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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Нужна е спешна законова промяна за по-лесно наемане на бежанци от Украйна 
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, "Бизнес старт", 02.03.2022 
Необходима е промяна в нормативната уредба за улесняване на наемането на работа на бежанците от Украйна и 
работодателите са предложили конкретни стъпки. Това каза Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, в предаването 
"Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Живка Попатанасова. "Разбираме, че предложените промени не могат 
да бъдат приложени спрямо всички, идващи в България, но поне по отношение на единното разрешение за хората, които 
бягат от войната и трябва бързо да бъдат настанени, може да се приеме по-бърза процедура в координация с органите 
на МВР". 
"Бизнесът е много засегнат от тази война. Това е втори източник на неопределеност за плановете на бизнеса в 
рамките на по-малко от две години. Има нарушаване на веригите за доставки - и Русия, и Украйна са основен 
източник на метали. Всяко едно пренасочване, освен че не е планирано, е свързано със забавяне от  минимум шест 
месеца и оскъпяване на материалите с минимум 30%. В същото време имаме договори за доставка на готови 
изделия към тези две държави, чието изпълнение е невъзможно, както поради ембаргото, така и поради 
невъзможността за транспортиране".  
Държавата би могла да помогне със своевременна информация, координация и помощ за преодоляване на 
предизвикателствата, каза Ангелова. "Например в момента знаем, че има блокирани транспортни средства на 
сухопътните морски граници на Украйна". 
Мерките за подпомагане на бизнеса, които бяха предвидени по повод Covid, не трябва да се спират, а трябва да се 
преформулират и продължат, каза събеседничката. Това ще подпомогне инициативата на българските работодатели, 
които са заявили „в един глас“, че са „готови и много искат“ да дадат работа на бежанците от Украйна, като по 
„консервативни оценки“ на работодателите хората, които могат да се включат в българския трудов пазар около тази 
криза са около 200 хиляди души. 
Държавата трябва да помогне с организацията, координацията и предоставянето на съпътстващите услуги, категорична 
бе Милена Ангелова. "Единственият играч, който може да се справи с такъв мащаб от информация за свободни работни 
места, които се предлагат на бежанците, е държавата, посредством изградените от нея структури. Разчитаме на 
Агенцията по труда, Министерството на труда и социалната политика и на цялото правителство за координиране. Вместо 
да натрупваме грешки, които да се увеличават лавинообразно, да извлечем синергия от съвместните действия". 
"Колкото по-голяма е координацията, толково по-бързо ще се случи интеграцията, защото процесът е свързан с 
идентифициране на кандидатите за работа, придвижването им до съответното населено място, настаняване, 
грижа за децата. Искаме държавата да види бърза писта за издаване на разрешение за пребиваване и работа на 
тези чужденци, защото в момента процедурата за единно разрешително е неприложима за този случай и в същото 
време за координация на достъп до услуги от общ интерес като здравеопазване, образование". 
Трябва да се вземат и спешни мерки по отношение на цената на електроносителите, защото мораториумът изтича, каза 
още гостенката. Работодателите настояват за временно регулиране на пазара на квоти на въглеродни емисии от страна 
на Европейския съюз, защото е очевидно, че не можем да се справим с всички предизвикателства едновременно. 
"Трябва да се спрат продажбите от газохранилището в Чирен. Да се впрегнат всички държавни електропроизводителни 
мощности да работят на максимален капацитет и вместо да се ограничава износът, печалбите от него да бъдат ползвани 
за подпомагане и компенсиране на непосилните цени, когато те станат такива. Трябва да се продължат и компенсациите 
на потребителите на свободния енергиен пазар, особено за април и юни". 
"Войната е много сериозна криза, но в същото време ние не трябва да забравяме и останалите си задачи, като 
това, че планът за възстановяване и устойчивост още не е коригиран. Ние сме последната държава в ЕС, където 
планът не е одобрен. В същото време се бави опасно много споразумението за партньорство и отключването на 
оперативните програми и интервенциите по тях. Ако това бе направено България можеше да предложи бързи 
програми за преквалификация и езиково обучение на бежанците, за да се интегрират по-бързо на пазара на труда". 
Ефектите от забавянето на Плана за възстановяване и устойчивост и на оперативните програми ще бъдат лавинообразни 
и ще се усилват един друг, ако не се направи нещо по въпроса веднага. 
Вижте целия коментар във видеото. 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/103894-kak-voynata-v-ukrayna-shte-se-otrazi-na-biznesa-u-nas
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√ Бизнесът предлага законови промени за наемане на бежанци от Украйна 
Мерките за подпомагане заради пандемията не трябва да се спират, а да се преформулират и продължат, каза 
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ 
Работодателите в България са предложили на властите конкретни стъпки за спешна промяна в нормативната уредба за 
улесняване на наемането на работа на бежанците от Украйна. Това каза Милена Ангелова, главен секретар на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), пред Bloomberg TV Bulgaria 
"Разбираме, че предложените промени не могат да бъдат приложени спрямо всички, идващи в България, но поне по 
отношение на единното разрешение за хората, които бягат от войната и трябва бързо да бъдат настанени, може да се 
приеме по-бърза процедура в координация с органите на МВР", каза гостът. 
По думите ù държавата би могла да помогне със своевременна информация, координация и помощ за преодоляване на 
предизвикателствата. 
Мерките за подпомагане на бизнеса, които бяха предвидени заради пандемията не трябва да се спират, а трябва да се 
преформулират и продължат, каза гостът. Според Ангелова това ще подпомогне инициативата на българските 
работодатели, които са заявили "в един глас", че са „готови и много искат“ да дадат работа на бежанците от Украйна. 
"Единственият играч, който може да се справи с такъв мащаб от информация за свободни работни места, които се 
предлагат на бежанците, е държавата", отбеляза събеседникът. 
"Колкото по-голяма е координацията, толково по-бързо ще се случи интеграцията, защото процесът е свързан с 
идентифициране на кандидатите за работа, придвижването им до съответното населено място, настаняване, грижа за 
децата. Искаме държавата да види бърза писта за издаване на разрешение за пребиваване и работа на тези чужденци, 
защото в момента процедурата за единно разрешително е неприложима за този случай и в същото време за 
координация на достъп до услуги от общ интерес като здравеопазване, образование", каза Ангелова. 
 
АИКБ 
 
√ ПРИЗИВ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ 
Нашите партньори от Bulgaria Wants You са загрижени за съдбата на украинския народ и като платформа за кариера и 
живот в България вярват, че могат да бъдат полезни на бежанците от Украйна, търсещи работа и подслон у нас. 
„С подкрепата на българските работодатели се надяваме те да намерят тук стабилност и спокойствие в тази трудна 
ситуация“, се казва в призива им, който споделяме тук и във Фейсбук страницата на АИКБ. „Обръщаме се към всички 
компании с призив да споделите с нас подходящи обяви за работа, както и информация за актуални инициативи в 
отговор на кризата в Украйна. Bulgaria Wants You ще популяризира вашия акт на съпричастност и ще публикува 
безплатно всяко предложение за работа, което осигурява подслон или друг вид хуманитарна помощ“. 
За повече информация: 
Еmail: info@bulgariawantsyou.com  
Телефон: +359 877 496 777 
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√ Президентът Радев: Ничия памет не заслужава да бъде хвърлена на политическите бесове 
Кулминацията на тържествата вчера, посветени на 144-ата годишнина от Освобождението на България, беше на площад 
"Народно събрание". 
Тържеството започна с посрещане на знамената светини, след което президентът Румен Радев поздрави 
представителните гвардейски части. В словото си той акцентира, че отбелязваме паметта на българските възрожденски 
дейци - Паисий, Левски, Ботев и Раковски, на априлците, участвали във въстанието, на освободителната армия, 
благодарение на която Санстефанска България се появява на картата на съвременна Европа. 
Наш дълг е да пазим историята си от домогванията на безродници и осквернители, защото народ, който допусне да 
изгуби своята памет, е обречен да изгуби и своята свобода, каза президентът Румен Радев в словото си на 
тържествената заря-проверка по повод националния празник на площад "Народно събрание" в София. 
Той напомни, че разривът с паметта и ревизия на историята са причината за много трагедии. Отбеляза също, че отдаваме 
почит на доблестните войни без значение дали по произход са руснаци, украинци, белоруси, румънци или финландци. 
Всички те са в пантеона на българската свобода. Почитаме паметта на храбрите ни опълченци и ничия памет не 
заслужава да бъде хвърлена на политическите бесове, каза президентът. 
Ето словото на президента Румен Радев: 

https://bulgariawantsyou.com/
mailto:info@bulgariawantsyou.com
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"Скъпи съотечественици, 
Тази година отбелязваме националния си празник, когато Родината ни приема бежанци, а войната бушува близо до 
нас. Воюват синовете на два братски народа, чиито деди са положили кости на нашата земя, сражавайки се рамо до 
рамо за нашата свобода като воини от армията на цар Александър II, съкрушила Османската империя. 
За нас, българите, сегашната братоубийствена война е особено болезнена. Затова първият ми призив днес е да не 
допуснем ожесточението, което опустошава земите на север, в Украйна, да се всели и в нашите сърца, да влезе в 
нашия дом. 
Да отворим обятия за всички бедстващи, тъй както някога нашите предци са намирали закрила от робството в 
Бесарабия, Таврия, Запорожието, в Киев, Одеса, Москва и Петербург. Да бъдем хора. 
Надигнаха се гласове да не отбелязваме днешния празник. Но тъкмо разривът с паметта и ревизиите на историята 
са причина за много трагедии. 
Не! 
Ние сме тук, за да почетем имената на нашите възрожденци, на нашите четници, на Паисий, Раковски, Левски и 
Ботев, на априлците от 1876. На всички, които с делото и саможертвата си приближаваха възкръсването на 
България. 
Днес си спомняме за благородните умове на Толстой, Достоевски, Тургенев, Гладстон, Дарвин, на Виктор Юго, 
Джанюариъс Макгахан и Юджийн Скайлер, които събудиха съпричастността на света към съдбата на българския 
народ. 
Днес отдаваме почит на доблестните войни от Освободителната армия без значение дали по произход са руснаци, 
украинци, белоруси, румънци или финландци. Всички те са в пантеона на нашата, българската свобода. Почитаме 
паметта на храбрите ни опълченци. Ничия памет не заслужава да бъде хвърляна на политическите бесове. 
Скъпи съотечественици, 
Наш дълг е да пазим историята от домогванията на безродници и осквернители. Защото народ, който допусне да 
изгуби паметта си, е обречен да изгуби и свободата си. 
Вечна слава на хилядите знайни и безименни герои, отдали живота си за свободата и независимостта на 
Отечеството! 
Да живее България! " 
Тържествата в София започнаха в 11:00 часа с церемонията по издигане на националния флаг пред паметника на 
Незнайния воин. Президентът Румен Радев поздрави почетната гвардейска част, след което под звуците на химна беше 
издигнат националният трибагреник. Държавният глава поднесе венец пред Вечния огън. 
След това тържествата се пренесоха пред президентството, където по традиция от 2003 година беше извършена почетна 
смяна на гвардейския караул. Гвардейците са създадени като самостоятелно военно подразделение през 1879 година с 
указ на Княз Александър Първи Батенберг. 
 
√ 200 000 работни места за украинци у нас: В кои сектори има глад за кадри? 
Бизнесът е готов да осигури до 200 000 работни места в различни сектори на икономиката. 
Това стана ясно по време на среща на министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер с представителите на 
работодателските организации. 
Представителите на IT бранша изтъкнаха, че могат да назначат до 30 000 специалисти във високотехнологичните сектори. 
Те посочиха, че много от българските компании имат представителства в Украйна и са готови да осигурят работа в 
страната ни на специалистите оттам. 
20 000 работни места би могла да поеме текстилната промишленост. Има нужда от кадри и в преработващата 
промишленост, в селското стопанство, в туризма и други. Търсят се и машинни инженери, шофьори, строители. 
Национален координационен щаб с участието на работодателите ще подпомага украинските граждани, които търсят 
убежище и работа в страната ни. 
Ще бъде стартиран и единен информационен портал, където ще се качвана информация за наличните работни места в 
България за украинските граждани. В него ще има информация за това какви професионални квалификации и 
образование се изискват. 
"Трябва да канализираме процеса, така че по-лесно да включим бесарабските българи и украинци в пазара на труда у 
нас и да им осигурим достоен живот. Ще им бъдат осигурени възможности за облекчаване на условията за 
пребиваване и работа в България", посочи министър Лорер. 
Бесарабските българи и украинските граждани са добре дошли у нас, беше подчертано от всички на срещата. 
 
√ От другата страна на фронтовата линия: Как санкциите се отразяват на живота в Русия? 
Разказ от първо лице от Русия: Има много бежанци, които са в Ростов 
От другата страна на фронтовата линия: Как санкциите се отразяват на живота в Русия? 
"В Москва всичко е спокойно. Не можем да се върнем с дъщеря ми в България, тя е първи клас, учи в България, другото 
ми дете е в България. Не можем да се приберем, защото няма полети с руски самолети, въздушното пространство е 
затворено, българското посолство не дава никаква информация кога можем да се върнем, да ни евакуират, макар че 
вчера руски граждани се върнаха от България с руска авиокомпания", заяви в "Денят започва" Мария Георгиева-
Хайновская, която е омъжена за българин. 
По думите ѝ в Русия се показват данни за операцията в Украйна по новините, но информацията е различна навсякъде. 
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"Еврото расте, руската рубла пада и сигурно ще става още по-зле, ако пазаруваш по магазините излиза по-изгодно 
да плащаш с българска карта в Русия", допълни Мария Георгиева-Хайновская. 
Тя добави, че има много бежанци, които са в Ростов и идват от Донбас и Луганск, Русия ги е приела, като са им осигурени 
медикаменти и храна. 
 
√ Ниагарският водопад грейна в цветовете на българското знаме по случай Трети март 
Тази сутрин, точно в 5.00 часа българско време, едно от чудесата на света - Ниагарският водопад заблестя в цветовете на 
българския национален трибагреник. 
Събитието се провежда за втора поредна година и е плод на огромните усилия на генералното ни консулство в Торонто и 
със съдействието на кметството на град Ниагара фолс. По рано днес при издигането на българското знаме пред сградата 
на общината кметът на Ниагара фолс Джим Диодати подчерта, че това, с което познава българите е тяхната гордост, 
интелигентност и висока образованост. 
Като символ на българското единение зад граница - така хилядите наши сънародници, които живеят в област Онтарио, 
определят това изключително събитие. 
Българският национален празник бе споделен и от много украинци, дошли да изкажат своята благодарност за 
хуманитарната помощ, която българите в Онтарио събраха и дариха в мисията на Украйна. 
Ето какво сподели пред БНТ украинката Юлия: 
"Родена съм и съм израснала в Украйна, но живея тук от доста време. Дойдох да споделя днес вашия празник, защото 
вие сте наши славянски братя и оказвате огромна помощ на нашата нация в момента, на нашите бежанци с 
огромно благородство. Отворихте вашите домове, вашите хотели, дадохте на нашите граждани всичко, от което 
се нуждаят и ние сме ви истински благодарни за тази подкрепа в този истински труден момент за нашата 
страна!" 
 
БНР 
 
√ Тържествена заря-проверка по случай Трети март 
"Да не се поддаваме и да не допускаме ожесточението, което опустошава земите на север, в Украйна, да се всели в 
нашите сърца и да влезе в нашия дом!". 
За това призова президентът Румен Радев  в речта си на тържествена заря-проверка по случай Трети март на площад 
"Народно събрание" в столицата. 
Воюват синовете на два братски народа, чийто деди са положили кости на нашата земя, сражавайки се рамо до рамо за 
нашата свобода, каза държавният глава и призова да отворим обятия към всички бедстващи. 
По повод призивите да не отбелязваме 3 март като национален празник президентът заяви, че трябва да почитаме 
имената на нашите възрожденци и четници, на воините - без значение дали по произход са били руснаци, украинци, 
белоруси, румънци или финландци - и на опълченците. 
"Всички те са в пантеона на нашата, българската свобода", заяви държавният глава: 
"Днес почитаме паметта на храбрите ни опълченци. И никоя памет не заслужава да бъде хвърлена на политическите 
бесове. Скъпи съотечественици, наш дълг е да пазим историята си от домогванията на безродници и осквернители, 
защото народ, който допусне да изгуби своята памет, е обречен да изгуби и своята свобода". 
В церемонията участваха още вицепрезидентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Никола Минчев, 
премиерът Кирил Петков, председателят на Конституционния съд Павлина Панова, кметът на София Йорданка 
Фандъкова, дипломати, представители на религиозните общности, граждани. 
 
√ Зърнопроизводители алармират за държавна неофициална забрана на износа на зърно от България 
Репортаж на Веселина Миланова в предаването ''Нещо повече'' 
Зърнопроизводители от страната алармират, че държавата налага неофициална забрана върху износа на зърно от 
България. Това се случва броени дни, след като от Министерството на земеделието увериха, че в страната ни има запас 
от зърно за следващите две години. 
Радослав Христов от браншовата асоциация на зърнопроизводителите: 
"Писмено го няма никъде. Устно има разпореждане към митниците да се спре износът на българско зърно до 
неопределено време. Никой не знае докога. Двама търговци на зърно алармираха. Единият кораб на Балчик е натоварен, 
не му дават да отплува, като мотивът на митницата е, че правят митническа проверка. Вторият кораб е трябвало да влезе 
на Бургас. Забранено му е да влезе, тъй като му правят проверка на митническите документи". 
Български зърнопроизводители не са били спирани да изнасят стоката си, увери министърът на земеделието и храните 
Иван Иванов: 
"Ние нямаме забрана за износ на зърно. Министерството на земеделието не е спирало и не спира никакви товари, 
никакви кораби със зърно.". 
Относно новините за блокирани кораби земеделският министър посочи: 
"Не съм разследващ орган. Не е моя работа да следя кой е блокиран. Ако на някой документите му не са редовни и 
съответно има някоя институция, която счита, че документите не са редовни на този износ, предполагам, че има 
основание. Пак ви казвам, че не сме разследващ орган". 
Страната ни разполага със запаси от зърно за следващите две години, което гарантира спокойствие на пазара, посочи 
министърът. 
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"Складовете са пълни, няма недостиг на храни и няма да позволим страната да остане без зърно”, заяви Иванов. 
По думите му този следобед на европейско ниво ще бъде обсъдена мярката за ограничаването на движението на 
определени стоки. 
Междувременно цената на пшеницата на Чикагската стокова борса поскъпва в сряда до най-високо ниво от март 2008 г. 
около 10,59 долара за бушел заради увеличаващите се страхове за нарушаване на световните доставки с оглед на 
засилващата се руска инвазия в Украйна и налаганите в отговор на това все по-строги западни санкции спрямо Москва. 
Трябва да се има предвид, че на Русия и Украйна се падат около 29% от износа на пшеница в световен план. 
 

Графика на цената на пшеницата (в долари за бушел) 

 
 
√ БНБ: Санкциите срещу Русия ще доведат до повишена инфлация и забавяне на растежа 
Повишена инфлация и забавяне на икономическия растеж - това ще бъдат икономическите последици върху България 
заради санкциите срещу Русия, заяви гуверньорът на БНБ Димитър Радев в интервю за “24 часа”. 
По думите му “в България, за разлика от други европейски страни, нямаме руски банки. Ето защо банковият ни сектор е 
изолиран откъм преки рискове, произтичащи от войната в Украйна”. 
Цялото интервю на управителя на БНБ може да прочетете на сайта на централната банка. 
 
√ Любомир Дацов: У нас дори да има леко повишение на цената, няма да има недостиг на бензин и нафта 
Нашата рафинерия няма застрашен източник на доставка на петрол, каза още Дацов 
Интервю на Силвия Великова с Любомир Дацов 
"Според мен истерията да се презапасяваме с бензин, е по-скоро в сферата на спекулацииите, в социалните мрежи се 
разпространява и информация, че една политическа партия чрез пиарите си е организирала разпращането на есемеси, че 
трябва се презапасим с гориво, това за мен няма реална основа. Тази атака беше насочена към страховете на хората", 
каза за БНР Любомир Дацов, бивш заместник финансов министър и финансов експерт. "Може да е станала спекулация, 
може да е било хибридна атака, не е ясно все още. 
При тази цена на суровия петрол, макар, че нашата рафинерия зарежда от т.нар. "тежък петрол", той е внос от Русия в 
голямата си част, внасяме и от Ирак и от тази гледна точка нашата рафинерия няма застрашен източник на доставка на 
петрол. 
Бензините и дизела за нашата страна, за разлика от газа, могат да се докарат и от други рафинерии около нас - има 
такива в Турция или Гърция и било с цистерни, било по сухопътния пначин, могат да се доставят бензин или дизел. И 
затова в България дори да има леко повишение на цената, няма да има недостиг на бензин и нафта. За разлика от газа, 
особено ако се случат последиците от войната", поясни още Дацов. 
"Животът ще продължи и след тази руска инвазия. Така че, ако ние не наложим допълнителни санкции, за да се откажем 
от енергийните доставки под една или друга форма, аз не мисля, че ще има и недостиг на газ. Макар и на някаква 
завишена цена. Дори цената ще си остане според мен в рамките на този компонент", поясни още пред БНР Любомир 
Дацов. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ За да е град на бъдещето, София трябва да е по-привлекателна за инвеститори 
България в доклада „Европейски градове и региони на бъдещето 2022/23 г.” от световното издание на „fDi 
intelligence“ на „Financial Times“ 
В края на февруари т.г. беше публикуван доклад „Европейски градове и региони на бъдещето 2022/23 г.” от световното 
издание на „fDi intelligence“ на „Financial Times“. В документа освен големите западни градове попадат и такива от 
Източна Европа, включително София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. 

https://www.bnb.bg/AboutUs/PressOffice/POStatements/POADate/02_RADEV_20220302_BG
https://bnr.bg/post/101610428
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Докладът класира градовете в класация от 10 места, като някои от българските попадат на челните места. 
София заема второ място в класацията fDI strategy, трето място в категория „Човешки капитал и начин на живот” и е на 
седмо място по благоприятни условия за бизнеса. 
Една от най-значимите класации, в които попада столицата ни, е cost effectiveness. София е определена като един от 
основните градове от европейските региони, а останалите български селища са определени като малки градове и 
региони. 
По темата коментира гостът на Радио София Любомир Дацов - икономист, бивш заместник-министър на финансите и 
бивш общински съветник към Столичната община. 
Според Дацов чуждите инвестиции са сравнително малко в Европа, в това число и България.  Това обяснява защо Европа 
като континент в много отношения (особено в технологично) не е водеща. Според него има много неща, които трябва да 
бъдат променени, за да стигне средното световно ниво. 
В Европа през последните години се концентрира и модернизира автомобилната индустрия, има износ на фирми и у нас 
това се почувства. В останалите сфери инвестициите, които се правят, са на базата на реинвестиране на печалбата на вече 
влезли фирми. 
България сравнително малко привлича нови инвестиции, защото има много проблеми пред чуждестранните 
инвеститори, посочи Любомир Дацов. Но като цяло страната разполага с поле за възможности и целенасочена политика, 
която развива условията у нас. 
„България „блести” в областта cost effectiveness, колко е ефективен стандартът и начинът на живот. 
Продължавам да смятам, че най-доброто, което трябва да правим, е да привличаме всякакъв вид инвестиции и всеки 
един инвеститор, независимо малък или голям, във високо иновативен или трудово интензивен сектор. Трябва да е 
добре дошъл и да има възможност да работи и прави печалба в България” - коментира финансистът. 
Докладът „Европейски градове и региони на бъдещето 2022/23 г.”  от световното издание на „fDi intelligence“ на 
„Financial Times“ и тази година включи български градове в категориите си за центрове, потенциално подходящи за 
инвестиционни решения. Занимава се с изследване като цяло на инвестициите - не само в Европа, а в света. 
Поставя акцент върху зелените инвестиции, които стават все повече. В доклада се споменава, че освен във 
Великобритания, Германия и Испания, започва да има такива инвестиции в Полша, Гърция и Румъния. 
Но когато говорим за инвестиции в България е важно да споменем IT сектора. Според Георги Пенев, директор на 
Българската финтех асоциация, там са голямата част от инвестициите: 
„Това, което виждаме от доклада е, че България е една от най-добрите държави, конкретно София град, където можеш 
да развиваш инвестиции, това е най-ефикасно да го направиш от нашата територия. Под ефикасно се разбира, колко 
струва да отвориш компания, да оперираш от територията на България, да изнесеш продукцията си навън. Това е 
свързано, разбира се, с минималната заплата в страната, която е една от най-ниските в Европейския съюз и въобще в 
Европа.” 
Според Пенев, в условията на войната можем да очакваме Минск и Киев, които също са в класациите със София, да 
слязат надолу в тази таблица или не се знае дали въобще ще останат в нея. 
„Може би се отваря един вакуум и възможност за България, колкото и неприятно да звучи и трябва да се възползваме.”  
Специалистът каза още, че има 45 чуждестранни финтех компании в страната ни и би било трудно да си създадем тук 
сами, но е хубаво че българи работят в тях, а след това напускат и правят собствени компании или пък се вливат в 
български такива. Но е положително, защото като цяло развиват българската икономика. 
„Много е трудно времето за инвестиции. Виждам все по-малко хора да инвестират, още по-малко - да инвестират в 
компании, а това търсим тук, в България. С оглед на това, че чуждестранни инвестиции от региона на Украйна се изтеглят 
и търсят ново място, можем да се надяваме, че се отварят нови възможности за България.“ 
 
√ Кафе „Европа“ 2022: открита дискусия между европейски журналисти и граждани 
Събитието в литературен клуб „Перото“е част от програмата на Председателството на Франция на Съвета на 
Европейския съюз 
Френският институт в България подготвя културна програма, посветена на Председателството на Франция на Съвета на 
Европейския съюз. Френското ротационно председателство започна в началото на 2022 година и ще продължи до месец 
юни. Един от основните приоритети е задълбочаване на културата, изкуството и образованието – сфери, които са 
изключително важни за силата и сплотеността на Европа. 
По инициатива на Френския институт в Париж на 5 март 2022 г. от 11 ч. 30 европейски града ще се включат в отворената 
дискусия кафе „Европа“ за свободата на пресата и нейното бъдеще. Събитието е продължение на дългата европейска 
традиция  на дебати и срещи и в него ще участват медии и граждани. 
Френският институт в България се присъединява към инициативата като организира две събития в София и Варна. 
В София в литературен клуб „Перото“ дискусията ще се проведе между журналистите Светослав Иванов от BTV и Мариан 
Нагушевски, главен редактор в TV5 Monde. 
Във Варна в кафенето на културен център „Морско казино“ публиката ще се срещне с журналистката на свободна 
практика Ива Георгиева и с Вероник Барондо от Arte. 
Във фокуса на дискусията ще бъдат въпросите свързани с доверието в медиите, политическата и икономическата им 
независимост, бъдещето на професията в контекста на дигиталните и технологичните сривове, дезинформацията и 
фалшивите новини. 
Пиер Колио, директор на Френския институт в България разказа в „Артефир“ за събитията организирани от Френския 
институт в България посветени на френското председателство на Съвета на Европейския съюз. 

https://bnr.bg/post/101609900/balgaria-trabva-da-stane-po-privlekatelna-za-investitori


7 

 

Повече информация за предстоящите събития може да намерите тук. 
 
√ Извънредни заседания на външните министри на НАТО и на ЕС 
Министрите на външните работи на страните от НАТО ще проведат извънредна среща в Брюксел днес на тема руското 
нашествие в Украйна и възможният отговор на съюзниците. 
На заседанието ще присъстват Финландия, Швеция и държавите от Европейския съюз. 
Също днес по-късно е предвиден пореден извънреден Съвет „Външни работи“. България ще бъде представена и на двете 
заседания от министъра на външните работи Теодора Генчовска. 
 
√ ЕС изключва от системата SWIFT 7 руски банки 
ЕС изключва от системата SWIFT седем руски банки. Решението е публикувано в официалния вестник на ЕС и ще бъде 
задействано от 12-ти март. 
Става дума за банките "Откритие", "Новикомбанк", "Промсвязбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк", "Внешекономбанк" и 
"ВТБ Банк". Засега мярката не се прилага към "Газпромбанк" и "Сбербанк". 
Тя засяга всички юридически лица, образувания или органи, базирани в Русия, 50 на сто или повече от чиито 
имуществени права са пряко или непряко притежание на посочените банки. Забранява се също инвестирането, участието 
или подпомагането на бъдещи проекти, съфинансирани от Руския фонд за преки инвестиции. Освен това се забранява 
продажбата, снабдяването, превеждането или износът на банкноти евро към Русия. 
От днес Съветът на ЕС преустановява и разпространението на руските държавни канали "Спутник" и "Русия днес" в 
Общността. Санкциите обхващат всички средства за предаване и разпространение. Спрени са всички съответни лицензи, 
разрешения и договорености. Тези мерки обхващат всички страни — членки на ЕС . 
Европейският съюз наложи и санкции срещу 22-ма високопоставени военни офицери от Беларус заради помощта на 
Минск за руското нахлуване в Украйна. Санкционирани са 6-ма генарали и 16 полковника. Те са добавени в черния 
списък на Европейския съюз и им се налага забрана за пътуване в блока, както и замразяване на активи. 
 
√ Молдова обяви кандидатурата си за присъединяване към ЕС 
Грузия официално подаде молба за членство в ЕС 
Молдова официално обяви кандидатурата си за присъединяване към Европейския съюз, предаде АФП. Президентката 
Мая Санду даде пресконференция, на която съобщи, че е подписана молба за членство и е изпратена в Брюксел. 
„Това е ден, който бъдещите поколения ще признават с гордост за момента в нашата история, в който страната ни 
необратимо хвърли котва в европейското пространство“, заяви молдовският външен министър Нику Попеску. 
Към момента Молдова има само подписано споразумение за асоцииране към Евросъюза от 2014 година. 
По-рано вчера и Грузия подаде молба за пълноправно членство в Съюза. 
АФП отбелязва, че на Молдова и Грузия предстои дългогодишен присъединителен процес, включващ мащабни и нелеки 
реформи. Освен това, всяка от настоящите страни членки има право на вето върху ново разширяване на Съюза. 
 
√ Преговорите Москва - Киев: Принципно споразумение за хуманитарни коридори за евакуация на цивилни 
На втория кръг от преговори между представители на Киев и на Москва за прекратяване на огъня в Украйна, проведен 
снощи, не е постигнат пробив. Това е заявил Михайло Подоляк - ръководителят на украинския преговарящ екип на 
границата на Украйна с Беларус, цитиран от „Ройтерс“. 
„За голямо съжаление, не постигнахме резултатите, на които се надявахме“, каза Подоляк. Но допълни, че има 
принципно споразумение за отваряне на хуманитарни коридори за евакуация на цивилно население от зони, в които се 
водят бойни действия. Възможно е и в тези точки да има прекратяване на огъня, докато е в ход евакуацията. 
Това потвърди и ръководителят на руската делегация на преговорите - Владимир Медински, съветник на президента 
Владимир Путин. 
Трети кръг преговори се предвижда идната седмица. 
Междувременно Володимир Зеленски заяви на пресконференция в Киев, че единственият начин да бъде спряна Русия е 
преки преговори между него и Владимир Путин. 
 
√ Украйна спира износа, но не и транзита на природен газ 
От полунощ Украйна спира износа на природен газ, съобщи украинската агенция Укринформ, като цитира съобщение на 
украинския газов оператор. 
В съобщението пише, че спирането е в изпълнение на решението на Кризисния комитет на страната и в рамките на 
Националния енергиен плен при извънредна ситуация. 
В текста е уточнено, че газовият оператор прекратява транспортирането на синьото гориво до изходните пунктове на 
украинската газопреносна мрежа. 
През миналата година страната е изнесла над 2 милиона кубически метра синьо гориво, като най-големите количества се 
изпращат за Унгария, Словакия и Полша. 
Същевременно от украинската газова компания уточниха, че решението за спирането на износа на газ, няма да повлияе 
на транзита през територията на страната. 
 
 
 

https://institutfrancais.bg/
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√ Руски сили превзеха украинска АЕЦ, няма повишена радиация след пожар там 
Руски части са завзели атомната електроцентрала „Запорожие“ в югоизточната част на страната, твърдят местните власти, 
цитирани от Ройтерс. По-рано на територията на централата избухна пожар в резултат на руски обстрел, който бе 
потушен тази сутрин. Няма повишена радиация в района. 
Персоналът на съоръжението остава на работните си места и осигурява безпрепятственото му функциониране, се казва 
още в изявлението на украинските местни власти. 
Пожарът е избухнал на три етажа в административна сграда в атомния комплекс след ожесточен руски обстрел според 
властите. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че огънят е потушен малко след 6 часа местно 
време. . 
Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) заяви, че няма повишена радиация в района на АЕЦ „Запорожие“ 
след пожара. От съображения за сигурност е бил изключен един от атомните реактори, но централата продължава да 
функционира нормално и няма промяна в радиационния фон, увери генералният директор на МААЕ Рафаел Роси. Той 
допълни, че агенцията е поставила в готовност екипа си за кризисни ситуации. 
„Запорожие“ е най-голямата атомна електроцентрала в Украйна, там се помещават шест от 15-те ядрени реактора на 
страната. 
Украинският енергиен министър Херман Халушченко призова НАТО и страните с ядрени оръжия да направят 
професионална оценка и да се намесят, за да спрат обстрела над АЕЦ „Запорожие“. В разговор с американската си колега 
Дженифър Гренхолм Халушченко е призовал за затваряне на въздушното пространство над Украйна. Американската 
министърка потвърди за разговора и посочи, че руските военни действия близо до централата са много опасни и трябва 
да спрат. 
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че прибягва до „ядрен тероризъм“ и иска да „повтори“ 
Чернобилската катастрофа. 
По-рано Зеленски поиска от Владимир Путин разговори на четири очи, като заяви, че това е единственият начин да се 
сложи край на войната. 
След втория кръг от преговори руските и украинските представители се споразумяха да организират хуманитарни 
коридори за евакуация на цивилни граждани, което беше оценено като положителен ход от международната общност. 
Южното пристанище Мариупол остава под обсада като местните власти съобщават за интензивен обстрел. 
Киев остава под контрола на правителството, а голям руски брониран конвой е блокиран на около 30 км разстояние от 
украинската столица. 
Украинското посолство в Берлин поиска от германското правителство допълнителни доставки на оръжие. Списъкът с 
оръжия включва танкове, бойни машини за пехотата, артилерийски и зенитни системи, бойни и поддържащи 
хеликоптери, бойни и разузнавателни дронове, транспортни самолети и бойни кораби. Оръжията са „необходими 
спешно“, според нотата. 
Съединените щати и Обединеното кралство наложиха допълнителни санкции на още няколко руски олигарси. 
 
√ Руският премиер обяви нови мерки в подкрепа на малкия и средния бизнес 
На фона на западните санкции руският премиер Михаил Мишустин обяви нови мерки в подкрепа на малкия и средния 
бизнес. Мишустин уточни, че се подготвят промени в редица нормативни актове, които да осигурят по-добра социална 
защита на хората. 
От 10 март до края на годината се въвежда мораториум върху проверките на едноличните търговци и представителите 
на малкия и средния бизнес. Увеличава се крайният срок за плащането на данъците на федерално и регионално 
равнище. 
Започва нов етап на амнистия на капитала, който предвижда легализиране не само на акциите и облигациите, но и на 
производните финансови инструменти. 
Отделят се 50 милиона долара за изплащане на кредитите на селскостопанските производители. С над 60 милиона 
долара ще се финансират програмите за преференциално кредитиране на малкия и средния бизнес. 
Специални мерки са предвидени и в подкрепа на IT-сектора. Компаниите се освобождават за три години от проверки и 
плащане на данък върху печалбата. Служителите ще могат да получат изгодни ипотечни кредити, а тези до 27-годишна 
възраст - да отложат влизането си в казармата. 
Руският президент Владимир Путин подписа указ в подкрепа на развитието на информационните технологии. 
 
√ „Лукойл“ призова за незабавно спиране на боевете в Украйна 
Руският петролен гигант „Лукойл“ призова за незабавно спиране на боевете в Украйна и така стана една от първите 
големи местни фирми, обявили се против нахлуването на Русия в страната. 
Компанията изрази своята загриженост за продължаващите трагични събития в Украйна и дълбоко съчувства на всички 
засегнати в тази трагедия, пише в изявление на „Лукойл“, в което се настоява за решаване на конфликта чрез 
дипломатически средства. 
От компанията увериха, че ще продължат усилията си да „осигурява надеждни енергийни доставки на потребителите по 
целия свят“. 
 
√ САЩ ограничават износа на нефтено и газово оборудване за Русия 
Петролът Брент скочи към $ 115 за барел, а американският лек суров петрол - до 112,50 долара 
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Администрацията на американския президент Байдън наложи нов набор от експортен контрол върху продажбите на 
оборудване за добив на нефт и газ в Русия и на напреднали технологии за военна употреба в Беларус, продължавайки да 
засилва икономическите санкции както срещу Москва, така и за нейния съюзник - Минск, съобщават "Файненшъл таймс" 
и Ройтерс. 
Ходът за ограничаване на износа на оборудване, използвано в руския енергиен сектор, идва в момент, когато 
американски и европейски представители обсъждат дали да забранят вноса на петрол и газ от Русия, имайки предвид 
рисковете от скок в енергийните цени. 
САЩ обаче остават отворени за намерението да се опитат да ограничат способността на Русия да се развива като ключов 
глобален доставчик на енергия. 
"Съединените щати и нашите съюзници и партньори нямат стратегически интерес да намалят глобалното предлагане на 
енергия, което би повишило цените на бензина за американците. Ето защо ние отделихме енергийните плащания от 
нашите финансови санкции. Но ние и нашите съюзници и партньори споделяме силен интерес към влошаване на статута 
на Русия като водещ доставчик на енергия с течение на времето. Тези действия ще помогнат за постигането на тази цел, 
като същевременно ще защитят американските потребители“, се посочва в официално изявление на Белия дом. 
Американската администрация обаче предупреди, че може да блокира руския петролен износ, ако Москва засили 
агресията срещу Украйна. "Това остава на масата, но трябва да преценим какви ще бъдат всички въздействия", каза 
говорителят на Белия дом Джен Саки пред телевизия MSNBC. 
Заместник-директорът на Националния икономически съвет Бхарат Рамамурти пък посочи пред MSNBC, че Белият дом 
все още не иска да предприеме подобен ход. 
"Санкции по отношение на руски петрол и газ в този момент би имало ефект върху потребителите в САЩ и всъщност би 
могло да бъде контрапродуктивно по отношение на повишаването на цената на петрола и газа в международен план, 
което би могло да означава повече печалби за руската петролна индустрия“, отбеляза той. 
Междувременно петролните фючърси поскъпват за трети пореден ден на търговия с оглед на очакванията, че пазарът ще 
продължи да изпитва недостиг на доставки в продължение на месеци след западните санкции срещу Москва. 
Фючърсите на петрола Брент се повишиха до 115,11 долара за барел, достигайки най-високо ниво от септември 2013 г. 
Фючърсите на американския лек суров петрол също се повишиха над 110 долара, достигайки 112,50 долара за барел - 
най-високо ценово ниво от май 2011 г. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 

√ Агенция "Фич" понижи руския кредитен рейтинг до ниво на "боклук" след западните санкции 
Агенция "Фитч" (Fitch) понижи кредитния рейтинг на руския държавен дълг до статут на "боклук", като това е последната 
стъпка от поредицата ходове на агенциите за кредитен рейтинг след инвазията в Украйна и последвалите серии от 
западни санкции срещу руската икономика, съобщава "Файненшъл таймс". 
"Фич" понижи кредитния рейтинга на Русия до ниво "B", което е с цели пет степени под инвестиционния рейтинг, като в 
същото време постави страната под негативно наблюдение, което предполага, че кредитният й рейтинг може да бъде 
намален допълнително. 
Преди това Русия беше оценена от "Фич" с кредитен рейтин на ниво от "ВВВ", или две степени на т.нар. нива на "боклук" 
(нива на високорисков рейтинг). 
"Фич" посочи, че тежестта на санкциите, наложени на Русия в отговор на атаката й срещу Украйна, "представлява 
огромен шок за кредитните основи на Русия" и "може да подкопае нейната готовност да обслужва държавния си дълг". 
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"Развитията ще отслабят външните и публичните финанси на Русия, ще ограничат сериозно нейната финансова гъвкавост, 
значително ще намалят тенденцията на растеж на БВП и ще повишат вътрешния и геополитическия риск и несигурност", 
смята една от трите водещи кредитни агенции. 
Рейтинговата агенция също така заяви, че е поставила руския кредитен рейтинг под негативно наблюдение, отчасти 
поради потенциала за по-нататъшни санкции и несигурността относно политическия отговор на Русия. 
Понижаването на рейтинга идва само дни, след като и агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P) намали своя рейтинг за 
държавния дълг на Русия до ниво на "боклук". 
Междувременно трета водеща агенция "Мудис" (Moody's) постави под негативно наблюдение суверенния рейтинг на 
Русия за евентуалното му понижаване до статус на "боклук". 
 
3е-news.net 
 
√ Ръст с 39.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 708.44 лв. за MWh с ден за доставка 4 март 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 708.44 лв. за MWh и обем от 86 860.60 MWh с ден за доставка 4 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е увеличение с 39.95 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 730.42 лв. за MWh, при количество от 45 152.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (31 708.10 MWh) е на цена от 686.46 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 651.89 лв. за MWh и количество от 3405.4 MWh. 
Най-ниската цена от 550.01 лв. за MWh (3460.2 MWh) е отчетена за 03 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 873.32 лв. за 
MWh при количество от 3522.6 MWh. Висока остава стойността и за 08-09 часа – 801.89 лв. за MWh ( 3870.6 – 3969.8 
MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент се понижава до 699.35 лв. за MWh при количество от 
3301.5 MWh. 
Спрямо стойността от 506.20 лв. (258.81 евро) за MWh за 3 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 4 март 2022 г. се повишава до 708.44 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 362.22 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud  
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 3 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1957.30  MWh при средно претеглена дневна цена от 576.49 лв. за MWh. 
Постигнатата на БНЕБ стойност остава сравнима с отчетената във Франция – 363.7 евро за MWh и 358.78 евро за MWh в 
Германия и е по-ниска от тази в Румъния – 384.44 евро за MWh. В този диапазон са цените и на останалите 
електроенергийни борси с изключение на Полша – 153.99 евро за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                  MW 
АЕЦ    30,28%     2165.75 
Кондензационни ТЕЦ  45,28%     3238.96 
Топлофикационни ТЕЦ  5,22%     373.4 
Заводски ТЕЦ   2,37%     169.63 
ВЕЦ    7,36%     526.79 
Малки ВЕЦ   1,44%     103.29 
ВяЕЦ    4,45%     318.21 
ФЕЦ    2,95%     210.73 
Био ЕЦ     0,65%      46.82 
Товар на РБ         5085.06 
 
√ Делът на вятърните мощности на 2 март в производството на електроенергия в Европа е 11,5 % 
Общото производство на електроенергия във всички страни на Европа за 2 март е в обем от 8 504,4 GWh.  Конкретно в 
страните от ЕС ежедневното производство на електроенергия е достигало до  7 717,1 GWh.  Делът на газа е 1 795,1 GWh 
или 23,3 %. 
Делът на вятърните мощности в производството на електроенергия в Европа на 2 март 2022 г. се повишава до 11,5 %, 
спрямо 11,2 % ден по-рано сочат данните на WindEurope. От този дял 977 GWh или 10,2 % се падат на континенталните 
вятърни централи, а 124 GWh, или 1,3 % на офшорните (морските). 
Конкретно за България данните сочат за участие с 2,7 % или 3,1 GWh. 
Според данните на energy charts, които обаче не включват мощностите за собствена употреба – производството на 
вятърна енергия в Европа на сушата за втори март е 9,9 % или 838,9 GWh, а от морски централи – 38,6. GWh или 0.5 %. 
Конкретно за България данните сочат за общо производство на електроенергия от 158,3 GWh. 
Делът на вятъра е от порядъка на 3,2 GWh или 2,0 %, а на газа – 10,5 GWh или 6,6 %. Слънчевите мощности са с нисък дял 
предвид сезона – 1,3 GWh или 0,8 %. 

http://www.energylive.cloud/
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Съответно въглищните мощности държат най-висок дял – 77,6 GWh или 49 %, следвани от ядрената енергетика – 52,1 
GWh или 32,9 %. 
 
√ Нова енергийна стратегия на ЕК предвижда страните да подържат газохранилищата си пълни до 80 % 
Европейската комисия е подготвила проект на решение, според което за газохранилищата на страните-членки на ЕС ще 
бъде предписано да поддържат ниво на запълване от 80 %, съобщава изданието Spiegel, позовавайки се на проект на 
документа. 
Проектът на нова енергийна стратегия ще бъде представен през следващата седмица. В случай на осъществяването й, 
това означава, че газохранилищата още на 30 септември тази година ще трябва да бъдат запълнени до изискуемото 
ниво. При това целта от 80 % е средното ниво за целия Европейски съюз, но ще се различава за отделните държави. 
Ако компаниите не могат да осигурят необходимите газови запаси, това ще може да направи държавата за собствена 
сметка. Ситуацията на пазара ще се следи от експертна координационна група към Европейската комисия. 
В Германия вече се работи по съответния законопроект. Предполага се, че до 1 декември нивото на запълване на 
газохранилищата трябва да бъде 90%, до 1 февруари 2023 г. - най-малко 40%. 
Стратегията предполага също така ускорено изграждане на инфраструктура за възобновяеми източници на енергия. 
 
√ Войната в Украйна заплашва световните доставки на важен метал за производството на коли, самолети, кораби и др. 
Страната е на пето място по производство в света на ценния за редица индустрии метал 
Потенциалното прекъсване на доставките на много суровини в резултат на войната в Украйна постави във фокуса и един 
от металите, който е широко използван в автомобилната индустрия, самолето- и корабостроенето. Става дума за титана, 
който се добива в големи количества именно в Украйна. Това се посочва в анализ на Светослав Стефанов, публикуван от 
БТА. 
Процесът за добив на титан е двустепенен. Първоначално от титанови руди като илменит, левкоксен и рутил се извлича т. 
нар. титанова гъба, която впоследствие се преработва в метал. От така добития метал вече могат да се произвеждат 
разнобразни сплави и елементи с индустриално предназначение. 
Най-големият производител в света на титанова гъба е Китай. През миналата година азиатската страна е добила 57% от 
глобалния й обем или 210 000 тона, сочат данни на Геологическия топографски институт на САЩ.  
В класацията следват Япония със 17% и Русия с 13 на сто. Казахстан е произвел 16 000 тона, а Украйна - 3700 тона.  
Макар и Русия да е трета в класацията, нейните залежи на титанови руди са ниски и страната разчита на внос за 
производството си на титанова гъба. 
През 2021 г. пак по данни на американския геологически институт именно Украйна е била водещ източник на титанови 
руди за руската индустрия, следвана от Виетнам, Мозамбик и Казахстан. Страната е добила 525 000 тона титанови руди, 
като повечето от тях са били изнесени в Русия. 
Макар и Китай да е водещ производител на титанова гъба, страната е и водещ вносител на тази суровина. По данни на 
консултантската компания CRU през 2021 г. Китай е внесъл 16 000 тона титанова гъба, което е с 6000 тона повече от 2020 
г. 
САЩ са втори също с около 16 000 тона, което е спад с 3000 тона спрямо 2020 г. 
Най-големият износител през 2021 г. на титанова гъба за Китай и САЩ е била Япония - 8000 и 14 000 тона съответно. 
Възстановяването на строителството и самолетостроенето през годината е довело до скок на търсенето на титан, 
посочват от CRU. Ограничените доставки са довели и до повишаване на цената, като от декември досега тя е скочила с 
близо 9% до 9 долара за килограм. Титанът е широко използван в авиоиндустрията за производство на криле, перки и 
турбинни дискове, в корабостроенето се влага в направата на кораби и подводници, а в автомобилостроенето - за 
компоненти при двигателите с вътрешно горене. 
В химическата индустрия титанът предлага защита от „умора“ на метала или напукване, титанова тел се използва за 
повишаване на безопасността и контрол на температурата в различни мотори, а в спорта от титан се правят глави на 
стикове за голф. 
Титанът се ползва и в стоматологията за производство на импланти, тъй като плътността му е подобна на тази на 
човешките кости. 
Титанът е сравнително разпространен и съставлява около 0,6 процента от масата на Земята. Той е твърд, як и лек метал, 
изключително неподатлив на корозия. Здрав е колкото стоманата, но е 45 процента по-лек. 
Засега основният руски производител на титан и титанови сплави - ВСВПО-Ависма, който е и най-големият в света, не 
попада под ударите на западните санкции. Той снабдява с титан най-големите световни самолетостроители „Боинг“ 
(Boeing) и „Еърбъс“ (Airbus). 
Изключването от системата СУИФТ на седем руски банки, както и ограничаването на търговското корабоплаване от и до 
Русия може да създаде проблеми и с доставките на титан. 
 
√ Доларът поскъпва спрямо повечето валути, исторически срив на руската рубла в четвъртък 
Индексът ICE Dollar, който отразява динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски 
франк, йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), добави 0.18% 
Още в началото на търговията на валутните пазари в Западна Европа вчера щатският долар се повиши спрямо повечето 
основни валути, вкл. еврото и йената. Американската валута получи подкрепа от изявленията на председателя на 
Федералния резерв на САЩ (Фед) през Конгреса Джером Пауъл относно готовността на централната банка на САЩ да 
започне да повишава основния лихвен процент. 
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Фед е склонен да повиши лихвения процент с 25 базисни пункта на заседанието, което е насрочно за 15-16 март, заяви 
Пауъл по време на речта си пред Комисията по финансови услуги на Камарата на представителите в сряда. "В случай, че 
инфлацията се повиши или остане трайно висока, имаме готовност да действаме по-агресивно и да повишим лихвения 
процент с повече от 25 базисни пункта", каза той. 
Отбелязвайки сериозната несигурност относно въздействието на ситуацията в Украйна върху икономиката на САЩ, Пауъл 
заяви, че желанието на Фед да повиши лихвените проценти не е намаляло, тъй като не е отпаднала и необходимостта да 
се прекратяват стимулите, наложени след пандемията COVID-19. "Важното е, че ще продължим да действаме, но ще 
действаме предпазливо, тъй като оценяваме въздействието на войната в Украйна върху икономиката на САЩ", каза 
председателят на Фед. 
Опасенията, че именно еврозоната ще понесе най-големи икономически щети сред развитите страни заради ситуацията 
в Украйна, оказват натиск върху европейската валута. 
"Много анализатори очакват еврото да падне", казва Брад Бехтел, който отговаря за валутните пазари в американската 
инвестиционна банка Jefferies. "Пазарът може да стигне до тази точка, ако ситуацията продължи да се влошава, а тя 
може да продължи да се влошава. Но, ако видим разрешаване на конфликта и прекратяване на военните действия, 
еврото може да скочи заедно с долара", уточни Бехтел, цитиран от Market Watch. 
Индексът ICE Dollar, който отразява динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, йена, 
канадски долар, британски паунд и шведска крона), добави 0.18%, а по-широкият индекс WSJ Dollar Index, в който са 
включени 16 валути, нарасна с 0.19%*. 
След като поевтиняха в първите 30-ина минути на търговията на Московската борса, доларът и еврото започнаха да се 
повишават спрямо руската рубла, която към 10 часа българско време се срина, достигайки историческо дъно до 112.55 
рубли за един долар, което е с 6.53 рубли повече спрямо нивата при затваряне на търговията в сряда. Еврото поскъпна до 
122.5 рубли, нараствайки със 7.1 рубли спрямо котировките в сряда. Американската валута се повиши с 9.3 рубли над 
официалния курс на Руската централна банка, уточнява финансовият портал finmarket.ru 
На валутните пазари в Европа руската рубла спадна с 19.80% спрямо нивата при затваряне на търговията в сряда, до 
116.925 рубли за един щатски долар. 
Обменният курс на еврото спрямо долара се понижи с 0.36% до 1.1074 долара за едно евро, спрямо 1.1113 долара при 
закриването на предишната сесия в сряда. 
Стойността на американската валута спрямо японската йената се повиши с 0.12% до 115.66 йени от 115.52 йени в края на 
търговията в сряда. 
В същото време британският паунд се понижи с 0.11% до 1.3378 долара спрямо 1.3396 долара предишния ден. 
 
Икономически живот 
 
√ Война, солидарност и отворена икономика 
Коментарът на Петър Ганев е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
На 13 март 2020 г. в страната беше обявено извънредно положение във връзка с разпространението на новия и непознат 
коронавирус. Извън всички дискусии за пандемията и ограничителните мерки, това даде старт и на сериозен разговор за 
евентуални извънредни политики за ограничаване на щетите върху бизнеса и домакинствата. Наред с осигуряването на 
допълнителни разходи за очевидното – медикаменти, маски и защитни облекла например – бяха предприети и различни 
фискални и икономически мерки с по-широк обхват – като мярката за запазване на заетостта „60/40“, различни форми на 
предоставяне на ликвидност през ББР и дори частен мораториум върху плащанията по банкови кредити. 
Две години по-късно пандемията вече отстъпи – особено като тежест върху икономиката, но нахлуването на руските 
войски в Украйна задава нова извънредна ситуация. На този етап икономическите ефекти не са широкомащабни – 
веригите на добавена стойност в Европа функционират нормално, а страховете по-скоро се фокусират в различни сфери, 
които са силно обвързани с Русия, най-вече по отношение цената и надеждността на доставките на енергийни суровини. 
В социален план обаче, най-видимият незабавен ефект в близките до Украйна държави (начело с Полша), е притокът на 
хора, които бягат от войната. Тяхното бъдеще в България – независимо дали краткосрочно или дългосрочно – налага 
реакция с бързи и адекватни мерки. 
В икономически план пандемията отправи ясни предизвикателства на политиците – да се предпазят работниците и да се 
осигури ликвидност на предприятията. Тези теми бяха адресирани на практика във всички страни в Европа, без в случая 
да коментираме ефективността на различните мерки. Сега, военният конфликт задава друга непосредствена задача – да 
се намери работещо решение за хората от Украйна, пристигащи в Полша, Словакия, Румъния, България или Балтийските 
държави. Към момента няма оценки какъв би бил техният брой в България, нито колко продължителен би бил натискът 
на границата – по данни от дирекция „Гранична полиция“ от 24 февруари до 2 март в страната са влезли над 13 500 
украински граждани; не знам дали и кога потокът ще спре. 
Мерките в подкрепа на хората, бягащи от войната, е логично да бъдат в две посоки. Първата е осигуряването на 
адекватни условия и настаняване, което е водещото в подобни ситуации. Второто е бързото уреждане на някакъв статут и 
получаване на разрешение за работа. На практика всички страни, които в момента приемат украинци в по-големи 
мащаби, вече предприеха действия в тази посока. Вижте например информация за правилата 
в Полша, Литва, Латвия и Естония. Сред описаните политики са осигуряване на подслон, безвизов престой за определен 
период след първите 90 дни, дългосрочни визи или автоматично удължаване на изтекли визи, разрешение за работа и 
т.н. 

https://wardynski.com.pl/upload/2022/02/residing-and-working-in-poland.pdf
https://vrm.lrv.lt/en/news/ministry-of-the-interior-ukrainian-refugee-reception-procedure
https://www.iem.gov.lv/en/information-arrival-and-stay-latvia-citizens-ukraine
https://www.siseministeerium.ee/en/news/estonia-allows-ukrainian-citizens-stay-temporarily-estonia-after-expiry-their-right-stay
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В същото време у нас все още липсва такава информация или целенасочена политика. Приоритет на българското 
правителство засега изглежда основно подкрепата за българските граждани, които искат да избягат от войната и да се 
върнат в родината, включително чрез организиране на транспорт и друга помощ. Подобен фокус е разбираем, но наред с 
това в България пристигат и ще продължат да пристигат много повече украински граждани и това налага бързи решения.  
Нужните мерки трябва най-общо да осигуряват: 

• Спешна хуманитарна подкрепа – достъп до здраве, подслон, храна и всичко необходимо за оцеляването на 
всеки нуждаещ се от „ден първи“; 

• Шанс за пълноценен и продуктивен живот – накратко, възможност за интеграция в българската икономика и 
създаване на стойност чрез наемен труд, упражняване на свободна професия или предприемачество. 

България има правна рамка, която регулира процесите при прием на бежанци. Но има нужда от гъвкавост, скорост при 
административните процедури и финансиране. В другите държави е видно, че голяма част от украинците всъщност 
влизат като икономически мигранти, а не със статут на бежанци – в Полша например това се посочва като най-простото и 
работещо решение за украинците. 
До момента почти всички репортажи с пристигнали хора от Украйна в България включваха предстоящи административни 
спънки и размотаване по институции, неяснота за какъв период може да се остане, липса на информация за това дали, 
къде и как може да се намери работа и т.н. Ето защо е важно да има облекчаване и ускоряване на всички процедури, 
които трябва да премине всеки един от очаквания голям брой украинци, за да може да се установи, да наеме жилище, 
да потърси работа „на светло“, да отвори банкова сметка, да получи достъп до болница, до училище и детска градина за 
децата. Казано просто – шанс за достоен самостоятелен живот и възможност всеки да създава стойност според уменията, 
таланта и трудолюбието си. 
Най-смисленото в бюджетен план у нас, в посока финансова подкрепа на най-нуждаещите се украински семейства, е 
моментално бързо да се преустанови мярката „60/40“ и средствата да се насочат за подкрепа на бягащите от войната, 
които идват на наша територия. Това са 300 млн. лв. в бюджета на НОИ, които са повече от достатъчни за да финансират 
подкрепа на (потенциално) голям брой пристигащи в страната. НОИ имат нужната мрежа и капацитет да действат 
максимално ефективно и да избегнат затъване в административното блато. Мярката „60/40“ и без това отдавна изгуби 
своя смисъл и е пред прекратяване в средата на годината. По-добре да се трансформира още сега и ресурсът да се 
насочи там, където има обективна нужда. Българският бизнес, който получи подкрепа за запазване на работните места 
през 2020 и 2021 г. и постоянно търси нови кадри, би трябвало да приветства подобна промяна. 
 
√ България четвърта в ЕС по ръст на заводските цени 
През януари 2022 г. цените на промишлени производители са се повишили с 5,2% в еврозоната и с 4,9% в ЕС спрямо 
декември 2021 г., сочат данните на Евростат. През декември 2021 г. цените са нараснали с 3,0% както в еврозоната, така и 
в ЕС. 
На годишна база производствените цени през януари се увеличават с 30,6% в еврозоната и с 30,3% в ЕС. 
Най-високи месечни увеличения на цените на промишлени производители са регистрирани в Румъния (+12,0%), Белгия 
(+10,2%) и Словакия (+8,7%). Намаления се наблюдават в Ирландия (-11,4%), Швеция (-0,7%), Люксембург (-0,3%) и 
Финландия (-0,2%). България е с 3.4% ръст. 
На годишна база промишлените производствени цени нарастват във всички държави-членки, като най-голямо годишно 
увеличение е регистрирано в Ирландия (+60,5%), Румъния (+57,3%) и Дания (+54,0%). България (42%) е сред страните с 
по-сериозен ръст на цените. 
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Що се отнася до индексите на цените на промишлените производители на вътрешния пазар за цялата индустрия при 
взета база 2015 година, България е шеста по ръст на цените със 158.6%. Средното за ЕС е 138, най-голямо е поскъпването 
в Румъния (180.7), а най-малко е в Малта (110.3). 
Спрямо декември 2021 г. заводските цени в ЕС са се увеличили с 10,7% в енергийния сектор, с 2,7% за междинните стоки, 
с 2,1% за дълготрайните потребителски стоки, с 1,5% за нетрайните потребителски стоки и с 1,4% за производствените 
стоки. Цените в цялата индустрия без енергията се увеличават с 2.0%. 
В ЕС цените на промишлени производители растат на годишна база с 82,6% в енергетиката, с 20,6% за междинните стоки, 
със 7,0% за дълготрайните потребителски стоки, с 6,5% за нетрайните потребителски стоки и с 5,8% за производствените 
стоки. Цените в цялата индустрия без енергията се увеличават с 12.0%. 
 
√ Европейската военна индустрия е големият печеливш от войната в Украйна 
Войната, която Русия води на прага на Европа вече излъчи големия победител на борсата: това е европейският военно-
промишлен комплекс, чиито акции се повишиха поради направените поръчки и намеренията, заявени от правителствата, 
пише RFI. 
Особено впечатляващ на борсата беше понеделник, 28 февруари. Акциите на всички големи европейски компании от 
военната индустрия скочиха нагоре, докато пазарът като цяло отбеляза спад: +12% на френската Thales, +8% на Dassault 
Aviation, +15% на италианската Leonardo, +18% на шведската Saab. На Франкфуртската борса цифрите бяха още по-
впечатляващи: компанията Hensoldt, която е специализирана в производтвото на електроника за нуждите на Airbus, 
скочи с 42%, а по време на един сеанс – дори с 89%; Rheinmetall, производителят на танкове и БТР-и за НАТО – с 25%. 
Коментари на канцлера Шолц от предния ден бяха в основата на тази еуфория. 
Берлин е на път да се откаже от своята традиционна пацифистка неинтервенционистка политика и предвижда огромни 
разходи за модернизирането на армията си. Канцлерът обяви незабавното деблокиране на фонд от 100 млрд. евро и 
увеличаване на бюджета за отбрана на 2% от БВП, каквито са изискванията на НАТО към своите членове. Трябва да се 
подчертае, че германската армия има въпиюща нужда от това. Наскоро един германски генерал разкри безхаберието в 
Бундесвера – в момента войниците, разпложени в балтийските страни нямат дори униформи, подходящи за големите 
зимни студове. Този внезапен обрат към военното дело даде тласък на акциите на големите германски компании в 
отрасъла. Тази тенденция се наблюдава особено ярко, след като Москва започна да засилва напрежението, струпвайки 
войски по границата с Украйна. 
Пробуждането на Германия и превъоръжаването на други европейски страни намира израз в увеличаването на 
поръчките към ВПК 
Тук виждаме едно движение, станало особено осезаемо през последните месеци, за което свидетелстват скорошните 
военни поръчки на Финландия и Полша. Що се отнася до заявените от Германия намерения, изисква се много време, 
докато те придобият конкретен характер. В този отрасъл често са необходими години на напрегнати преговори и 
политически разговори преди една поръчка да стане факт. Досега Германия се дърпаше от големите европейски проекти, 
като например общата противовъздушна отбрана и следващото поколение френско-германски танк, но в неделя 
канцлерът смени позицията и ясно ангажира страната си по пътя на осъществяването на тези програми, които се 
изразяват в десетки и даже в стотици милиарди евро. 
Доставките за Украйна също са причина за развитието на този пазар 
След ЕС, Франция и Великобритания, Италия също на свой ред обяви за изпращането на военно оборудване, както и 
Финландия – страна, която не е членка на НАТО. Швеция ще изпрати ракетни установки и оборудване за украинските 
войници. От това ще се възползва Saab, което обяснява покачването на акциите му. Трябва да се отбележи, че Норвегия 
се отказва от ангажимента си да не изнася военно оборудване. Същото се отнася и за Германия, която досега 
забраняваше продажбата на оръжие в райони на военни действия. Rheinmetal ще увеличи шесткратно годишното си 
произвоство на муниции за танкове. 
Така че големите европейски военни компании са вече на военна нога. Същото се отнася и за конкурентите им. Петте 
най-големи са американски и на тях се пада повече от половината световно производство на оръжия. Те също се надяват 
да се възползват от европейското превъоръжаване. 
 
Мениджър 
 
√ Петков: Свободата е най-ценното право на човека, наша отговорност е да я пазим и отстояваме 
От Министерския съвет разпространиха изказване на министър-председателя Кирил Петков по случай националния ни 
празник - Трети март и отбелязването на 144 години от Освобождението на България: 
"В многовековната история на България има много примери за духовно величие, героизъм, които ни изпълват с гордост. 
Има обаче една дата, която за нас българите е синоним на думата свобода. Това е 3-ти март 1878 г. 
Преди 144 години българският народ прави решителна крачка към свободата, към възстановяване на държавността, 
утвърждаване на България като суверенна държава. 
Свободата не се добива с еднократен акт. Тя идва дълго мечтана и изстрадана. Тя е резултатът от продължителен и 
труден процес, който започва с духовното възраждане и борбата за църковна независимост. Минава през хайдушките 
пътеки и нелегалните комитети на Левски. Възкръсва от пепелищата на Априлското въстание. 
„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото 
човечество“, пише Христо Ботев и начертава пътя на саможертва в името на свободата. 
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Свободата е най-ценното право на човека. Свикнали сме да я приемаме за даденост, но в дни като днешния е редно да 
си дадем сметка, че без нея нищо друго няма стойност. Наша отговорност е да я пазим и отстояваме всеки ден. 
Свободата не идва даром. Тя идва с кръвта на априлци, с безстрашието на опълченци, с вярата на батачани, със 
саможертвата на хилядите загинали воини - руснаци, украинци, литовци, белоруси, финландци, поляци, румънци. На 
този ден можем само да кажем: Благодарим." 
 
√ Лидери от цял свят поздравиха българите за Националния празник 
Поздравления за българския народ по случай Националния празник 3 март изпратиха президентът на Съединените 
американски щати Джоузеф Байдън, президентът на Руската федерация Владимир Путин, президентът на Федерална 
република Германия Франк-Валтер Щайнмайер, кралицата на Обединеното кралство Елизабет II, президентът на 
Китайската народна република Си Дзинпин, императорът на Япония Нарухито, кралят на Испания Фелипе VI, кралят на 
белгийците Филип, президентът на Словения Борут Пахор, президентът на Република Ирландия Майкъл Хигинс, 
федералният президент на Конфедерация Швейцария Игнацио Касис, президентът на Естония Алар Карис, президентът 
на Република Финландия Саули Нийнистьо, президентът на Република Малта Джордж Вела, президентът на Държавата 
Израел Ицхак Херцог, президентът на Палестина Махмуд Аббас, президентът на Република Азербайджан Илхам Алиев, 
президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси, кралят на Мароко Мохамед VI, президентът на Социалистическа република 
Виетнам Нгуен Суан Фук, президентът на Република Сингапур Халима Якоб и много други държавни лидери и 
представители на международни организации. 
В своя поздравителен адрес президентът на САЩ Джоузеф Байдън подчертава, че САЩ ще продължат да бъдат 
непоколебим партньор в отстояването на върховенство на закона, укрепването на демократичните институции, борбата с 
корупцията и просперитета на българските граждани. 
В писмото си президентът на Руската федерация Владимир Путин поздравява българския държавен глава с Деня на 
освобождението на България от османско иго и изразява почит към саможертвата на българските опълченци и руските 
войници, воювали рамо до рамо за свободата на България. 
Федералният президент на Федерална република Германия Франк-Валтер Щайнмайер изпраща сърдечни поздравления 
към българските граждани и изразява надежда, че във време, изпълнено с предизвикателства, сътрудничеството, 
скрепено с доверие между двете страни, ще продължи. „Заедно, като европейци и приятели, ние ще се справим успешно 
с предизвикателствата“, заявява германският държавен глава. 
По случай българския национален празник кралица Елизабет II отправя най-добри пожелания към българския народ. 
„Надявам се с преодоляването на глобалните здравни предизвикателства заедно, с решителност и твърдост, да 
предстоят по-добри времена в бъдеще“, се казва в адреса на кралицата на Обединеното кралство. 
Президентът на Китайската народна република Си Дзинпин пожелава просперитет на България и мир и благоденствие на 
българския народ. Китайският държавен глава изразява увереност, че традиционното приятелство и стратегическото 
партньорство между двете страни ще продължат да се развиват за благополучието на двата народа. 
Сърдечни поздравления и искрени благопожелания за щастие и просперитет на българския народ изразява в 
поздравителния си адрес императорът на Япония Нарухито. 
От името на испанския народ, на правителството и от свое име кралят на Испания Фелипе VI пожелава „лични успехи, 
мир и просперитет на скъпия български народ“. 
Пожелания за здраве и щастие към президента и българския народ по случай националния празник отправя кралят на 
белгийците Филип. В поздравителния си адрес той изразява желанието си за продължаване на работата по укрепване на 
връзките на приятелство и сътрудничество, които обединяват България и Белгия. 
Президентът на Словения Борут Пахор посочва в поздравителния си адрес до българския държавен глава, че двете 
страни отбелязват 30 години от установяването на дипломатически отношения. „Убеден съм, че ще продължим да 
засилваме партньорството си. Сътрудничеството между европейските партньори е изключително важно с оглед на 
предизвикателства, с които се срещаме“, отбелязва словенският държавен глава. 
„Нека бъдещето донесе мир, благополучие и щастие на народа на Република България“, пише до българския държавен 
глава президентът на Ирландия Майкъл Хигинс. 
Федералният президент на Конфедерация Швейцария Игнацио Касис посочва в своя поздравителен адрес, че добрите 
отношения между България и Швейцария са основани на взаимно доверие и могат да допринесат за съвместното 
справяне с глобалните предизвикателства. 
Президентът на Държавата Израел Ицхак Херцог откроява силното приятелство между България и Израел. „Ние, 
израелците, сме изключително горди от специалната връзка между нашите два народа. Винаги ще помним куража и 
човечността, демонстрирани от българския народ по време на Втората световна война, благодарение на които 
еврейската общност в България беше спасена“, посочва президентът на Израел. 
Президентът на Палестина Махмуд Аббас пожелава на България и българския народ напредък и благоденствие, като 
подчертава, че двустранните отношения между двете страни, основани на приятелство и сътрудничество, са повод за 
гордост. 
В поздравленията по случай празника президентът на Република Азербайджан Илхам Алиев откроява динамиката в 
развитието на отношенията между България и Азербайджан, като изразява удовлетворение от разширяването на 
взаимноизгодното сътрудничество между двете страни в областта на енергетиката. 
Кралят на Мароко Мохамед VI пожелава на президента и българския народ здраве, щастие и просперитет, като изразява 
увереност, че двете страни ще продължат да работят за още по-ползотворни двустранни отношения. 
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В поздравителния си адрес президентът на Социалистическа република Виетнам Нгуен Суан Фук пожелава 
благоденствие на българския народ и изразява увереност, че традиционните приятелски отношения между двете страни 
ще продължат да се укрепват и развиват. 
 
√ Прекратяваме членството в две финансови институции, свързани с Русия 
В целия контекст на колективния отговор на Европа и ЕС взехме решение България да прекрати членството си в 
Международната инвестиционна банка и Международната банка за икономическо сътрудничество, което е съгласувано 
от всички държави членки на ЕС. Това заяви на брифинг в Министерския съвет началникът на политическия кабинет на 
премиера Лена Бориславова. 
Международната инвестиционна банка (МИБ) и Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) са 
многостранни финансови институции за развитие, чиято цел е да подпомага икономическото развитие на държавите 
членки. Русия членува и в двете банки.  
Страните-членки на МИБ до момента са България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. 
В МБИС членуват България, Русия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Монголия и Виетнам.  
 
√ Стефан Янев потвърди, че ще прави политически проект 
Бившият министър на отбраната Стефан Янев заяви за NOVA, че ще обяви политически проект, „когато му дойде 
времето”. 
„Ще го обявим и ще кажем на хората какво искаме, но първо ще чуем и тях”, посочи той от Шипка. 
Според Янев сега българите със сигурност не са обединени. 
По ред причини и предвид това, което се случва в световен план и на километри от нашата родина, войната, която е в 
Украйна - всичко това са фактори, които разединяват. Но да се надяваме, че ще дойде времето, когато ще намерим себе 
си и пътя, по който трябва да вървим занапред”, допълни Янев. 
По думите му от българите зависи дали и каква България ще имаме в бъдеще. Затова призова да сме обединени на 
националния си празник. 
 
√ "Булгаргаз" предлага природният газ да поскъпне с 3,5 % през март 
"Булгаргаз" предлага природният газ да поскъпне с 3,5% този месец. Това става ясно от измененото заявление на 
обществения доставчик за утвърждаване на цена на природния газ за март, което е качено на страницата на Комисията 
за енергийно и водно регулиране (КЕВР), предава БТА. 
В ценовото заявлеие "Булгаргаз" предлага този месец природният газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, 
на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да се продава на цена от 113,73 лева за 
мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).  
КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 февруари в размер на 109,88 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, 
акциз и ДДС). 
Обсъждането на доклада относно заявлението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец март ще се проведе 
открито заседание на КЕВР на 4 март от 10:00 часа, се съобщава на страницата на регулатора. 
 
√ ЕС се подготвя за частично или пълно прекъсване на доставките на руски газ 
ЕС се подготвя за възможността за частично или пълно прекъсване на доставките на руски газ. Това съобщи 
еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон пред евродепутатите от комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика. 
Тя отбеляза, че за тази зима ЕС разполага с достатъчно запаси. По нейните думи е необходимо европейските газови 
хранилища да бъдат запълнени до 90 на сто от обема до октомври. 
Симсон добави, че поне 40 страни са изразили готовност да освободят част от петролните си запаси и сред тях открои 
САЩ, Япония, Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея, Мексико и Канада. По нейните думи това решение е свързано с 
опасността от спиране на доставките на руски петрол. 
Еврокомисарят допълни, че подготовката за възможно частично или пълно прекъсване на руските газови доставки е 
започнала преди няколко месеца. ЕС е в преговори за доставки на газ от Катар, Азербайджан, САЩ, Норвегия и Египет. 
Разглеждат се възможности за изграждане на допълнителни връзки между европейските газопроводи. 
ЕС обмисля възможността руските войски да нападнат украинските АЕЦ, заяви Симсон. По нейните думи ЕС трябва да 
повиши мерките за енергийна ефективност. Тя съобщи, че ЕК ще предложи начини за справяне с високите цени на тока. 
Никой не може да спре вятъра и слънцето, затова отговорът е във възобновяемата енергия, каза еврокомисарят. Симсон 
призова да се ограничи зависимостта от внос на руски енергоносители. 
 
√ Брюксел не изключва промяна в плана за връщане на правилата за фискална дисциплина 
Европейската комисия ще прецени през пролетта дали да продължи с плана си за реактивиране на европейските 
правила за фискална дисциплина през 2023 г., тъй като очаква руската инвазия в Украйна да забави икономическото й 
възстановяване след пандемията, въпреки че не предвижда, че ще го дерайлира, предава cincodias.elpais.com.  
Изпълнителната власт на Общността представи тази сряда своите предварителни насоки за бюджетната политика за 
страните от Европейския съюз за 2023 г., в които се застъпва за започване на "постепенна фискална корекция", за да се 
гарантира устойчивостта на дълга, предизвикан от Covid-19, но предупреждава че политиките ще трябва да се адаптират 
към "несигурната" икономическа ситуация. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/02/economia/1646231710_461275.html


17 

 

Въпреки че е рано да се очаква влиянието, което руската инвазия в Украйна ще има върху ЕС, който санкционира 
финансово Москва, "атаката вероятно ще повлияе негативно на растежа", заяви европейският комисар по икономиката 
Паоло Джентилони при представянето на документа. 
Сред рисковите фактори той посочи въздействието върху финансовите пазари, веригата на доставки, натиска върху 
цените на енергията и въздействието върху доверието на потребителите. "Тази комбинация от фактори и риск вероятно 
ще натежи значително върху икономическата експанзия в ЕС, но без да я дерайлира", каза Джентилони, визирайки 
растежа, който Брюксел оцени на 4% за тази година в началото на февруари. 
С тези прогнози Брюксел планира през следващата година да спре прилагането на предпазната клауза, с която правилата 
за контрол на дефицита и дълга бяха замразени през 2020 г., за да му позволи да отговори с огромни публични разходи 
на пандемията, но ситуацията в Украйна може да наложи преразглеждане на стратегията, пише изданието. 
"Предвид настоящата несигурност, ще направим преоценка на планираното деактивиране на защитната клауза през 2023 
г.", каза Джентилони и добави, че този анализ ще бъде извършен въз основа на пролетната икономическа прогноза, 
публикувана от Комисията през май, за да се видят икономическите последици от кризата. 
"Неизбежно нашите санкции (срещу Москва) ще имат отрицателни последици за икономиката, но това е цена, която си 
струва да се плати за защита на демокрацията и мира“, добави заместник-председателят на Европейската комисия 
Валдис Домбровскис. 
На този фон, насоките, публикувани днес от Изпълнителната власт на Общността, призовават за продължаване на тясно 
координиране на фискалните политики на 27-те членки през 2023 г. и за гарантиране на устойчивостта на дълга чрез 
"постепенна" фискална корекция, съчетана с инвестиции и реформи, които насърчават устойчивия растеж. 
Комисията посочва, че фискалните стратегии трябва да вземат предвид подкрепата, която държавите ще получат от 
Фонда за възстановяване след пандемия от 800 млрд. евро и да бъдат диференцирани в зависимост от ситуацията във 
всяка страна. 
Високозадлъжнелите държави членки "трябва да започнат постепенно намаляване на дълга", ограничавайки 
увеличението на разходите и предприемайки фискална корекция през 2023 г., без да вземат предвид вноските от Фонда 
за възстановяване или други трансфери от ЕС, казва Комисията. 
Корекцията не е толкова спешна за тези със средни или ниски нива на дълг, на които Брюксел препоръчва засилване на 
инвестициите за екологичен и дигитален преход, като имат "неутрална" фискална позиция. Във всеки случай Комисията 
предупреждава, че "една твърде рязка консолидация може да повлияе негативно на растежа" и призовава за 
финансиране на "висококачествени" инвестиции с националните бюджети, благоприятстващи за растежа. 
Тези препоръки ще бъдат адаптирани според развитието на ситуацията и най-късно през май, за да могат правителствата 
да подготвят своите бюджети за 2023 г. Успоредно с това Комисията продължава да работи по реформата на фискалните 
правила с цел постигане на консенсус между 27-те членки преди следващата година. 
 
√ Германия променя курса в енергетиката 
Новата геополитическа ситуация принуди Германия да промени енергийните си приоритети. За да предотврати бъдещи 
шокове в доставките и да намали зависимостта от Русия, правителството планира да създаде стратегически запаси от 
въглища и газ. 
„Атаката на Русия срещу Украйна показа, че Германия трябва да стане колкото е възможно по-независима от вноса на 
изкопаеми горива и да ускори разширяването на възобновяемите енергийни източници. Настоящата криза може да 
накара Германия бързо да направи необходимото. Това включва допълнителното изграждане на LNG терминали, така че 
да можем да управляваме доставките на енергия на нашата собствена територия и да гарантираме суверенитет“, 
споделя за бъдещите планове германският заместник-канцлер и министър на икономиката Роберт Хабек, цитиран от 
Clean Energy Wire (CLEW) – глобална журналистическа мрежа за енергиен преход. 
Паралелно с това най-голямата европейска икономика ще ускори разширяването на добива на енергия от 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), за да не е толкова зависима от вноса на изкопаеми горива, и да 
диверсифицира доставките като изгради терминали за втечнен природен газ (LNG). Те вече са договорени със САЩ и 
Катар. „Предстои да вземем допълнителни мерки за следващата зима, включително осигуряване на резерв от газ, 
организиран по такъв начин, че собствениците да са задължени да запълнят хранилищата преди началото на зимата“, 
допълва министър Роберт Хабек пред журналисти от Clean Energy Wire. 
Германското правителство подготвя проектозакон за задължителен запас в газовите хранилища в страната. Според новия 
норматив те трябва да са запълнени с 65% от капацитета си – до началото на август, и  на 90% - до 1 декември всяка 
година. Досега компаниите, които ги стопанисваха, решаваха кога и с колко да пълнят резервоарите, а ниските запаси 
доведоха до поскъпването на газа в Европа през последните месеци. 
Пълненето на хранилища ще продължи да бъде отговорност на енергийните компании, но Министерството на 
икономиката и климата ще обяви търгове за т.нар. дългосрочни опции, при които на търговците на газ ще бъдат 
предоставяни финансови стимули, за да държат запасите на склад вместо да ги пускат на пазара. Правителството също 
така планира да разшири т.нар. солидарни договори - досега такива има с Полша, Италия и Франция, за доставки, които 
биха предотвратили евентуален дефицит. Планирани са общо девет договора за солидарност в съответствие 
с  регламента на ЕС, които ще гарантират сигурността на доставките на газ. Двустранните споразумения ще включват 
специални разпоредби за „защитени клиенти“ - домакинства, болници и топлофикации. Проблемът е, че запасите на газ 
в повечето съседни на Германия страни също са минимални, посочват експерти в бюлетина за енергийна политика 
Tagesspiegel Background. 
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„Щом стане готов, законът ще бъде представен незабавно, така че покупките на газ да започнат през лятото”, добавя 
Хабек пред журналистите от Clean Energy Wire. Той допълва, че Министерството  на икономиката и климата планира 
стратегически резерв от въглища. Германия вече разполага със стратегически петролни запаси за общо 90 дни, но 
липсват съпоставими провизии от въглища и газ. По тази причина екипът на канцлера Олаф Шолц разработва план за 
създаване на резерв от въглища, който да гарантира работата на въглищните централи поне 30 дни през зимата. 
Дискусията за това къде ще се съхранява суровината и възможните доставчици продължава, според списание Spiegel. 
Русия е основният доставчик за Германия на природен газ – около 55% от вноса, на каменни въглища  - 45%, и на петрол 
– 35 на сто от вноса, припомнят авторите от Clean Energy Wire. Затова другият приоритет на правителството е ускорено 
разширяване на използването на възобновяеми енергийни източници, за да стане Германия независима от вноса на 
изкопаеми горива. Февруари 2022 г. е рекорден за добива на енергия от ВЕИ, когато са произведени 21 млрд. кВч, по 
данни на  Центъра за изследване на слънчевата енергия и водорода Баден-Вюртемберг ( ZSW ) и Германската асоциация 
на енергийните и водните индустрии ( BDEW ), огласени в сряда. 
 
√ Никой не иска руски петрол на борсите 
Никой не иска руски петрол на световните борси. Търговците се опитват безрезултатно да пласират руски нефт, дори и с 
отстъпка, но купувачите се въздържат, заради затрудненията с плащането и доставките на фона на войната в Украйна. За 
70% от руския износ на суров петрол няма купувач, твърди базираната в Обединеното кралство изследователска 
консултантска компания Energy Aspects, цитирана от BBC News. 
Петролният търговец Trafigura предложи товар с руски суров петрол с рекордна отстъпка от 18,60 долара за барел под 
пазарния курс за Brent, но купувач, готов да поеме риска, не се намери. 
Анализатори считат, че високата цена на суровината ще се запази. „Внезапният скок от 10 долара в цената на петрола 
вероятно ще покачи средната цена на бензина до 155 пенса за литър, а на дизела – до 160 пенса. Средната цена на 
бензина бе 151,6 пенса за литър в Обединеното кралство”, съобщи говорителят на британската компания RAS  Саймън 
Уилямс. 
Междувременно цената на американския суров петрол - West Texas Intermediate, се повиши до почти 109,78 долара за 
барел. Решението на Международната енергийна агенция да отпусне 60 милиона барела не успокои пазара. 
Междувременно цените на газа на едро в Обединеното кралство и Европа се приближиха опасно близо до рекордните 
нива, наблюдавани през декември. Европа получава 40%  от доставките от Русия. 
 
√ Пожар в най-голямата атомна електроцентрала в Европа след руско нападение 
Руските сили обстрелваха най-голямата ядрена централа в Европа и предизвикаха пожар рано тази сутрин. Атаката се 
очакваше след съобщенията за придвижването на голям руски конвой към град Енерходар - ключов енергиен център на 
река Днепър. 
В ранните часове на днешния ден Украйна съобщи, че руска атака срещу АЕЦ „Запорожие“  а е причинила пожар в една 
от сградите на централата - пететажно учебно съоръжение. Самата централа не е засегната, но имаше опасения, че 
пожарът ще се разпространи, ако не бъде овладян бързо. 
Говорителят на атомната централа Андрий Туз съобщи пред украинската телевизия, че снаряди падат директно върху 
съоръжението и са запалили един от шестте му реактора. Този реактор е в ремонт и не работи, но вътре има ядрено 
гориво. „Настояваме да спрат огъня с тежки оръжия. Има реална заплаха от ядрена опасност в най-голямата атомна 
енергийна станция в Европа”, алармира Туз. 
В емоционална реч Зеленски обяви, че се страхува от експлозия, която ще бъде „краят за всички, краят на Европа. Само 
спешни действия на Европа могат да спрат руските войски. Не допускайте смъртта на Европа от катастрофа в атомна 
електроцентрала”, призова лидерът на Украйна. 
Украинските служби за спешна помощ бяха възпрепятствани да стигнат до района на пожара.  Украинският външен 
министър Дмитро Кулеба призова в Туитър руснаците да прекратят нападението и да допуснат спасителните екипи на 
територията на атомната централа. 
Малко по-късно в 5:20 ч. местно време дойде потвърждението, че пожарникарите са започнали да гасят огъня. Пожарът 
е потушен час по-късно – огромно облекчение за всички в района и извън него. 
Нападението предизвика телефонни разговори между украинския президент Владимир Зеленски и президента на САЩ 
Джо Байдън и други световни лидери. Министерството на енергетиката на САЩ активира своя екип за реагиране на 
ядрени инциденти като предпазна мярка. 
Нападението поднови опасенията, че инвазията може да повреди един от 15-те ядрени реактора на Украйна и да 
предизвика ситуация, подобна на тази в Чернобил през 1986 г., най-тежката ядрена катастрофа в света, която се случи на 
около 100 километра северно от столицата, припомнят от MarketWatch. 
Според Международната агенция за атомна енергия пожарът не е засегнал основно оборудване и че ядреният регулатор 
на Украйна не съобщава за промяна в нивата на радиация. Министърът на енергетиката на САЩ Дженифър Гранхолм 
съобщи в Туитър, че реакторите на завода в Запорожка са защитени от здрави защитни конструкции, които се затварят 
безопасно. 
 
√ Руското външно министерство отхвърли възможността за използване на "ядрения бутон" 
Сценарият за натискане на "ядрения бутон" от страна на Русия няма да бъде реализиран при никакви обстоятелства. Това 
заяви в интервю за колумбийското радио W Radio говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, 
предаде РИА Новости. 
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„Изхождаме от факта, че този апокалиптичен сценарий няма да бъде реализиран под никакъв предлог и при никакви 
условия“, каза тя. 
Захарова припомни, че Русия многократно е заявявала позицията си по този въпрос. 
„Мисля, че ни бъркате с някой друг. Що се отнася до използването на ядрени оръжия, ние вече няколко пъти заявявахме 
нашата позиция. Може би ни бъркате със САЩ, но Руската федерация никога не е говорила за това “, обобщи тя. 
Дни след началото на руското нападение в Украйна Путин нареди да бъда приведени в повишена готовност ядрените 
сили на страната. Тази заповед все още не е отменена. 
„За нас е неприемливо, че в разрез с основните разпоредби на Договора за неразпространение на ядрените оръжия, на 
територията на редица европейски държави все още има ядрени оръжия на САЩ“, подчерта първият дипломат на Русия. 
Според него "неядрените страни от НАТО в момента практикуват ядрени мисии, отработват сценарий за използване на 
ядрено оръжие на руска територия". 
Лавров подчерта, че инфраструктурата, свързана с ядрените оръжия в Европа, трябва да бъде напълно унищожена. 
Руският външен министър каза също, че властите в Киев, застрашават международната сигурност, опитвайки се да 
придобият собствено ядрено оръжие. 
„Русия не може да не реагира на реалната опасност Украйна да придобие ядрено оръжие и предприема всички мерки, за 
да предотврати това“, подчерта Лавров. 
 
√ Петролът отново тръгна нагоре 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, след като опасенията, че западните санкции ще нарушат 
износа на руски петрол, оказаха по-голямо влияние върху пазара от възможността за увеличение на иранските доставки, 
предаде Ройтерс. 
Съобщенията за пожар в най-голямата атомна електроцентрала в Европа след руско нападение също се отразиха на 
пазара, макар че пожарът на територията на АЕЦ „Запорожие“ в Украйна вече е потушен. 
Към 8:25 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,04 долара, или 0,94%, до 111,5 долара за барел, след като 
предходната сесия поевтиня с 2,2%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,19 долара, или 1,11%, 
до 108,9 долара за барел, следвайки спад от 2,6% в четвъртък. 
Очаква се цените на петрола да отбележат най-силните си седмични печалби от средата на 2020 г., като WTI е напреднал 
с 18%, а Брентът – с 14%. 
Поскъпването се дължи основно на опасенията, че западните санкции срещу Москва заради конфликта в Украйна ще 
нарушат руските доставки на суров петрол и петролни продукти. Търговската активност с руския суров петрол се забави, 
тъй като купувачите се колебаят да правят покупки заради санкциите. Американският президент Джо Байдън е подложен 
на натиск да забрани вноса на руски петрол в САЩ. 
„Ескалацията на войната на Русия в Украйна предизвика не само геополитически рискове, но и допринася за вече 
повишените инфлационни опасения“ посочи в бележка анализаторът на RBC Capital Кристофър Луни. 
На пазара може да бъдат добавени близо 60 млн. барела петрола като част координирано освобождаване от резервите 
на страните членки на Международната агенция по енергия (МАЕ). Япония съобщи днес, че планира да освободи 7,5 
млн. барела петрол, макар че това ще покрие малка част от търсенето. 
Цените на петрола се понижиха в четвъртък за първи път от четири сесии, тъй като инвеститорите се фокусираха върху 
съживяването на иранското ядрено споразумение, което се очаква да засили износа на ирански петрол и да облекчи 
ограничените глобални доставки. 
„Повишаването на цените, свързано с действителни и предполагаеми нарушения на износа на руски петрол, трябва 
повече от да компенсира всеки спад в цените от потенциално увеличение на доставки на суров петрол от Иран“, 
отбеляза в бележка анализаторът на Commonwealth Bank of Australia Вивек Дар. 
Дар очаква цена от средно 110 долара за барел Брент през второто и третото тримесечие на тази година. „ Рискът е 
цените да се повишат над нашите прогнози в краткосрочен план", каза той, като добави, че е не е невъзможно Брентът 
да достигне 150 долара за барел. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Войната в Украйна, първата рокада в кабинета „Петков“ и разделителните линии в обществото – коментар на 
Харалан Александров и Първан Симеонов; 

- Може ли да бъде спряна руската инвазия в Украйна? – гост Димо Гяуров; 
- Разкази за войната от двете страни на границата; 
- Ще поскъпват ли горивата и сигурни ли са доставките? – в студиото Андрей Делчев от Българската петролна и 

газова асоциация; 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Търсят кой пробва паника с горивата, за спекула глобата може да е милиони 
в. Труд - Генералска партия ще ни управлява 
в. Телеграф - Хибридна атака по горивата 
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в. Монитор - Бензинът поскъпна с 30 стотинки за 2 месеца  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Стефан Янев призна от Шипка за своя партия 
в. 24 часа - Снежни топки и грозни викове срещу премиера, той пита: Защо се делим? 
в. Труд - Истерията с горивата свърши засега 
в. Труд - "Оставка!" викат хиляди на Шипка 
в. Телеграф - Петков говори за единство, замерят го със снежни топки 
в. Телеграф - Бегълците от Харков вече са у нас 
в. Монитор - Снежна топка за Петков на Шипка, народна любов за Радев в София 
в. Монитор - 16 000 бежанци от Украйна влезли у нас 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Красен Станчев икономист: Ако войната продължи, икономиката на Русия ще заприлича на инвалидна 
количка с газови и петролни колела 
в. Труд - Григор Сарийски от Институт за икономически изследвания към БАН пред "Труд": Борсовите цени водят до 
панически действия на търговците на дребно 
в. Телеграф - Председателят на Държавния резерв Николай Василев: Пращаме на Украйна палатки, бинтове и легла, а не 
пушки 
в. Монитор – Проф. Илко Гетов: Войната в Украйна измести COVID-19, но той не си е отишъл 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Мъжкарско увъртаме 
в. Труд - Война, солидарност и отворена икономика 
в. Телеграф - Путин преиграва 
в. Монитор - Свободата и независимостта са най-висши Божии дарове за човека 
 
√ Предстоящи събития в страната на 4 март 
София 

- Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности на бул. „Монтевидео“, кв. „Овча купел“ се налага 
спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района между: 
ул. „Бойчо Бойчев“, ул. „Маестро Кънев“, ул. „Иван Радоев“, ул. „Народен герой“, ул. „Букет, бул. „Никола 
Петков“, бул. „Монтевидео“ от бул. „Никола Петков“ до ул. „Братя Бартел“, ул. „761“, ул. „Акад. Константин 
Пашев“, Нов български университет, Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема“, 21 Диагностично-
консултативен център.  

*** 
Благоевград 

- От 13:00 ч. кметът на Благоевград Илко Стоянов ще даде пресконференция, на която ще бъдат коментирани 
актуални теми, свързани с развитието на Благоевград. 

- Стартира изграждането на тренировъчен център на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” в 
Благоевград. Церемонията ще се състои от 11 часа в местността Поповка, до село Покровник. 

*** 
Добрич 

- Победителите в детския конкурс „Мартеница ти дарявам“ в Добрич ще бъдат наградени в Малката заседателна 
зала на Община Добрич в 10:00 ч. В тазгодишното издание са участвали 198 деца от 12 добрички училища и от 
Дневния център за деца с увреждания и ЦСОП „Петър Берон“. 

*** 
Сливен 

- От 19:00 ч. в Държавен куклен театър – Сливен ще се състои първата за 2022 година куклено-театрална премиера 
на „Свинарят“ по Ханс Кристиан Андерсен. 

*** 
Стара Загора 

- От 10:00 ч. в зала 2 на Областна администрация ще се състои заседание на Областния съвет по сигурност.  

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

