или затруднения в доставките на природен газ“, каза Николов.  
Съвсем скоро предстои среща на енергийните министри в Европа, на която ще се обсъдят всички възможни рискове 
относно доставките и как би изглеждала енергийната карта при евентуалното им забавяне.  
Александър Николов заяви, че не следва да се очакват драстични повишения на цените на природния газ. „Добрата 
новина за България е, че електроенергията изцяло се произвежда от български компании. Да, съществува дългосрочен и 
средносрочен риск от повишаване на инфлацията, но шокови промени не се очакват“, заяви енергийният министър.  
„Ръководството на „Булгаргаз“ първо изследва всички възможни сценарии за алтернативни доставки, тъй като 
несигурността е доста висока. Разгледали сме детайлно всички алтернативни горива, които могат да заменят при 
необходимост природни газ особено в топлофикационните дружества. Ръководството на „Булгаргаз“ е разговаряло с 
всички потенциални партньори относно алтернативни трасета както за конвенционална доставка на природен газ, така и 
за втечнен. Отделно от това през последните няколко седмица са предприети стъпки, свързани със задържане на 
максимални количества природен газ в системата“, допълни Александър Николов.  
 
√ БНБ обяви средните такси за основни операции по разплащателни сметки към края на 2021 г. 
Българската народна банка публикува средния размер на таксите към 31 декември 2021 г., начислявани от банките на 
потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ. Банките следва да 
съобразят приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка за основни операции със средния размер на 
таксите, които БНБ обявява. 
Информацията показва, че средният размер на таксата за откриване на разплащателна сметка в офис на банката е 2,52 
лева, а за откриване на разплащателна сметка с издаване на дебитна карта средната такса е 1,57 лева. 
Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката струва средно 3,37 лева на операция, а за обслужването на 
разплащателна сметка, към която има издадена дебитна карта таксата е средно 2,45 лева на месец. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/energijnijat-ministar-kam-momenta-njama-zatrudnenija-v-dostavkite-na-priroden-gaz.html
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Тегленето на пари в брой от разплащателна сметка от офис на банката струва на хората от 3,69 лева на операция до 0,48 
на сто от сумата, ако тя е над 1000 лева. Тегленето на пари от разплащателна сметка от банкомат на банката издател на 
картата струва средно 0,26 лева на операция, а от банкомат на друга банка - 1,14 лева средно. 
Плащането с дебитна карта на ПОС терминал, обслужван от банката или от друга банка, към момента е безплатно, отчита 
БНБ. Пълната информация за средните банкови такси към края на миналата година е публикувана на страницата на 
Централната банка. 
 
√ Проданов: Надявам се летният туризъм да не претърпи крах заради Украйна 
„Силно се надявам летният ни туристически сезон да не претърпи крах на фона на руската военна операция в Украйна. 
Загубите за страната ни от отлива на руски и украински туристи ще са огромни“, заяви пред Nova министърът на туризма 
Христо Проданов. 
„Винаги съм бил срещу налагането на санкции. Историята показват, че налагането на санкции обикновено касае малките 
държави като България. Другите намират начини да ги заобиколят. От това страда само българският туризъм“, смята той.  
Той коментира и настаняването на бежанците, бягащи от конфликта в Украйна. Властите събират оферти от собственици 
на хотели, които да бъдат използвани като бази за настаняване на хора срещу заплащане. 
По думите му парите ще дойдат от държавната хазна. „Искаме да предложим нощувка и пълен пансион с изхранване. 
Това е, което сме подали като оферта на хотелиерите. Ще разчитаме, разбира се, и на европейската солидарност“, 
допълни Проданов. 
Всеки хотелиер в страната може да кандидатства за предоставяне на подслон на бежанци. В Министерския съвет ще има 
координационен център, който ще разпределя пристигащите. „Надявам се до понеделник да имаме готовност да 
свършим това, което се очаква от нас“, каза още туристическият министър. 
 
√ Фонд за гарантиране на пътуванията ще измести застраховките 
До края на годината Фондът за гарантиране на пътуванията ще бъде учреден. Такава е амбицията на Министерството на 
туризма, съобщи заместник министър Ирена Георгиева по време на дискусия по темата в петък. Създаването му, според 
нея, ще бъде съпроводено с отпор на част от съсловието, но така или иначе процесът е неизбежен. Екипът на Христо 
Проданов и работна група с участието на представители на неправителствения сектор вече анализира внесените два 
проекта за новия финансов инструмент. Той ще бъде приет с широк обществен консенсус, увери Георгиева. 
Световната практика, а и събитията около COVID-19, показаха, че покриването на рисковете при пътуванията не бива да е 
съсредоточено единствено и само в ръцете на големи застрахователни фирми, чието влияние и възможности надхвърлят 
значително тези на застрахованите туроператори. Повечето застрахователни компании прекратиха едностранно 
договорите си в началото на кризата през 2020-а, заради опасения, че ще трябва да покриват евентуални фалити на 
фирми от бранша. 
Фондът ще подобри ситуацията в няколко основни насоки, но най-вече ще извади на светло бизнеса на онези, които са в 
сивата зона, посочват браншови организации. „На първо място бих споменал абсолютната защита на предплатените суми 
на клиентите – фондът ще ги покрива на 100% при всякакви обстоятелства. Това ще рефлектира положително върху 
имиджа на българските туроператори, тъй като клиентите ще оценят предимствата. Разбира се, много важна е 
правилната комуникация с потребителите. Мисля си, че е добре всеки един от тях да получава сертификат за 
конкретното пътуване и сумата, която е внесъл. Считаме, че този фонд ще регулирана дейността на българските 
туроператори и туристически агенти и ще прекрати дейността на онези, които оперират в сивата зона, защото всички ще 
бъдем задължени да декларираме счетоводни си данни”, обясни  за Мениджър Нюз Димитър Балтов, заместник 
председател на Обединение „Бъдеще за туризма” (ОБТ). 
Министерството преговаря с Българската банка за развитие, която да подкрепи с първоначална вноска бъдещия фонд. 
Ведомството на Христо Проданов си е поставило срок до края на полугодието да излезе с готов законопроект за промяна 
в Закона за туризма, който след това ще бъде внесен в Народното събрание. 
Според бранша, управлението на Фонда трябва да бъде поверено на експерти в областта на застраховането, финансите и 
счетоводния одит, защото същинската му дейност няма да има много общо с туризма. Логично е обаче да има надзорен 
орган, който да е съставен от представители на основните заинтересовани, а именно вносителите във Фонда – 
българските туроператори и туристически агенти, посочва Балтов. „В този смисъл смятам, че е редно този контролен 
орган да бъде съставен от излъчени представители на асоциациите, чийто членове допринасят най-много за 
формирането на неговия портфейл”, изтъкна заместник-председателят на ОБТ. 
Георгиева и Балтов участваха в панел на тема "Гаранционен фонд в туризма - стабилност на бранша и спокойствие за 
клиентите", част от съпътстващата програма на 38-о издание на ВАКАНЦИЯ & СПА, което се провежда в Интер експо 
център. 
 
√ Доматите и червените чушки вече са над 3 лв./кг на едро 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро, се повиши тази седмица с 
0,57% до 1,938 пункта, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).  
От началото на годината ИТЦ прибави 5,38 на сто. Преди година, в средата на февруари, ИТЦ се движеше около 1,540 
пункта или с близо 26 на сто процента по-ниско. Базовото ниво на индекса от 1,000 пункта е от 2005 година.  
Цената на оранжерийните домати се вдигна тази седмица с 8,2 на сто до 3,04 лева за килограм, а 
оранжерийните краставици поевтиняха с 1,2% до 4,85 лева за килограм. Картофите поевтиняват с 4,6 на сто и се 

https://www.bnb.bg/AboutUs/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20220225_BG
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продават по 0,83 лева за килограм. Морковите поскъпват със 9,6 на сто и се търгуват по 1,03 лева за килограм. Цената 
на зелето се запазва 1,12 лв./кг. Цената на червените чушки се вдига с 16,1 на сто до 3,11 лева за килограм.  
Ябълките поскъпват с 2,4 на сто тази седмица и се продават по 1,28 лв./кг. Лимоните поевтиняват с 1,1 на сто и се 
продават по 1,82 лева за килограм. Бананите поскъпват с 1,3% и се купуват по 2,37 лева за килограм на 
едро. Портокалите са с 4,5 на сто по-висока цена - 1,63 лева за килограм. Мандарините се продават по 2,13 лева за 
килограм.  
Кравето сирене поскъпва с 1,4 на сто до 8,65 лв./кг, а кашкавалът тип "Витоша" - с 1 на сто до 13,66 
лв./кг. Олиото повишава цената си с 0,9 на сто и се търгува средно по 3,47 лева за литър. Пакетче краве масло от 125 
грама се продава по 2,32 лева в края на седмицата. 
Пилешкото месо поскъпва с 2,9 на сто се търгува средно по 4,63 лева за килограм. Захарта прибавя 2,4 на сто и се 
продава по 1,70 лв./кг. Брашно тип "500" се търгува по 1,21 лева/кг. Цената на ориза нараства с 1,3 процента до 2,30 лева 
за килограм. Яйцата се продават по 0,23 лева за брой на едро.  
 
√ Енергийната инфлация в ЕС продължава да нараства 
Eнергийна инфлация в ЕС на годишна основа е достигнала 27% през януари, продължавайки възходящата тенденция от 
предишните месеци, сочат данни на Евростат. През декември показателят е бил 24,6 на сто, през ноември - 25,9 на сто, а 
през септември - 22,6 на сто. 
В България годишната енергийна инфлация е достигнала 24,6 на сто през януари спрямо 24,1 на сто през декември, 24 на 
сто през ноември и 20,9 на сто през септември. 
След най-ниското равнище от -11 процента, достигнато през май 2020 г., енергийната инфлация започна да се покачва, 
но остана в отрицателната територия до февруари 2021 г. От март миналата година показателят постоянно расте, предава 
БТА. 
Процентът на инфлацията за енергията в ЕС е най-висок, откакто е публикуван за първи път хармонизираният индекс на 
потребителските цени (HICP) през 1997 г. През октомври тя надхвърли най-високата досегашна стойност от 17%, 
регистрирана през юли 2008 г. 
При подкомпонентите на енергията газът достига на-висока точка за януари 2022 г. с цели 41% инфлация, което е 
увеличение от 13,5 процентни пункта спрямо предходния месец и значително повече в сравнение с другите енергийни 
източници - гориво, включително бензин, дизел, течности горива и други горива) при +26% (-2,8 п.п.) и електричество при 
+24% (+3,1 п.п.). 
 

 
 
По време на пандемията от COVID-19 темповете на инфлация за горивата бяха по-нестабилни, отколкото за 
електричеството и газа. Инфлацията за газ и електроенергия достигна отрицателни стойности между април и декември 
2020 г., но беше по-стабилна, средно -5% за газ и -1% за електроенергия. Горивото обаче достигна най-ниска точка през 
май 2020 г. (-21%) и след това достигна връх от +37% през ноември 2021 г. 
Сред държавите-членки на ЕС, Белгия (67%) и Холандия (58%) регистрираха най-високите нива на енергийна инфлация 
през януари 2022 г., следвани от Литва (43%), Естония (41%) и Гърция (40%). От друга страна, енергийната инфлация беше 
0% в Малта, а Хърватия и Португалия бяха с по 12%. 
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√ Европарламентът ще заседава извънредно на 1 март 
На извънредно заседание на Председателския съвет на Европейския парламент председателят Роберта Мецола и 
лидерите на политическите групи взеха решение да проведат извънредно пленарно заседание в Брюксел на 1 март, 
вторник, от 13:00 ч. българско време. На него ще бъде обсъден отговорът на Парламента относно нападението на Русия 
срещу Украйна на 24 февруари и ще бъде приета резолюция.  
Припомняме, че на 24 февруари, Председателският съвет в свое изявление осъди нападението на Русия срещу Украйна 
по възможно най-категоричен начин и го определи като необосновано и незаконно. Евродепутатите заявиха, че Украйна 
е независима и суверенна нация и че нейната териториална цялост не подлежи на преговори.  
 
√ ЕК предлага някои руски банки да бъдат изключени от международната финансова система SWIFT 
Европейската комисия обяви предложение някои руски банки да бъдат изключени от международната финансова 
система SWIFT. Предложението е съгласувано с ръководствата на САЩ, Франция, Италия, Германия, Великобритания и 
Канада, отбеляза в извънредно обръщение председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, предава БТА. 
В съвместно изявление ръководството на комисията и на посочените страни сe осъжда нападението срещу народа на 
Украйна. "Подкрепяме украинското правителство и украинците в героичната им съпротива срещу руското нахлуване. Ще 
търсим отговорност от Русия и заедно ще направим така, че тази война да бъде стратегически провал за (руския 
президент Владимир) Путин", се посочва в текста. 
Фон дер Лайен уточни, че ще предложи нови мерки за изолиране на Русия от международната финансова система и от 
западната икономика. Тези мерки ще бъдат насочени също към Руската централна банка, за да не може тя да се намеси 
за ограничаване на последиците от вече наложените санкции срещу Москва чрез прибягване до международните си 
резерви. 
Предвижда се да бъдат наложени ограничения за "златните паспорти" за страни от ЕС за заможни руснаци, свързани с 
властите в тяхната страна. Следващата седмица се предлага да бъде задействана международна група, която да следи за 
прилагането на западните санкции и да търси и установява имущество на включените в санкционните списъци.  
Изразена е готовност списъците да бъдат допълвани, включително с имената на хора от семействата на вече 
санкционираните. Предвижда се проследяване на собствеността на засегнатите от санкциите, така че тя да не бъде 
прехвърляна където и да било по света.  
Сред мерките са също общи действия срещу дезинформацията и хибридните заплахи. ЕК ще предложи на държавите от 
ЕС да одобрят посочените мерки, като изразява готовност за предлагане на допълнителни ограничения, с които Русия да 
понесе отговорност за нападението срещу Украйна.   
 
√ ЕЦБ: Кризата в Украйна може да понижи растежа на Еврозоната 
Главният икономист на Европейската централна банка (ЕЦБ) Филип Лейн е заявил пред други ръководители на 
институцията, че конфликтът в Украйна може да понижи икономическия растеж на Eврозоната от 0,3 до 0,4 процентни 
пункта през тази година. Това съобщиха информирани източници, цитирани от Ройтерс и БТА. 
Този "централен сценарий" е бил представен от Лейн на неформална среща на управителния съвет на ЕЦБ в Париж 
няколко часа след нахлуването на руската армия в Украйна. 
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Лейн е представил и по-мрачен сценарий, при който брутният вътрешен продукт (БВП) на Еврозоната може да бъде 
лишен от близо 1%, както и по-благоприятен сценарий, при който събитията в Украйна няма да имат никакво отражение 
върху растежа, което според източниците е твърде малко вероятно. 
Един от тях определя оценките като "твърде предварителни", а според друг те са свързани главно с очакванията за 
котировките на суровините. Всички източници заявяват, че Филип Лейн ще представи по-прецизни прогнози на 
заседанието по паричната политика на 10 март, на което управителният съвет трябва да реши бъдещето на програмата за 
изкупуване на активи на ЕЦБ. До този момент базираната във Франкфурт институция твърди, че ще спре изкупуването 
след март. 
Филип Лейн не е представил нови прогнози за инфлацията, но на заседанието е заявил, че прогнозата за 2022 г. ще бъде 
преразгледана към осезаемо увеличение, давайки да се разбере, че очакванията ще останат далеч от целевите 2% на 
ЕЦБ. Досегашните прогнози на ЕЦБ са до 2024 г. 
Новите прогнози, очаквани на 10 март, ще бъдат определящи за спирането на програмата за изкупуване на активи, 
смятано за ключов етап преди повишаването на лихвите от ЕЦБ за първи път от над 10 години. 
 
√ Делойт обяви: Стабилността на банките в ЦИЕ се подобрява 
Коефициентът на капиталовата адекватност на банките в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се подобрява с 1,8 
процентни пункта до 22,1% през 2020 г., въпреки негативното въздействие на COVID-19. Такова е заключението на Делойт 
Централна Европа след проучване за сливанията и придобиванията в сектора в региона, публикувано в събота. Според 
анализаторите на компанията това се дължи на факта, че голяма част от финансовите институции спират изплащането на 
дивиденти. Благодарение на стабилната си капиталова позиция, банковият сектор успява да поддържа стабилна 
кредитна активност и все още печеливши операции с 8,3% средна възвращаемост на собствения капитал (ROE) и 
възвращаемост на активите от 0,9 на сто. 
„В началото на 2020 г. банковият сектор се готви за значително влошаване на качеството на активите, което води до 
заделяне на допълнителни провизии за смекчаване на евентуалните загуби.  Пандемията от COVID-19 обаче не оказва 
очакваното отрицателно въздействие върху този индикатор, следователно средната цена на риска започва да се връща 
към предпандемичните нива, а това от своя страна облекчава натиска за намаляване на рентабилността”, обяснява 
Силвия Пенева, управляващ съдружник на „Делойт България”. 
Средният лихвен процент на банковите кредити в региона, отразяващ по-ниските лихвени проценти и правителствената 
подкрепа, спада от 5,4% - през 2019 г., на 4,7% през 2020 г., което води до повишена кредитна активност. По-ниската цена 
на наличните на пазара кредити не само стимулира икономическата активност, но и увеличава инфлационния натиск. 
В същото време докладваните коефициенти на необслужвани кредити (NPL) в ЦИЕ в края на 2020-а са по-ниски спрямо 
исторически ниските нива, отчетени в края на 2019 г. Въпреки това текущите показатели за необслужваните кредити са 
изкривени от въведените правителствени мерки за облекчаване на финансовото въздействие на кризата. „Следователно, 
банките не могат да разхлабят фокуса си, тъй като поетапното премахване на мораториумите и повишеният 
инфлационен натиск ще застрашат показателите за качество на активите в средносрочен план”, изтъква Пенева. 
Делойт констатира засилена консолидацията във фрагментирания банков сектор. Сключени са редица сделки, като 
нестратегически играчи от ЦИЕ излизат от пазара или оптимизират позициите си в тандем с основни играчи. Миналата 
година проучването на компанията сочи, че рецесията, предизвикана от COVID-19, вероятно ще окаже по-голям натиск 
върху по-малко ефективните банки. Тези очаквания наистина се материализират – сливанията и придобивания през 2020 
г. достигат своя пик през последните четири години. 
Българският банков сектор нараства стабилно през последните години, твърдят анализатори. Тенденцията се запазва и 
през 2020-а въпреки негативните последици от кризата. Общият обем на активите нараства с 8,9% през 2020-а, а този на 
кредитите – едва с 5,2 на сто. 
Банковата система в България се изправя пред това икономическо предизвикателство в добро състояние със солиден 
капитал (22,6% коефициент на капиталова адекватност през 2020 г., увеличение с 2,4% пункта) и ликвидна позиция, която 
гарантира непрекъснатост на бизнеса и оперативна надеждност на българските банки. 
Кризата с COVID-19 значително влошава рентабилността на българската банкова система, тъй като ROA и ROE намаляват 
съответно с 0,8 и 6,3 % през 2020 г. Доходността е повлияна от въведените по-рестриктивни оценки на риска и по-строги 
стандарти за кредитиране. Продължителният период на ниски лихвени проценти също влияе негативно върху 
рентабилността на сектора според БНБ. 
По отношение на сливанията и придобиванията българският банков пазар се състои от 18 местни лицензирани банки и е 
доминиран от местни дъщерни дружества на големи регионални банки като UniCredit, OTP и KBC – именно те са и топ 3 
играчи на пазара с около 48% дял по отношение на общите активи. 
От 2015 г. на българския банков пазар са извършени седем големи сделки. В края на 2021 г. KBC Груп обявява 
придобиването на Райфайзенбанк България. След интегрирането на ОББ и Райфайзенбанк, белгийската група KBC ще 
заеме лидерска позиция в България. Приключването на сделката се очаква в средата на 2022 г. и очаква регулаторно 
одобрение. 
Въпреки че може да има допълнителни придобивания в бъдеще, HH индексът вече е достигнал 10% и банковият пазар в 
България е умерено концентриран. 
„Динамиката на развитие на банковите пазари в България и Европа е очевидна. Предвид предизвикателствата, които 
постави COVID-19, и изменените нужди на клиентите на банките, дигитализацията, бързината на предоставяне на услуги 
и подобрените им продукти ще бъдат основен двигател на развитието на българските банкови институции. А те няма как 
да бъдат постигнати без ефективност, оптимизация на ресурсите и икономии от мащаба. Консолидацията на българския 
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банковият пазар може да продължи макар и със значително по-бавни темпове и влияние през следващите години”, 
обобщава управляващият съдружник на Делойт България 
Четвъртото издание на проучването за сливания и придобивания в банковия сектор в 16 страни от Централна и Източна 
Европа (ЦИЕ) – България, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Словения, Хърватия,  Сърбия, Украйна, Босна и 
Херцеговина, Албания, Косово, както и Естония, Латвия и Литва, може да откриете тук. 
 
√ Германската икономика с по-слаб спад от очакваното през Q4 
Икономиката на Германия се е свила с 0,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2021 година, предаде ДПА. Този темп, 
отчетен спрямо предишния тримесечен период, сочи по-слаб спад на брутния вътрешен продукт (БВП) от обявеното 
първоначално.  
Отчетено на годишна основа, германският БВП е нараснал с 1,8 на сто през последните месеци на миналата година, 
допълва националната статистическа служба "Дестатис" (Destatis) на сайта си.  
Забавянето на най-голямата европейска икономика в края на 2021 г. се дължи на четвъртата вълна на пандемията от 
Covid-19 и поредното налагане на по-строги ограничения за борба с разпространението на коронавируса, уточнява 
ведомството.  
За цялата 2021 г. растежът на германския БВП се оценява на 2,9 на сто.  
 
√ Борсите се отърсиха от шока в четвъртък и поеха нагоре 
Котировките на водещите фондови борси в Азия тръгнаха нагоре в петъчната търговия, след като редица световни сили, 
включително САЩ, наложиха санкции срещу Русия заради инвазията в Украйна. 
Токийският индекс Никкей-225 закри сесията с повишение от 505,68 пункта или 1,95 на сто до 26 476,50 пункта, слагайки 
край на петдневна поредица от загуби.  
На междубанковия пазар в Токио доларът се котираше за 115,27-28 йени спрямо 114,61-62 йени в края на търговията 
предния ден.  
Еврото се търгуваше за 1,1212-1,1216 долара и 129,24-30 йени спрямо 1,1245-1,1246 долара и 128,88-92 йени ден по-
рано. 
Ръстове отчетоха и другите големи борси в региона, съобщи Асошиейтед прес. Австралийският индекс S&P/ASX 200 
прибави 0,5 на сто до 7022,30 пункта, южнокорейският Kospi скочи с 1,2 на сто до 2681,19 пункта, в Хонконг индексът 
Hang Seng прибави 0,2 на сто до 22 941,59 пункта, докато композитният индекс на Шанхайската фондова борса нарасна с 
0,8 на сто до 3456,39 пункта.  
Уолстрийт също приключи сесията в четвъртък с повишение на котировките, стабилизирайки се след първоначалния 
спад, предизвикан от новините за инвазията. Най-силно възстановяване отбелязаха технологичните акции. 
Промишленият индекс Дау Джоунс нарасна с 92,07 пункта или 0,3 на сто до 33 223,83 пункта. 
По-широкият Стандард енд Пуърс 500 прибави 63,20 пункта или 1,5 на сто до 4288,70 пункта, а високотехнологичният 
индекс Насдак се повиши с 436,10 пункта или 3,3 на сто до 13 473,59 пункта.    
С посока нагоре започна търговията и на водещите европейски фондови борси в петък, следвайки тенденцията на 
другите големи пазари към възстановяване след сривовете, последвали новината за руската инвазия в Украйна, предаде 
Франс прес. Вниманието на инвеститорите все пак остава концентрирано към развитието на ситуацията в Източна 
Европа.  
Индексът FTSE 100 на Лондонската фондова борса се повиши с 0,80 на сто.  
Във Франкфурт DAX прибави 1,27 на сто, а Парижкият САС 40 нарасна с 0,78 на сто.   
С повишение на всички индекси в петък стартира и сутрешната търговия на Българската фондова борса. Основният 
индекс SOFIX нарасна с 1,06 на сто до 602,23 пункта, след като ден по-рано отбеляза спад с 1,90 процента до 595,89 
пункта. 
Оборотът на основния пазар на борсата малко преди 12:00 часа бе над 351 000 лева. 
 
√ Компании спират дейности в Украйна 
Редица компании спряха работата на заводите си в Украйна на 24 февруари, след като Русия започна инвазия в страната, 
съобщи Ройтерс. Фирми като логистичните Ю Пи Ес (UPS) и "ФедЕкс" (FedEx) също спряха услугите си от и към Украйна. 
След като руските сили атакуваха в ранните часове, правителството в Киев затвори внезапно въздушното пространство на 
страната. Редица авиокомпании бяха принудени да търсят спешно начини да евакуират служителите си от Украйна 
и техните семейства.  
Много компании с експозиция към Русия очакват повече яснота относно най-новите западните санкции и оценяват 
въздействието на вече обявените. 
Вашингтон обяви в четвъртък пакет от мерки, който възпрепятства възможността на Русия да работи в твърди валути, 
както и ограничения срещу банки и държавни предприятия.  
Бяха наложени и санкции на компанията оператор на газопровода "Северен поток-2" - "Норд Стрийм-2" (Nord Stream-2). 
Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Брюксел ще блокира достъпа на Русия до 
ключови технологии и пазари.  
Датската "Карлсберг" (Carlsberg), която има пазарен дял от 31 процента от украйнския пазар на бира, затвори трите си 
пивоварни в страната, докато "Кока-Кола Ейч Би Си" (Coca-Cola HBC) съобщи, че е задействала план за извънредни 
ситуации, който включва затваряне на завода й за бутилиране. 
Джапан табако (Japan Tobacco) затвори цигарена фабрика в Кременчук, Централна Украйна. 

https://www2.deloitte.com/hu/en/pages/mergers-and-acquisitions/articles/cee-banking-ma-study-2021.html
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Японският доставчик на автомобили "Сумитомо електрик индъстрис" (Sumitomo Electric Industries), произвеждащ 
кабелни снопове, заяви, че спира заводите си в Украйна, в които работят около 6000 души. Говорител на компанията каза 
пред Ройтерс, че фирмата е говорила с клиентите си за потенциална замяна на доставките с източници от други места.   
Концернът за морски товарни превози "Мерск" (Maersk) спря пристанищните операции в Украйна до края на февруари и 
затвори главния си офис в Одеса, докато датският спедитор Де Се Ве (DSV) заяви, че е прекратил дейността си в страната. 
Европейският авиационен регулатор засили предупреждението за сигурността, съветвайки авиокомпаниите да внимават 
при полети през руското въздушно пространство, контролирано от регионалните диспечерски центрове в Москва и 
Ростов.   
Акциите на германската компания за комунални услуги "Унипер" (Uniper), която има значителни интереси в Русия и 
експозиция от 1 милиард долара към наскоро спрения проект "Северен поток-2", се сринаха в търговията в четвъртък. 
Финландската "Фортум" (Fortum), която държи контролния й пакет акции, също понесе удар. От "Фортум" съобщават, че 
двете компании заедно имат 12 електроцентрали и 7000 работници в Русия. Работата им не е директно засегната, тъй 
като производството на енергия не попадна под санкциите. 
Друг финансов партньор в проекта "Северен поток-2" - "Винтерсхал Деа" (Wintershall Dea) каза, че спирането му е на 
политическа основа, намеквайки, че компанията оператор "Nord Stream 2" може да търси обезщетение. 
Акциите на немския химически концерн Ба Ес Еф (BASF), който е съсобственик на "Винтерсхал Деа" заедно с руската 
инвестиционна група "ЛетърУан" (LetterOne) на милиардера Михаил Фридман, също понесоха удар. Котировките на 
други групи, подкрепящи "Северен поток-2", като О Ем Ви (OMV) и "Анжи" (Engie) също пострадаха.  
Най-голямата британска банка "Лойдс" (Lloyds) предупреди, че е в повишена готовност за кибератаки от Русия.  
Някои компании предупредиха, че доставките на ключови суровини може да пострадат. Производителите на реактивни 
двигатели "Ролс-Ройс"(Rolls-Royce) и "Сафран" (Safran) заявиха, че увеличават запасите си от титан. Използването на 
титан, голяма част от който се доставя от Русия, нарасна през последните години, тъй като производителите на самолети 
се опитват да направят машините по-леки. 
"Наблюдаваме ситуацията от няколко седмици и решихме от началото на годината да увеличим запасите си от титан, 
особено чрез дистрибутори в Германия", заяви пред медиите главният изпълнителен директор на "Сафран" Оливие 
Андрис. Френската компания се стреми да диверсифицира своите доставчици, също както и британската "Ролс-Ройс", 
която уточни, че 20% от доставките й на титан идват от Русия. 
Големите компании за микрочипове заявиха, че очакват ограничено прекъсване на веригата за доставки заради 
конфликта, благодарение на натрупаните запаси и диверсифицираните доставки. Някои източници от индустрията обаче 
казаха, че може да има въздействие в дългосрочен план. 
Украйна доставя повече от 90% от американския неон за полупроводници. Този материал е важен за лазерите, 
използвани в производството на чипове. 
 
√ Руският медиен регулатор въвежда частично ограничаване на достъпа до Facebook 
Руският медиен регулатор Роскомнадзор обяви, че е започнал частично ограничаване на достъпа до социалната мрежа 
Facebook. Мерките са предприети от петък след решение на Генералната прокуратура, гласи съобщение на сайта на 
ведомството, цитирано от Газета. ру. 
„На 25 февруари Генералната прокуратура, съгласувано с Министерството на външните работи на Руската федерация, 
реши да признае социалната мрежа Facebook за замесена в нарушаване на основните права и свободи на човека, както и 
правата и свободите на руските граждани“, се казва в изявлението. 
От ведомството подчертаха, че в съответствие с решението на Генералната прокуратура по отношение на социалната 
мрежа Facebook, считано от 25 февруари 2022 г., Роскомнадзор, в съответствие със закона, предприема мерки за 
частично ограничаване на достъпа. 
Според съобщението, причината е цензуриране на руски медии от социалната мрежа. "На 24 февруари социалната 
мрежа Facebook (Meta Platforms, Inc.) ограничи официалните акаунти на четири руски медии: телевизионния канал 
"Звезда", информационната агенция РИА Новости и интернет сайтовете Lenta.ru и Gazeta.ru. 
Подобни действия по отношение на руските интернет ресурси и медиите са забранени от федералния закон за мерките 
за въздействие върху лицата, замесени в нарушения на основните права и свободи на човека, правата и свободите на 
гражданите на Руската федерация“., се казва в съобщението. 
На 24 февруари Роскомнадзор изпрати заявки до администрацията на Meta Platforms, Inc. за премахване на 
ограниченията, наложени от социалната мрежа Facebook на руските медии и поиска обяснение на причината за тяхното 
въвеждане. Собствениците на социалната мрежа пренебрегнаха изискванията на Роскомнадзор, посочват от регулатора 
и допълват, че от октомври 2020 г. са регистрирани 23 случая на подобна цензура на руски медии и интернет ресурси от 
Facebook. 
 
√ Русия забранява на 10 медии да говорят за война в Украйна 
Комуникационният регулатор на Русия обвини 10 местни медии, че разпространяват невярна информация за събитията в 
Украйна и представят по грешен начин това, което президентът Владимир Путин описа като „специална военна 
операция“. 
След получилите предупредителни писма са популярното радио „Ехо от Москва“, както и вестник „Новая газета“, чийто 
главен редактор Дмитрий Муратов спечели Нобеловата награда за мир миналата година, припомня „Ройтерс“. 
От публикация на Роскомнадзор става ясно, че другите медии, определени като нарушители, са ИноСМИ, Медиазона, 
New Times, Дожд, Свободная Пресса, Крым.Реалии, Журналист и Лениздат. Посочва се, че всички те публикуват „невярна 
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информация за обстрела на украински градове и смъртта на цивилни в Украйна в резултат на действията на руската 
армия“. Освен това в публикациите си наричали операцията „атака, нахлуване или обявяване на война“. 
Регулаторът е наредил на медиите да изтрият информацията, която е в нарушение, или ще се сблъскат с ограничен 
достъп до техните уебсайтове и медийни ресурси. 
 
√ Русия наложи вето над резолюция на ООН срещу инвазията в Украйна 
Русия наложи вето над резолюция в Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, изготвена от САЩ и 
техни съюзници, в която се осъжда руската инвазия в Украйна и се отправя призив към Москва да изтегли незабавно 
силите си. 
Късно вечерта в петък (българско време) 11 от страните членки гласуваха в полза на резолюцията, докато Китай, Индия и 
Обединените арабски емирства се въздържаха. Русия, която е един от общо пет постоянни членове на Съвета, гласува 
срещу документа. 
„Русия, може да наложиш вето над тази резолюция, но не можеш да наложиш вето над гласовете ни“, обяви 
американският представител Линда Томас-Грийнфилд по време на петъчната среща, цитирана от „Ню Йорк Таймс“. 
Руският посланик благодари на трите държави, които се въздържаха от гласуване. Отрече и страната му да е поставяла 
под прицел гражданска инфраструктура в Украйна и припомни за военните действия на Щатите. „Трудно ни е да се 
конкурираме със САЩ по отношение на нашествия. Вие не сте в позиция да морализирате“, обяви посланик Василий 
Небензя. 
Дипломати заявиха, че следващата седмица Общото събрание на ООН ще действа по резолюция, осъждаща нападението 
над Украйна. Там държавите нямат право на вето, но резолюциите на Общото събрание са символични и не са правно 
обвързващи, както тези в Съвета за сигурност. 
По време на разговорите украинският посланик поиска минута мълчание за мир и за жертвите на инвазията. Небензя 
поиска мълчание и за „загиналите в Донбас“. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Как се живее под обстрел? Каква е обстановката на границата с Украйна? Разказът на специалните ни пратеници 
и историите на сънародниците ни в Киев и Харков. 

- След ударите по Украйна – възможно ли е примирие и какви са сценариите? Коментар на политолозите проф. 
Антоний Тодоров и Христо Панчугов. 

- Войната в Украйна и санкциите на Запада. Какви могат да са икономическите последици? Анализ на икономиста 
Красен Станчев. 

- Кибератаките като част от военната тактика – какви са рисковете? 
НТВ, „Здравей, България“ 

- Каква е актуалната ситуация от нощта в Украйна. Къде и как продължават боевете - очаквайте информация от 
журналистите на NOVA. 

- Как продължава животът под снаряди и куршуми - разкази от епицентъра на събитията. 
- Как изключването от системата SWIFT ще се отрази на икономиката на Русия. Може ли то да има негативни 

последици и за европейски държави. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Непоисканата (още) оставка на военния министър Янев напрегна коалицията, но раздялата е възможна 
в. Труд - Мир на хоризонта в Украйна 
в. Телеграф  - По 200 на час звънят в БЧК, дават одеяла и дрехи 
в. Монитор  - БГ хотели приемат 4000 бежанци  
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа – След интервю на човека на Киев в София Виталий Москаленко: И Петков, и Нинова категорични, че няма да 
пращаме снаряди за Украйна 
в. 24 часа - Спират достъпа до българския интернет на всички влизали през последните 6 месеца в тъмната мрежа 
в. Труд - Трусове във властта заради Украйна 
в. Труд - Адвокатите на бунт срещу списък с "доверени кантори" 
в. Телеграф - Минчев: Ако има оставка на янев, ще я разгледаме 
в. Телеграф - Първият луксозен влак 
в. Монитор - Педагози казват какви са проблемите в системата на образованието 
в. Монитор  - 1,2 млрд. лв. инвестираме за ремонт и поддръжка на пътищата  
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Николина Ангелкова, народен представител от ГЕРБ-СДС: След април целяи ЕС ще може да издава електронно 
визи за трети страни 
в. Труд - Боян Чуков, анализатор, пред "Труд": Русия ще действа безкомпромисно 
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в. Телеграф - Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов: Правим 
гигабатерия в Марица-Изток 
в. Монитор - Доц. Надежда Маркова, химик в БАН: Каменният лотос бори най-ефективно коронавируса в първите 24 часа  
Водещи анализи  
в. 24 часа  - Всички заживяхме в света на Владимир Путин 
в. Труд - Моралният релативизъм на "филите" и "фобите" 
в. Телеграф  - Тътенът край Змейово и хорската уплаха 
в. Монитор - Отмъщението на масовизацията 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 февруари 
София 

- От 11:00 ч., в зала 1 на Столична община, ул. Московска №33, независимият общински съветник Борис Бонев и 
Спаси София ви канят на пресконференция, на която ще бъдат представени предложения за Бюджет 2022 на 
Столична община. 

- В 13:00 ч. министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще посети завод за автомобилни компоненти в 
София, където ще бъдат представени новите инвестиционни планове за разширение на производството на 
компанията в България. 

- Всички ученици в страната ще учат присъствено от понеделник, т.г. Регионалните здравни инспекции по места 
отмениха ограниченията заради подобряващата се ситуация с разпространението на COVID-19.  

*** 
Велико Търново 

- Oт 17:00 ч. в Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ в старата столица ще бъде представена новата книга 
на д-р Радка Пенчева „Емилиян Станев. Той и другите.” 

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

