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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТА 
 
√ Работодателите предлагат правителство да разработи програма за намаляване на сроковете за получаване на 
бежански/хуманитарен статут за украински граждани 
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 200 000 
украински граждани. Това е записано в предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР) за спешни мерки във връзка с кризата в Украйна, адресирани до премиера и ресорни министри и получени в БТА. 
От Асоциацията обръщат внимание, че съобразно действащите нормативни изисквания, хората 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. По тази причина работодателите предлагат 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 хора, 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, посочват от Асоциацията. 
Успоредно с мерките за справяне с хуманитарната криза, работодателите 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 на сто 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). 
Работодателите настояват 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; 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. 
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. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнесът: 200 хиляди украинци могат да започнат работа у нас, нужна е целева програма 
Работодателските организации настояват за спешни мерки, свързани със скъпия промишлен ток и загубата на 
международни пазари 
Работодателските организации у нас предложиха разработване на целева програма, чрез която да бъдат намалени 
сроковете за получаване на бежански или хуманитарен статут за украинските граждани, идващи в България след 
началото на кризата, и която да им позволи нормални условия на живот и труд, като поеме част от издръжката им, 
докато пребивават у нас. От бизнеса поискаха също държавата да предприеме спешни мерки за овладяване на тежката 
ситуация на пазара на електрическа енергия и за подпомагане на българските компании от загубата на международни 
пазари и затруднени транспортни връзки. 
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В позиция, изпратена до премиера Кирил Петков, вицепремиерите Корнелия Нинова и Асен Василев, както и до 
министрите на енергетиката и на труда и социалната политика Александър Николов и Георги Гьоков, от Асоциацията на 
организациите на българските работодатели 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 работодателите 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", посочват от четирите работодателски организации, членуващи в асоциацията. 
Според данните, с които те разполагат, у нас могат да се наемат около 200 хиляди украински граждани. Съобразно 
действащите нормативни изисквания, лицата в процедура по предоставяне на международна закрила имат правото да 
работят 3 месеца след подаване на молбата за закрила, припомнят организациите, и предлагат да се 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", се посочва в позицията. 
Успоредно с мерките за справяне с хуманитарната криза, работодателските организации настояват за две спешни 
антикризисни мерки, свързани с бизнеса: за овладяване на тежката ситуация на пазара на електрическа енергия и за 
подпомагане на компаниите във връзка със загубите на международни пазари. 
По първото искане организациите предлагат като възможни следните мерки: 

• 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). 

А по второто искане предложенията са следните: 

• 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. 
 
В. Сега 
 
√ Бизнесът: Можем да дадем работа на 200 000 бежанци от Украйна 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) увери в отворено писмо до правителството, че 
българският бизнес e готов да наеме на работа украински граждани, които потърсят и получат закрила у нас. 
"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", се казва в писмото. 
Бизнесът обаче обръща внимание на тромавата процедура по предоставяне на международна закрила. Според 
процедурите такива лица може да започнат работа едва три месеца след подаване на молбата за закрила. "Предлагаме 
българското правителство да разработи целева програма, насочена към намаляване на сроковете за получаване на 
бежански или хуманитарен статут за украински граждани, която да действа за ограничен период от време, като позволи 
нормални условия на живот и труд на украинските граждани", настояват работодателските организации. Те подчертават 
още, че държавата трябва да поеме и част от средствата за издръжката за определен период от време.  
Междувременно социалното министерство пусна информация за условията, при които граждани на Украйна могат да 
работят в България: 
- ако става дума за хора от български произход, те могат да се регистрират в Агенцията по заетостта със съответните 
документи, доказващи този произход. Трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 
месеца.  
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- украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, 
хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта е необходима 
регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.  
- украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три 
месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение 
за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за 
убежището и бежанците се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор.  
- украинци и членове на техните семейства с предоставено право на убежище или с предоставена международна 
закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Хората, които имат статут 
на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда” по 
постоянен или настоящ адрес на пребиваване. 
ОЩЕ ИСКАНИЯ 
Успоредно с мерките за справяне с хуманитарната криза, бизнес организациите настояват още за спешни мерки за 
предотвратяване на енергийна криза. Това трябва да стане с удължаване на срока на действие на компенсациите за 
небитовите потребители на електроенергия за месеците от април до юни включително. 
Бизнесът настоява още замразяването на цените на тока за домакинствата да бъде прекратено от началото на април като 
според тях около 5% увеличение на цената ще е постижимо и поносимо. 
Работодателските организации смятат, че не трябва да се ограничава износа на електроенергия, но печалбите от този 
износ трябва да отидат за компенсиране на бизнеса и домакинствата. В същото време те настояват да се спрат 
продажбите на газ от хранилището в Чирен и страната да се запаси с необходимите количества горива. 
Предприемачите предлагат още мерки за подпомагане на българските компании от загубата на международни пазари и 
затруднени транспорти връзки заради войната в Украйна. Като например увеличаване на дела на безвъзмездната помощ 
на предприятията в Националния план за възстановяване и устойчивост и осигуряване на алтернативни транспортни 
връзки към зони, близки до военния конфликт. 
 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев: Очаквах повече от Стефан Янев като министър на отбраната 
Президентът Румен Радев даде изявление пред медиите и коментира рокадата на поста военен министър. 
Държавният глава открои приноса на бившия министър на отбраната Стефан Янев като министър-председател в трудни 
за България временна. 
Именно неговото правителство започна промяната. Показа, че страната ни може да се управлява по друг, 
демократичен начин. Върна надеждата на хората и организира честни избори, отбеляза президентът. 
По повод приетата оставка на Стефан Янев, президентът заяви: 
Като министър на отбраната очаквах повече и като инициатива, и като ангажимент към проблемите на 
българската армия, и като работа за гарантиране на нейната боеспособност, за ускоряване на процесите на 
модернизация. 
Президентът е категоричен, че не работи за собствен политически проект: 
И понеже отново вървят всякакви слухове за някакъв мой политически проект с нови подставени лица, искам да 
заявя: не правя никакви политически проекти с никого, изпълнявам стриктно конституционните си задължения в 
обхвата на моите правомощия. 
Радев коментира и новия военен министър Драгомир Заков: 
Познавам г-н Заков и неговата работа като постоянен представител на нашата мисия в НАТО и моето мнение за 
неговата работа е много добро. Очаквам той да успее да навлезе в сложните проблеми и дълбоки процеси, които 
текат в българските въоръжени сили на терен. Очаквам политиката в сферата на отбраната, независимо от 
името на министъра, да отстоява българския интерес и да води до реални резултати. Изпълнението на 
предприетите предложения и мерки по време на КСНС е критично важно и именно това ще бъде атестат за новия 
министър. 
На въпрос дали България ще изпраща войски в Украйна, Радев заяви: 
Тази братоубийствена, срамна агресия, тази война, която погубва хора, заслужава санкции и цяла Европа и светът 
се обединяват около това. Що се отнася до военно оборудване - това е решение изцяло в правомощията на 
българското правителство и българския парламент, който трябва да го утвърди. 
Още акценти от изказването на президента Румен Радев вижте в репортажа на Вера Александрова. 
 
 

https://bntnews.bg/news/prezidentat-radev-ochakvah-poveche-ot-stefan-yanev-kato-ministar-na-otbranata-1187103news.html
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√ Кой е новият министър на отбраната Драгомир Заков? 
Драгомир Заков има 20-годишен опит в сферата на международната сигурност. От 2019 г. той е посланик на България в 
НАТО. 
"Въз основа на солидния опит на посланик Драгомир Заков в сферата на сигурността го предлагам на НС за 
министър на отбраната на България", заяви пред депутатите премиерът Кирил Петков. 
Драгомир Заков е роден на 24 юли 1975 г. в София. Магистър е по международни икономически отношения от 
Университета за национално и световно стопанство. Средното си образование е завършил във Френската езикова 
гимназия в София. 
Има редица допълнителни специализации в различни международни програми, сред които курс на високо равнище по 
ОПСО на ЕС в Европейския колеж по отбрана; курсове по въпроси на неразпространението и разоръжаването към 
Женевския център по политика за сигурност и Женевската дипломатическа академия и др. 
Като наборен военнослужещ (2000 - 2001 г.) Заков е бил част от българския екип, осъществявал логистична координация 
на ешелоните на КФОР, преминаващи през територията на Република България. За участието си в логистичната подкрепа 
на операция "Джойнт Гардиън" е награден със сертификат-грамота от Въоръжените сили на САЩ. 
Заков е дипломат от кариерата с дългогодишен опит в дипломатическата служба. Притежава богата експертиза по 
въпроси на политиката за сигурност. 
От 2014 г. заема отговорни длъжности в МВнР - началник на отдел в Дирекция "ООН и сътрудничество за развитие" и 
директор на Дирекции "НАТО и регионална сигурност" и "Политика за сигурност. 
От 2002 г. е работил последователно в различни отдели на Министерството на външните работи. В задгранични мисии е 
работил в Постоянната делегация на Република България към НАТО в Брюксел (2004 - 2008 година) и в Постоянната 
мисия на Република България към службата на ООН и другите междурнародни организации в Женева. 
По време на мандата си в Брюксел е бил заместник-национален представител в Групата на високо равнище на НАТО по 
контрол на конвнционалните въоръжения и доайен към Групата на служителите към Групата за ядрено планиране на 
НАТО. В рамките на мандата си в Женева е придобил опит като временно управляващ дипломатическата мисия в 
различни периоди. 
През декември 2016 г. Заков ръководи българската делегация за Срещата на министрите на външните работи на 
държавите участнички в ОССЕ в Хамбург. 
Има личен дипломатически ранг "пълномощен министър". Говори английски, френски и руски. 
 
√ Премиерът: България не е взимала решение за изпращане на военна техника в Украйна 
България не е взимала решение за изпращане на военна техника в Украйна. Това обяви премиерът Кирил Петков. 
До такава стъпка може да се стигне след колективно решение на ниво НАТО и Европейски съюз, но тогава то ще мине 
през Министерския съвет и Народното събрание, уточни още той. 
"Ако имахме 16 летящи МиГ-а, ние щяхме да имаме спокойствие за отбраната на нашето пространство. За 
съжаление нямаме, тази информация не е вярна. Всяко оръжие, което се изнася, се минава през комисията за оръжия, 
която се ръководи и от г-жа Нинова като министър на икономиката, такова разрешение не е имало. Може да се 
провери даже", заяви премиерът Кирил Петков. 
 
√ Извънредна сесия на ООН заради руската инвазия в Украйна 
Извънредна сесия на ООН заради руската инвазия в Украйна. Лъчезара Стоева, постоянен представител на България в 
Организацията на обединените нации, заяви в "Денят започва", че утре се очаква да бъде приета резолюцията, която 
осъжда агресията на Руската федерация спрямо Украйна с голямо мнозинство и препотвърждава категорично 
суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници, включително 
и териториалните ѝ води. 
Резолюцията изисква от Руската федерация веднага да спре огъня и използването на сила. Също така осъжда 
нарушаването на международното хуманитарно право и правата на човека и призовава за спазването им, допълни още 
постоянният представител на България в ООН Лъчезара Стоева. 
"В петък Съветът за сигурност направи опит да приеме резолюция, в която се осъждат действията на агресия на 
Руската федерация спрямо Украйна, това не беше възможно поради наложено вето от Русия. В неделя беше приета 
друга резолюция за свикване на извънредна сесия на Съвета за сигурност на Общото събрание на ООН, това се случва 
за първи път от 40 години. Очаква се резолюцията да бъде приета с голямо мнозинство, тя осъжда агресията на 
Руската федерация спрямо Украйна. Препотвърждава категорично суверенитета, независимостта и 
териториалната цялост на Украйна. Изисква Русия веднага да спре огъня и използването на сила, да оттегли 
войските си от територията на Украйна", заяви Лъчезара Стоева. 
По думите ѝ е важно, че в тази резолюция се осъждат и действията на Беларус, която съдейства на Руската федерация в 
агресията спрямо Украйна. 
"Осъжда се нарушаването на международното хуманитарно право. Това ще е силен сигнал на международната 
общност срещу агресията, това е безпрецедентно в историята на света след Втората световна война. За първи 
път сме свидетели на война, в която една държава се опитва да променя граници чрез инвазия на друга държава. 
Свидетели сме на война, която е предизвикана от абсолютно никакви мотиви. Хуманитарната криза е огромна, на 
вчерашната пресконференция бяха мобилизирани милиард и 500 милиона щатски долара, един милиард и 100 
милиона ще бъдат използвани за вътрешно разселените лица в Украйна, 550 милиона ще бъдат за бежанците в 
съседните страни, назначен е и специален координатор. Трудно е да се каже докъде ще стигне Русия, всички опити да 



5 

 

бъде спряна се правят. Надяваме се, че Русия ще спре огъня. Това, което крепи мира, е спазването на правилата, не 
може да бъде допускано уставът на ООН да бъде нарушаван, което се случи", каза още Лъчезара Стоева. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Драгомир Заков е новият министър на отбраната 
Драгомир Заков, досегашният постоянен представител на България в НАТО, е новият министър на отбраната на мястото 
на Стефан Янев, реши парламентът. Заков положи клетва. 
Той беше избран със 184 гласа „за“ и 33 въздържали се. Кандидатурата му беше подкрепена от "Продължаваме 
промяната", ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България". ДПС се въздържаха, а партия "Възраждане" не 
участва в гласуването. 
Извънредното заседание на Народното събрание, което започна в 11 часа вчера, обсъди и прие проект на решение за 
персонални промени в Министерския съвет, след като в понеделник премиерът Кирил Петков поиска оставката на 
Стефан Янев като министър на отбраната.  
Пред депутатите премиерът Кирил Петков обяви мотивите, с които предлага тази промяна: 
„Мотивите за оставката са, че никой министър на това правителство няма право да прави собствена външна политика 
през Фейсбук. Такива самодейни изказвания, че ако аз не съм министър, това правителство може да не е стабилно, няма 
как да се търпят“. 
От БСП подкрепиха  Драгомир Заков за военен министър. Депутатът от левицата Атанас Зафиров заяви, че в момент като 
днешния страната няма да бъде хвърлена в хаос и политическа криза: 
„Пред България стоят тежки предизвикателства и точно в този момент  е нужно силно лидерство, ясно мнозинство и 
легитимно избрани органи на държавно управление“. 
От ДПС, които гласуваха "въздържал се",  заявиха, че липсват ясни аргументи, с които се сменя военният министър.  
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ обяви: 
„В името на мира, стабилността и сигурността ние няма да искаме оставката на целия кабинет сега… Ясно заявяваме, че 
това правителство вече е вредно за страната, за демокрацията, за държавността“. 
Депутатът Йордан Цонев призова: 
„Възстановете диалога между опозиция и управляващи, ама истински, диалогът между институциите, ама истински, за да 
вървим с консенсус нататък. Иначе ви уверявам, че каквото и да си мислите за себе си, няма да се справите“. 
ГЕРБ определиха рокадата като пряка намеса на президентството в управлението на страната. Депутатът Екатерина 
Захариева попита: 
„Имате ли изобщо коалиционно споразумение, господин премиер. Вчера и госпожа Нинова каза, че работа на ПП е кой 
ще бъде министър на отбраната. Докога президентът Радев ще определя министрите във вашето правителство“. 
„Ще ви спасим и днес, но това няма да продължава до безкрайност, господин премиер. Крайно време е от думи и от 
анализи да преминете към действия и към дела“, каза още Екатерина Захариева от ГЕРБ 
Андрей Гюров от „Продължаваме промяната“ мотивира подкрепата за смяната на министъра така:  
„Оценяваме приноса на генерал Стефан Янев към Българската армия, визията му за модернизация, както и неговата 
експертиза. В ситуация, в която войната е на няколко стотин километра от границата ни обаче, е нужно правителството 
ни да говори в един глас“. 
Христо Иванов от „Демократична България“ определи ситуацията, в която се сменя министърът на отбраната така: 
„Това правителство ще има огромната задача да изгражда нови консенсуси. Докато има и един руснак, който се 
противопоставя на Путин, въпреки цялото насилие, въпреки цялото промиване на мозъци, тази война е с Путин. Нашето 
противопоставяне е на неговата политика, но не е срещу руския народ". 
От „Възраждане“, които не участваха в гласуването, поискаха оставка на целия кабинет. 
По време на дебатите по кандидатурата на Заков пред парламента граждани демонстрираха в подкрепа на бившия 
министър на отбраната Стефан Янев и с настояване правителството на Кирил Петков да подаде оставка. 
Протестни акции в подкрепа на бившия министър Янев, който е и бивш служебен премиер, имаше и в понеделник. Вчера 
той излезе с видеообръщение в социалната мрежа, което казва, че България е изправена пред труден период и 
че  поведението на основните политически сили в момента в страната е базирано на популизъм и лансиране на 
емоционални тези. 
Смяната на номинацията за министър на отбраната стана в последния момент. Вместо обявената в понеделник от 
премиера Кирил Петков кандидатура на Тодор Тагарев, вчера беше предложен Драгомир Заков (46 г.), който беше 
постоянният представител на България в НАТО.  
Новото предложение на кабинета за министър на отбраната беше потвърдено вчера сутринта от  премиера Кирил Петков 
в кулоарите на парламента. „Хоризонт“ научи още, че причина за смяната на първоначалната номинация са възражения 
на БСП.  
По-късно вчера премиерът коментира, че освобождаването на Стефан Янев не е било спонтанно решение, като са били 
обсъждани пет кандидатури за нов военен министър, но в понеделник следобед е било съобщено името на Тодор 
Тагарев, тъй като се е смятало, че това е единственият избор. 
Драгомир Заков е потвърдил късно вечерта в понеделник съгласието си да поеме поста на военен министър. Това 
съобщи преди началото на извънредното заседание на парламента премиерът Кирил Петков. Той потвърди, че 
номинацията е съгласувана с коалиционните партньори и не е имало възражения от нито една институция. 

https://bntnews.bg/news/izvanredna-sesiya-na-oon-zaradi-ruskata-invaziya-v-ukraina-1187150news.html
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Малко след 11.30 часа Драгомир Заков пристигна директно от летището в Народното събрание.  Премиерът Петков 
потвърди, че правителственият „Еърбъс“ е бил изпратен, за да вземе Заков от Брюксел, като обясни, че това е бил 
единственият начин той да успее да дойде, за да положи клетва в Народното събрание. 
Премиерът Петков обоснова новата номинация за военен министър от името на „Продължаваме промяната“ с 
аргумента: „Българската сигурност е в рамките на международната сигурност. Няма по-подготвен човек в момента от 
него, той е посланик на България в НАТО и се радвам, че той потвърди, имаше въпроси, дали ще успеем с неговото 
семейство, той има деца, които ходят на училище, но снощи вечерта той потвърди“. 
Кандидатурата за нов военен министър, която в последния момент сменя първоначалната номинация на Тодор Тагарев, 
е съгласувана с коалиционните партньори, подчерта Петков: 
„Съгласувано е и, както знаете, първо, че министърът на отбраната е в квотата на ПП и те застават твърдо зад нас“ 
По отношение на Тодор Тагарев премиерът обясни: 
„Господин Тагарев аз много го уважавам като специалист по сигурността. Човекът твърдо е застанал зад нашите позиции, 
така че от тази гледна точка няма никакъв въпрос, единственото, което беше много важно да се каже е, че в момента 
колективната сигурност на ЕС е в различна рамка само, отколкото да погледнем чисто националната сигурност“. 
И увери: „Нямаше никакъв отпор от  други институции. Аз уведомих снощи президента вечерта. Той беше част от нашия 
екип, той продължава да е част от нашия екип“. 
 
√ Депутатите ще решават дали НИМХ да премине към МОСВ 
Депутатите ще решават дали Националният институт по метеорология и хидрология да премине към Министерството на 
околната среда и водите. 
В дневния ред е предложението на "Демократична България" за промени в Закона за защита на потребителите. 
Той ще регламентира дейността на онлайн търговците и ще позволи на потребителите да сключват договори от 
разстояние с други търговци.  
Депутатите трябва да обсъдят и предложението на парламентарната група на ГЕРБ за приемане на компенсации заради 
поскъпналия ток към храмовете, общините и социалните структури.   
 
√ Експертна комисия ще работи за откриването на нови гранични пунктове с РСМ 
Правителството ще определи състава на българската част от смесената експертна комисия с Република Северна 
Македония, която ще работи за откриването на нови гранични пунктове. 
Решението за откриване на два нови международни пътни гранични пункта е част от междуправителствена спогодба, 
подписана в Скопие на 14 юли 1999 година.  
В дневния ред на заседанието фигурира и обсъждането на два проекта на технически споразумения между министрите 
на отбраната от страните членки на Европейският съюз и Европейската агенция по отбрана. 
 
√ България е готова с адекватни мерки при нарушаване на доставките на газ заради войната 
Страната ни има готовност да приложи адекватни мерки, ако има нарушаване или прекъсване на доставките на газ 
заради войната между Русия и Украйна. Това е заявил българският министър на енергетиката Александър Николов, който 
участва в извънредното заседание на Съвет „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ на Евросъюза във формат 
„Енергетика“. 
В рамките на срещата министър Александър Николов е посочил, че енергийна ни система към момента работи 
нормално, но страната ни има готовност незабавно да активира и приложи адекватни мерки при нарушаване или пълно 
прекъсване на доставките на газ. Министърът е подчертал необходимостта от предприемане на незабавни и 
координирани действия в Евросъюза за гарантиране на устойчивостта на енергийната система и достъпността на 
енергията за гражданите и бизнеса, включително чрез осигуряване на финансов ресурс на европейско ниво в подкрепа 
на националните бюджети. 
Откроено е било сътрудничество с Гърция за ускоряване на енергийната свързаност в региона, както и реверсивната 
връзка със Сърбия. Николов е подкрепил и ускореното интегриране на украинската към европейската електроенергийна 
система. 
Енергийните министри на Европейския съюз са обсъдили и възможностите за по-голям внос на втечнен природен газ. 
Представителите на европейската комисия са представили своя анализ на ситуацията със сигурността на доставките на 
нефт и газ, както и с цените на енергията. 
Министрите на държавите членки са били запознати с прогнозите и различни хипотетични сценарии на смущения, 
допълнителни възможни мерки за облекчаване социално-икономическите последици от кризата в цените на енергията и 
укрепване устойчивостта и независимостта на европейската енергийна система. 
 
√ МФ очаква близо 700 милиона лева излишък в хазната към края на февруари 
Близо 700 милиона лева излишък се очаква в хазната към края на февруари, сочат предварителните данни на 
Министерството на финансите. 
В края на януари, за когато има окончателни данни, преизпълнението е 937 милиона лева. Фискалният резерв е 11 
милиарда лева. 
Очаква се бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към февруари 2022 г. да бъде положително в 
размер на 697 млн. лева (0,5 % от прогнозния БВП) при превишение на приходите над разходите в размер на едва 24,3 
млн. лева през първите два месеца на 2011 г., съобщава финансово министерство. 
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Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 8,098 млрд. лв. и 
нарастват с 804 млн. лв. спрямо отчетените за първите два месеца на 2021 година. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 
2022 г. са в размер на 7,401 млрд. лева спрямо разходите в размер на 7,270 млрд. лева през първите два месеца на 
миналата година, показват предварителни данни и оценки на МФ.  
 
√ Заков: Ако се наложи, сили на НАТО могат да се разположат у нас, но при определени условия 
Ако се наложи, сили на НАТО могат да бъдат разположени на българска територия, но при определени условия, заяви 
новият министър на отбраната Драгомир Заков минути, след като бе избран на поста: 
„България е член на НАТО и думата НАТО не е мръсна дума. Ако се наложи, аз предполагам, че всички вие бихте се 
почувствали по-сигурни, ако се наложи сили на НАТО да дойдат, но това ще стане по определена процедура. 
Това не става, някой се обажда на България и казва: "Идват сили на НАТО". Това е процес на вземане на решения, в който 
България участва. България е част от решенията в НАТО". 
Според него сигурността на страната по черноморската граница е гарантирана: 
„НАТО вече активира плановете за отговор. Черно море е част от тази зона на отговорност на НАТО, така че може да 
бъдете абсолютно сигурни, че Черно море е осигурено. И България, разбира се“. 
 
√ МВР: Украинците влизат у нас без визи, могат да удължават престоя си по хуманитарни причини 
Гражданите на Украйна, които пристигат в България, могат да удължат  престоя си по хуманитарни причини, съобщи 
МВР. 
За целта те трябва да подадат заявление в Дирекция „Миграция“ в МВР или звената на службата към областните 
дирекции на МВР в страната. 
От вътрешното министерство уточняват, че към момента гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в 
България и право на пребиваване 90 дни в рамките на всеки шестмесечен период. 
Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства. 
Украинските граждани от български произход могат да получат разрешение за продължително или постоянно 
пребиваване в Република България в случай, че имат сключен трудов договор с български работодател за срок по-дълъг 
от шест месеца. 
Гражданите на Украйна, които желаят да получат международна закрила, могат да подадат заявление в поделенията на 
Държавната агенция за бежанците, както и пред органите на Дирекция "Миграция". 
 
√ Стамен Янев: Големите проекти с руски капитали у нас са много малко 
Директорът на Агенцията по инвестиции Стамен Янев заяви, че не знае колко са руските граждани с т.нар. златни 
паспорти у нас, но коментира, че като цяло много малко са големите инвестиционни проекти, които се осъществяват с 
руски капитали: 
„Доколкото ми е известно, руски граждани инвестират в недвижими имоти. Дейност, която Българска агенция за 
инвестиции не стимулира и по никакъв начин не насърчава съгласно Закона за насърчаване на инвестициите“. 
Стамен Янев коментира темата след разпита си по делото, образувано по сигнал на ДПС за законорушения при 
придобиване на българско гражданство срещу инвестиции. Той беше категоричен, че  Агенцията по инвестиции винаги е 
спазвала стриктно закона: 
„Българската агенция за инвестиции действа при условията на обвързана администрация и по никакъв начин не участва в 
процедурата по издаване на визи, издаване на постоянно пребиваване, нито издава становище за придобиване на 
българско гражданство“.  
 
√ Валентин Радев: Не можем да запазим неутралитет 
Интервю на Силвия Великова с Валентин Радев 
Не можем да запазим неутралитет. Това заяви военният експерт Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи и 
заместник-министър на отбраната.  
България е специализирана в средства за близък бой – това, което искат от нас, посочи той. 
„Нашите средства, които би трябвало и България да даде, както и другите държави, са отбранителни средства за близък 
бой“, каза Валентин Радев. 
„И ние трябва да се включим. Г-жа Нинова каза – не, аз няма да подпиша. Това беше ужасяващо за мен да го чуя. Какво 
означава това? Ние казваме – няма да сме част от НАТО, няма да сме част от ЕС. Буквално преведено, така звучи това. “ 
Очевидно не е блиц криг и отиваме към нещо като партизанска война. Партизанската война трудно се спечелва, 
коментира Валентин Радев в предаването „Преди всички“. 
Най-опасното нещо са взривовете – авиационни бомби или ракети, които падат. При стрелковото оръжие, 
противотанковите средства има някаква цел и вероятността за грешка е по-малка. Стрелбата по цивилни сгради или 
обекти представлява сгрешени цели, поясни военният експерт. 
Руснаците също обвиняват украинците за поставянето на огневи средства в близост до цивилни райони и това е 
нормално във война, допълни той. 
„Обикновено цивилните жертви са повече в една война от тези, които са подготвени за нея - те са с бронежилетки, с 
каски, скрити в някаква военна техника.“ 
„Не си представям ядрена война“, каза още той. 
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В дългосрочен план Украйна ще победи, защото свободният свят е зад нея, смята Радев. 
„Путин ще си разбие главата там.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Сергей Лагодински: Русия ще затъне в Украйна и няма да има време за България 
Евродепутатът от партията на Зелените/Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, който е от руски произход, 
заяви пред БНР, че Русия ще затъне сериозно в Украйна и няма да има време да пренасочи агресията си към други 
страни, в това число и към България 
„Не смятам, че България е най-добрият кандидат за следващите стъпки. И дори не мисля, че такива действия са 
възможни в момента, защото те се борят в Украйна и дори там не са стигнали, където искат да бъдат. И ще бъдат доста 
заети там в продължение на месеци, дори и години, защото не се контролира така лесно страна с такива мащаби и воля 
за борба срещу окупатора. И много ресурси ще се хвърлят за тази цел“, каза той пред БНР. 
Лагодински припомня, че руският президент Владимир Путин е отправял заплаха за употреба на ядрено оръжие и през 
2014 година след анексията на Крим и смята, че не трябва да се изпада в паника поради това. 
Преди около 2 години, когато разговаряхме с вас, вие нарекохте ЕС "джудже на международната сцена". 
Смятате  ли, че това джудже порасна в последните седмици? 
„Мисля, че порасна като икономическа и финансова сила и показа мускули. Така че сега е джудже с мускули, защото 
доказа, че може да действа единно, силно и да наложи санкции, от които боли, на една много голяма империя, както 
вижда себе си Путин. Ситуацията не е добра, но това е положителен знак. Същевременно, като погледнем 
отбранителните способности виждаме, че имаме доста дълъг път, който да извървим и не сме в състояние да постигнем 
силата на НАТО и Съединените щати.“  
Дали това, което прави Европейският парламент, е достатъчно, за да помогне на Украйна? 
„Мисля, че ЕП прави всичко възможно. Резолюцията, която приехме, сочи, че той може да прави предложения и то доста 
радикални, които отиват по-далеч от тези на Фон дер Лайен и на Комисията. Става дума за ограничаването на вноса на 
нефт и газ от Русия, изключването от системата SWIFT на всички банки, а също и даването на Украйна на статут на 
кандидат-член на ЕС.“ 
Наистина ли има единство сред евродепутатите, след като се разбра, че българските социалисти, например, не са 
съгласни с изпращането на оръжия в Украйна, ограничаването на вноса на газ от Русия, прекратяването на 
сътрудничеството в ядрената сфера? 
„Те може да възразяват, но нямат мнозинство. Знам, че групите на социалдемократите, консерваторите, либералите и 
зелените винаги ще подкрепят такава резолюция. Но разногласия има. Например, зелените казват, че не са особено 
щастливи от предложението за разширяване на терминалите за втечнен газ. Ние не сме авторитарен режим, при който 
всички партии реагират еднакво. Има и национална перспектива и много германци няма да са щастливи от факта, че 
трябва да спрем вноса на горива от Русия. Те просто искат да им е топло през зимата и си задават въпроса дали имат 
надеждна алтернатива. Затова разбирам хората, които казват, че преди да приемем такова решение, трябва да имаме 
стратегия за това с какво ще ги заменим.“ 
Как приемате ядрената заплаха от страна на Путин и мислите ли, че може реално да я изпълни? 
„Не знаем колко далече може да стигне Путин. Обезпокоени сме, трябва да сме нащрек, но не и да изпадаме в паника. 
Той просто приключи вторият етап от тяхната готовност. Това е същата ситуация, която създаде през 2014-та година при 
анексията на Крим. Има много етапи, докато се стигне до крайната степен.“ 
Виждате ли конкретна заплаха от страна на Русия към страна като България? 
„Най-големият проблем, пред който сме изправени, е стратегическата ни зависимост от Русия. Можем да започнем от 
енергетиката, но трябва да отидем и в доста други сфери. Трябва да направим всичко възможно, за да намалим тези 
зависимости, защото те ограничават възможностите ни да реагираме. Сигурен съм, че страните ни щяха да бъдат по-
смели, ако тях ги нямаше. 
Колкото до България, може би трябва да намалите енергийната си зависимост, да видите какви вложения има в 
икономиката ви от олигарсите на Путин, до каква степен медиите ви са зависими от тях или от руската държава. И след 
като се направи стратегически преглед, да помислите как да ги замените.“ 
Очаквате ли, ако Путин подчини Украйна, да се насочи към България, например? 
„Не мисля, защото повечето страни-членки на ЕС са и членове на НАТО. Така че всяка атака срещу членка на Пакта ще се 
смята за нападение върху Алианса. Затова Путин едва ли има такива намерения, амбициите му не са в тази посока. Ако 
трябва да се бъдем точни, може би по-скоро насочва поглед към Балтийските държави заради голямото руско 
малцинство там, а някои градове като Нарва на границата между Естония и Русия имат стратегическо предимство. Но не 
смятам, че България е най-добрият кандидат за следващите стъпки. И дори не мисля, че такива действия са възможни в 
момента, защото те се борят в Украйна и дори там не са стигнали, където искат да бъдат. И ще бъдат доста заети там в 
продължение на месеци, дори и години, защото не се контролира така лесно страна с такива мащаби и воля за борба 
срещу окупатора. И много ресурси ще се хвърлят за тази цел.“ 
Колко дълго ще устои Украйна според вас? 
„Не съм украинец и не мога да предвидя. Може би съпротивата ще бъде под формата на нещо като партизанска борба, 
може и да бъде победена, но ще остане огромен проблем - враждебността ще трае години и дори векове напред. Не 
знам дали Кремъл разбира колко много историческа вина и поражения нанася на тези отношения. А това означава, че те 
ще са заети, за да решават всичко това. Затова не смятам, че ще може да продължи към други страни много скоро.“ 
Вие също сте емигрирал от Русия. Какво си спомняте от последните ви години там? 

https://bnr.bg/post/101609370/valentin-radev-ne-mojem-da-zapazim-neutralitet
https://bnr.bg/post/101609350/sergei-lagodinski-rusia-shte-zatane-v-ukraina-i-nama-da-ima-vreme-za-balgaria
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„Аз си тръгнах през 1993-та година, така че си спомням десетилетието от постсъветските времена, но и атмосферата на 
надежда в края на 90-те години, на мисленето, че това е епоха на демокрацията, но и на голяма нестабилност. И пред 
този проблем сме изправени и сега. Нацията беше травмирана от тази нестабилност и Путин използва това.“ 
Минавало ли ви е през ума, че Русия може да бъде това, което е в момента? 
„Не мислех, че съветските времена на затваряне и контрол на обществото ще се върнат много бързо, освен пуча, който 
свърши за няколко дни. Но бях много разтревожен, когато Путин стана президент и от самото начало казах, че не вярвам 
този човек да е истински демократ просто заради миналото му. Много хора не разбираха това, в т.ч. и тук, на Запад. За 
мен обаче беше ясно като видях какво стана с медиите, които бяха унищожени много бързо, увеличаването на ролята на 
тайните служби и тяхното сливане с икономиката и бизнеса.“ 
Дали предприетите в момента мерки срещу този режим не са изключително закъснели? 
„Ще се върна към проблема със зависимостите. Ние инвестирахме безразсъдно в тях с Русия и особено Германия, като 
имам предвид Герхард Шрьодер. Позволихме на страните си в продължение на десетилетия да стават все по-зависими 
от системата на Путин. И това беше голяма грешка.“ 
Не трябваше ли всички тези санкции да се наложат още след анексията на Крим? Може би при това положение сега 
нямаше да има война... 
„Може би. Но човек винаги се надява на най-доброто. Политиците също са хора. Може би трябваше да въведем тези 
санкции още след войната в Грузия, където случаят беше същият като Крим и Източна Украйна в момента. Имаше наивно 
разбиране за тази система. Ние смятахме, че тя прави погрешни стъпки, но можем да работим и живеем с нея. И в един 
момент видяхме, че тези погрешни стъпки стават все по-големи, докато стигнат до катастрофа.“ 
 
√ Харков и Житомир - основни цели на руски удари в Украйна през нощта 
Харков и Житомир са били основните цели на руските бомбардировки през изминалата нощ, съобщават украински 
медии. 
В Житомир, на около 140 километра западно от Киев, при въздушни удари са загинали 4 души, има разрушени жилищни 
сгради. 
Във втория по големина украински град Харков, на източната граница, е бил разрушен военномедицински център. 
Продължават сраженията в Херсон, където през нощта отново е имало бомбардировки,  и Мариупол. Кметът на морския 
град Вадим Бойченко съобщи за над 100 ранени цивилни граждани. 
Следващата седмица започват изслушванията в разследването на руската инвазия в Украйна, съобщи Главният прокурор 
към Международния наказателен съд в Хага Карим Хан. Разследването е за престъпления срещу човечеството. 
„Трябва да спрем агресора Русия възможно най-скоро“, е призовал украинският президент Володимир Зеленски в 
телефонен разговор с президента на САЩ Джо Байдън. Двамата са обсъдили водещата роля на Вашингтон относно 
санкциите срещу Русия и отбранителната помощ за Украйна, написа Зеленски в Туитър. 
Президентът Байдън е подчертал помощта на Съединените щати за Украйна, включително текущите доставки в подкрепа 
на сигурността, икономическата подкрепа и хуманитарна помощ. 
Три милиарда долара финансова помощ за Украйна подготвя Световната банка. 350 милиона долара ще бъдат 
предоставени вероятно още този седмица, за стабилизирането на държавния бюджет, обяви шефът на Световната банка 
Дейвид Малпас. 
И Международният валутен фонд (МВФ) обмисля предоставянето на кредитна линия в размер на 2,2 милиарда долара за 
Киев, става ясно от съобщение на управляващия директор Кристалина Георгиева. 
Ръководителите на Световната банка и Международния валутен фонд предупредиха в съвместно изявление, че руската 
инвазия в Украйна ще има последици за възстановяването на световната икономика. 
Заради ескалацията на напрежението в Украйна цените на петрола и газа на световните пазари регистрираха ръст, а 
страните-членки на Международна агенция по енергетика се договориха за отблокиране на 60 млн. барела петрол от 
спешните си резерви. 
Големи петролни компании, като ExxonMobil и OMV обявиха, че изтеглят бизнеса си от Русия. 
Европейският съюз ще изключи 7 руски банки от международната комуникационна система SWIFT, сред тях и ВТБ. 27-те 
дадоха съгласието си за спирането на излъчването на руските пропагандни медии Russia today и Спутник в ЕС. 
В резултат на западните санкции на европейската дъщерна компания на най-голямата руска банка „Сбербанк“ е 
забранено да извършва всякаква дейност. Sberbank Europe със седалище във Виена е изправена пред фалит, коментират 
финансови експерти. 
 
√ Украйна предупреди за активиране на войските на Беларус 
Белоруските войски са приведени в бойна готовност и се концентрират в района на границата с Украйна, съобщават 
украински медии, като се позовават на данни на министерството на отбраната в Киев. 
През изминалото денонощие по данни на украинското разузнаване е регистрирана значителна активност на авиацията. 
Забелязва се движение на колони от превозни средства с храна и боеприпаси в Брестка област. 
По-рано бе съобщено, че тази нощ градовете Харков и Житомир са били основните цели на руските бомбардировки. 
 
√ Външният министър на Украйна потърси съдействие от Китай за преговори с Русия 
Външният министър на Украйна Дмитро Кулеба е провел телефонен разговор с китайския си колега Ван И, съобщиха 
световните агенции. Двамата са обсъдили нестихващия конфликт на украинска територия. 
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Ван е изразил дълбоко съжаление и допълва, че следи със загриженост щетите, понесени от цивилни граждани, допълва 
Франс прес, като се позовава на китайската държавна медия. Китайският външен министър е призовал Украйна и Русия 
да намерят път към разрешаване на конфликта чрез преговори. 
Кулеба е изразил желание Китай да съдейства чрез своите по-тесни връзки с Москва, за да бъде спряно руското 
настъпление в Украйна. 
Миналата седмица Китай се въздържа от гласуване в Съвета за сигурност на ООН, което осъждаше инвазията в Украйна, 
допълва БиБиСи. 
 
√ Съветникът на Кремъл заяви, че е шокиран от нахлуването в Украйна 
Генералният директор на Руския съвет по международни въпроси Андрей Кортунов заяви в ексклузивно интервю за Скай 
нюз, че е шокиран от решението на Владимир Путин да нахлуе в Украйна. 
Скай нюз припомни, че Андрей Кортунов неведнъж е защитавал действията на Кремъл в миналото, но нахлуването в 
Украйна го е накарало да се чуди какво наистина си мисли неговият президент. 
В интервюто за Скай нюз Кортунов заяви, че наистина е бил шокиран, защото винаги е мислил, че военна операция е 
неприемлива. Според него сега е много важно Русия да предприеме стъпки да приключи тази война колкото се може по-
скоро. 
Моят съвет днес, с оглед на ситуацията на място, е постигането на примирие да се превърне в основен приоритет, каза 
Кортунов. 
Съветникът на Кремъл заяви, че не разбира логиката в действията на Путин. Скай нюз отбеляза, че Путин е ограничил 
групата от съветници само до така наречените „силовики“ или твърдолинейни генерали и разузнавачи, а хора като 
Кортунов, които проповядват по-голяма интеграция с останалия свят, са били изолирани. 
„Депресиран съм“, каза Кортунов в интервюто и допълни: „Мисля, че много хора в Кремъл сигурно също са депресирани, 
защото цената е много висока, защото загиват хора и това е нещо, което никога няма да забравим“. 
 
√ Брюно льо Мер: Западните санкции ще причинят колапс на руската икономика 
Френският финансов министър Брюно льо Мер заяви, че западните санкции срещу Москва заради нейната инвазия в 
Украйна ще доведат до колапс на руската икономика, предаде агенция Франс прес. 
Според него Франция "ще поведе всеобхватна икономическа и финансова война срещу Русия" и "ще причини колапса на 
руската икономика" в отговор на инвазията на Москва в Украйна. 
Говорейки пред френска телевизия и за радио France Info, той предупреди, че санкциите, наложени на Москва, ще 
навредят на гражданите, както и на преките цели, включително държавни служители и олигарси, и настоя, че мерките ще 
останат в сила, докато руският президент Владимир Путин не се откаже от амбициите си в Украйна. 
Брюно льо Мер също така посочи, че на ниво  Европейски съюз и Г-7 се обмисля нов кръг от санкции срещу Русия. 
Той също така призова френските компании да спрат операциите си в Русия, като добави, че ще проведе разговори с 
енергийните гиганти Total и Engie след съобщения от страна на British Petrolium (BP) и Shell за прекъсване на връзките с 
руския бизнес. 
 
√ Байдън: Путин сгреши, че ще разедини Запада. Ще плати скъпо за инвазията 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън заяви, че руският президент Владимир Путин „ще плати висока цена“ за 
инвазията в Украйна. 
По време на първата си реч за състоянието на съюза Байдън говори и за сплотеността на съюзниците. 
Американският президент начерта планове за справяне с инфлацията в Съединените щати. Речта му продължи 62 минути 
Украйна бе първият акцент в речта на Байдън. Той заяви, че Съединените щати се присъединяват към Канада и 
Европейския съюз и затварят въздушното си пространство за руски самолети в отговор на инвазията. 
Байдън каза, че руският президент Путин е преценил грешно готовността на САЩ и съюзниците да отговорят на руската 
агресия. Той отбеляза, че Путин е очаквал светът да се поддаде, но вместо това е срещнал „стена от мощ, която никога не 
е очаквал или си е представял – той срещна украинския народ.“ 
„Той отхвърли многократни опити за дипломация, той сметна, че Западът и НАТО няма да отговорят. Той сметна, че може 
да ни разедини у дома, в тази зала, тази нация. Той сметна, че може да доведе до разединение също в Европа. Путин 
сгреши. Ние сме готови. Ние сме обединени. И това направихме – останахме обединени.“ 
Американският също обоснова санкциите и смисълът от НАТО с думите:  
„От историята научихме следния урок – когато диктаторите не плащат цена за тяхната агресия, те причиняват повече 
хаос. Те продължават. И цените и заплахите за света и Америка продължават да се покачват.“   
Байдън каза още: 
„Знам, че новините от това, което се случва могат да са обезпокояващи за всички американци, но искам да знаете – ще 
сме добре. Когато историята за този момент е написана - войната на Путин в Украйна ще е направила Русия по-слаба, а 
по-голямата част от света по-силна“. 
Американският президент говори пред двете камари на Конгреса. Сред гостите бе и посланикът на Украйна в 
Съединените щати Оксана Маркарова, която получи бурни аплодисменти от дошлите. 
Подкрепа бе показана и навън с веещи се наред с американското и знамето на Вашингтон украински знамена по 
Пенсилвения авеню, което свързва Белия дом с Капитолия. Знамената бяха поставени по нареждане на кмета на 
американската столица. Синьо-жълти флагове и дрехи с тази палитра можеха да се видят и в Конгреса по време на 
речта.   
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Една от вътрешнополитическите теми бе тази за инфлацията. Байдън призова и за фокус върху американското 
производство и вериги за доставки.  
„Имаме избор. Един начин за справяне с инфлацията е да намалим заплатите и да направим американците по-бедни. Аз 
имам по-добър план за справяне с инфлацията. Намалете цените си, не заплатите. Правете повече коли и 
полупроводници в Америка. Повече инфраструктура и иновации в Америка.“ 
По темата за Covid-19 американският президент призова за преодоляване на политическите различия:  
„Спрете да гледате на Covid като разделяща партийна линия. Вижте го като това което е:  ужасна болест.“  
Байдън говори в момент, в който според проучване от миналия месец, цитирано от АП 44 процента одобряват как той се 
справя със задълженията си, а 55 процента не одобряват. През юли миналата година 60 процента са одобрявали 
работата му, допълва АП.   
Традиционно след речта на президента се изказа и опозиционната партия. Тази година републиканците представи 
губернаторът на Айова Ким Рейнълдс. Тя призова американците „да са обединени в солидарност със смелите украинци, 
които с кураж защитават страната си срещи тиранията на Путин.“ Но Рейнълдс също критикува Байдън и демократите, 
които според нея връщат страната в края 70те и началото 80те, когато в страната е имало голяма инфлация, ръст на 
престъпленията, a “Съветската армия се е опитвала да преначертае картата на света.“   
Рейнълдс посочи като провали на администрацията в чужбина съпроводеното с хаос изтегляне от Афганистан, тестовете с 
балистични ракети на Северна Корея и руската инвазия в Украйна. Тя допълни, че Америка „реагира на събитията в света 
вместо да ги води“ и че е време Съединените Щати да демонстрират сила по света.   
 
√ Западни компании се изтеглят от Русия 
Западни компании се изтеглят от Русия, съобщават информационните агенции. 
Петролният гигант ExxonMobile прекратява дейността си в Русия заради инвазията в Украйна, обяви компанията. 
Решението се отнася и до излизането от съвместните дружества с Роснефт, включително и от един от най-големите 
петролни и газови проекти в Русия „Сахалин 1“. Компанията прекратява инвестициите си в нови проекти в Русия, се казва 
още в съобщение от централата. 
Австрийският петролен концерн OMV окончателно се отказа от участие в два проекта за добив на природен газ в Сибир, 
съобщи ръководството на компанията. Прекратяват се преговорите с „Газпром“ за закупуването на близо една четвърт от 
акциите на добивната компания в Сибир. Освен това OMV ще преразгледа и участието си в газопровода „Северен поток 
2“, чието лицензиране Германия спря заради руското нападение над Украйна. 
Американският авиогигант „Боинг“ преустановява доставките на резервни части за Русия и прекратява голяма част от 
дейността си там. Компанията замрази и тренировъчната си дейност в Москва. 
 
√ "Северен поток-2" официално подаде молба за несъстоятелност 
Базираната в Швейцария компания "Северен поток 2" е подала молба за обявяване в несъстоятелност, предава "Франс 
прес". Новината идва, след като по-рано световните агенции прогнозираха подобно развитие и съобщиха, че компанията 
е освободила персонала си. 
Германия спря газопровода след нахлуването на Москва в Украйна. Берлин спря проекта, построен за доставяне на руски 
газ в Европа, тъй като Москва беше изправена пред поредица от санкции от Запада. 
„Северен поток стана неплатежоспособен поради санкциите на САЩ от миналата седмица“, каза Силвия Талман-Гут, 
икономически директор в швейцарския кантон Цуг, където е базирана компанията, пред обществения оператор SRF. Тя 
каза, че регионалните власти са били информирани във вторник, че компанията е подала молба за несъстоятелност и 
цялата ѝ работна сила от 106 души е била освободена. 
Съединените щати и Германия обявиха миналата седмица, че налагат санкции на руския проект за природен газ 
"Северен поток 2" заради нахлуването на Москва в Украйна. Насочването към „Северен поток 2“ – една от най-важните 
геостратегически инициативи на богатата на енергия Русия – обаче не попречи на Москва да започне пълномащабна 
инвазия в Украйна на 24 февруари, коментира АФП. 
 
√ Рязко поскъпване на газа, петрола и пшеницата на международните пазари 
Природният газ, петролът и пшеницата поскъпват рязко вчера на международните пазари вследствие от войната в 
Украйна и ескалацията на западните санкции срещу Русия. 
Природният газ поскъпна на европейския пазар с 24 процента. 
Петролът сорт Брент поскъпна с  близо 10 процента за деня и вече е над 107 долара за барел, съобщава АФП. Агенцията 
отбелязва, че скокът на цените е въпреки ангажимента на Съединените щати и други страни от Международната агенция 
за енергетика да освободят 60 милиона барела от резервите си. 
След като един от основните износители на пшеница - Русия, започна война срещу друг - Украйна, цената на 
пшеницата достигна вчера най-високото си равнище от близо 14 години. 
Основните опасения на пазарните анализатори са свързани със сигурността на доставките и неяснотата дали военните 
действия в Украйна ще ескалират, което ще доведе и до нови западни санкции. 
Вчера украинският външен министър Дмитро Кулеба открито призова  за пълно ембарго върху търговията с руски петрол 
и газ. По думите му първите решения в тази посока вече са взети от Канада и тази вълна ще продължи да нараства. 
Държавната информационна агенция на Обединените арабски емирства предаде вчера, че в телефонен разговор 
престолонаследникът на Абу Даби принц Мохамед бин Зайед и руският Владимир Путин са се съгласили да поддържат 
стабилността на енергийните пазари. 



12 

 

„Газпром“ от своя страна съобщи, че продължава транзитните доставки на  природен газ през Украйна в съответствие с 
заявките на потребителите. Вчера това количество е близо  110 милиона кубически метра, съобщиха от компанията. 
 
3е-news.net 
 
√ Ръст: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 498.48 лв. за MWh с ден за доставка 2 март 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 498.48 лв. за MWh и обем от 88 677.50 MWh с ден за доставка 2 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 517.37 лв. за MWh, при количество от 46 549.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 127.80 MWh) е на цена от 479.59 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 409.87 лв. за MWh и количество от 3426.8 MWh. 
Най-ниската цена от 381.58 лв. за MWh (3493.7 MWh) е отчетена за 04 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19-20 часа – 752.66-
753.00 лв. за MWh при количество от 3432.1 – 3435.4 MWh. Висока остава стойността и за 08 часа – 605.41 лв. за MWh ( 
4142.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 462.4 лв. за MWh при количество от 3236.3 MWh. 
Спрямо стойността от 422.37 лв. (215.95 евро) за MWh за 1 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 2 март 2022 г. се повишава до 498.48 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 254.87 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 1 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 671.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 449.76 лв. за MWh. 
В сравнение с постигнатите цени от 278.78 евро за MWh в Германия, както и Словакия, Унгария, Австрия (278.7 
евро/MWh) и другите държави цената на БНЕБ остава по-ниска. 
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     30,58%    2166.97 
Кондензационни ТЕЦ   48,99%    3471.98 
Топлофикационни ТЕЦ   5,31%    376.51 
Заводски ТЕЦ    1,79%    126.57 
ВЕЦ     2,66%    188.79 
Малки ВЕЦ    1,78%    125.94 
ВяЕЦ     5,30%    375.34 
ФЕЦ     2,88%    204.3 
Био ЕЦ      0,72%     50.89 
Товар на РБ         5786.41 
Интензитетът на СО2 е 448g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната за времето от началото на годината към 27 февруари намалява с 
31.83 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. делът на базовите централи се увеличава с 32.65 на сто 
Производството и потреблението на електроенергия продължават да се повишават. Салдото (износ-внос) остава високо в 
процентно отношение, но в сравнение с предходни отчетни периоди се наблюдава спад. Въпреки че базовите централи 
държат висок положителен дял при тях също има изменение в посока към понижение. По-добри са обаче данните за 
участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)в преносната мрежа, докато в разпределителната почти няма 
промяна. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус. Това става ясно от оперативната 
справка за енергийния баланс на България за периода от 1 януари до 27 февруари (1.01.2022 г. – 27.02.2022 г.) тази 
година спрямо аналогичния период на 2021 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на месец януари  до двадесет и седмия ден на настоящата 2022 се 
увеличава до обем от 9 546 537 MWh. Това представлява ръст с 22.69 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 
г. (плюс 22.36 % отчетени преди седмица за сравняван период до двадесети февруари). Година по-рано за същото време 
производството на електроенергия е възлизало на 7 780 749 MWh. 
Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период от първи януари до двадесет и седми февруари 
нараства до 7 404 158 MWh – ръст с 2.87 % (плюс 2.57 % отчетени през предходната седмица ). Преди година, за 
посочения период потреблението на електроенергия е било от порядъка на 7 197 845 MWh. 
Салдото (износ-внос ) запазва високият си дял в процентно отношение, но се наблюдава промяна на показателите в 
посока към спад. Така например, за сравнявания период от първия ден на настоящата година до двадесет и седмия ден 
на февруари салдото (износ-внос ) расте с 267.54 % - до обем от 2 142 379 MWh  ( плюс 273.40 % преди седмица, плюс 
265.32 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период, година по-рано салдото (износ-внос) е било от 
порядъка на 582 904 MWh. 
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Делът на базовите централи, според данните на системния оператор остава висок и се повишава  до обем от 8 219 450 
MWh, което е увеличение с 32.65 процента (+33.23 % преди седмица). За същия отчетен период на миналата година 
базовите централи са участвали с обем от 6 196 173 MWh. 
Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положително. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари до двадесет и седмия ден на месец февруари се 
увеличава с 14.30 % до обем от 248 878 MWh (плюс 12.11 % седмица по-рано). Година по-рано възобновяемите 
източници са участвали в преносната мрежа с обем от порядъка на 217 733 MWh. В частност тези данни се дължат, както 
на положителното участие на вятърните (плюс 10.3 %) и фотоволтаичните (плюс 36.68 %) централи, така и на биомасата 
(плюс 2.07 %). 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от началото на тази година към 27 февруари 
достига 338 990 MWh, което представлява увеличение с 20.04 % (+20.32 % седмица по-рано). През аналогичния период 
на миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 282 390 MWh. Тези показатели в частност се 
дължат на по-доброто участие на вятърните (плюс 24.82 %) и фотоволтаични (плюс 24.09 %) централи и въпреки силното 
понижение по отношение на биомасата (минус 21.65 %). 
Водноелектрическите централи остават на минус. Така за времето от първи януари до двадесет и седми февруари тази 
година делът им намалява (минус) с 31.83 % до обем от 739 219 MWh (-36.24 % седмица по-рано). За сравнение през 
аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕИ са участвали с обем от порядъка на 1 084 453 MWh. 
  
√ Ново сериозно покачване на цените по енергийните борси, пазарите поглеждат към 300 евро/мвтч за базова енергия 
Румънската OPCOM затвори при цена от 279,09 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 254,94 евро/мвтч за базова 
енергия 
Цените по енергийните борси в Европа се покачиха до нива, невиждани в последния месец. Стойностите за базова 
енергия отново гонят 300 евро/мвтч, което отново започва да тревожи бизнеса. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 279,09 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 2 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 290,63 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 251,55 евро/мвтч. 
Най-високата цена от 385,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в между 4 ч и тя ще бъде 195,10 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 69 254,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 2 март ще бъде 254,94 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 167,63 гвтч. Максималната цена ще бъде 385,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 195,10 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 2 март е 278,76 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 290,63 евро/мвтч. Най-високата цена от 385,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 233,14 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 72 297,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 2 март на Словашката енергийна борса е 278,76 евро/мвтч. Базовата цена на 
електроенергията на Чешката енергийна борса е 278,72 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава и Прага ще бъде в 20 
ч и тя ще е 385,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете държави в 4 ч и тя ще бъде 233,14 евро/мвтч. 
 На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 2 март е 278,64 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
290,63 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 72 319,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 385,00 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 233,14 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 278,78 евро/мвтч на 2 март. Пиковата цена ще бъде 290,56 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 459 627,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 385,00 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 233,14 евро/мвтч. 
 
√ Министрите на ЕС се подготвят за бъдеще без руски енергийни доставки 
Европейският съюз обмисля мерки за укрепване на енергийната си сигурност, тъй като все по-строгите санкции срещу 
Русия и ескалиращото насилие в Украйна породиха опасения относно сигурността на доставките на руски енергийни 
стоки през следващата зима. Европа внася около 40% от своя газ, 35% от суровия петрол и над 40% от въглищата си от 
Русия. Тъй като несигурността около този внос нараства и запасите на газ в ЕС падат под 30%, блокът търси алтернативи 
на руската енергия и внимателно планира следващата зима, предава европейското издание Euractiv. „Нашата ситуация е 
напрегната“, каза еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон, добавяйки, че Комисията непрекъснато информира 
министрите от страните от ЕС за своите прогнози, оценки и планове за извънредни ситуации. 
ЕС поне има „стабилни запаси“ от петролни запаси, обясни Симсон преди специално свиканата среща на министъра на 
енергетиката в Брюксел преди ден. Европейската комисия твърди, че дори Русия да спре всички енергийни доставки за 
Европа, тя ще може да преживее тази зима. „В краткосрочен план анализът на Комисията показа, че няма риск за 
сигурността на нашите енергийни доставки в ЕС“, каза Барбара Помпили, френският министър на екологичния преход. 
Франция заема ротационното председателство на Съвета на ЕС до юли тази година. 
Симсон също смята, че текущата оценка е, че „ЕС може да преживее тази зима безопасно. В момента газовите потоци от 
изток на запад продължават, доставките на втечнен природен газ (LNG) за ЕС са се увеличили значително, а прогнозата за 
времето е благоприятна“. Но ситуацията става по-предизвикателна, тъй като Европа гледа напред към зимата на 2022 г. 
„Следващата зима държавите-членки и Комисията ще засилят координацията си, за да увеличат капацитета ни за внос на 
втечнен природен газ например“, заяви Помпили. „Ще трябва да използваме нашите терминали възможно най-добре, 
трябва да напълним тези терминали, трябва да увеличим запасите си. И трябва да имаме повече търговия със страните 
производителки износители на синьото гориво“, добави тя. 
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Но въпреки фокуса на Помпили върху помощта, която може да предложи вносът на втечнен природен газ, европейските 
енергийни анализатори са все по-скептични относно способността на ЕС да се справи без руски газ следващата зима. 
В анализ, публикуван на 28 февруари, мозъчният тръст на Bruegel представи три сценария: 
(https://www.bruegel.org/2022/02/preparing-for-the-first-winter-without-russian-gas):  
1.     Изобщо да няма руски газ, което би наложило ЕС да намали търсенето на енергия с 10-15% от общото годишното 
ниво; 
2. Ограничен руски внос, поради което газопроводите "Северен поток 1" и "Турски поток" ще работят с капацитет, докато 
транзитът през Украйна и Полша ще спре. Това би означавало, че „Газпром ще спечели много пари“, докато Европа все 
още ще „страда от силно променливия пазар на газ“; 
3. Умерен руски внос без енергийни санкции от двете страни. Дългосрочните договорни задължения на Газпром (както е 
посочено от газовите потоци през 2021 г.) биха означавали, че хранилището в ЕС може да бъде „лесно попълнено“ и 
сценарият ще „доведе до по-ниски цени“. 
Германия е изправена пред своята зависимост от газ 
Тъй като ЕС преживява една смяна на парадигмата след друга, той гледа към „зависимия от газ слон в стаята“: Германия - 
най-голямата страна в ЕС и една от най-зависимите държави от руския газ. 
 

 
Зависимостта на европейските страни от руския газ, визуализирана от мозъчния тръст Bruegel въз основа на данни 

от ENTSO-G. Източник: Bruegel/Zachmann 
 
Според Роберт Хабек, германски заместник-канцлер и министър на икономиката и опазването на климата, „руската атака 
срещу Украйна трябва също да разтърси Европа по отношение на енергийната политика. Енергийната политика е 
политика за сигурност”. 
„Укрепването на нашия енергиен суверенитет укрепва нашата сигурност“, каза Хабек пред журналисти преди спешната 
среща в понеделник. Той предложи решение в две стъпки на енергийните проблеми на страната си. „Трябва да 
преодолеем голямата зависимост от руския внос на изкопаеми горива – разпалителят на войната не е надежден 
партньор“, обясни той. „Второ, трябва да движим напред енергийния преход на европейско ниво“. Самият Хабек вече 
предложи Европа да създаде стратегически резерви на природен газ и въглища. 
Съобщение на министерството, видяно от Der Spiegel, показва плана на Хабек: От началото на август 2022 г. германските 
газохранилиша ще трябва да бъдат пълни с 65%, увеличавайки се до 80% през октомври и достигайки пика от 90% на 1 
декември. 

https://www.bruegel.org/2022/02/preparing-for-the-first-winter-without-russian-gas
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Тогава, на 1 февруари, газохранилишата ще трябва да бъдат на 40% запълнени. Изготвянето на регламента за мандатите 
за съхранение в Германия беше тясно координирано със страните от ЕС и се очаква да бъде част от „великденския пакет“ 
на Хабек за бързи промени в енергийното законодателство. 
Що се отнася до съхранението на въглища, ситуацията се счита за по-предизвикателна, тъй като повечето германски 
въглищни електроцентрали работят по система „точно навреме“, което означава, че вносът на въглища се доставя 
направо до пещите. Правителството може да нареди на операторите на въглищни електроцентрали да съхраняват 30% от 
годишното потребление в резерв, сподели германски източник. 
Допълнителни архаични мерки 
Без значение какво се планира за следващата зима и въпреки уверенията, че Европа ще премине през тази, все още има 
опасения относно исторически високите цени на енергията. Очаква се Европейската комисия да представи следващата 
седмица последващи действия от своя октомврийски „инструментариум“ от мерки за справяне с тези високи цени на 
енергията, включително допълнителни начини за справяне с ценовия срив и анализ на настоящата ситуация. 
Например, обсъжда се „доброволен механизъм“ за намаляване на потреблението на енергия, за да се „овладее 
потреблението“, каза Помпили. „Разбира се, това е дискусия, [която] трябва да се проведе във всяка държава-членка“, 
добави тя. 
Наред с това се очаква да бъде предложен механизъм, който да предложи на потребителите на енергия стимул да 
намалят потреблението си, нещо, което вече е направено от мрежовите оператори в ЕС в по-малък мащаб. 
В моменти, когато търсенето на електроенергия изпреварва предлагането, на индустриалните оператори може да се 
предлагат финансови стимули да задържат производството, докато търсенето на енергия не спадне. Този нов тласък за 
енергийна ефективност в светлината на войната в Украйна може да въведе рамка за целия ЕС, за да гарантира, че 
подобни схеми ще станат по-широко разпространени и дори могат да засегнат домакинствата. „Вече мислехме за това, 
защото това е неразделна част от мерките, които искаме да въведем в средносрочен и дългосрочен план, именно за 
противодействие на нашата зависимост от Русия и други страни“, добави Помпили. 
  
√ SWIFT очаква инструкции да прекъсне достъпа до системата за разплащане на избрани руски банки 
В руската система за разплащане, аналог на SWIFT, вече са се присъединили 331 финансови организации, 
включително банки от Беларус, Армения, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан и Куба  
Операторът на SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) ще прекъсне връзката с избрани руски 
банки, след като получи правни инструкции и обсъди подробностите с властите, решили да наложат 
санкциите, съобщава на сайта си частната асоциация, която е оператор на системата. 
"Запознати сме със съвместното изявление на лидерите на Европейската комисия, Франция, Германия, Италия, 
Обединеното кралство, Канада и САЩ, в което те изразяват намерението си да въведат нови мерки за ограничаване на 
достъпа на отделни руски банки до нашите услуги за финансови разплащания. Дипломатическите решения са водещи в 
усилията на SWIFT да сложи край на тази криза и ние винаги ще спазваме законните решения за санкциите", се казва в 
изявление на SWIFT, публикувано но сайта на асоциацията. 
От компанията допълват, че SWIFT работи активно с властите на тези държави, за да разберем кои организации ще бъдат 
обект на новите мерки „и ще ги деактивираме веднага щом получим правни инструкции", заявиха от компанията. Така че 
формално, санкциите не действат, поне не е записано на сайта на асоциацията-оператор. 
SWIFT е система за обмен на финансови съобщения (платежни инструкции, нареждания за превод от централни банки, 
справочна информация) за извършване на транзакции на пазарите на плащания, ценни книжа и деривати. Системата 
обединява над 11 хил. финансови институции в повече от 180 държави в целия свят. 
SWIFT е частна асоциация със седалище в Белгия, която неведнъж е заявявала, че няма правомощия да взема решения за 
каквито и да било санкции. Асоциацията отбелязва на сайта си, че всяко решение за налагане или отмяна на санкции на 
държави или отделни субекти се взема единствено от компетентните държавни органи. Въпреки това, тъй като е 
регистрирана по белгийското законодателство, тя е задължена да спазва разпоредбите на Европейския съюз. 
Сегашното искане за изключване на Русия от SWIFT не е първото. Подобно искане беше повдигната още през 2014 г. след 
първите санкции срещу Русия. Оттогава въпросът периодично се поставя и обсъжда на различни нива, но никога не се е 
стигало до пълно изключване на всички руски баки едновременно. Темата стана много актуална през последните дни на 
фона на ситуацията около Украйна. 
За първи път през март 2012 г. SWIFT беше принудена по изключение да прекъсне връзката с всички ирански банки, след 
като ЕС се присъедини към санкциите на САЩ срещу използването на атомната енергия за цивилни цели от Иран, т. нар. 
ядрена сделка. През януари 2016 г. много от тези банки бяха извадени от списъците на ЕС и впоследствие отново се 
свързаха със системата на SWIFT. 
През 2014 г. Русия изгради собствена Система за финансови съобщения и разплащане (СПФС)*, която се определя от 
руските медии като аналог на базираната в Белгия SWIFT. По данни на Руската централна банка, през 2020 г. делът на 
съобщеинята, вкл. и за разплащане, предавани чрез руската СПФС, надхвърли 20% от вътрешноруския трафик през 
базираната в Белгия световна SWIFT, което е почти двойно увеличение за една година. Към руския SWIFT вече са 
свързани 331 финансови структури, включително банки, освен от Русия, но и от Армения, Беларус, Германия, Киргизстан, 
Казахстан, Таджикистан, Куба, Швейцария. 
*СПФС функционира на територията само на Русия от 2014 година, през октомври 2019 година се присъединяват 
платежните системи на Индия и Китай, а през 2020 г. отделни банки от чужбина с експозиции в Русия. 
 
 

https://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community
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Мениджър 
 
√ НАП отчита ръст на събраните просрочени задължения 
Близо 4 милиарда лева просрочени задължения са събрали публичните изпълнители на Националната агенция за 
приходите през изминалата година. Това е с над 200 млн. лв. повече в сравнение с 2020 г., като се наблюдава ръст на 
събраните суми за погасяване както на задължения, възникнали през годината, така и за по-стари, съобщават от НАП.  
Общо подобрение на събираемостта, отчитат още от Приходната агенция, като съобщават, че близо 98% от всички 
новодекларирани за внасяне данъци и осигуровки през 2021 г. са били заплатени в рамките на годината. По-високата 
събираемост се дължи на проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП, включително и ранно 
уведомяване на задължените лица, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове. 
Приходната агенция напомня за непогасени задължения чрез изпращането на електронни писма, в телефонни разговори 
или в лични срещи с публични изпълнители на НАП, като по този начин се стимулира доброволното погасяване на 
просрочени публични задължения и се разясняват възможностите за обезпечаване и плащане на дълговете при 
финансови затруднения.  
Данните на НАП сочат, че максимум в 3-месечен срок, след като получат електронно уведомително съобщение или е 
проведен телефонен разговор, над 45% от лицата погасяват изцяло задълженията си, а общият размер на дълга им 
намалява с 68%. След проведени срещи с териториални директори на НАП, близо 900 задължени лица са намалили дълга 
си към бюджета с над 320 млн. лв., а 157 от тях са погасили изцяло задълженията си на стойност 110 млн. лв.    
„Партньорският подход и активните мерки, които НАП предприема спрямо задължените лица, водят до бързи 
положителни резултати при събирането на публични дългове. Препоръчваме на гражданите и фирмите да ползват е-
услуги на НАП с ПИК или КЕП, за да се информират дали имат задължения и какъв е  актуалният им размер. В случаите на 
образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към 
компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените 
задължения към фиска. Благодарим на всички граждани и фирми, които навреме са заплатили своите данъци и 
осигуровки“, каза Боряна Жилова, директор на дирекция „Събиране“ в НАП. 
 
√ Над 2,078 млрд. лв. е проектобюджетът на София за 2022 г. 
2 078 156 361 лева е проектът за бюджет на София за 2022 година. Предвидени са инвестиции във всички стратегически 
проекти - метро, градски рингове, детски градини, зелен град, 
Собствените приходи са 820 милиона лева - от местни данъци и такси. 766 милиона лева е финансирането на държавни 
делегирани дейности, а именно заплати, осигуровки, издръжка, които ще бъдат до финансирани от Столичната община.  
"В тази изключително тежка ситуация, в която се намираме, успяваме да осигурим инвестициите в стратегическите 
обекти на града, да започнем изграждането на разширението на третата линия на метрото към квартал "Левски" и 
съответно в район "Слатина", да продължим изграждането и разширението на основните градски рингове, да осигурим 
строителството на детски градини в изпълнение на нашата програма, както и да продължаваме усилията за подобряване 
качеството на въздуха в София", заяви кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя очаква да има актуализация в 
проектобюджета за 2022 година през лятото.  
Бюджетът е с 200 милиона лева повече от миналата година, което се държи на два основни фактора – увеличаване със 
100 милиона лева за заплатите на учителите и 100 милиона от инвестиционни заеми – изграждане на третата линия на 
метрото и изграждане на градските рингове.  
584 милиона лева е размерът на инвестиционната програма, част от които са собствени средства и от европейски 
програми. 15,3 млн. лв. са от държавата.  
С 92 милиона лева се осигурява стартът на строителството на метрото към кв. "Левски Г". До края на годината ще започне 
строителството и на 6 километра метро в район "Слатина". Продължава да се настоява за средства от МС на намалените 
средства от Плана за възстановяване и развитие в размер на 40 милиона лева. Тези средства не са заложени в проекта за 
бюджет 2022 на Столичната община.  
120 милиона лева са предвидени за изграждане и ремонт на пътната инфраструктура - за изграждане на големите обекти 
- булевард "Тодор Каблешков", "Филип Кутев", "Ломско шосе", общо 16 обекта за изграждане. 34 обекта – улици в 
кварталите ще бъдат ремонтирани във всички райони на София.  
88,88 милиона лева ще бъдат инвестирани в изграждане на канализация. 
56,5 милиона лева са предвидени за инвестиции в образованието. Има готовност да започне строителство на 15 детски 
градини. 70 милиона лева са за строителство на детски градини и училища, като за по-голямата част от средствата ще 
помогне държавата.  
237 милиона лева ще се осигурят от такса "битови отпадъци", които ще бъдат разходвани за почистването на града. 150 
милиона лева са за дофинансиране на градския транспорт. 2 милиона ще бъдат инвестирани в спортни дейности. Ще 
започне изграждането на скейт парк в Северния парк. Очаква се София да има и нова детска поликлиника. 
"9 милиарда лева е приносът на София в държавния бюджет", подчерта кметът Фандъкова, която настоява столичната 
община да получи подкрепа от държавата, когато има нужда от финансова помощ. 
"В тази много сложна година осигуряваме инвестиции в стратегически обекти в града и осъществяване на важните 
дейности за функциониране на града. Имаме притеснение за реализацията на проекти през тази година", каза 
Фандъкова. 
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√ Антикорупционната комисия е с нов председател 
От вчера Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) е с нов председател. Временно поста заема досегашният зам.-
председател Антон Славчев, а Сотир Цацаров се връща в прокуратурата, която ръководи седем години до избора на Иван 
Гешев за главен прокурор, предава БНР. 
Антон Славчев за втори път оглавява временно комисията. Той беше начело на антикорупционния орган и през 2019 г. 
след скандала с терасата на тогавашния председател Пламен Георгиев. 
Смяната на Сотир Цацаров беше един от приоритетите, около които се формира настоящата четворната управленска 
коалиция. Тази смяна трябваше да стане чрез закон, но такъв все още не е внесен за обсъждане в Народното събрание. 
Антон Славчев е завършил е висше военно транспортно училище „Тодор Каблешков“  гр.София и Великотърновски 
университет  „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Право“. Има дългогодишен стаж в системата на МВР. В периода 
2008 г. до 2018 г. е служител на Държавна агенция „Национална сигурност“. От месец април 2018 г. е избран от 
Народното събрание за зам.-председател на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 
 
√ Гърция ще изгради втори терминал за втечнен природен газ в Александруполис 
Гърция ще изгради втори терминал за втечнен природен газ в Александруполис. Това обяви гръцкият премиер Кириакос 
Мицотакис в изказване пред парламента в Атина, посветено на гръцката реакция на руската инвазия в Украйна, 
съобщават гръцките медии. 
В емоционално слово пред гръцкия парламент Мицотакис заяви пълната подкрепа на Гърция за санкциите срещу Русия и 
изрази готовност страната да приеме бежанци от Украйна. Той определи събитията в Украйна, започнали миналата 
седмица, като „прелом във времето и в дългата история на Европа“. Мицотакис каза, че решението на руския президент 
Владимир Путин да разпореди нахлуване в Украйна е „явно нарушение на Хартата на ООН и на правилата за 
разрешаване на междудържавни спорове с мирни средства“. 
Гръцкият премиер заяви още, че Путин с употреба на сила е застрашил териториалната цялост на страна, с която Русия 
има тесни връзки, и е причинил смъртта на много хора, сред които и етнически гърци в украинския град 
Мариупол. Мицотакис припомни общата борба на руския и на украинския народ срещу нацизма и определи руския 
аргумент за нуждата от денацификация на Украйна като напълно безпочвен. 
Според Мицотакис руската инвазия има за цел да промени насилствено архитектурата на сигурността в Европа. „Руските 
заплахи срещу Швеция и Финландия говорят сами за себе си“, подчерта гръцкият премиер, предава БТА. 
Той каза, че Западът е призван да се обнови. „Не можем да стоим безразлични спрямо авторитарни лидери, които искат 
да преначертаят границите. Тук няма място за равна отдалеченост“, заяви Мицотакис. „Отговорът не може да бъде друг 
освен стратегическата автономност на Европа“, каза той и посочи необходимостта от развиване на стратегическото 
измерение на ЕС чрез споразумения между страните членки, като даде за пример гръцко-френското споразумение за 
отбранително сътрудничество. 
Той определи санкциите срещу Русия като огромен удар върху нейната икономика и изрази пълната подкрепа на Гърция 
за тях. Същевременно гръцката страна оказва хуманитарна и военна подкрепа за Украйна, съобщи той. „Готови сме да 
приемем и украински бежанци“, каза Мицотакис. 
По отношение на перспективата за енергийна криза Мицотакис каза, че не може да се изключат опити за изнудване от 
страна на Русия. Той заяви, че подобна перспектива вероятно ще предизвика временно поскъпване на енергоносителите, 
но са разработени механизми за отговор на европейско и национално равнище. Гръцкият премиер обяви в тази връзка, 
че страната ще изгради и втори терминал за втечнен природен газ в Александруполис с частни капитали.  
 
√ Конфликтът в Украйна: Тест за бъдещето на региона, Европа и света 
Всеобщият оптимизъм, дошъл след края на Студената война, бързо бе заменен от отрезвяващите реалности. Между 
кървавото разпадане на вече бившата Югославия и ужасите на терористичните атаки от септември 2001 г., светът осъзна, 
че разпадането на старото междублоково противопоставяне просто е отстъпило място на ново поколение заплахи, 
докато старите също не бързат да си отидат. В този смисъл, сегашният конфликт в Украйна се явява като своеобразно 
продължение на имперските амбиции на Русия, споделяни от Москва както по времето на Съветския съюз, така и на 
царска Русия, но с нови средства и още по-широк кръг заинтересовани играчи. 
Агресивната автократична политика на Владимир Путин неизбежно водеше към този момент. Широко застъпваната в 
Русия теза за постоянно настъпващият Запад и обръчът на НАТО, който се затяга около европейските граници на страната, 
сякаш не оставяха много съмнение за действията, които Москва ще предприеме в даден момент. Русия винаги е 
настоявала за буферна зона още от десетилетие на Студената война, която тогава се изпълняваше от сателитните 
народни демокрации в източна Европа. Днес почти всички от тях са част от Евроатлантическата общност и Путин вижда 
режима си притиснат в ъгъла повече от всякога. Анексирането на Крим през 2014 г. беше само крачка в последващото 
изпълнение на един добре замислен стратегически план на Кремъл за възстановяване на имперските му амбиции. 
Честите вътрешни кризи в Европейския съюз и междупартийните противоборства в съединените щати на фона на 
опустошителната пандемия от коронавирус сякаш изглеждаха перфектната буря, в разгара на която Русия да продължи с 
този план. 
Руската инвазия в Украйна обаче многократно надхвърля географските ограничения на конфликта и по всяка вероятност 
ще се превърне в преломен момент и тест за всички преки и непреки участници.  
За Москва залогът е очевиден и изключително висок. Предприемането на открити въоръжени действия в нарушение на 
международното право и при силна критика от страна на международната общност и в самото руско общество, както и 
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под заплахата за икономически санкции от безпрецедентен мащаб, може да бъде оправдано само с категоричното 
постигане на дълготрайните геополитически цели на Москва. Протакането на военните действия и евентуалният 
дългосрочен неуспех на Москва ще разклати значително позициите на Путин и ще даде допълнителни муниции на 
неговите критици у дома и в чужбина. В сходна позиция е и президентът на Беларус Александър Лукашенко, чиято власт 
бе сериозно разклатена миналата година. До момента той успява да играе успешно играта на баланс със своя могъщ 
съсед, възползвайки се доста от руската помощ, но без да позволява на Москва да разположи свои военни бази в 
Беларус. Ако засега непотвърдените съобщения за беларуски войници, навлезли в Украйна, се оправдаят, това може да 
бъде повратен момент и за бъдещето на Лукашенко. 
На свой ред, въпреки че в тези дни Украйна се бори преди всичко за своето оцеляване, тя със сигурност ще излезе от 
конфликта в качествено различно положение. Дори преди мащабните протести, започнали на 21 ноември 2013 г., когато 
тогавашният президент Виктор Янукович отказа да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз, за да 
засили отношенията между Украйна и Евразийския съюз, където Русия е основен играч, страната беше дълбоко 
разделена. Традиционно източната част на Украйна изпитва проруски пристрастия и влияние, както и доминиращата 
роля на руския език на фона на най-слабата религиозност, отчитана в страната (едва 57% в региона на Донбас). На свой 
ред, западна Украйна е ориентирана към политическите, обществените и религиозните ценности на Европа при силната 
доминация на украинския език. Неслучайно една от тиражираните руски цели е именно разделянето на страната на 
федеративен принцип с изричното условие нито една от двете да не стане държава-членка на НАТО или Европейския 
съюз. Подобен сценарий неминуемо навява паралели със следвоенното разделение на Германия. Въпреки, че исканията 
на Киев за незабавно членство в ЕС и Северноатлантическия пакт на този етап изглеждат прибързани и малко несериозни 
е сигурно, че следвоенна Украйна ще трябва веднъж завинаги да реши въпроса със своята трайна външнополитическа 
ориентация - стига да бъде в състояние изобщо да го направи сама. 
Докато се опитва да реагира на случващото се в Украйна, Европейският съюз продължава да води своята най-важна 
битка: със самия себе си. Кризисни моменти като този показват, че истинските победи и провали на идеята зад 
европейската интеграция се случват най-често в областта на стремежа към обща външна политика. Както беше преди 
почти две десетилетия по време на войната на водената от Съединените щати коалиция в Ирак, сега Европа отново е 
изправена пред разностранни национални интереси, които ѝ пречат да намери ясна обща позиция по въпроса. Най-
големите колебания идват от Германия, която е и пряко свързана с енергийния проект Северен поток 2, една от 
основните цели на които е да осигури пряк път на така важните ресурси до сърцето на Европа. Наред с Берлин, държави 
като Австрия, Унгария и Кипър също не бързат с крайни мерки позиции, за да не предизвикате излишно гнева на Москва. 
Действително, когато около 40% от енергийните доставки за Европейския съюз и идват от Русия и при недостатъчната 
диверсификация на този процес, европейските държави трябва внимателно да обмислят всеки свой ход и да вървят по 
тънката линия между ясната осъдителна позиция и съответните мерки от една страна и дългосрочното стратегическо 
партньорство с Русия в областта на енергийните доставки. 
Не по-малко ясно е очертано разединението между отделните сили и отвъд Океана, където дълбоките сътрсения в 
американския обществен и политически живот продължават вече поредна година. Често възприеманият като 
неубедителен президент Джо Байдън сега е изправен пред най-решителния външнополитически тест за своята 
администрация и неговите критици от Републиканската партия не пропускат случая, за да изтъкнат слабото му лидерство 
и ненужно меката политика към традиционен американски съперник на най-високо ниво. В дебатите там тези дни често 
припомнят агресивната реторика на неговия предшественик Доналд Тръмп, чието колоритно поведение в отношенията с 
останалите световни лидери често предизвикваше както възхищение, така и критика. Да бъдеш в опозиция е лесно, 
защото тежестта от взимането на конкретни действия пада другаде и републиканците със сигурност ще извлекат 
максимума като политически дивиденти от продължаващия конфликт. Ето защо с огромен интерес се очаква годишното 
обръщение на Байдън за състоянието на Съюза, което коментаторите определят като най-важната реч в неговата 
политическа кариера на фона на социално напрежение и растяща инфлация у дома и на конфликта в Украйна зад 
граница. 
Сякаш малко встрани от тези бурни обсъждания един човек тихичко и много внимателно следи случващото се. Като 
президент на най-многолюдната страна в света и генерален секретар на Китайската комунистическа партия, Си Дзинпин 
има своята дългосрочна визия за мястото на Китай в света и тя неминуемо минава през съседен Тайван: ябълката на 
раздора от десетилетия. Като два могъщи титана, Съединените щати и Китай почти непрекъснато се гледат изпод вежди, 
но последното обтягане на напрежението, свързано с Тайван, отново ни кара да се замислим къде е границата на 
агресивната дипломация и дали не е лесно в един момент тя да бъде премината, особено след като Русия вече даде този 
прецедент. Войната за Тайван вероятно ще бъде по-скоро дълга, отколкото кратка, регионална, отколкото местна, и 
много по-лесно е да започне, отколкото да приключи. Тя ще се разшири и ескалира, тъй като и двете страни търсят 
пътища към победа в конфликт, който никоя от страните не може да си позволи да загуби. Това също би представлявало 
сериозни дилеми за миротворчеството и висок риск от преминаване към военноядрено мислене. Изглежда, че 
специалистите по планиране на отбраната в Пентагона вярват, че могат да спечелят кратък конфликт в Тайванския 
проток, само като притъпят силата на китайското нахлуване. Китайските лидери от своя страна изглежда предвиждат 
бързи, парализиращи удари, които сломяват съпротивата на Тайван и поставят Съединените щати пред свършен факт. И 
двете страни биха предпочели една ограничена малка война в западната част на Тихия океан, но това не е войната, която 
биха получили - отново по примера на руската инвазия в Украйна, която доказа, че военното превъзходство и 
светкавичните действия също невинаги могат да гарантират ранна и категорична победа. 
При толкова много въвлечени и внимателно наблюдаващи конфликта страни е ясно, че неговият изход ще има трайни 
последици не само за политическата действителност и ориентация на Украйна, но и за трансатлантическата връзка, както 
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и за баланса на силите в глобален мащаб. Всичко това прави настоящата ситуация изключително интересна от гледна 
точка на науката за международните отношения, но това ще бъда тема, която ще занимава историци, международници и 
политолози след години. Задачата и тежестта да напишат тази история обаче се пада на съвременниците на този 
преломен момент. 
 
√ САЩ и ЕС разговарят за "още твърди мерки" срещу Русия 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън каза вчера по телефона на заместник-председателя на Европейската 
комисия Валдис Домбровскис, че трябва да си сътрудничат за налагането на "още твърди мерки" на Русия в отговор на 
нахлуването ѝ в Украйна, предаде Ройтерс. 
В съобщение на финансовото ведомство на САЩ се казва, че Йелън е потвърдила подкрепата на Вашингтон за 
украинския суверенитет и работи с партньорите си, така че "Русия да понесе своята отговорност". 
Президентът на Световната банка Дейвид Малпас и управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) 
Кристалина Георгиева обявиха в общо изявление, че двете институции координират действията си за осигуряване на 
финансова и политическа подкрепа за Украйна. Те казаха, че следващата седмица управителният съвет на МВФ ще 
обсъди искането на Киев, а управителният съвет на Световната банка ще решава тази седмица за отпускането на Украйна 
на пакет от най-малко 350 млн. долара. Отделно 200 млн. долара от Световната банка ще бъдат определени за 
украинската здравна и образователна система. 
Банката и фондът имат готовност да окажат значителна помощ на съседните на Украйна държави, засегнати от войната и 
заради пристигналите на тяхна територия бежанци, се казва още в общото изявление. 
След среща финансовите министри и управителите на централните банки на страните от Г-7, посветена на Украйна, 
Джанет Йелън съобщи вчера, че Седморката ще създаде специална група, която ще се съсредоточи върху замразяването 
и конфискуването на активи на членове на руския елит. 
 
√ Google премахва руски официални медии от новинарските си канали 
Компанията Google, част от корпорацията Alphabet Inc., потвърди, че премахва руски официални медии от новинарските 
си канали, вкл. търсачката Google News, заради инвазията на Русия в Украйна, предаде Ройтерс. 
По думите на Кент Уокър, президент по международните въпроси, "в тази извънредна криза ние предприемаме 
извънредни мерки, за да спрем разпространяването на дезинформация и да попречим на дезинфекционните кампании 
онлайн". 
Репортер на Си Ен Ен съобщи в "Туитър", че компанията Apple е прекратила всички продажби на оборудване в своя 
онлайн магазин в Руската федерация, допълва Ройтерс.  
Междувременно, британските власти обявиха, че замразяват активи на Руския фонд за преки инвестиции, който действа 
като суверенен фонд и има за цел да привлича капитали в сектори с висок потенциал за растеж, предаде 
Ройтерс. Лондон освен това замразява активи и на изпълнителния директор на фонда Кирил Дмитриев. 
 
√ Фондовата борса в Москва остава затворена и днес 
Фондовата борса в Москва остава затворена и днес за трети пореден ден, предаде Ройтерс. 
Затварянето е по разпореждне на Руската централна банка. От банката уточняват, че все пак ще допуснат ограничени по 
размер и обем операции. 
Фондовата борса в Москва не отваря от опасения, че като следствие на наложените мащабни санкции на Русия заради 
инвазията в Украйна ще последва масово разпродажба на акции и борсата може да се срине.  
 
√ Русия може да бъде лишена от право на глас в Съвета за сигурност на ООН 
Обединеното кралство обмисля да призове Русия да бъде изключена от Съвета за сигурност на ООН, предаде Би Би Си, 
която следи визитата на премиера Борис Джонсън в Полша. В съвместната пресконференция, която двамата държавни 
лидери дадоха, те изразиха своята увереност, че инвазията на Русия ще се провали. На нея британския министър 
председател обяви, че страната му е предвидила 220 млн. паунда за хуманитарна помощ. 
По-рано днес заседанието на Съвета за сигурност започна с новината, че САЩ гонят 12 руски дипломати на ООН, които 
обвиняват в шпионаж. Оливия Далтън, говорител на мисията на Съединените щати в ООН, обясни, че дипломатите  са 
„оперативни служители на разузнаването“, които „се занимават с шпионски дейности, неблагоприятни за нашата 
национална сигурност“. 
„Оръжията говорят сега, но пътят на диалога винаги трябва да остане отворен. Сега, повече от всякога, имаме нужда от 
мир“, призова Антониу Гутериш, генералният секретар на ООН пред асамблеята. 
Вече втори ден Съветът за сигурност на ООН заседава, на извънредна сесия след като руското вето спря приемането на 
резолюция за спиране на атаката на Русия. До края на сесията утре всички членове на организацията ще имат 
възможност да говорят за войната. 
Оливия Далтън, говорител на мисията на Съединените щати в ООН, по-късно каза в изявление, че 12-те са „оперативни 
служители на разузнаването“, които „се занимават с шпионски дейности, които са неблагоприятни за нашата национална 
сигурност“. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Войната в Украйна и ролята на Съвета за сигурност на ООН – постоянният представител на България Лъчезара 
Стоева 

- Трагедията на войната през погледа на генералния консул на България в Одеса Светослав Иванов 
- Позиции и решения в отбраната - бившият служебен министър Георги Панайотов 
- Бежанската вълна и хуманитарната криза - коментар на журналистите Константин Вълков и Явор Сидеров 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Запас заради Путин? Не, само питат 45 000 българи кои номер обувки носят 
в. Труд  - Мобилизация няма, казаха от властта 
в. Телеграф - Фалшиви пари вместо дипломи менте 
в. Монитор  - Общежитията безплатни за украинските студенти  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – БСП свали US "ястреба" Тагарев, имало вариант Петков да е и военен, но непубличният Заков се оказал 
неочаквано добър избор 
в. 24 часа - Само строителството и шивашката индустрия може да наемат 40 хил. украинци, и то веднага 
в. Труд  - Старт на учебната година - най-рано на 10 септември 
в. Труд - Някои особености на украинската пропаганда 
в. Телеграф - Добромир Заков е новият военен министър 
в. Телеграф  - 30 000 българи предлагат дом и дрехи 
в. Монитор - След три часа дебати и смяна в последния момент: Драгомир Заков седна на стола на Стефан Янев 
в. Монитор - Заплатата на медсестра у нас 10 пъти по-ниска от шведската 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Акад. Николай Денков, министър на образованието и науката: Обединени, университетите ще бъдат 
разпознати от водещи фирми и по-привлекателни за студенти 
в. Труд - Проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, пред "Труд": Гласят 
образование "на конвейер" от университети мастодонти 
в. Телеграф - Експертът по киберсигурност доц. Златогор Минчев: Възможно е разрастване на войната в Европа 
в. Монитор – Николай Миндов, председател на Асоциацията на екскурзоводите в България: Има риск туристическият 
сектор да пострада заради войната в Украйна 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Призрак на стагфлация изплува, ако Кремъл играе вабанк с газа 
в. Труд - Най-важните съюзници но Злото 
в. Телеграф - Ментето не спи. внимавайте! 
в. Монитор – Украинските бежанци да работят безпрепятствено! 
 
√ Предстоящи събития в страната на 2 март 
София 
- От 10:00 ч. Министерският съвет ще проведе заседание. 
- От 10:00 ч. в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще удостои с държавни отличия 

ръководители на структури от системата за пожарна безопасност и защита на населението и огнеборци, участвали в 
потушаването на горски пожари в България и Република Северна Македония през лятото на 2021 година. 

- От 11:00 ч., с благословението на Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, Негово 
преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит, ще отслужи панихида 
пред Докторския паметник, по повод 144 г. от Освобождението на България, за героите-медици, загинали в Руско-
турската война, дали живота си за свободата на България. 

- Във връзка с монтаж на пожарен хидрант на ул. „Шиндра“, кв. „Горубляне“ се налага спиране на водоподаването от 
09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Павел Красов“, ул. „Шиндра“, ул. 
„Камчия“ и бул. „Цариградско шосе“, съобщиха от "Софийска вода". Във връзка с реконструкция уличен водопровод 
на ул. „21-ви век“, кв. „Витоша“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на 
„Софийска вода”, живеещи в: бл. 1, бл. 7, бл. 8, бл. 9, бл. 10 и ул. „21-ви век“. 

 *** 
Бургас 

- От 19.00 часа в Държавна опера – Бургас ще започне тържествен концерт по случай 3 март с диригент – Йордан 
Дафов, солисти: Мария Цветкова-Маджарова и Яни Николов; гост – Атанас Кръстев – виолончело; оркестър и хор 
на Държавна опера – Бургас.  

*** 
Казанлък 
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- Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде в Казанлък, където ще се включи в тържествата по случай 
Националния празник на Република България 3 март. 

- В 17.30 часа пред сградата на община Казанлък ще се проведе церемония по издигане на националния флаг на 
България. 

- В 18.00 часа на площад „Севастополис“ вицепрезидентът ще произнесе тържествено слово за 144-годишнината 
от Освобождението на България, след което ще бъде извършена тържествена заря-проверка. 

 *** 
Стара Загора 

- От 09:00 ч. в зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора. 

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

