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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АОБР 
 
√ Предложения за спешни мерки във връзка с кризата в Украйна 
ДО 
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КОПИЕ: 
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 
Г-Н ГЕОРГИ  ГЬОКОВ, 
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
  
ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СПЕШНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИЗАТА В УКРАЙНА 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) приветства бързите и координирани действия на 
българското правителство в отговор на кризата в Украйна, включително решенията в областта на засилване на 
киберсигурността, създаването на единен информационен портал и предприетите спешни консултации с нас за по-
нататъшни действия. Именно в тази посока предлагаме нашето активно участие при овладяването на хуманитарната 
криза, като заявяваме, че българският бизнес e готов да наеме на работа украински граждани, които потърсят и 
получат закрила от Република България. 
На база на предишни проучвания, анализи на нивото на безработица и тенденциите на пазара на труда, като се вземе 
предвид нивото на образование и квалификация, считаме, че на пазара на труда биха могли да се наемат около 200 
хиляди украински граждани. 
Обръщаме внимание, че съобразно действащите нормативни изисквания, лицата в процедура по предоставяне на 
международна закрила имат правото да работят 3 месеца след подаване на молбата за закрила по чл. 29 (3) от Закон за 
убежището и бежанците. Предлагаме българското правителство да разработи целева програма, насочена към 
намаляване на сроковете за получаване на бежански/хуманитарен статут за украински граждани, която да действа за 
ограничен период от време, като позволи нормални условия на живот и труд на украинските граждани. Подобна 
програма може да подкрепи и работодателите, осигуряващи заетост на тези лица, като поема част от средствата за 
издръжката за определен период от време. Изграждането на база данни по професии и умения на тези лица ще позволи 
по-лесното им интегриране на пазара на труда. 
Успоредно с мерките за справяне с хуманитарната криза, настояваме и за две спешни антикризисни мерки: 
I. Предприемане на мерки за овладяване на тежката ситуация на пазара на електрическа енергия и предотвратяване 
на енергийна криза, посредством: 

 Създаване на предпоставки за удължаване на срока на действие на компенсациите на потребителите на 
електроенергия на свободния пазар за цените на тока за месеците април – юни; 

 Синхронизиране на работата на КЕВР, МЕ, КЕ за ново ценово решение след мораториума (около 5% увеличение 
е постижимо и поносимо); 

 Работа на максимални обороти на държавната енергетика и контролираните от нея генерации (ТЕЦ1 и ТЕЦ3 в 
МИ), НЕограничаване на износа и използване на печалбите за компенсиране на потребителите на 
електроенергия и газ в страната; 

 Бързо приемане на облекчения (уведомителен режим) на административните процедури при изграждане на 
ВЕИ-та само за собствено потребление; 

 Спиране на продажбите от Чирен, запасяване с горива; 
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 Настояване пред ЕК за временно регулиране на пазара на СО2-квоти (нови емисии, фиксиране на цени, 
отстраняване на финансови институции като купувачи). 

II. Предприемане на мерки за подпомагане на българските компании от загубата на международни пазари и 
затруднени транспорти връзки: 

 Увеличаване на дела на пряката подкрепа на предприятията в Националния план за възстановяване и 
устойчивост; 

 Финализиране на преговорите с ЕК по оперативните програми за периода 2021-2027, като също се ревизира и 
значително намали делът на финансовите инструменти; 

 Изполване на капацитета и инструментите на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия за подпомагане на браншовете, които търпят най-големи 
загуби от затварянето на международни пазари, чрез инициативи за диверсифициране на износа и навлизане на 
нови пазари; 

 Съдействие за осигуряване на алтернативни транспортни връзки към зони, близки до военния конфликт. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Натрупващите се кризисни ситуации и нарастващите предизвикателствата изискват координирани и бързи действия, и 
показват нуждата държавата да действа в непрекъснат диалог и синхрон с бизнеса, в което ние сме надежден и 
отговорен партньор. 
  
С УВАЖЕНИЕ, 
  
ДОБРИ МИТРЕВ 
Председател на УС на БСК 
и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ      
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът ни може да наеме на работа 200 хиляди украинци 
Българският бизнес e готов да наеме на работа украински граждани, които потърсят и получат закрила от България. Това 
заявяват работодателските организации в писмо до премиера, финнасовия министър и членове на кабинета. 
Изтъква се, че на база на предишни проучвания, анализи на нивото на безработица и тенденциите на пазара на труда, 
като се вземе предвид нивото на образование и квалификация, считаме, че на пазара на труда биха могли да се наемат 
около 200 хиляди украински граждани. 
Като обръща внимание, че съобразно действащите нормативни изисквания, лицата в процедура по предоставяне на 
международна закрила имат правото да работят 3 месеца след подаване на молбата за закрила по чл. 29 (3) от Закон за 
убежището и бежанците, бизнесът предлага българското правителство да разработи целева програма, насочена към 
намаляване на сроковете за получаване на бежански/хуманитарен статут за украински граждани, която да действа за 
ограничен период от време, като позволи нормални условия на живот и труд на украинските граждани. 
Подобна програма може да подкрепи и работодателите, осигуряващи заетост на тези лица, като поема част от средствата 
за издръжката за определен период от време. Изграждането на база данни по професии и умения на тези лица ще 
позволи по-лесното им интегриране на пазара на труда. 
Във връзка със ситуацията, последвала конфликта в Украйна, бизнесът настоява още за 
Предприемане на мерки за подпомагане на българските компании от загубата на международни пазари и затруднени 
транспорти връзки: 

 Увеличаване на дела на пряката подкрепа на предприятията в Националния план за възстановяване и 
устойчивост; 

 Финализиране на преговорите с ЕК по оперативните програми за периода 2021-2027, като също се ревизира и 
значително намали делът на финансовите инструменти; 

 Изполване на капацитета и инструментите на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия за подпомагане на браншовете, които търпят най-големи 
загуби от затварянето на международни пазари, чрез инициативи за диверсифициране на износа и навлизане на 
нови пазари; 

 Съдействие за осигуряване на алтернативни транспортни връзки към зони, близки до военния конфликт. 
Председателят на БСК Добри Митрев съобщи, че работодателите подготвят своите позиции как практически да стане 
интеграцията на украинските граждани, избрали страната ни за убежище от войната. Осигуряването на работа ще е от 
страна на работодателите, но социалните условия, здравеопазването, образованието за децата, които пристигат у нас, 
трябва да са ангажимент на българската държава, напомни Митрев. 
Той оценява като първа стъпка в подкрепа на украинските граждани открития от българското правителство първи в ЕС 
единен информационен портал в помощ на напускащите страната. Чрез този портал ще станат ясни данните за броя на 
хората, които търсят убежище в страната ни. Разговорът за социално-битовите условия и работните места е следващата 
стъпка и затова бизнесът ще предложи на правителството в тази платформа да се включи и възможността заедно с 
Агенцията по заетостта да се предоставят свободните работни места, данни за работодателите, които търсят хора със 
съответния профил – образование, специалност, професионални квалификации. 
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Работодателите подновяват и предложенията си за промени в законите за чужденците и за трудовата миграция, но те 
трябва да са и в контекста на общоевропейски решения, каза Митрев. Тези дни стана известно, че Европейската комисия 
ще предложи да бъде задействана за пръв път директивата за временна закрила спрямо украинските бежанци, 
съобщиха медиите. Целта е предоставяне на статут на закрила на чужденците за времето на целия престой, достъп до 
трудовия пазар, до жилищно настаняване, до системите за здравни грижи, образование и за социална защита, или до 
средства за живот. Включено е също правото за събиране на семейства при определени изисквания. 
 
Списание „Логистика“ 
 
√ Бизнесът може да наеме 200 000 украински граждани 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) заяви своето активно участие при овладяване на 
хуманитарната криза от войната в Украйна в официално писмо до министър-председателя Кирил Петков. В писмото се 
посочва, че на база проучвания и анализ на безработицата и тенденциите на пазара на труда в България, биха могли да 
се наемат около 200 000 украински граждани. 
Според чл. 29 (3) от Закона за убежищата и бежанците лицата в процедура по предоставяне на международна закрила 
имат право да работят 3 месеца след подаване на молбата за закрила. АОБР предлага на българското правителство да 
разработи целева програма, насочена към намаляване на сроковете за получаване на бежански/хуманитарен статут за 
украински граждани. От Асоциацията добавят, че целевата програма може да обхване както украинските граждани, така 
и работодателите, които ще предоставят заетост на тези лица, като бъдат поети част от средствата за издръжка за 
определен период от време. 
Освен за мерките за справяне с хуманитарната криза, АОБР настоява и за още 2 спешни антикризисни мерки. Първата е 
насочена към предприемане на мерки за овладяване на тежката ситуация на пазара на електрическа енергия, като бъдат 
създадени предпоставки за удължаване на срока на действие на компенсациите на потребителите на електрическа 
енергия за месеците април-юни. 
Мерките обхващат и работата на държавната енергетика, като АОБР предлага тя да работи на максимални обороти, както 
и контролираните от нея генерации (ТЕЦ1 и ТЕЦ3 в МИ). Към тези мерки се добавя и предложението за използване на 
печалбите от износ на електрическа енергия за компенсиране на потребителите на електроенергия и газ в страната. 
Втората спешна мярка е насочена към подпомагане на българските компании от загубата на международни пазари и 
затруднени транспортни връзки. Предложението на АОБР е да бъде увеличен делът на пряката подкрепа на 
предприятията в Националния план за възстановяване. Също така – използване на капацитета и инструментите на 
Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия за 
подпомагане на най-силно засегнатите браншове от затварянето на международните пазари. 
 
Economic.bg 
 
√ Фиpмитe в Бългapия мoгaт дa нaeмaт oĸoлo 200 xил. yĸpaинци 
Paбoтoдaтeлитe пpизoвaвaт дa ce cъздaдe бaзa дaнни пo пpoфecии и yмeния нa бeжaнцитe oт Уĸpaйнa 
Бългapcĸитe paбoтoдaтeли мoгaт дa нaeмaт oĸoлo 200 xил. yĸpaинcĸи гpaждaни. Toвa cъoбщaвa Acoциaциятa нa 
opгaнизaциитe нa бългapcĸитe paбoтoдaтeли нa бaзa изcлeдвaния, вĸлючвaщи нивo нa бeзpaбoтицaтa, тeндeнции нa 
пaзapa нa тpyдa и нивoтo нa oбpaзoвaниe и ĸвaлифиĸaция нa yĸpaинцитe. 
Бизнecът пpизoвaвa бългapcĸoтo пpaвитeлcтвo дa нaмaли cpoĸoвeтe зa пoлyчaвaнe нa бeжaнcĸи или xyмaнитapeн cтaтyт 
зa yĸpaинcĸитe гpaждaни, ĸoeтo дa им пoзвoли „нopмaлни ycлoвия нa живoт и тpyд нa yĸpaинcĸитe гpaждaни“. 
Изгpaждaнeтo нa бaзa дaнни пo пpoфecии и yмeния нa тeзи лицa щe пoзвoли пo-лecнoтo им интeгpиpaнe нa пaзapa нa 
тpyдa“, пocoчвaт в cвoятa пoзиция paбoтoдaтeлитe. 
Уcпopeднo c мepĸитe зa cпpaвянe c xyмaнитapнaтa ĸpизa бългapcĸия бизнec oбpъщa внимaниe и нa eфeĸтa нa ĸpизaтa 
въpxy eнepгeтиĸaтa нa cтpaнaтa. Paбoтoдaтeлитe нacтoявaт зa yдължaвaнe нa cpoĸa нa ĸoмпeнcaциитe нa пoтpeбитeлитe 
нa тoĸ нa cвoбoдния пaзap дo юни, ĸaĸтo и oпoвecтявaнe нa цeнoвo peшeниe нa KEBP зa cлeд ĸpaя нa мopaтopиyмa въpxy 
цeнитe нa тoĸ, вoдa и пapнo зa битa. Бизнecът нacтoявa пpoдaжбитe oт xpaнилищeтo в „Чиpeн“ дa бъдaт cпpeни. 
Πoзициятa нa paбoтoдaтeлитe e oтпpaвeнa дo чeтиpимa миниcтpи, cpeд ĸoитo и финaнcoвият – Aceн Bacилeв. 
 
Fakti.bg 
 
√ АОБР с предложения за спешни мерки 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпратиха отворено писмо до премиера Кирил 
Петков, министъра на финансите Асен Василев, икономическия министър Корнелия Нинова, социалния министър Георги 
Гьоков и енергийния министър Александър Николов. 
От АОБР предлагат спешни мерки във връзка с войната в Украйна. Публикуваме позицията без редакторска намеса: 
"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) приветства бързите и координирани действия на 
българското правителство в отговор на кризата в Украйна, включително решенията в областта на засилване на 
киберсигурността, създаването на единен информационен портал и предприетите спешни консултации с нас за по-
нататъшни действия. Именно в тази посока предлагаме нашето активно участие при овладяването на хуманитарната 
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криза, като заявяваме, че българският бизнес e готов да наеме на работа украински граждани, които потърсят и получат 
закрила от Република България. 
На база на предишни проучвания, анализи на нивото на безработица и тенденциите на пазара на труда, като се вземе 
предвид нивото на образование и квалификация, считаме, че на пазара на труда биха могли да се наемат около 200 
хиляди украински граждани. 
Обръщаме внимание, че съобразно действащите нормативни изисквания, лицата в процедура по предоставяне на 
международна закрила имат правото да работят 3 месеца след подаване на молбата за закрила по чл. 29 (3) от Закон за 
убежището и бежанците. Предлагаме българското правителство да разработи целева програма, насочена към 
намаляване на сроковете за получаване на бежански/хуманитарен статут за украински граждани, която да действа  за 
ограничен период от време, като позволи нормални условия на живот и труд на украинските граждани. Подобна 
програма може да подкрепи и работодателите, осигуряващи заетост на тези лица, като поема част от средствата за 
издръжката за определен период от време. Изграждането на база данни по професии и умения на тези лица ще позволи 
по-лесното им интегриране на пазара на труда. 
Успоредно с мерките за справяне с хуманитарната криза, настояваме и за две спешни антикризисни мерки: 
I. Предприемане на мерки за овладяване на тежката ситуация на пазара на електрическа енергия и предотвратяване на 
енергийна криза, посредством: 
- Създаване на предпоставки за удължаване на срока на действие на компенсациите на потребителите на 
електроенергия на свободния пазар за цените на тока за месеците април – юни; 
- Синхронизиране на работата на КЕВР, МЕ, КЕ за ново ценово решение след мораториума (около 5% увеличение е 
постижимо и поносимо); 
- Работа на максимални обороти на държавната енергетика и контролираните от нея генерации (ТЕЦ1 и ТЕЦ3 в МИ), 
НЕограничаване на износа и използване на печалбите за компенсиране на потребителите на електроенергия и газ в 
страната; 
- Бързо приемане на облекчения (уведомителен режим) на административните процедури при изграждане на ВЕИ-та 
само за собствено потребление; 
- Спиране на продажбите от Чирен, запасяване с горива; 
- Настояване пред ЕК за временно регулиране на пазара на СО2-квоти (нови емисии, фиксиране на цени, отстраняване на 
финансови институции като купувачи). 
II. Предприемане на мерки за подпомагане на българските компании от загубата на международни пазари и затруднени 
транспорти връзки: 
- Увеличаване на дела на пряката подкрепа на предприятията в Националния план за възстановяване и устойчивост; 
- Финализиране на преговорите с ЕК по оперативните програми за периода 2021-2027, като също се ревизира и 
значително намали делът на финансовите инструменти; 
- Използване на капацитета и инструментите на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия за подпомагане на браншовете, които търпят най-големи загуби от 
затварянето на международни пазари, чрез инициативи за диверсифициране на износа и навлизане на нови пазари; 
- Съдействие за осигуряване на алтернативни транспортни връзки към зони, близки до военния конфликт. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Натрупващите се кризисни ситуации и нарастващите предизвикателствата изискват координирани и бързи действия, и 
показват нуждата държавата да действа в непрекъснат диалог и синхрон с бизнеса, в което ние сме надежден и 
отговорен партньор". 
 
В. Банкеръ 
 
√ Българският бизнес e готов да наеме на работа украински граждани 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излязоха с предложения за спешни мерки във 
връзка с кридата в Украйна. Бизнесът e готов да наеме на работа украински граждани, които потърсят и получат закрила 
от България. „На база на предишни проучвания, анализи на нивото на безработица и тенденциите на пазара на труда, 
като се вземе предвид нивото на образование и квалификация, считаме, че на пазара на труда биха могли да се наемат 
около 200 хиляди украински граждани, отбелязват.“ Това отбелязва Добри Митрев, председател на УС на БСК  
и председател на АОБР за 2022 г., по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ.       
От асоциацията посочват, че съобразно действащите нормативни изисквания, лицата в процедура по предоставяне на 
международна закрила имат правото да работят 3 месеца след подаване на молбата за закрила по чл. 29 (3) от Закон за 
убежището и бежанците. 
Според бизнеса е добре българското правителство да разработи целева програма, насочена към намаляване на 
сроковете за получаване на бежански/хуманитарен статут за украински граждани, която да действа за ограничен период 
от време, като позволи нормални условия на живот и труд на украинските граждани. Подобна програма може да 
подкрепи и работодателите, осигуряващи заетост на тези лица, като поема част от средствата за издръжката за 
определен период от време. Изграждането на база данни по професии и умения на тези лица ще позволи по-лесното им 
интегриране на пазара на труда. 
Успоредно с мерките за справяне с хуманитарната криза, от АОБР настояват и за две спешни антикризисни мерки. 
Първата е свързана с предприемане на мерки за овладяване на тежката ситуация на пазара на електрическа 
енергия и предотвратяване на енергийна криза, посредством: 
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 Създаване на предпоставки за удължаване на срока на действие на компенсациите на потребителите на 
електроенергия на свободния пазар за цените на тока за месеците април – юни; 

 Синхронизиране на работата на КЕВР, МЕ, КЕ за ново ценово решение след мораториума (около 5% увеличение 
е постижимо и поносимо); 

 Работа на максимални обороти на държавната енергетика и контролираните от нея генерации (ТЕЦ1 и ТЕЦ3 в 
МИ), НЕограничаване на износа и използване на печалбите за компенсиране на потребителите на 
електроенергия и газ в страната; 

 Бързо приемане на облекчения (уведомителен режим) на административните процедури при изграждане на 
ВЕИ-та само за собствено потребление; 

 Спиране на продажбите от Чирен, запасяване с горива; 

 Настояване пред ЕК за временно регулиране на пазара на СО2-квоти (нови емисии, фиксиране на цени, 
отстраняване на финансови институции като купувачи). 

От бизнеса искат и предприемане на мерки за подпомагане на българските компании от загубата на международни 
пазари и затруднени транспорти връзки: 

 Увеличаване на дела на пряката подкрепа на предприятията в Националния план за възстановяване и 
устойчивост; 

 Финализиране на преговорите с ЕК по оперативните програми за периода 2021-2027, като също се ревизира и 
значително намали делът на финансовите инструменти; 

 Изполване на капацитета и инструментите на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия за подпомагане на браншовете, които търпят най-големи 
загуби от затварянето на международни пазари, чрез инициативи за диверсифициране на износа и навлизане на 
нови пазари; 

 Съдействие за осигуряване на алтернативни транспортни връзки към зони, близки до военния конфликт. 
От АОБР отблезват още, че натрупващите се кризисни ситуации и нарастващите предизвикателствата изискват 
координирани и бързи действия, и показват нуждата държавата да действа в непрекъснат диалог и синхрон с бизнеса.  
 
Economy.bg 
 
√ Българският бизнес може да осигури до 200 хил. работни места за украинците 
Изграждането на база данни по професии и умения на тези лица ще позволи по-лесното им интегриране на пазара на 
труда, посочват от АОБР 
"Българският бизнес e готов да наеме на работа украински граждани, които потърсят и получат закрила от България. На 
база на предишни проучвания, анализи на нивото на безработица и тенденциите на пазара на труда, като се вземе 
предвид нивото на образование и квалификация, считаме, че на пазара на труда биха могли да се наемат около 200 
хиляди украински граждани". Това посочват от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), 
които в позиция до властите у нас предлагат спешни мерки във връзка с кризата в Украйна. 
От АОБР приветстват бързите и координирани действия на българското правителство в отговор на кризата в Украйна, 
включително решенията в областта на засилване на киберсигурността, създаването на единен информационен портал и 
предприетите спешни консултации с тях за по-нататъшни действия. 
Асоциацията отбелязва, че лицата в процедура по предоставяне на международна закрила имат правото да работят 3 
месеца след подаване на молбата за закрила по чл. 29 (3) от Закон за убежището и бежанците. "Предлагаме българското 
правителство да разработи целева програма, насочена към намаляване на сроковете за получаване на 
бежански/хуманитарен статут за украински граждани, която да действа за ограничен период от време, като позволи 
нормални условия на живот и труд на украинските граждани. Подобна програма може да подкрепи и работодателите, 
осигуряващи заетост на тези лица, като поема част от средствата за издръжката за определен период от време. 
Изграждането на база данни по професии и умения на тези лица ще позволи по-лесното им интегриране на пазара на 
труда". 
Успоредно с мерките за справяне с хуманитарната криза, от АОБР настояват и за две спешни антикризисни мерки: 
- Предприемане на мерки за овладяване на тежката ситуация на пазара на електрическа енергия и предотвратяване на 
енергийна криза, посредством: Създаване на предпоставки за удължаване на срока на действие на компенсациите на 
потребителите на електроенергия на свободния пазар за цените на тока за месеците април – юни; Синхронизиране на 
работата на КЕВР, МЕ, КЕ за ново ценово решение след мораториума (около 5% увеличение е постижимо и поносимо); 
Работа на максимални обороти на държавната енергетика и контролираните от нея генерации (ТЕЦ1 и ТЕЦ3 в МИ), 
НЕограничаване на износа и използване на печалбите за компенсиране на потребителите на електроенергия и газ в 
страната; Бързо приемане на облекчения (уведомителен режим) на административните процедури при изграждане на 
ВЕИ-та само за собствено потребление; Спиране на продажбите от Чирен, запасяване с горива; Настояване пред ЕК за 
временно регулиране на пазара на СО2-квоти (нови емисии, фиксиране на цени, отстраняване на финансови институции 
като купувачи). 
- Предприемане на мерки за подпомагане на българските компании от загубата на международни пазари и затруднени 
транспортни връзки: Увеличаване на дела на пряката подкрепа на предприятията в Националния план за възстановяване 
и устойчивост; Финализиране на преговорите с ЕК по оперативните програми за периода 2021-2027, като също се 
ревизира и значително намали делът на финансовите инструменти; Изполване на капацитета и инструментите на 
Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за 
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подпомагане на браншовете, които търпят най-големи загуби от затварянето на международни пазари, чрез инициативи 
за диверсифициране на износа и навлизане на нови пазари; Съдействие за осигуряване на алтернативни транспортни 
връзки към зони, близки до военния конфликт. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ МЗ: Няма промяна в радиационната обстановка в страната 
Към момента няма промяна в радиационната обстановка на територията на страната и не се налага предприемане на 
мерки за радиационна защита на населението. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. 
От ведомството уточниха, че информацията е по повод журналистически запитвания относно риска от радиоактивно 
замърсяване на територията на България. 
От миналата седмица Националният център по радиобиология и радиационна защита е предприел мерки за увеличаване 
на мониторинга на атмосферните отлагания. На отделите „Радиационен контрол“ на регионалните здравни инспекции 
във Варна, Русе, Бургас, Пловдив и Враца е разпоредено да се пристъпи към ежеседмично измерване на посочения 
параметър, а при възможност да се взимат проби и да се анализира атмосферен въздух. 
Данните от системите за радиационен мониторинг в България са достъпни на сайта на Министерството на околната 
среда и водите: http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html. Допълнителна информация може да се 
намери и на адрес: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx, където е публикувана карта, изготвена от JOINT RESEARCH 
CENTRE на Европейската комисия. 
Картата показва измервания на радиоактивността в околната среда под формата на средни стойности на гама дозата и 
максимуми за последните 24 часа. Измерванията произхождат от приблизително 5 500 станции. 
Информация за радиационния статус на територията на България и съответните препоръки за населението ще се 
публикуват на сайта на Националният център по радиобиология и радиационна защита. 
 
√ Янев: Благодаря за подкрепата, не мога да бъда повече част от тази правителствена конструкция 
Военният министър Стефан Янев благодари на хората, които снощи протестираха в негова подкрепа. Очаква се днес 
Народното събрание да гласува оставката му, която беше поискана лично от премиера Кирил Петков. 
"Обръщам се с изключителна признателност към българските граждани, които застанаха зад мен. Разбира се, по 
никакъв начин не мога да бъда повече част от тази правителствена конструкция. Специално благодаря на тези от 
Вас, които излязохте и публично изразихте своята подкрепа. Това ми връща надеждата, че нашата държава има 
бъдеще", написа Янев във Фейсбук. 
Протестите в подкрепа на Стефан Янев ще продължат и днес, заявиха организаторите. 
От "Продължаваме промяната" предлагат Тодор Тагарев да бъде новият министър на отбраната. 
 
√ Проучване на "Алфа Рисърч" за БНТ: 63% от българите одобряват реакцията на ЕС спрямо войната в Украйна 
2 пъти по-нисък е делът на българите, които имат положително отношение към руския президент Владимир Путин, 
спрямо преди започването на военните вействия в Украйна. Това показва проучване на "Алфа Рисърч" по поръчка на БНТ. 
48% е неодобрението към Путин, а положителното отношение - 32%. 
Пълното изследване ще бъде публикувано в предаването "Референдум" във вторник, 2 март. 
В сутрешния блок "Денят започва" Геновева Петрова разказа, че на този фон 40% от българите подкрепят украинския 
президент Володимир Зеленски. 
Има сериозна динамика и за отношението към реакцията на Европейския съюз - 63 на 100 от българите одобряват 
начина, по който Европа се обедини и застана плътно в подкрепа на Украйна. 
54,9% от анкетираните одобряват оставка на министъра на отбраната Стефан Янев. 35.7% не одобряват смяната му. 
46.5% от хората са склонни временно да плащат по-високи сметки за ток и горива, в следствие на наложените санкции на 
Руската федерация. 
 
БНР 
 
√ Президентът: Смяната на министъра на отбраната е риск 
Прессекретариатът на държавния глава разпространи вчера следната позиция на президента Румен Радев: 
Скъпи сънародници, 
След броени дни ще отбележим нашия национален празник. На българска земя почиват костите на хиляди руски и 
украински войни, които воюваха рамо до рамо в Руско-турската освободителна война и загинаха за свободата на 
България. Затова сегашното братоубийство е особено болезнено за нас, българите. Нищо не може да оправдае жертвите, 
разрушенията и огромните страдания. Нормалният човек не може да прости гледките на загинали хора, на бягащи майки 

http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html
https://remap.jrc.ec.europa.eu/Consent/Simple.aspx
https://bntnews.bg/news/premierat-kiril-petkov-dnes-shte-poiskam-ostavkata-na-voenniya-ministar-stefan-yanev-1186935news.html
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с деца, на разбити съдби. Народът на Украйна не заслужава такава съдба. Нито почернените семейства на загиналите 
руски военни. 
Нужни са солидарност, енергични и всеобхватни действия, за да се прекрати възможно по-бързо тази безумна агресия. 
Всеки ден от тази война е поражение и за Украйна, и за Русия. Мир не се печели с агресия и погазване на суверенитет. 
Във връзка с това президентите на държави от Източна Европа излязохме с общ призив към ЕС да се даде ускорена 
европейска перспектива на Украйна чрез предоставяне на статут на страна-кандидат за преговори за членство. Украйна 
има право на съществуване и на бъдеще в обединена Европа. 
Не трябва да си правим никакви илюзии: последствията от тази война ще са тежки не само за воюващите страни, но и за 
цяла Европа и особено за България с нашата висока енергийна зависимост. Енергийната криза ще се 
задълбочи. Нестабилността затруднява доставките, отблъсква инвестициите, ускорява емиграцията, увеличава още 
повече инфлацията. Цената я плащаме всички ние. 
Нужни са изпреварващи решения. Очаквам правителството да засили работата по мерките за намаляване на 
последствията от задаващата се криза: от укрепване на сигурността в енергетиката до гарантиране на продоволствения 
суверенитет. Кабинетът трябва да гарантира хляба на българите. Необходими са енергични действия за изпълнение на 
мерките, приети с консенсус на последния КСНС за развитие на Въоръжените ни сили и укрепване на отбранителния 
капацитет на страната. За създаване на необходимите условия за засилване на колективната отбрана при влошаване на 
средата за сигурност. 
Смяната на министъра на отбраната в разгара на военна криза в съседство е риск, отговорността за който ляга върху 
управляващата коалиция. В избора на министър мнозинството трябва да се ръководи от разбирането за суверенитет, 
професионална компетентност и способност да се отстоява българския интерес. 
Очаквам да продължат усилията за евакуация на нашите сънародници от Украйна и за тяхното устройване в България. 
Искам да благодаря на всички общини, фирми и граждани, които предлагат подслон, храна и работа на бедстващите 
хора. 
Българите винаги сме били толерантни и съпричастни и този тежък момент отново показва зрелостта на нашия народ.  
Вярвам, че тази криза ще ни избави от политическото дребнотемие и ще ни направи по-мъдри, солидарни и сплотени 
като общество. 
 
√ Извънредно заседание НС заради поисканата оставка на Стефан Янев 
Парламентът ще заседава извънредно от 11 часа с единствена точка в дневния ред - обсъждането на проект на решение 
за персонални промени в Министерския съвет, след като премиерът Кирил Петков поиска оставката на министъра на 
отбраната Стефан Янев и предложи Тодор Тагарев за този пост. 
На извънредно заседание кабинетът реши Тодор Тагарев да смени Стефан Янев като министър на отбраната. Премиерът 
Кирил Петков каза, че е съгласувал рокадата в Министерството на отбраната с коалиционните партньори и посочи 
следните мотиви: 
„Не може да се води индивидуална външна политика през Фейсбук като индивидуален министър. Никой министър не 
може да казва, че неговото присъствие в Министерски съвет предопределя стабилността на това правителство, иначе 
това правителство става заложник. Аз не мога да бъда министър-председател на правителство, което може да бъде 
заложник. Не може да наречем операция нещо, в което вече са загинали от двете страни  толкова хиляди човека“. 
Новият кандидат за министерството на отбраната професор Тодор Тагарев е дългогодишен експерт във военното 
министерство. Бил е служебен министър на отбраната през 2013 година в кабинета на Марин Райков. Ивайло Мирчев от 
„Демократична България“ определи искането за оставката на военния министър като закономерно: 
„Това е изключително правилен ход на премиера. Подкрепяме всяка дума от това, което той изтъкна като аргументи, 
това ще помогне на страната ни да бъде адекватна в настоящата криза“. 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова припомни, че Стефан Янев е предложен от „Продължаваме промяната“: 
„Така, че е добре първо да чуем тяхното мнение“. 
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че ще поискат оставката на целия кабинет: 
„Той в момента провежда политика, която вместо да се опитва да посредничи за деескалация на конфликта, за мирната 
уредба на този конфликт и да превърне България в посредник, защото Украйна и Русия са ни еднакво приятелски 
държави. Ние не бива да избираме страна в този конфликт. Вместо това Кирил Петков с неговата политика уврежда 
българския национален интерес, уврежда интересите на българския народ“. 
От ГЕРБ и ДПС отказаха коментар. 
Пред Народното събрание ще се проведе протест в подкрепа на Стефан Янев. Преди началото на извънредното пленарно 
заседание участниците ще призоват оставката на Янев да не бъде гласувана. 
Протестът е продължение на недоволството от понеделник, което протестиращи изразиха пред сградата на 
Министерския съвет. 
 
√ Премиерът поиска оставката на военния министър 
Изявление на премиера Кирил Петков и пряко включване на Цветелина Стоянова 
Правителството се събира на извънредно заседание, за да обсъди поисканата от премиера Кирил Петков оставка на 
министъра на отбраната Стефан Янев.  
„Днес по време на Министерски съвет ще поискам оставката да бъде предложена за гласуване в утрешния ден и ще 
свикаме извънредно Народно събрание, защото в момента сме в криза и не можем да оставаме без министър на 
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отбраната. Името, което ще бъде предложено, ще бъде обявено днес по-късно след МС и след съгласуване с 
коалиционните партньори“. 
Три аргумента за поисканата оставка на министър Стефан Янев, посочи премиерът Кирил Петков: 
„Никой министър няма право на собствена външна политика, особено по Фейсбук. Второ, никой министър не може да 
казва на правителството, че неговото оставане е функция на стабилността на правителството. Това правителство няма да 
гони стабилност, ще гони правилни действия и принципни позиции. Трето, мой военен министър не може да използва 
думичката „операция“ вместо думичката „война“. 
"Операция не може да се нарече, когато хиляди военнослужещи от едната и от другата страна вече са убити. Снощи 
разговарях с всички лидери на коалиционните партньори и всички ме подкрепят“, заяви премиерът.  
Решението за оставката е съгласувано с коалиционните партньори на „Продължаваме промяната“ и се одобрява от тях. 
Петков отрече твърдение на Янев, че с неговото отстраняване страната ни ще поеме ангажименти, които не са в интерес 
на България. 
„Никакви ангажименти не трябва да поеме България, които не счита, че трябва да поеме. Но за пръв път в историята на 
ЕС ние сме толкова единни". 
Премиерът декларира, че най-голямата гаранция за сигурността на България е да говори в един глас с Европейския съюз: 
"Русия да знае, че всички сме единни. Ако всяка държава в ЕС започва да си прави нейната външната политика по 
Фейсбук, ние ставаме слаби и никой няма да ни отразява“. 
Също днес ще се разисква каква военна помощ ще предостави България на Украйна, каза Петков, въпреки че основното, 
което предоставяме, е хуманитарна помощ. 
„Военно-логистична подкрепа ще бъде специфицирана и ще бъде изцяло в рамките на европейската и НАТО-вската 
помощ към Украйна“, заяви премиерът. 
На заседанието на МС ще бъде обсъдена и отправената в неделя ядрена заплаха от президента на Русия Владимир 
Путин, която по думите на Петков, може да е само опит за сплашване, но не може да бъде игнориран. 
На извънредното заседание на Министерския съвет, освен оставката на министъра на отбраната кабинетът ще обсъди 
още две теми: "Първата от тях е успешното извозване на 140 българи от Киев, имаме прозорец", каза премиерът. 
Втората точка е обсъждане на ядрената заплаха, която руският президент Владимир Путин отправи вчера – тя може да е 
само опит за сплашване, допусна Петков. 
 
√ МО: Мобилизация може да има само с решение на НС и указ на президента 
Централното военно окръжие и неговите структури в страната всяка година извършват актуализиране на базата данни за 
хората от резерва и запаса, които се водят на военен отчет. 
За тази цел те изпращат повиквателни заповеди за даване на мобилизационно назначение за военно време до 
гражданите, но не ги вземат на действителна военна служба и не ги мобилизират. Само и единствено след решение на 
Народното събрание и указ на президента може да се обяви мобилизация. Никой няма право без тези изисквания да 
обявява мобилизация и да мобилизира българските граждани, заявяват от Министерство на отбраната. 
Гражданите, които получат повиквателна, трябва да се явят в съответното военно окръжие по местоживеене и да 
предоставят необходимите актуални данни за ръст и размери, включително на облекло и обувки. Това се прави в 
изпълнение на разпоредбите на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, съгласно които на 
резервистите или запасните трябва да бъдат осигурени униформи и обувки, ако бъдат призовани на действителна военна 
служба или мобилизирани. 
Тази дейност е рутинна и се извършва от Централното военно окръжие и неговите структури в страната два пъти в 
годината след отписване от военен отчет на съответния набор към юни и декември на календарната година. Няма 
никаква връзка с военния конфликт в Украйна. Актуализацията на базата данни се налага, поради отписване или 
изключване от военен отчет на резервисти или запасни, освободени от служба в запаса в съответствие с чл. 62 от Закона 
за резерва на Въоръжените сили на Република България. 
Съгласно чл. 95. От Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България „запасен, който не изпълни 
задължение, възложено му с този закон, се наказва с глоба от 270 до 1000 лв.“ 
 
√ Божидар Божанов: България не е в активно състояние на кибервойна 
Интервю на Снежана Иванова с Божидар Божанов в предаването ''12+3'' 
"Все още България не е в активно състояние на кибервойна. Има завишена активност. Обследваме критични обекти. Те са 
в обхвата на дейността на ДАНС. Агенцията върши добра работа по приоритизирането и защитата".  
Това коментира пред БНР министърът на електронното управление Божидар Божанов.  
Той посочи, че през последните години у нас не се е правило нищо съществено по отношение на киберсигурността:  
"Успяваме да мобилизираме достатъчно капацитет, включително работим и с бизнеса, който да подпомогне тези 
дейности. Държавата е закупила доста инструменти за защита, проблемът е, че не са настроени както трябва и не са 
използвани по предназначение".  
В предаването "12+3" министърът допълни, че се работи по увеличаване на капацитета на администрацията.  
"В сътрудничество сме с големите международни компании, които осигуряват информация за злонамерени IP адреси, с 
партньорите от НАТО. В случай че фокусът на Русия се промени и от Украйна те насочват атаката си и към други 
страни, трябва да сме подготвени и усилията са ни насочени към защита на всички държавни информационни системи".  
Интервюто с Божидар Божанов можете да чуете в звуковия файл.  
 

https://bnr.bg/post/101608389/bojidar-bojanov-balgaria-ne-e-v-aktivno-sastoanie-na-kibervoina
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√ От 1 март МОН отменя зеления сертификат 
От 1 март 2022 г. отпада изискването за представяне на „зелен сертификат“ при влизане в сградите на Министерството на 
образованието и науката (МОН). Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков отмени своята заповед, 
според която от 24 януари т.г. до вчера достъпът за служители и външни лица беше възможен само срещу валиден 
документ за ваксиниране, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване. 
От това правило бяха изключени децата и гражданите, които идваха само до приемната на МОН, за да подават 
документи. 
Облекчаването на противоепидемичните мерки в образователното министерство е продиктувано от подобряването на 
епидемичната ситуацията в страната. Анализите на здравните власти от последните седмици показват намаляване както 
на общата заболяемост, така и на броя на настанените в болница и в интензивни отделения.  
В МОН продължават да се спазват останалите противоепидемични мерки. В сградите няма да бъдат допускани 
служители и лица, които проявяват симптоми като повишена температура, кашлица, задух и др. И занапред ще се 
извършва редовно проветряване и дезинфекция на помещенията. В общите части служителите трябва да носят защитна 
маска за лице и да спазват физическа дистанция. 
 
√ Разходите за пенсии през 2021 са се увеличили с над 2 млрд. лева 
Разходите за пенсии за 2021-а година са близо 13,4 милиарда лева и са с над 2,2 милиарда лева по-високи в сравнение с 
2020-а година, съобщиха от Националния осигурителен институт. Те са най-голямото перо в структурата на общите 
разходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване. 
В отчетените разходи за пенсии са включени допълнителните суми за всички пенсионери от 50 лева на месец от януари 
до септември и по 120 лева за периода октомври-декември. Общият размер на отчетените трансфери по 
консолидирания бюджет на общественото осигуряване е 8,2 милиарда лева. 
Към 31 януари 2022-а година разходите за пенсии са в размер на 1, 1 милиард лева или с 38,8 милиона лева повече в 
сравнение с януари миналата година. 
 
√ СЕМ решава за разпространението на руски програми у нас 
Съветът за електронни медии ще проведе днес извънредно заседание, на което ще бъде обсъден проект на решение за 
временно ограничаване разпространението на руски програми на територията на Република България. 
Вносител на проекта е председателят на медийния регулатор Бетина Жотева. 
Заседанието е насрочено за 14 часа. 
 
√ Любомир Кючуков: Войната се върна в Европа като начин на мислене 
"Вече водещ е балансът на силите"  
Интервю на Георги Марков с Любомир Кючуков в предаването ''Нещо повече'' 
"Дипломацията е инструмент на политиката, а политиката този път не водеше към мир. Към тази война ние вървяхме 
дълго, упорито и неотклонно, това не стана за една нощ. Войната се върна в Европа не като факт, а като начин на 
мислене, като морално оправдан инструмент за решение на спорове. Мирът изчезна като състояние, като понятие в 
международната лексика и като цел в международната политика".  
Това каза пред БНР дипломатът Любомир Кючуков, директор на Института по икономика и международни отношения.  
Според него "виждаме поредната стъпка към международен безпорядък".  
"Следвоенният световен ред се гради върху институции и международно право. През последните години принципите 
последователно се нарушават, институциите се заобикалят, договорите се игнорират или не се спазват, валидните в 
международните отношения законови норми, подлежащи на контрол, се подмениха с понятието "базирани на правила 
отношения между държавите". Но между право и правила има разлика. Първото е общовалидно, второто се определя от 
отделни държави в съответствие с техните интереси. Следвоенният световен ред ерозира, но на негово място не 
изкристализира нов такъв, а започва да се утвърждава институционален и правен нихилизъм. Вече водещ е балансът на 
силите".  
В предаването "Нещо повече" Кючуков допълни, че ходът на боевете в Украйна определя хода на преговорите, 
"позитивно е, че двете страни седнаха на масата, негативът е, че няма информация за намаляване на интензивността на 
сраженията".  
"Важно е какво статукво ще фиксира прекратяването на огъня. Каквото и военно статукво да постигне Русия, на нея ще ѝ е 
трудно да го закрепи политически. Тя няма необходимия политически ресурс, който да ѝ осигури подкрепа в 
международен план. Най-тъжният парадокс е, че довчерашният непреодолим проблем, дал старт на войната - за 
членството на Украйна в НАТО, днес изглежда сред най-лесно разрешимите. Защото и президентът Зеленски публично 
допусна неутрален статут и търсене на други гаранции за сигурност извън членството в НАТО. Но проблемите с Крим, с 
Луганск, с Донецк, с военната агресия към Украйна дълго ще тровят международните отношения".  
По думите му дипломацията винаги има място, "дори когато трябва да фиксира следвоенно статукво, войната не решава 
проблемите".  
Интервюто с Любомир Кючуков можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Какво се случва в Украйна през последните часове 
Информация на говорителя на МВнР Митко Димитров 

https://bnr.bg/post/101608598/lubomir-kuchukov-voinata-se-varna-v-evropa-ne-kato-fakt-a-kato-nachin-na-mislene
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Четирите автобуса, които потеглиха от дипломатическата ни мисия в Киев вчера, са стигнали до молдовската граница. 
Заедно с тях пътуват български граждани с три лични автомобила, както и автомобили от посолството ни в украинската 
столица. Автобусите, тръгнали от Одеса, вече са в България. Това съобщи за БНР Митко Димитров, говорител на 
Министерството на външните работи. 
След 4 часа и половина на украинската граница вече сме на територия, на която се чувстваме спокойно, разказа Борислав 
Петков, земеделски производител, когото войната завари в Киев и който пътува с тези автобуси. Петков уточни, че по 
пътя автобусите са били много детайлно и често проверявани. 
„Имахме върнат гражданин с двойно гражданство, който беше в един от автобусите. Младо момче, което е с български и 
с украински паспорт. Украинските власти не го допуснаха да напусне границата.“ 
В предаването „Преди всички“ проф. Михаил Станчев, който е преподавател в Харковския университет, сподели, че вчера 
е имало масирани обстрели на Харков, разрушени били близо 90 къщи. 
„Тази нощ беше относително тиха.“ 
Болниците работят. Комендантският час е удължен. Рафтове в магазините остават празни, стоките намаляват, описа 
ситуацията проф. Станчев. 
„Хората се държат един за друг, няма паника и си помагат с информация.“ 
По думите му има ликвидирани диверсионни групи, навлезли в града. 
„Най-страшното са мародерите.“ 
Студено е, падна сняг, разказа още Станчев. 
„Хората не ги е страх от руските войски“, каза преподавателят и даде пример с посрещната военна колона от местни 
жители на Украйна, които застанали пред нея и снимали с телефоните си. 
За вчерашната нощ имахме само две въздушни тревоги, уточни и Коля Охотник, председател на новосъздадения и първи 
в Украйна Атлантически клуб, който е филиал на българския клуб. Охотник е бил студент в България. 
Повече за картината в Украйна през последното денонощие слушайте в звуковите файлове. 
 
√ Масирана офанзива на Русия в Украйна 
Голям руски военен конвой напредва към украинската столица Киев, а ключовият южен град Херсон е обсаден от руските 
сили. Същевременно за бомбардировки и разрушения в жилищни райони, но извършени от украинските сили, 
съобщават сепаратистките власти в Донецк и Луганск. 
Руските сили са започнали масирана офанзива и вероятно са обградили украинския град Херсон в началото на 6-ия ден 
на войната в Украйна. 
Силни експлозии са чути по-рано от посока летището до Херсон, което вероятно вече е под руски контрол. Кметът на 
южния град Игор Колихаев и местната администрация твърдят, че Херсон е обграден от руски войници, но все още не е 
под техен контрол. Колихаев призова жителите –„да не провокират врага“. 
Намираща се на брега на Днепър, позицията на Херсон е ключова, тъй като се намира между контролирания от Русия 
Кримски полуостров и Одеса, където се съобщава за въздушни удари. 
Удари отново има и на север. Руските сили взривяват подстанции около втория по големина град Харков, с което 
причиняват проблеми със снабдяването с ток и вода, съобщи кметът на града Игор Терехов. 
Снощи украински и западни медии разпространиха сателитни снимки, според които 64-километров руски военен конвой 
напредва към столицата Киев. Сутрешните часове отново са огласени от предупредителни сирени в украинската столица, 
както и в градовете Тернопил, Виниця, Ривне и Черкаси. 
По информация на украинската армия  вчера руските военни са се прегрупирали и са струпали военна техника в 
определени направления -  най-вече с цел завладяване на Киев и други големи градове като Харков, Чернигов, Одеса, 
Херсон и Мариупол. 
Отделни подразделения на армията на Беларус са започнали да се придвижват към границата с Украйна, пише в 
информация на украинския генерален щаб, цитиран от агенция УНИАН. Минск отговори, че няма негови военни извън 
границите на страната. 
Междувременно властите в т. нар. Луганска народна република съобщиха, че украински военни са извършили шест 
обстрела по три населени места в територията. Фотокадри на Ройтерс от другия сепаратистки регион около Донецк 
показаха разрушения, предполагаемо причинени от украински обстрел, както и погребението на две учителки, загинали 
при него. 
Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ за въвеждане на безвизов режим за чуждестранни 
доброволци, които искат да помогнат за защитата на страната, съобщиха местни медии. Мярката влиза в сила от днес и 
ще действа за периода на военното положение. 
Зеленски обвини Русия във военни престъпления, а по повод преговорите с Москва вчера Зеленски каза, че Киев не е 
получил резултата, който е очаквал. 
Украинският посланик в Съединените щати Оксана Маркарова заяви, че Русия е използвала вакуумна бомба - оръжие, 
което е забранено от Женевската конвенция -  при инвазията през вчерашния ден, предаде Ройтерс. На среща с 
членовете на Конгреса Маркарова каза, че Москва се опитва да нанесе тежки поражения на страната ѝ. 
 
√ Ядрената триада на Русия е започнала бойно дежурство с усилен състав 
Ядрената триада на Русия е започнала бойното си дежурство в усилен състав. Това обяви министърът на отбраната 
Сергей Шойгу.  

https://bnr.bg/post/101608774/ukraina
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Военният министър е докладвал на президента и върховен главнокомандващ Владимир Путин, че ракетните войски със 
стратегическо предназначение, Северният и Тихоокеанският флот и Стратегическата авиация носят бойното си дежурство 
с усилен състав. 
В неделя, 27 февруари, Путин заповяда на Шойгу и на началника на Генералния щаб Валерий Герасимов да приведат 
силите за възпиране в специален режим. Той обясни решението си като каза, че западни страни не само налагат 
нелегитимни санкции към Москва, но и висопоставени длъжностни лица във водещи НАТО-вски държави допускат 
агресивни изказвания по отношение на Русия. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни, че решението на Путин е в отговор на изказване на британската 
министърка на външните работи Лиз Тръс. Тя заяви, че войната в Украйна може да прерасне в конфликт между Русия и 
НАТО. 
 
√ ЕП с извънредна пленарна сесия заради нахлуването на Русия в Украйна 
Европейският парламент свиква извънредна пленарна сесия в Брюксел, посветена на агресията на Русия в Украйна. 
Очаква се евродепутатите обсъдят и да гласуват проекторезолюция. 
Страните-членки на ЕС и партньорите, в които съществуват схеми за „златни визи", да направят преглед на всички, 
получили право на пребиваване срещу инвестиции и да лишат от него всички облагодетелствали се руски милионери и 
техните семейства. 
Това е един от призивите в проекторезолюцията. Сред авторите на документа са трима български евродепутати – Андрей 
Ковачев и Александър Йорданов от Европейската народна партия и Ангел Джамбазки от групата на Европейските 
консерватори и реформисти. Резолюцията апелира също да се отнеме правото на пребиваване на руснаци, които 
притежават ликвидни финансови активи за най-малко 1 милион долара. 
Става дума най-вече за хора, свързани със санкционираните през последната седмица заради агресията. 
Резолюцията призовава също за ограничаване на вноса на петрол и газ от Русия, за забрана на руски инвестиции в ЕС и 
европейски в Русия. 
Всички руски и беларуски банки трябва да бъдат изключени от системата SWIFT. 
Всички пристанища в ЕС трябва да бъдат затворени за руски кораби, се казва в проекторезолюцията. Там не трябва да 
бъдат допускани и съдове, чиято следваща или последна дестинация е в Русия. Изключения ще се допускат само по 
хуманитарни причини. 
"Страните членки трябва да признаят, че тежките санкции срещу Русия неизбежно ще имат отрицателен ефект върху 
тяхната икономическата ситуация", се казва в документа и се отправя призив към Европейската комисия да осигури 
средства и начини за справяне с икономическите и социалните последици от мерките. 
 
√ Министрите на енергетиката от ЕС: Свързваме електропреносните мрежи с Украйна 
Министрите на енергетиката на страните членки на Евросъюза се обединиха около решението за свързване на 
електропреносната мрежа на съюза с тази на Украйна с цел да намалят зависимостта ѝ от Русия, съобщи 
еврокомисарката по енергийните въпроси Кадри Симсон. 
Тя допусна ответни действия от Русия, които биха повлияли на енергийните доставки за Евросъюза. 
 
√ Италия с мерки в помощ на Украйна и алтернативи за употребата на газ 
Италианското правителство издаде постановление за въвеждане на допълнителни спешни мерки във връзка с кризата в 
Украйна. Мерките се отнасят за отбраната, енергетиката, бежанците и университетите. 
Декретът предвижда помощ на Украйна чрез прехвърляне на военни средства, материали и оборудване. По този въпрос 
трябва да се произнесе и парламентът. 
За бежанците от Украйна се отпускат 10 милиона евро от специален фонд за извънредни положения и 16000 места за 
пребиваване в специализирани центрове. 
Нарочен фонд от 500 000 евро ще  финансира украински студенти, изследователи и преподаватели в италианските 
университети. 
Предвижда се при необходимост електроцентралите на газ да намалят употребата му в полза на други сектори и да се 
произвежда ток с алтернативни екологични системи. 
Външният министър Луиджи Ди Майо посети Алжир, където са готови за газови доставки чрез Италия за ЕС. Алжир е 
вторият по значение след Русия доставчик на газ за Италия чрез газопровода „Трансмед”. 
Външното министерство в Рим призова италианците, пребиваващи в Русия, да се завърнат в родината си.  
 
√ Под една трета от гражданите на САЩ смятат, че нацията е на прав път 
Президентът Джо Байдън трябва да произнесе своята годишна реч за състоянието на САЩ пред Конгреса. Оптимистични 
ли са нагласите и очакванията за това,което се надяват да чуят от президента в 21 часа местно време американците след 
като проучване установява, че Байдън ще бъде изправен пред песимистично настроена публика. 
Едва 29% от американците смятат, че нацията е на прав път, в момента сочи проучване  на Центъра за изследвания на 
Асошиейтед прес-NORC проведено през февруари. 
След две години на пандемия, която уби повече от 920 000 в САЩ, служители от Белия дом признават, че настроението в 
страната не е добро, но смятат, че има окуражаващи  данни, показващи, че животът на хората  по-добър, отколкото 
преди година. 
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Колони от протестиращи пътуват от Калифорния, Пенсилвания и други част на страната към Вашингтон, за да изразят 
недоволството си към  проблемите в които е затънала Америка: от изискванията за ваксини срещу Covid-19 до цените на 
петрола. 
Миналото лято Байдън каза,че инфлацията ще бъде временно неудобство, но тя изглежда се превръща в 
предизвикателство за неговото управление. 
Според анализатори силата на Америка е подложена на остър тест отвътре – а сега и отвън - съдбата е направила Байдън 
за една нощ военновременен президент в нечия друга война и водещ Запада в отговор за руската инвазия в Украйна. А 
това изостря и всичките му други проблеми. 
 
√ Финансовото министерство на САЩ забрани търговията с Руската централна банка 
Министерството на финансите на Съединените щати обяви в понеделник, че е забранило на американски лица да 
участват в трансакции с Руската централна банка, Държавният инвестиционен фонд на Русия и руското финансово 
министерство. 
"Това действие ефективно обездвижва всички активи на Централната банка на Руската федерация, държани в 
Съединените щати или от лица от САЩ, където и да се намират", отбелязват от Министерството на финансите. 
САЩ също така наложиха санкции на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF) и на неговия изпълнителен директор Кирил 
Дмитриев. 
"Чрез допълнително ограничаване на тези лица и образувания от финансовата система на САЩ, Съединените щати 
продължават да демонстрират непоколебимата си ангажираност да подкрепят Украйна, да налагат разходи на 
вътрешния кръг на Путин или на тези, свързани с Путин и неговата война, и да предотвратяват режима на Путин да 
набира капитал за финансиране на инвазията си в Украйна и за други приоритети“, добавиха от Министерството на 
финансите. 
 
√ Япония и САЩ предприемат координирани икономически санкции спрямо Русия 
Япония и САЩ ще предприемат мерки за увеличаване на икономическия натиск върху Русия чрез координирани санкции. 
Това съобщи на пресконференция в Токио финансовият министър Шуничи Сузуки, след телефонен разговор с министъра 
на финансите на САЩ Джанет Йелън, съобщават Ройтерс и Франс прес. 
"Русия трябва да плати висока цена за неприемливото си поведение“, каза японският министър. 
По-рано Япония въведе санкции срещу Русия. Ограниченията засягат шестима представители на руското ръководство, 
сред които президентът Владимир Путин, външният министър Сергей Лавров и заместник-председателя на Съвета за 
сигурност Дмитрий Медведев, и включват замразяване на техни активи. 
Токио замразява сметките и на три руски банки, включително Руската централна банка. Страната, освен това, няма да 
разрешава внос на продукция от 49 руски компании. 
 
√ Честита Баба Марта! 
По стара традиция в първия ден на месец март се поздравяваме с "Честита Баба Марта!" и си подаряваме мартеници. 

Приема се, че се носят за здраве и добруване. Според етнографи в обредната си 
същност червено - белите конци са амулети срещу зли сили. 
„Според традиционното народно мислене, заедно с добрите сили през пролетта се 
събуждат и някои демонични сили. И, за да бъде предпазен човекът от зловредни 
влияния, народът ни си е измислил едно отгонително средство. Заедно с това с нея се 
пожелава и дълголетие - символът на белия цвят, червеният цвят е едно обредно 
универсалие, което откакто свят светува по българските земи мартеницата е гонела 
беди, болести, нещастия, пазела е от уроки“, каза етнографът доц. Йорданка Манкова. 
Някога във Врачанско оплитали мартениците около чесън, защото смятали, че така ще 
спрат караконджовците. 
„Болестите са причинявани най-вече от демонични сили, между които и 
караконджовците и е съвсем естествено и чесновата скилидка да бъде прибавена“. 

Обичаят е разпространен не само в България, но също и в други балкански страни. 
През 2017 г. е вписан е в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството като обща 
номинация от България, Румъния, Молдова и Северна Македония. 
 
3е-news.net 
 
√ Корнелия Нинова: Правителството има решение за изграждане на нов ядрен блок, най-вероятно на площадка 
"Козлодуй" 
Не трябва да се продава и изнася оръжие на Украйна от България, смята лидерът на БСП 
Правителството има решение за изграждането на нова ядрена мощност у нас – най-вероятно нов блок на АЕЦ „Козлодуй“ 
със закупеното от България оборудване. Това обясни пред bTV министърът на икономиката Корнелия Нинова. От думите 
ѝ стана ясно, че страната ни ще има нова ядрена мощност и за целта ще се използва оборудването, закупено за АЕЦ 
„Белене“. 
„В такава сложна коалиция имаме различия по различни въпроси – и с „Белене“, и с ядрената енергетика. От вчера 
обаче, за радост, имаме прогрес. Вероятно ще има нов блок в Козлодуй“, обясни в интервюто си Нинова. „Настоявахме 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0612
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не само за „Белене“ – благодарение на нашето присъствие , на нашите искания се стигна до това – ето, имаме нов 
резултат. Ще имаме 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, заяви лидерът на БСП и икономически министър. 
Първоначалната идея, записана в коалиционното споразумение, бе да се прави оценка и анализ на възможностите къде 
ще бъде най-евтино да бъде изграден нов ядрен блок. До момента няма яснота правителството да е разгледало 
изготвена такава оценка. 
Преди ден, финансовият министър Асен Василев покани Гърция да подпише дългосрочен договор за покупка на 
електроенергия от нова ядрена мощност у нас. Министърът обясни, че подобен ход на Атина ще даде силен тласък на 
изграждането на новата ядрена мощност. "Ще действаме изключително бързо, при положение че имаме и купувач за 
тази електроенергия", смята Василев. 
Решението на конфликта в Украйна е незабавно спиране на военните действа и сядане на масата за преговори. 
Осъждаме руската страна, но мислим за България и за нейната икономика, затова сме против санкциите срещу Русия. Те 
не водят до ефекта, заради който се налагат, заяви още лидерът на БСП. Нинова призова съвременните събития да не се 
използват, за да се отрича българската история. 
Приоритетите на БСП са да се помогне на бежанците и второ - да се осигури сигурност на българските граждани, добави 
Нинова и успокои, че няма проблеми по веригата на доставки за храна. "Имаме зърно за следващите две години и имаме 
стоки - складовете са пълни". 
До този момент няма заявка от Украйна за оръжия от България, допълни Нинова. Позицията на БСП по този въпрос е, че 
не трябва да се продава и изнася оръжие на Украйна от България, посочи още тя. 
Безотговорно е в енергийна криза и във време на война да се разпадне правителството и да оставим България без 
парламент, категорична е Нинова и заяви, че снощи е разбрала за оставката на министър Янев. Информирал я премиерът 
Петков. 
 
√ Брутният външен дълг е нараснал с близо 2 млрд. евро за една година 
Към 31 декември 2021 г.възлиза на 41,529 млрд. евро или 61,8 на сто от прогнозния вътрешен продукт – БВП, сочат 
обявените от БНБ данни 
Брутният външен дълг на България в края на декември 2021 г. възлиза на 41,529 млрд. евро (61,8 на сто от прогнозния 
вътрешен продукт – БВП). Това е с 1,902 млрд. евро (4,8 на сто) повече в сравнение с края на декември 2020 г., сочат 
публикуваните днес данни на БНБ. 
 

 
 
В края на декември 2021 г. краткосрочните задължения са 6,7 млрд. евро (16,2 на сто от брутния дълг или 10 на сто от 
БВП) и се увеличават с 641,5 млн. евро (10,6 на сто) спрямо края на декември 2020 г. Дългосрочните задължения 
съответно възлизат на 34,8 млрд. евро (83,8 на сто от брутния дълг, 51,8 на сто от БВП), като се увеличават с 1,26 млрд. 
евро (3,8 на сто) спрямо края на декември 2020 г. 
Към края на декември 2021 г. 26 029.1 млн. евро (62.7%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над 
една година. В евро са деноминирани 82.5% от брутните външни задължения, при 85% година по-рано. 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември 2021 г. е 8,259 млрд. евро (12,3 на сто от БВП). 
Но годишна база той се увеличава с 236,7 млн. евро (3 на сто). 
Външните задължения на Централната банка са 1989.2 млн. евро (3% от БВП). Те се повишават с 1164.1 млн. Евро 
(141.1%) спрямо края на декември 2020 г. (825.1 млн. евро, 1.3% от БВП). 
Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са 4968.4 млн. евро (7.4% от БВП). Те се 
увеличават с 508.2 млн. евро (11.4%) спрямо края на декември 2020 г. (4460.2 млн. евро, 7.3% от БВП). 
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Външните задължения на Други сектори5 са 12 502.1 млн. евро (18.6% от БВП). Те нарастват с 444.2 млн. eвро (3.7%) 
спрямо същия месец на миналата година (12 057.9 млн. евро, 19.7% от БВП). 
Вътрешнофирменото кредитиране5 е в размер на 13 810.4 млн. евро (20.5% от БВП) в края на декември 2021 г., което е с 
451.2 млн. евро (3.2%) по-малко в сравнение с края на декември 2020 г. (14 261.5 млн. евро, 23.3% от БВП). То е с най-
значителен дял в структурата на външния дълг – 33.3% към края на декември 2021 г., при 36% година по-рано. 
  
√ Над 600 хил. руснаци и украинци могат да не дойдат у нас заради спрените полети 
При задълбочаване и удължаване на конфликта страната ни ще загуби много повече туристи от Украйна, 
отколкото от Русия 
Затварянето на въздушни пространства за руски самолети от страна на редица европейски държави, включително 
България, както и реципрочните мерки, предприети от страна на Москва, може да лишат страната ни от над 600 хил. 
туристи от Русия и Украйна през настоящата година. Това ще се случи, ако кризата с руското нахлуване в Украйна 
продължи и не станем свидетели на спиране на бойните действия и мир в близко бъдеще. При такъв сценарий полетите 
едва ли ще бъдат възстановени, а и самият конфликт трудно би способствал за активизиране на туристическите 
пътувания, даже напротив. 
Ако вземем за база данните от миналата година на Националния статистически институт (НСИ), когато страната ни е била 
посетена от общо 602 294 руски и украински граждани, то със сигурност може да се предположи, че те няма да дойдат на 
почивка в България през 2022 г., ако конфликтът не спре или се разрасне. Това важи както за зимния, така и за летния 
туристически сезон. Не са за подценяване и бройките руски и украински туристи, които посещават страната ни през 
пролетта и есента, както и постоянният поток към балнеокурортите ни. Също така не трябва да се забравя и фактът, че не 
са малко руснаците и украинците, които имат имоти в България и използват тях за почивка. Както и тези, които имат и 
български паспорти, поради което не влизат в статистиката на чужденците, посетили България. Предвид всичко това 
страната ни може реално да се лиши от още повече туристи от Русия и Украйна в сравнение с отчитаните от статистиката. 
Всъщност нападнатата държава е тази, от която България ще загуби много повече туристи. Статистическите данни 
показват, че Русия отдавна не е онзи водещ пазар за българските курорти и хотели, който беше преди десетилетие. В 
същото време страната ни посреща много повече гости от Украйна в последните години, които изпреварват в пъти 
руснаците. През миналата година, например, осъществилите пътувания у нас украинци наброяват 467 323-ма души. В 
същото време руските граждани са 134 971. Не че броят им е за подценяване. А в определени месеци преимуществото 
на украинците е дори още по-значително. Например през май 2021 г. страната ни е била посетена от 3 025 руснаци, 
докато украинците са били 20 326-има. В пиковия за летния сезон август броят на гостите от Русия е бил 36 148, а на тези 
от Украйна – 103 234. Вярно е, че в тези бройки влизат и посещенията по работа, за лечение или за среща с близки или 
роднини. Но от една страна техният брой е значително малка част от общия, водещ при който са туристите, а от друга – 
дори и пристигащите с друга цел в България руснаци и украинци харчат пари тук, което е приход за родната икономика. 
За момента никой не може да прогнозира колко време ще продължи кризата с Украйна и колко значително ще повлияе 
на пътуванията на руснаци и украинци у нас. Но затварянето на въздушните пространства и спирането на полети от 
страна на редица авиокомпании вече е факт. Дори по-рано днес излезе официално съобщение от „Аерофлот“, че 
авиокомпанията, както и дружествата от групата, няма да летят до България до 24 май. Заради затвореното небе обаче 
тези полети няма да могат да бъдат заместени и от български или други авиокомпании. Което от своя страна означава, че 
възможностите за пристигане в България от Украйна и Русия, особено за туристи, ще бъдат сведени почти до нула. 
За сравнение може да се вземат данните от кризисната 2020 г., когато заради пандемията през голяма част от годината 
полетите по цял свят бяха спрени. Поради което туризмът и пътуванията бяха сведени до минимум. При тази ситуация, 
според данните на НСИ, посетилите България през цялата 2020 г. руснаци и украинци наброяват едва 74 918, отново с 
голямо предимство на вторите – 49 149 души. Което е достатъчно показателно какво се случва с туризма при 
прекратяване на авиовръзките в период, когато дори не е имало война, а това се е случило като противоепидемична 
мярка. Така че лесно може да си представим какъв ще бъде ефектът от задълбочаване и удължаване на конфликта в 
Украйна. Но дори и само фактът, че засега до края на май руските авиокомпании няма да летят до България сочи, че 
туристопотокът и пътуванията ще намалеят значително в сравнение с 2021 г. 
Към това трябва да се прибави и че от няколко дни се наблюдава тенденция за отказване на резервации, направени в 
български хотели и курорти от чужденци. Също така голяма част от тях не са украинци или руснаци, но конфликтът близо 
до България вече ги е отказал да дойдат на почивка у нас. 
 
√ Повишение: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 422.37 лв. за MWh с ден за доставка 1 март 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 422.37 лв. за MWh и обем от 83 023.50 MWh с ден за доставка 1 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) бе 521.78 лв. за MWh, при количество от 43 781.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 241.60 MWh) бе на цена от 322.96 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 11.86 лв. за MWh и количество от 3053.1 MWh, която се задържа до 03 часа и е най-
ниската. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ беше постигната за 19 часа – 709.48 лв. 
за MWh при количество от 3404.3 MWh. Висока остана стойността й за 08 часа – 566.93 лв. за MWh ( 3685 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спадна до 436.66 лв. за MWh при количество от 3280.5 
MWh. 
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Спрямо стойността от 325.04 лв. (166.19 евро) за MWh за 28 февруари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 1 март 2022 г. се повишава съществено - до 422.37 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 215.95 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud  
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 28 февруари 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията беше 1 438.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 314.56 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
Име     MW 
АЕЦ 30,92%   2164.14 
Кондензационни ТЕЦ 45,92%   3213.54 
Топлофикационни ТЕЦ 5,38%    376.45 
Заводски ТЕЦ 1,71%    119.58 
ВЕЦ 1,20%    84.22 
Малки ВЕЦ 2,15%    150.16 
ВяЕЦ 7,30%    510.85 
ФЕЦ 4,78%    334.86 
Био ЕЦ  0,63%    44.36 
Товар на РБ      5789.98 
Интензитетът на СО2 е 416g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
  
√ Цените на енергийните борси в региона остават високи в началото на март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 215,95 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 255,41 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 215,95 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 1 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 266,78 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 165,13 евро/мвтч. 
Най-високата цена от 362,75 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в между 1 ч и 3 ч и тя ще бъде 6,06 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 78 057,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 1 март ще бъде 255,41 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 162,70 гвтч. Максималната цена ще бъде 362,75 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 190,98 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 1 марта е 249,60 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 266,78 евро/мвтч. Най-високата цена от 362,75 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 
ч тя ще бъде 174,64 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 71 497,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 март на Словашката енергийна борса е 249,60 евро/мвтч. Базовата цена на 
електроенергията на Чешката енергийна борса е 244,86 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава и Прага ще бъде в 19 
ч и тя ще е 362,75 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в Словакия в 2 ч и тя ще бъде 174,64 евро/мвтч. Най-ниска ще 
бъде цената в Чехия в 3 ч и тя ще бъде 151,70 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 март е 251,94 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
271,54 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 75 354,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и 
тя ще достигне 362,75 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 2 ч тя ще бъде 174,64 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 241,40 евро/мвтч на 1 март. Пиковата цена ще бъде 263,15 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 486 265,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 362,75 евро/мвтч. В 2 ч се очаква и най-ниската цена от 143,15 евро/мвтч. 
На Италианската енергийна борса средната цена за 1 март ще бъде 271,13 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 869,53 гвтч. Максималната цена ще бъде 359,69 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 222,38 евро/мвтч. 
 
√ След COVID-19 и енергийната криза, войната в Украйна даде още един тласък нагоре на цените на европейските 
електроенергийни борси 
Разделени. Разделени на времето преди „специалната военна операция“ на Путин в Украйна. И на времето на активни 
военни действия на територията на украинската страна. Но стабилни. Така може да се определят ценовите нива на 
европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през изминалата седмица. Стабилни, въпреки 
сътресението от нахлуването и с желание за устойчивост през втората половина на седмицата. Разбира се цените се 
устремиха към по-високи нива, но за това има своето влияние и влошаването на времето, и намаляването на 
производството от вятърните електроцентрали. Все пак трябва да се отбележи, че през изминалите седем дни не бе 
отчетено нарушаване на газовите доставки и в частност на преноса на руски газ за Европа. Доставките на синьо гориво 
дори се увеличиха, а острата реакция на пазарите върна цените на стряскащи нива, макар и за кратко. Точно обратно 
реагира пазара на емисии, което в известна степен омекоти ценовия натиск на газа. Европейските енергийни пазари 
никога не са били изправяни пред подобна криза. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през осмата седмица на годината в Европа се понижава до 48 841,3 GWh ( 49 715,6 
GWh през предходната 7 седмица на годината), според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E. От това общо 

http://www.energylive.cloud/
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производство на фосилните горива се пада дял от 34,5 %. На кафявите въглища – 8.1 %, а на каменните – 7,7%. Газа държи 
дял от 15.2 %. 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 24.6% или 12 037.8 GWh. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) достига до 19 960,4 GWh или 40.9 %. Леко намалява деля на 
вятърните централи на сушата от 10 254,1 GWh (12 153.4 GWh, 24.4% седмица по-рано). Офшорните централи са с 
производство от 1275,7 GWh (1511,1 GWh, 3.0% през предходната седмица) на офшорните. Слънцето в този период от 
годината все още е със слаб дял – 4.1 % или 1989,4 GWh (през седмата седмица – 3.3 % (1635.4 GWh). 
Спрямо януари, производството на електроенергия в ЕС намалява до 204 853.3 GWh, но преди отчитането на 
предстоящия 28 февруари, а и трябва да се има предвид, че януари е с 31 дни. Все пак за сведение, преди месец то е 
възлизало на 247 409,6 GWh, В допълнение, към настоящия момент се отчита, че месец февруари тази година е бил по-
топъл с два градуса и половина спрямо февруари 2021 г. 
Междувременно данните на Wind Europe сочат, че в събота, 26 февруари делът на вятърните мощности в производството 
на електроенергия в Европа е било от порядъка на 14.2 % , от които 12.7 % (1.087 GWh) се пада на централите на сушата, 
а 1.5% (130 GWh) – на морските. С най-висок дял от страните, участващи в обединения енергиен пазар се отличават 
Германия – 31 % и Испания – 23 %. Това е доста по-малко от съботния ден, когато производството на електроенергия от 
вятър е достигало 23.2 % , а в Германия например то е било с дял от 55 %, а в Испания – с 41%. 
Цените 
Като цяло европейските електроенергийни борси остават разделени на няколко ценови зони. Най-общо през изминалата 
седмица във високата ценова зона се наредиха Италия, Франция, Иберийския пазар (Португалия и Испания). 
Първият ден от миналата седмица, или с ден за доставка  21 февруари стартира със спад само на две от 
електроенергийните борси – в Гърция (- 6.7%) до 182.17 евро за MWh и 1.8 % (112.17 евро за MWh) в Словакия. Ценовите 
нива в сегмента „ден напред“, въпреки повишението на останалите европейски електроенергийни борси  останаха 
шарени – от 75.42 евро за MWh в Германия и 153.67 евро за MWh във Франция и 183.32 евро за MWh в Испания, както и 
186.38 евро за MWh в Португалия, според статистиката на energylive.cloud. В ценовата зона България-Румъния-
Португалия цените останаха на средно ниво от 138.62 евро за MWh. 
В сегмента „ден напред“, с ден за доставка 22 февруари бе отчетено повишение на повечето от борсите. То варираше в 
диапазона от (плюс) 2.1 % (141.54 евро за MWh) в Унгария и 5.6 % (146.40 евро за MWh) в Румъния и България до 13.9 % 
(175.00 евро за MWh) във Франция и 63.4 % (123.4 евро за MWh) в Германия. В  сегмента ден напред съответно на 7 от 
европейските електроенергийните борси бе отчетено понижение от 0.1 % (184.80 евро за MWh) в Италия и 2.0 % (179.74 
евро за MWh) в Испания и 3.1% (180.52 евро за MWh) в Португалия. Както личи ценовите нива останаха в широк диапазон 
– от 120 до 180 евро за MWh. 
С ден за доставка 23 февруари нивата на европейските електроенергийни борси отново се повишиха. Движение в посока 
надолу бе отчетено в сегмента „ден напред“ само на борсите в Полша (111.31 евро за MWh) с 0.3 % и в Нидерландия 
(163.79 евро за MWh) – с 1.5 %. На останалите електроенергийни борси скокът варираше от 0.4 % (188.39 евро за MWh) в 
Гърция до 8.5 % и 9% съответно в Португалия и Испания (195.86 евро за MWh) и 22.3 %, както и 22.6 % в България и 
Румъния (179.02 и 179.51 евро за MWh съответно) и 27.2 % за Унгария (180.04 евро за MWh). Като пример за ценовото 
разделение на зоните могат да бъдат посочени Германия, където стойността, въпреки увеличението (плюс 5.6%) остана 
на ниво от 130.09 евро за MWh и съседната Франция – 189.38 евро за MWh (плюс 8.2%). 
Като цяло в началото на седмицата ценовите нива останаха под 200 евро за MWh, което всъщност бе чест от 
наблюдаваната по-рано тенденция за връщане на стойностите към по-ниските нива. 
Преди появата на оправдателния израз за война, „специална военна операция“  и дори в самия ден, в частност с ден за 
доставка 24 февруари европейските електроенергийни борси реагираха разнопосочно, но на повечето от тях реално бе 
наблюдавано понижение в сегмента „ден напред“. Единствено борсите на Италия (ръст с 13.9 % до 218.18 евро за MWh), 
Испания и Португалия (увеличение с 5.0% до 205.60 евро за MWh) останаха над нивото от 200 евро за MWh. 
На другия полюс се наредиха Чехия, Германия, Полша (спад със 7.0 %, 5.2 % и 3.0 % съответно),  с цени от порядъка на 
127.07 евро за MWh и 123.39 евро за MWh и 107.99 евро за MWh. Въпреки нарастването с 4.7 % и 2.9 % на 
електроенергийните борси в България (170.70 евро за MWh) и Румъния (174.36 евро за MWh)  като цяло ценовите нива 
останаха по-близо до 180 евро за MWh. 
Намерилите някаква зона на спокойствие европейски електроенергийни борси дадоха различен сигнал за промяна с ден 
за доставка 25 февруари. Въпреки това в Германия и Полша бе отчетен спад (с 2.8 % до 119.96 евро за MWh и 3.8 % до 
103. 86 евро за MWh съответно). 
В сегмента „ден напред“ на останалите борси стойностите скочиха рязко и се върнаха към нивото от над 210 та дори до 
240 евро за MWh. В Хърватия и Словения цените стигнаха до 267.53 евро за MWh. В Гърция стойността нарасна с 34.1 % 
до 235.50 евро за MWh, а в Италия стигна едно от най-високите нива – 284.29 евро за MWh при ръст с 30.3 %. 
Въпреки настъпващия уикенд, с ден за доставка 26 февруари, ценовите нива останаха в диапазона до 220 – 244 евро и 
дори до 250 евро за MWh. На някои от европейските електроенергийните борси стойностите скочиха с близо петдесет 
процента. Въпреки новините за бойни действия с ден за доставка 27 февруари цените на европейските 
електроенергийни борси тръгнаха рязко надолу. С изключение на три от борсите цените се понижиха до нива в 
диапазона от 158.11 евро за MWh в България и Румъния (спад с 22.3 % и 23.5 % съответно ) до 183.77 евро и 182.41 евро 
за MWh в Унгария, Чехия и Германия (спад с 19.8%, и 19.1 % съответно). 
Старта на новата седмица започва с ценови нива в широки граници. Определено скокът на повечето от европейските 
електроенергийни борси е съществен. Единствено в Полша (142.79 евро за MWh), България и Румъния  ( от 166.19 евро за 
MWh) стойностите да под 170 евро за MWh. На останалите пазари цените нарастват и то съществено – от 208.3 евро за 
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MWh до 250.95 евро за MWh във Франция и 277.78 евро за MWh на Иберийския пазар.  Това връщане на европейските 
електроенергийни борси към по-високите цени изглежда оправдано предвид оставащото геополитическо напрежение и 
изострящата се военна обстановка в Украйна. Реално в сравнение с показателите от първия ден на миналата седмица на 
повечето от европейските електроенергийни борси стойностите се повишават с до 50 %. 
Петрол, газ, СО2 
В резултат на навлизането на руските военни сили на територията на Украйна пазарите на петрол и газ реагираха остро. 
Въпреки уверението на руската страна, че няма да има прекъсване на енергийните доставки. Решението на САЩ и Европа 
да не поставят под строги санкции енергийния сектор до известна степен успокоиха играчите на пазара. Напрежението 
обаче остава. 
Цените на суровия петрол сорт Brent  минаха психологическата граница от 100 евро за MWh. Стигнаха до 103 евро за 
MWh, а в определен момент минаха за кратко и 105 евро за MWh. След преодоляване на напрежението и страховете 
сорт Brent се върна под нивото от 100 долара за барел, но в близост до тази граница. Опасенията, а и несигурността на 
пазарите остава, тъй като Русия е доставчик на 10 % от суровия нефт на световния пазар. Средната цена остана на ниво от 
над 94 долара за барел, въпреки завършването на търговията в петък до 98.57 долара за барел. Разбира се, участниците 
на пазара продължават да са под напрежение. Съществува известна надежда, че ОПЕК при настоящата ситуация ще 
вземе мерки за запазване на баланса, а алианса ОПЕК+ може да вземе решение за увеличаване производството с над 
400 хил. барела на ден в рамките на споразумението за ограничаване. Освен това трябва да се отбележи  загубата, която 
отчете руския сорт Urals в рамките на последните дни от търговията. 
Цената на мартенските фючърси за газа в рамките само на един ден и за определен период от време успя да скочи до 
едно от най-високите нива от октомври миналата година – 134.32 евро за MWh и да се понижи до 94.42 евро за MWh. 
Тази силна волативност и скок спрямо ценови нива от порядъка на 74.03 евро за MWh седмица по-рано създаде и 
предпоставки за страхове сред участниците на пазара в лицето на европейските страни. Още повече, че подземните 
газохранилища на Европа са полупразни – запълнени са до едва 29.67 % към 26 февруари тази година (328.2710 TWh). 
Що се отнася до цените на емисиите, то те се оказаха нещо като пристан  на стабилност, инструмента за спокойствие, от 
които се нуждаеха европейските електроенергийни пазари. Понижението на СО2 по индекса ICE EUA до ниво от 87.05 
евро за тон се оказа стабилизиращо. Средната цена седмица по-рано също бе по-ниска до 89.26 евро за тон, което 
действа успокоително за европейските електроенергийни борси. 
Тенденции 
Цените и ситуацията на европейските електроенергийни пазари са реакция на няколко кризи, всяка от които може да 
излезе извън контрол – здравна, поддържана от несигурността около COVID-19 и енергийна, поради високите цени и 
опасенията по отношение на горивата. Всичко това се случва в период на висока инфлация, която също може да излезе 
от нивото на контрол само при едно погрешно движение. Военната офанзива на Русия в Украйна на този фон поставя 
пазарите в трудно положение. 
Освен напрежението между търсене и предлагане по време на възстановяването от кризата, предизвикана от 
коронавируса, цените на горивата са изложени на риска от усложняването на глобалната геополитическа ситуация. В 
Европа военното напрежение между Русия и НАТО около Украйна доведе цените на газа, а оттам и на пазарите на 
електроенергия до ситуация с продължаващи макроикономически показатели с висока променливост. 
Геополитическото напрежение между Русия, Украйна и НАТО в зависимост от новинарската цедка за ескалация и 
деескалация на конфликта разлюля фондовите пазари и заля енергийните  с несигурност. Волативността на цените на 
газа разтърси спокойствието на политическите лидери. 
И все пак трябва да е ясно. Тази нестабилност и несигурност започна още през първата половина на 2021 г., когато на 
световните пазари на петрол и газ бяха отчетени първите сигнали за възходяща тенденция в резултат на нарастването на 
търсенето на енергоносители след кризата от 2020 г. заради  пандемията COVID-19 и дисбалансите в изкривяването на 
световна икономика. На този фон, Европа, запленена от целите на зелената сделка пренебрегна  опасенията за запасите 
от газ, които бяха недостатъчни за сигурността на доставките през зимата. Русия, която от години е  основен доставчик на 
газ за Европа се възползва за оказване на натиск. Възползва се и от предимствата, които така или иначе дава „Северен 
поток 2“. Отделен е въпросът, че всяка от страните използва съоръжението за политическите си цели и всеки участник в 
този процес има своята отговорност. Дали е проблем, че нито една от страните не успя да убеди икономиките в 
необходимостта за времето на прехода към зелената икономика ? Резултатите са налице. Напрежението стигна точката 
на кипене. Липсата на устойчиви решения на всяка от страните доведе до днешната ситуация. 
Ескалацията на напрежението се прехвърли на друго ниво. Днес към  участие в нея вече са привлечени всички. А 
резултатите са – разтърсване на пазарите на нефт и газ, странно поведение към спад на играчите на емисии, което не се 
знае докога ще продължи и в каква посока ще поеме, промяна на показателите за макроикономиката. Цените на 
пазарите на електроенергия обикновено вървят в посока към ръст с около четири процента тогава, когато цените на газа 
скачат с над пет на сто. 
 
Мениджър 
 
√ Радев и още 7 президенти се подписаха за приемане на Украйна в ЕС 
Президентите на общо 8 държави от Централна и Източна Европа са подготвили отворено писмо, в което призовават 
страните членки на Европейския съюз незабавно да дадат на Украйна статут на държава кандидат за ЕС и да започнат 
преговори за присъединяването ѝ. Сред тях е и българският държавен глава Румен Радев. 
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„Ние, президентите на държавите членки на ЕС: Република България, Чешката република, Република Естония, Република 
Латвия, Република Литва, Република Полша, Словашката република и Република Словения силно вярваме, че Украйна 
заслужава да получи незабавна перспектива за присъединяване към ЕС“, пише в писмото, цитирано от „Ройтерс“. 
До този призив се стигна, след като вчера Украйна официално изпрати в Брюксел молба за членство в блока, подписано 
от президента Володимир Зеленски, премиера Денис Шмигал и председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук. 
Страната навлезе в шести ден от боевете с Русия, след като Владимир Путин обяви „специална военна операция“ в 
Украйна. 
 
√ Кабинетът отдели целеви средства за подновяване на запасите от йодни таблетки 
Правителството одобри разходи в размер на 4,1 млн. лв. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици 
от бедствия. Средствата са за финансово обезпечаване на подновяването на запасите от таблетки калиев йодид с изтекъл 
срок на годност към 31.12.2021 г., както и за закупуване на модули и части за ремонт на Националната система за ранно 
предупреждение и оповестяване. В случай на радиационна авария калиев йодид често се използва за защита на 
щитовидната жлеза.  
"След вчерашното изказване на президента Путин, че би бил готов да вдигне готовността на ядреното си оръжие, което 
само по себе си е безумно. Аз не мога да повярвам, че през 2022 г. можем да говорим това в Европа. Надяваме се, че 
няма такъв риск", заяви след заседанието на Министерския съвет премиерът Кирил Петков.  
"Не можем да останем безучастни, проверихме каква е възможността да имаме тези таблетки в част от нашия 
резерв. Видяхме, че има с изтекъл срок на годност и днес това беше едно от другите важни решения - да се снабдим с 
всички тези таблетки, за да сме готови, независимо какъв сценарий има. Това е национална сигурност", заяви 
премиерът.  
По думите му, се е оказало, че и част от сигналната ни система няма достатъчна възможност да работи. "Не искам да 
вкарвам паника, не вярвам, че това ще се случи. Хората трябва да са спокойни, но ние като българско правителство 
трябва да имаме този капацитет да сме готови да имаме нормална сигнална система и таблетки за всички български 
граждани", добави Петков.  
Премиерът съобщи още, че 190 българи са евакуирани от Киев в автобуси. Зеленият коридор се е осъществил с помощта 
на МВнР и военното ни разузнаване. "Надяваме се в следващите часове да успеят да стигнат до границите успешно. Това, 
че са извън Киев е много добра новина", добави той.  
 
√ Норвегия се радва на силен икономически растеж 
Индикаторът за икономическите нагласи (ETI) в Норвегия се повиши през февруари до 113,0 спрямо 109,8 през януари. 
Показанията над 100 са сигнал за по-силен от обичайния икономически растеж, докато под 100 показват по-слаб 
икономически растеж от нормалното, обясняват от Focus Economics. 
Увеличението се дължи основно на покачващото се потребление на дребно. Междувременно потребителското доверие 
спадна до 88,9 през февруари от 89,8 – през януари, докато бизнес доверието се повиши до 114,8 през февруари от 109,9 
– през първи месец на годината. 
Участниците в консенсусната прогноза на Focus Economics виждат, че инвестициите във фиксиран доход  се увеличават с 
4,4% през 2022 г., което е спад от 0,2 процентни пункта спрямо прогнозата от миналия месец. Очакванията им са, че през 
2023 г. те ще са 2,4 на сто. Анализаторите очакват частното потребление да нараства с 3,7% през 2022 г., което е с 0,1 
процентни пункта по-ниско спрямо прогнозата от миналия месец и за 2022 г. Ръстът през следващата година ще е 2,4 на 
сто. 
 
√ Руската инвазия обърна нагласите на финландци и шведи за членство в НАТО 
Инвазията на Путин в Украйна променя радикално досегашни обществени нагласи в Европа, а един от най-отчетливите 
обрати е засилването на желанието за членство в Северноатлантическия договор във Финландия и Швеция. 
Анкета на финландската обществена телевизия YLE е установила, че за първи път повече от половината граждани 
одобряват присъединяване към НАТО. 
Според проучването, проведено миналата седмица в няколко дни преди и след нападението с представителна извадка 
от близо 1400 души, 53% от финландците биха подкрепили включване на държавата им в НАТО, като 28% са против, а 
други 19% не са сигурни, предаде „Гардиън“. 
През 2017 г. – последния път, в който YLE прави анкета по същия въпрос, само 19% от хората подкрепяха влизане в 
Алианса, докато проучване на частния оператор MTV показа през януари, че 30% подкрепят членството. „Процентът на 
тези, които подкрепят членството в НАТО, и тези против смениха местата си“, коментира Юхо Рахконен, който ръководи 
проучването не обществената медия. 
Руската инвазия е подействала и на шведите, след като обществената телевизия SVT също проведе анкета, показваща 
41% подкрепа за присъединяване към пакта. Засега по-голяма част от хората в сравнение с тези във Финландия остават 
против – 35%. 
Освен това финландското проучване прогнозира, че при присъединяване на Швеция в НАТО подкрепата за членството на 
Финландия може да скочи до 66%. 
Финландия споделя 1340 км граница с Русия, най-дългата от която и да е държава в ЕС. Въпреки че не са членове на 
НАТО, Финландия и Швеция тясно си сътрудничат с организацията, включително с осигуряване на възможност за 
провеждане на учения на тяхна земя. 
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Миналата седмица обаче Москва предупреди, че ако някоя от страните се опита да стане част от Алианса, тя ще бъде 
изправена пред „сериозни военни и политически последици“ от Русия и може да се наложи държавата да предприеме 
реципрочни стъпки. 
В средата на януари генералният секретар на НАТО, Йенс Столтенберг, обяви, че е възможно присъединяване на 
Финландия и Швеция по бърза процедура, стига те да го поискат. На това финландският външен министър Пека Хаависто 
отговори, че страната му не планира да се присъединява към организацията. 
В разговор за YLE бившият генерален секретар Андрес Расмусен каза по-рано през годината, че руска атака срещу 
Украйна би предизвикала дискусия във Финландия и Швеция за влизане в НАТО. 
 
√ Украйна подаде молба за членство в Европейския съюз 
Украинският президент Володимир Зеленски е подал молба за членство на страната му в Европейския съюз. Това обяви в 
профила си във Facebook Андрей Сибиха, зам.-началник на кабинета на президента. 
„С това писмо Украйна, като европейска държава, която зачита ценностите, залегнали в член 2 от Договора на 
Европейския съюз, има честта да подаде заявка за членство в ЕС в съответствие с член 49 от Договора за Европейския 
съюз“, пише в документа. 
Освен Зеленски, подписите си са положили председателят на Върховната рада – Руслан Стефанчук, както и премиерът 
Денис Шмигал. По думите на Сибиха документите вече пътуват към Брюксел. 
Късно вечерта в неделя стана ясно, че Зеленски е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен, и двамата са обсъждали членство на Украйна в ЕС по специална процедура. След това президентът публично 
поиска незабавно присъединяване на страната в блока, а в интервю за „Евронюз“ на свой ред фон дер Лайен заяви, че и 
ЕС иска същото. 
Според член 49 всяка държава, зачитаща принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и 
основните свободи, както и на правовата държава, може да кандидатства за член на съюза. Отправя се молба до 
Европейския съвет, който се произнася с единодушие, след като се консултира с Европейската комисия и получи 
одобрително становище от Европейския парламент, който се произнася с абсолютно мнозинство от броя на депутатите. 
 
√ МААЕ събира своя Управителен съвет на извънредна среща за Украйна 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) обяви провеждането в сряда на извънредна среща на своя 
Управителен съвет "за обсъждане на актуалната ситуация в Украйна", предаде Франс прес. Срещата ще започне в 11:00 
ч. местно време (10:00 ч. по Гринуич) в централата на организацията във Виена. 
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси е в тесен контакт с всички въвлечени в конфликта страни за гарантиране на 
сигурността на ядрените инсталации и оборудване в Украйна", уточни организацията. 
В Украйна има четири действащи атомни централи и няколко хранилища за радиоактивни отпадъци, включително това в 
Чернобил. 
МААЕ отбеляза вчера, че са регистрирани два инцидента с хранилища за ядрени отпадъци, едно от които в Киев, 
засегнати от ракетен обстрел. "Няма информация за щети по обектите или изтичане на радиация", според контролните 
уреди, инсталирани на обектите от украинските регулаторни власти, отбеляза МААЕ.   
Съветът за сигурност също свиква извънредна сесия на Общото събрание на ООН заради руската инвазия в 
Украйна. Гласуването на 15-те членки на Съвета за сигурност е процедурно и така Русия не можа да наложи вето. Очаква 
се Общото събрание да гласува резолюция, която осъжда действията на Москва. Тези резолюции не са обвързващи, но 
имат политическа тежест и са поредният дипломатически ход за изолирането на Русия. 
Също вчера Съветът за сигурност обсъди хуманитарната криза в Украйна. 
 
√ Украйна и Русия договориха нов кръг от преговори 
С рамка за следващите теми за обсъждане приключиха малко преди 19.00 ч. започналите вчера по обед в Беларус 
преговори между контактните групи на Украйна и Русия. Те продължиха повече от четири часа, в три кръга. 
"Двете страни определиха редица приоритетни теми, по които са очертани решения. Но, за да получат тези решения 
някакви възможности за изпълнение, делегациите се връщат обратно в страните си за консултации", съобщи пред 
журналисти след края на срещата Михаил Подоляк, предаде ТАСС. 
След консултациите на вътрешно-държавно ниво предстои нова среща, нов кръг от преговори, на които тези теми ще 
бъдат разисквани в по-голяма конкретика, допълни той. 
Разговорите започнаха вчера по обед в Гомелска област на белоруско-украинската граница край река Припят. От 
съображения за сигурност точната точка на среща не е известна. 
Украинската делегация включва ръководителя на фракцията "Слуга на народа" Дейвид Арахамия, министъра на 
отбраната Алексий Резников, съветника в кабинета на президента Михаил Подоляк. Руската делегация на преговорите се 
оглавява от съветника на руския президент Владимир Медински. На преговорите присъства и министърът на външните 
работи на Беларус Владимир Макей. 
Паралелно с това руският президент Владимир Путин и френският му колега Еманюел Макрон вчера отново са провели 
телефонен разговор, съобщи пресслужбата на Кремъл. Според различни източници, той е бил доста продължителен. 
Путин подчертал, че Русия е отворена за преговори с представители на Украйна и отново повторил условията си, че 
"уреждането на ситуацията е възможно с демилитаризация и денацификация на Украйна, съгласие от нейна страна за 
неутрален статут и признаване на Крим." 
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Путин обърнал пак специално внимание, че руските въоръжени сили не заплашват цивилни и не нанасят удари по 
цивилни обекти. Руският президент продължава да твърди, че "заплахата за цивилните идва от украинските 
националисти, които използват гражданите като жив щит, поставят ударни системи в жилищни райони и засилват 
обстрела срещу градовете на Донбас." 
Макрон от своя страна е повторил искането на международната общност за спиране на руската офанзива срещу Украйна 
и е потвърдил позицията за необходимостта от незабавно прекратяване на огъня, гласи официално съобщение на 
Елисейския дворец 
Ден по-рано Макрон заяви, че в Украйна се води „едностранна и несправедлива война“ и поиска от белоруския 
президент Александър Лукашенко да изтегли руските войски от Беларус. 
 
√ Руската централна банка вдигна рязко основната лихва до 20%. Временно спря търговията на Московската борса 
Съветът на директорите на Руската централна банка е взел решение да повиши рязко основната лихва с 10,5 процентни 
пункта до 20 на сто, предаде ТАСС. Според банката тази стъпка "трябва да поддържа финансовата и ценовата стабилност 
и да защитава спестяванията на гражданите от обезценка". Банката обяви също така, че освобождава 733 милиарда 
рубли (7,31 милиарда долара) от резервите на местните банки като капиталов буфер. 
РЦБ разпореди на брокерите да преустановят изпълнението на всички поръчки от чуждестранни юридически и 
физически лица за продажба на руски ценни книжа. В допълнение банката и финансовото министерство разпоредиха на 
местните експортни компании да продадат вчерашните си валутни приходи. 
Малко по-късно РЦБ реши и вчера да няма търговия на Московската борса. "Поради настоящата ситуация Банката на 
Русия реши да не отваря на Московската борса секцията за фондовия пазар, секцията за пазара на деривати и секцията 
за валутна търговия", се казва в официално съобщение на банката, цитирано от медиите. 
От Централната банка посочват, че режимът на работа на Московската борса на 1 март 2022 г. ще бъде обявен на 
официалния сайт на регулатора до 9:00 ч. московско време на 1 март 2022 г. 
Променената реалност 
Икономическата реалност в Русия се е променила, но това не значи, че трябва да се съмняваме в ефикасността и 
сигурността на централната банка на страната, която сериозно повиши основната лихва, за да защити икономиката от 
западните санкции, заяви на брифниг с журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс. 
Предстои среща на Владимир Путин с няколко високопоставени представители на властта, включително финансовия 
министър и управителя на централната банка, за да обсъди възможните отговори на западните санкции. Самият Путин е 
безразличен към наложените лично на него санкции, уверява говорителят на Кремъл. 
Според Песков Русия има план и вече го осъществява. Москва ще отвърне на западните санкции срещу руската авиация, 
каза той в отговор на журналистически въпрос по повод вълната от решения на различни държави, включително и 
България, да затворят небето си за руски граждански самолети. От неделя, обхватът на мярката се разшири на ниво ЕС, 
след като председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви, че цялото въздушно пространство на съюза се затваря за 
руски полети на гражданската авиация. "Принципът, от който ще се ръководим, е реципрочност, а водещи ще са нашите 
собствени интереси", коментира по този повод Песков пред репортери. 
 
√ Русия забранява от днес валутните преводи към чужбина 
Руският президент Владимир Путин разпореди шокови мерки в подкрепа на рублата, която отбеляза исторически 
минимум спрямо долара и еврото след западните санкции, предаде Франс прес.  
Според указ, публикуван на сайта на Кремъл, на гражданите на Русия от днес, 1 март, се забранява да правят валутни 
преводи към чужбина.   
Освен това руските износители ще трябва да обръщат 80% от валутните приходи, начислени по сметките на резиденти от 
1 януари, в рубли и да продължат да поддържат коефициент на ликвидност от 80% в рубли в бъдеще. 
Обявяването на тези драстични мерки идва в момент, когато руската икономика се опитва да засили защитата си срещу 
санкциите, обявени от западните държави в отговор на инвазията на Москва в Украйна. 
САЩ, Европейският съюз и редица други страни обявиха, че ще изключат някои руски банки от международната банкова 
система за плащания SWIFT и ще спрат всякакви транзакции с Руската централна банка. 
Тази последна мярка има за цел да неутрализира част от огромните валутни резерви, които Русия е натрупала през 
последните години, най-вече благодарение на приходите от продажбата на петрол. 
Продажбата на чуждестранна валута е един от основните инструменти, използвани от страните, които желаят да 
подкрепят националната си валута. Рублата се срина днес спрямо долара и еврото при отварянето на пазарите, 
достигайки рекордно ниски нива. 
Западните санкции вече накараха Руската централна банка да повиши рязко основната си лихва днес до 20 процента, за 
да ограничи инфлацията.   
 
√ Япония обяви санкции срещу Руската централна банка и Лукашенко 
Япония ще въведе санкции срещу президента на Беларус Алeксандър Лукашенко и Руската централна банка (РЦБ) заради 
руската инвазия в Украйна, съобщи вчера премиерът Фумио Кишида, цитиран от Франс прес. 
"В светлината на явното участие на Беларус в тази агресия, ще въведем санкции срещу президента Лукашенко и други 
физически лица и организации, както и мерки за ограничаване на износа", каза Кишида след разговор с украинския 
президент Володимир Зеленски, предаде БТА. 
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"За да повишим ефективността на финансовите санкции, приети от международната общност срещу Русия, решихме да 
наложим санкции, които да ограничат трансакциите с Руската централна банка", добави японският премиер. 
В сътрудничество с партньорите от Г-7 правителството на Кишида вече обяви серия от санкции срещу Москва, които са 
насочени основно срещу финансови институции и износа на полупроводници за Русия. 
Кишида заяви, че към вече предложените заеми за 100 милиона долара за Украйна, Токио ще предостави и 
допълнителни 100 милиона долара спешна хуманитарна помощ. 
Японският премиер подчерта също така, че мерките са били взети, за да могат украинците, които са в Япония, да удължат 
престоя си, ако се страхуват да се завърнат в родината си. 
Зеленски приветства в Туитър решението на Япония да въведе тежки санкции срещу Москва. "Благодаря! Има истинска 
световна коалиция срещу войната", добави той. 
 
√ Южна Корея забранява износа на стратегически стоки и услуги за Русия 
Южна Корея ще затегне контрола върху износа за Русия, забранявайки експорта на стратегически стоки. Тя 
се присъединява и към санкциите на западните страни да блокират достъпа на някои руски банки до системата за 
плащания СУИФТ (SWIFT). Това съобщи вчера външното министерство на Сеул, цитирано от Ройтерс.  
Сред стратегическите стоки и услуги за износ, които ще бъдат контролирани, са доставките на електроника, 
полупроводници, компютри, информация и комуникации, сензори и лазери, навигация и авиационна радиоелектроника, 
морско и аерокомическо оборудване.  
Южнокорейското правителство е решило също да поощри допълнителното освобождаване на стратегически петролни 
резерви за стабилизиране на международния енергиен пазар. Сеул ще разгледа и други мерки като препродажба на 
втечнен природен газ за Европа, се посочва в комюнике на ведомството. 
Правителството на Южна Корея осъжда руската военна инвазия в Украйна и като отговорен член на международната 
общност реши да участва активно в усилията на международната общност, включително икономически санкции, за 
мирно разрешаване на ситуацията, се казва в комюникето. 
Южна Корея ще увеличи хуманитарната помощ за Украйна, обяви министерството, уточнявайки, че американското 
правителство е било уведомено за тези решения по дипломатически канали.  
Сингапур също ще въведе съответни санкции и ограничения срещу Русия, включително банкови и финансови мерки, 
както и контрол върху износа на стоки и услуги, които могат да бъдат използвани като оръжия срещу украинския народ. 
Това съобщи вчера министърът на външните работи Вивиан Балакришнан, цитиран от Ройтерс. 
Малкият град-държава, азиатски финансов център и ключов международен транспортен възел, изпълнява резолюциите 
на Съвета за сигурност на ООН, но рядко налага собствени санкции срещу страни.  
Сингапур възнамерява да действа заедно с много други страни, които имат същата позиция и да наложи съответни 
санкции и ограничения срещу Москва, зави Балакришнан пред парламента, описвайки руската инвазия като 
неприемлива и огромно нарушение на международните норми. 
 
√ Нюйоркската фондова борса и Насдак спряха временно търговията с акции на руски компании 
Нюйоркската фондова борса (New York Stock Exchange) и борсата Насдак (Nasdaq) спряха търговията с акции на няколко 
руски компании, листвани в САЩ във вчерашната търговска сесия, след като Вашингтон наложи нови тежки санкции 
срещу Москва, предаде в. "Уолстрийт джърнъл".  
Според сайта на Нюйоркската фондова борса заради "регулаторни притеснения" е била спряна търговията с книжа на 
руския телекомуникационен оператор "Мобайл ТелеСистъмс" (Mobile TeleSystems PJSC), на минната и стоманодобивна 
компания "Мечел" и платформата за обяви за недвижими имоти "Циан" (Cian).  
Насдак е спряла операциите с акции на други няколко руски компании, включително на интернет търсачката "Яндекс" и 
онлайн търговеца "Озон" (Ozon) "в очакване на новини".  "Озон", наричан понякога "руския "Амазон"", извърши 
първично публично предлагане на борсата Насдак през 2020 година.  
Спиранията са временни, докато екипите на двете борси, занимаващи се с регулаторните изисквания, проучат най-новия 
кръг санкции, посочват източници.  
 
√ Санкциите срещу Русия удариха световните пазари 
Основните индекси на Уолстрийт паднаха вчера следобед в очакване на нов набор от санкции, наложени от западните 
страни на Русия. В началото на сесията Dow Jones Industrial Average се понижи със 188,13 пункта или с 0,55%, до 33 870,62, 
докато S&P 500 отвори на по-ниски 30,48 пункта, като отбеляза 0,70%  спад. Nasdaq Composite се понижи със 123,80 
пункта или I 0,90%, до 13 570,83. 
Акциите на европейските банки, които имат най-големи експозиции към Русия, например Raiffeisen Bank, UniCredit и 
Societe Generale , спаднаха между 10 и 13%, докато по-широкият банков индекс в еврозоната (SX7E) се понижи със 7,1%. 
Причината е въведените икономически и финансови санкции срещу Русия, коментират анализатори 
Фючърсите на S&P 500 и Nasdaq се понижиха с около 1,5%. 
Все пак спадът на световните акции е сравнително по-малък от очакваното, според борсови анализатори, цитирани от 
Ройтерс. Индексът на световните акции на MSCI намаля с 0,3%, в сравнение със спада от 0,6%, наблюдаван миналия 
четвъртък, и направи скок от 2,4% спрямо петък. 
„Средата за търговия е силно динамична и ние поддържаме отбранителна позиция, тъй като нещата могат да се влошат 
много всеки момент”, посочва Питър Гарни, ръководител на отдела за капитал и количествена стратегия в Saxo Bank. 



22 

 

Междувременно цените на петрола се повишиха, след като руският президент Владимир Путин приведе ядрените 
въоръжени сили в повишена готовност в неделя, четвъртият ден от войната в Украйна. 
Нарастването на напрежението засили опасенията, че доставките на петрол от втория по големина производител в света 
могат да бъдат прекъснати, което кара фючърсите на петрола Brent да се покачат с 4,9% до 102,72 долара. Фючърсите на 
американския суров петрол West Texas Intermediate поскъпнаха с 4,29 долара или почти 4,7% до 95,88 долара за барел, 
като така достигнаха най-високото си ниво от 2014 г. 
„Световната икономика е изправена пред риска от тревожна стратегическа ескалация в Европа, от значителни 
икономически и финансови сътресения в Русия, която е 11-а по големина икономика в света, както и пред сериозни 
смущения във всички търговски потоци“, предупреди инвеститорите Хомин Лий, макростратег за Азия в Lombard Odier.  
 
√ Ръст на цените на петрола 
Цените на петрола се покачиха във вторник, провокирани от опасенията за евентуално прекъсване на доставките на фона 
на руската инвазия в Украйна. Страховете надделяха, въпреки разговорите за координирано глобално освобождаване на 
суровини запаси за успокояване на пазарите, съобщава Ройтерс. 
Мейските фючърси на суровия Brent, които започнаха да се търгуват незабавно във вторник, поскъпнаха с 0,9% до 98,88 
долара до 04:40 GMT. Показателят достигна седемгодишен връх от 105,79 долара след началото на инвазията на Русия в 
Украйна миналата седмица. 
Априлските фючърси на суровия петрол на САЩ West Texas Intermediate (WTI) се повишиха с 0,8% до 96,5 долара. Тези 
договори отбелязаха 4% ръст и достигнаха пика от 99,10 долара за барел ден по-рано. 
Опасенията от затягането на доставките повишиха цените, тъй като мирните преговори между Русия и Украйна в 
понеделник приключиха с обещанието за нова среща, което дава надежда, че разрешаването на конфликта е възможно. 
„Крехката ситуация в Украйна и финансовите и енергийните санкции срещу Русия ще поддържат енергийната криза и 
петролът ще прескочи психологическата бариера от 100 долара за барел в краткосрочен план и дори по-високи, ако 
конфликтът ескалира“, пише Луиз Диксън, старши анализатор на петролния пазар в Rystad Energy. 
Ройтерс припомня, че големите петролни и газови компании, в това число BP и Shell, обявиха планове за излизане от 
руските операции и съвместни предприятия. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Преговорите между Украйна и Русия – позиции и коментари. В студиото: експертите Велизар Шаламанов 
и Любомир Кючуков, и журналистът Огнян Дъскарев. 

- След поисканата оставка на Стефан Янев. Стабилна ли е управляващата коалиция? – гост в предаването е 
председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров. 

- Вълна от подкрепа за украинските бежанци – кой и как помага?- преки включвания от страната. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Първо цунами след 5 дни война - няма строително желязо, а където има - цената му се качва по два пъти на 
ден 
в. Труд - Неутралитет на Украйна спира войната 
в. Телеграф  - Войната удря туризма с 300 млн. лв. 
в. Монитор - България отвори домовете си за бежанци от Украйна 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Украинци питат за апартаменти в София, на морето ни вече дошли съпруги и деца 
в. 24 часа – Искали ни МиГ-ове и войска за Украйна? Глупости, отрече Кирил Петков, не това свалило Янев 
в. Труд - Парламентът гласува първата оставка в кабинета "Петков" 
в. Труд - Радев готов с нов кабинет 
в. Телеграф - Петков разжалва Янев 
в. Телеграф - От тази година по БЕЛ: 30 точки за тройка на матурата 
в. Монитор - Украйна разтресе и БГ кабинета, рокади само след 2 месеца работа 
в. Монитор - Промишлените цени скочиха с близо една трета 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ивайло Мирчев, зам.-председател на енергийната комисия към НС: Заради забавените F-16 трябва да ни 
компенсират с използвана ескадрила 
в. Труд  - Хасан Адемов, депутат от ДПС, пред "Труд": Увеличението на пенсиите с 6,1% няма да покрие 60 лв. добавка 
в. Телеграф - Климатологът проф. Георги Рачев: Баба Марта носи хлад 
в. Монитор - Тихомир Безлов, главен експерт програма "Сигурност" от ЦИД: Стефан Янев е твърде рисков за българския 
интерес  
Водещи анализи  
в. 24 часа - Русия е в капана, Европа пак изиграна 
в. Труд - Да не забравяме историята, защото войната ще почука и на нашите врати 
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в. Телеграф  - Заветът на Кубрат отново на изпитание 
в. Монитор  - Цън Цон, председател на съвета за икономически и дипломатически отношения с Китай: Русия няма как да 
излезе от настоящата ситуация с по-добра репутация, с повече приятели и с по-малко врагове 
 
√ Предстоящи събития в страната на 1 март 
София 

- От 18.00 часа в галерия „Виваком Арт Хол“ на ул. „Оборище“ 5 президентът Румен Радев ще поздрави 
българските производители, отличени за качество и професионализъм с годишните награди „Златна 
мартеница“. 

- От 11:00 ч.председателят на Народното събрание Никола Минчев свиква извънредно заседание на 
парламента. 

- От 11:00 ч. в Националния военноисторически музей ще бъде открита изложбата „Достойни за свобода“, 
посветена на 

- Във връзка с монтаж на спирателен кран на ул. „Цар Самуил“, кв. „Център“ се налага спиране на 
водоподаването от 10.00 до 19.00 часа на клиентите на „Софийска вода”. Спирането на водоподаването 

ще засегне живеещите в района между: бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Княз Борис Ⅰ“, ул. 
„Позитано“ и бул. „Христо Ботев“; бул. „Христо Ботев“ от площад „Македония“ до ул. „Позитано“ и 
площад „Македония“. 

- Във връзка с монтаж на пожарен хидрант на ул. „Йоасаф Бдински“, кв. „Симеоново“ се налага спиране 
на водоподаването от 10:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. 
„Тодор Пеев“ и ул. „Митрополит Партений Зографски“.  

*** 
Русе 

- В зала „Княз Александър I“ на Историческия музей се открива изложба с мартеници „Първомартенски 
празници“. Експозицията се реализира по проект „Мартеници и съвременни първомартенски практики – 
дигитализация и споделяне“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Програма „Културно 
наследство“, Модул „Съхранение и популяризиране“, 2021. 

*** 
Стара Загора 

- Пред Община Стара Загора ще бъдат изложени част от произведенията на децата, участници в 
традиционния конкурс - изложба „Баба Марта бързала, мартенички вързала”, организиран от Център за 
подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). 

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

