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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Премиерът и земеделският сектор се договориха за осигуряването на необходимите количества зърно за страната  
Министър-председателят Кирил Петков участва в изнесено заседание на Консултативния съвет по зърното, на което бяха 
обсъдени осигуряването на продоволствието на населението и проблемите пред сектора. 
В разговора участваха заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, 
заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията Корнелия 
Нинова и министърът на земеделието Иван Иванов. 
От страна на браншовите организации участие в дискусията взеха представители както на зърнопроизводителите и 
зърнопреработвателите, така и на животновъдите и търговците от сектора. 
В рамките на срещата се стигна до позицията държавата да влезе на пазара на зърното и да изкупи необходимите за 
задоволяване на нуждите на българското население количества. По този начин земеделските производители ще могат 
да реализират своята продукция, а от друга страна българските граждани няма да имат притеснения за липси на пазара у 
нас. Предстои да бъде уточнен механизмът, по който държавата да закупува зърното. 
Разговорите по темата ще продължат на работна среща в Министерството на земеделието за уточняване на детайлите по 
налагащите се действия. 
В края на срещата министър-председателят Кирил Петков подчерта, че правителството има за цел да подпомогне 
българските земеделци, така че те да могат да произвеждат не само суровини, но и продукти с висока добавена 
стойност. Петков призова представителите на сектора също да подават активно сигнали, ако имат информация за 
злоупотреби и нелоялни практики, което е в интерес на всички страни. 
 
√ Предлагат отпадане на туристическия данък за бежанците от Украйна, настанени в хотели по Черноморието 
"Коментира се да отпадане туристическият данък за бежанците от Украйна, когато някой бежанец е регистриран като 
турист. Бизнесът подкрепи сумата за заплащане на всеки хотелиер, който е приютил бежанец, която е 40 лева на човек на 
ден, имаше оферти от 10 до 180 лева. Мярката се изработва в момента и ще бъде кризисна, временна. Въпрос на един-
два дни е да бъде разписана и качена на страницата на Министерството на туризма. Мярката ще бъде ретроактивна, ще 
има обратно действие, настанилите бежанци досега ще получат заплащане", заяви в "Денят започва" Илин Димитров, 
депутат от "Продължаваме промяната", председател на Комисията по туризъм в Народното събрание. 
Мярката ще важи за пълен пансион, за места без изхранване и за частни домове, които приемат бежанци, ще важи и със 
задна дата. Планира се да действа около 3 месеца. Мярката ще бъде обвързана с начина на престой на бежанците. 
"Има организация, всеки един хотел подава данни на страницата на Министерството на туризма, когато иска да 
участва. Мярката помага на 160 хиляди души, които работят в сектора пряко и на 250 хиляди, които работят 
непряко. Проверките не трябва да бъдат засилени, регламентът трябва да бъде ясен, стремежът е да няма 
злоупотреби. Приоритет е да се напълнят държавните бази и след това да се обърнем към бизнеса", допълни Илин 
Димитров. 
По думите му мярката ще бъде ясно разписана с конкретни правила и механизъм за контрол. 
"Ако искат да работят бежанците, ще могат да се настаняват по няколко направления - сезонна заетост до 3 
месеца, ускорена процедура за получаване на статут на търсещ международна закрила - ще имат възможност да 
работят за 1 година, като ако имат желание може да се увеличи с още една година и третият вариант е да 
получат достъп до пазара на труда за 3 години в държавата, в която са приети. 90 процента от бежанците са 
жени и деца, 10% са възрастни мъже", каза още Илин Димитров. 
Основният град, който посреща бежанци, е Варна. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Любомир Каримански: Инфлацията за февруари е около 9,1%  
Санкциите изолираха Русия. Руската централна банка не може да купува или продава долари и евро, нито има достъп до 
своите валутни резерви. В отговор централната банка въведе нови правила за компаниите - да ограничат преводите в 
чужбина, както и забрана за изнасяне на валута. Девалвацията на руската рубла се засили. 
Започна и търговската война - списъкът с чуждестранните компании, изтеглящи се от страната, става все по-дълъг. 
Повишаването на инфлацията у нас зависи изцяло от хода на военните действия и евентуалните санкции, заяви 
в "Бизнес.БГ" председателят на бюджетната комисия в парламента Любомир Каримански. 

https://bntnews.bg/news/predlagat-otpadane-na-turisticheskiya-danak-za-bezhancite-ot-ukraina-nastaneni-v-hoteli-po-chernomorieto-1187676news.html
https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
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"Към момента наблюдаваме инфлация, която е поне 2 - 3 пункта над тази, която сме дефинирали, тоест към 
февруари тя е около 9 - 9,1%. Хубавото на бюджета е, че има капиталови разходи, които са на база дефицит. По-
скоро по-малки капиталови разходи ще бъдат направени, които ще бъдат трансформирани при необходимост за 
покриване на други нужди, предизвикани от тези санкции", каза Любомир Каримански. 
"Ако бъде втвърден ходът на военните действия, както и непримиримостта на държавния глава на Русия, вероятно 
на страната ще бъдат наложени нови сериозни санкции", смята той. 
По думите му дори всички руски банки да бъдат ограничени от системата SWIFT, вероятно ще могат да заобиколят през 
Беларус. Двете страни могат да имат някакви договорености, за които не знаем, към момента не знаем и какви са 
резервите, с които разполага Руската федерация, коментира депутатът. 
"Mastercard и Visa предвиждат пълно спиране на системите си в Русия, което значи, че ще спрат да оторизират 
карти, които са издадени от Русия и се ползват в чужбина и такива от чужбина, които се ползват в Русия. Голяма 
част от бизнесите ще пострадат. Според мен оттук нататък ще видим ограничаване на хранителните продукти 
навсякъде в Русия, ще видим намаляване на доставките към веригите, които ще бъдат изключително затруднени", 
каза Каримански. 
Инвеститорите се плашат от военни действия, затова планираните у нас инвестиции за тази година може и да не се 
осъществят, смята той. Към шестмесечието на годината ще е необходимо да бъде преразгледан и растежът в 
икономиката. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Парите, които емигрантите изпращат в България, са намалели с 87%  
От началото на пандемията парите, които емигрантите изпращат в България, са намалели с 87%, показват данните на 
БНБ. Миналата година те са превели на близките си 161 милиона евро. 
Причината за драстичния спад е, че много българи са изгубили работата си заради ковид кризата и са се прибрали по 
родните си места. 
Пандемията изпрати над 30 000 български емигранти обратно вкъщи. Поне толкова са с нова адресна регистрация у нас. 
Броят им обаче е много по-голям. Заради ковид кризата нискоквалифицираният персонал първи е изгубил работата си, 
както и заетите в ресторантьорския и хотелиерския бранш. Това е една от причините парите на българите в чужбина да се 
стопят седем пъти, откакто пандемията владее света. Икономическите анализатори също не са оптимисти, че в 
следващите десет години доходите на българите зад граница ще се увеличат. Въпреки това най-много пари у нас идват от 
Германия, САЩ, Испания и Великобритания. 
След 22 години в Лондон Нина Христова се прибира в Русе. Този път завинаги. Тя споделя: 
"Ситуацията във Великобритания не е добре. Много българи се прибират, защото използват социалната система. 
Спряха, промениха я, слава богу. Имам фирма, работя с българи и не искам да работя с тях. Това ми е болна тема". 
Благодарение на фирмата си за почистване, всеки месец Нина е заделяла средства, за да помага на баща си. 
"200 лева отиват за лекарства, 400 лева му е пенсията, 200 остават. Направете калкулация колко пари трябва да 
му изпратя, за да живее нормално", казва Нина Христова. 
Заради кризата много от българите в чужбина вече получават по-малки възнаграждения. 
"Тези пари намаляха в порядъка на 75 - 80%. Колкото и да са пестеливи българите, много малка част могат да 
заделят. Те заделят в порядъка на 200 - 300 евро. Разбира се, това е над минималната пенсия у нас и те подпомагат 
своите родители", коментира Красимир Ениманев, ръководител на катедра "Икономика" в РУ "Ангел Кънчев". 
Йорданка Спирова за последно е видяла внучката си преди 14 години, когато ѝ е гостувала в Германия. Няма търпение да 
чуе гласа ѝ по телефона. 
"Праща ми лекарства, някой лев, когато може. Прекарваме живота някак си оскъдно, защото много работихме, 
малко пенсия вземахме. Казва: Бабо, обичам те! Мога с това да ти помогна", споделя Йорданка Спирова. 
Внучката на баба Йорданка няма намерение да се прибира в България. Тя, както и много други квалифицирани 
специалисти, са се установили трайно зад граница и са изтеглили семействата си. 
"Заеха много отговорни места в тези държави и те решиха, че капиталите им ще са нужни там и тези капитали 
намаляха почти до 50 на сто от тези, които идваха преди, и тези пари вече не са най-големият инвеститор в 
българската икономика", допълни Красимир Енимаев. 
Най-малко пари българите зад граница изпращат през ноември, а най-много през месец май. 
 
БНР 
 
√ Започва работа специален щаб към правителството 
От днес към правителството ще заработи специален щаб с координационни и организационни задачи, обяви пред БТВ 
премиерът Кирил Петков. 
По думите му „опасността войната в Украйна да продължи създава редица рискове и заплахи за България“, затова 
правителството работи целенасочено, за да бъде страната ни подготвена за всичко. 
Чрез резерва се подсигуряват количества горива, а зърното ще е гарантирано до 2023 г. Петков потвърди, че към 
момента директна опасност за България няма. 
Осем камиона с хуманитарна помощ са на път към Украйна, разработена е програмата в подкрепа на бежанците, 
търсещи закрила у нас от войната. 
Подсилва се също логистичната помощ по границата. 

https://bntnews.bg/news/lyubomir-karimanski-inflaciyata-za-fevruari-e-okolo-91-1187625news.html
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√ В сила е решението да се плащат 40 лева на човек на ден за хотелиерите, приели бежанци от Украйна 
Решението за изплащане по 40 лева на човек на ден за хотелиерите, приели бежанци от Украйна, вече е в сила, каза 
министърът на туризма Христо Проданов. 
В курорта „Златни пясъци“ той се срещна с представители на бранша. Проданов увери, че ще бъде задействана бърза 
процедура за наемането на украинци като работници в хотелите и ресторантите у нас. 
„Това решение – да, то е в сила. И ще важи за тези хора, които са от началото на кризата в Украйна. То не става въпрос за 
толкова много хора – максимум около 500 човека. Дано всичко по-бързо да свърши в Украйна, за да се успокоят“, каза 
министърът. 
„Ако не се успокоят нещата, не руснаци, не украинци, а и другите просто – никой не отива да почива там, където зоната е 
размирна“, добави Христо Проданов. 
„Има бърза процедура, правим всичко възможно в рамките на 20 дни тези хора да получават необходимите документи, 
за да могат да започнат да работят“, каза още министърът на туризма. 
 
√ Над 44 000 са регистрираните безработни в бюрата по труда за януари и февруари 
Регистрираните безработни в бюрата по труда за първите два месеца на годината надхвърлиха 44 000 души в цялата 
страна. Това показват данните от специализираното наблюдение на пазара на труда заради КОВИД-19 на Националния 
статистически институт и Агенцията по заетостта. За периода 3 януари - 27 февруари започналите работа са малко над 23 
800 души. 
От началото на 2022 година има трайна тенденция за превес на записаните в бюрата по труда над устроените на работа. 
В последната наблюдавана седмица на февруари новорегистрираните безработни в страната са 4407 души, а намерилите 
препитание 2802. 
В периода 21-27 февруари най-много са регистрираните в бюрата по труда в областите Пловдив, София-столица и 
Благоевград. 
В същото време най-много са постъпилите на работа в София, Пловдив и Бургас. 
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√ КЕВР казва цената на природния газ за март 
Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да определи днес цената на природния газ за март. Общественият 
доставчик „Булгаргаз“ иска увеличение с 3,5 процента спрямо февруари. 
Това означава синьото гориво да се продава на цена 113,73 лева за мегаватчас спрямо февруари, когато цената беше 
109,88 лева за мегаватчас. 
Поскъпването е главно заради войната на Русия срещу Украйна и необходимостта от допълнително нагнетяване на 
количества газ в хранилището в Чирен. 
 
√ Автобусни превозвачи вдигат цените на билетите 
От 7 март автобусните превозвачи започват поетапно повишение на цените на билетите - както за градските, така и за 
междуселищните пътувания. 
Като причини от бранша посочват коронакризата, намаленият брой пътници и високите цени на горивата. От 
Конфедерацията на автобусните превозвачи ще продължат разговорите си с институциите, за да се разбере дали се 
предвижда субсидиране на междуселищните превози.  
От Конфедерацията на автобусните превозвачи са разговаряли с министъра на транспорта Николай Събев и имат 
неговото одобрение,  за да може да се облекчи бюджета, обясни Магдалена Милтенова председател на 
Конфедерацията. Тя каза още, че и това повишение на цените за превоз, което ще е с около 50 процента и то на местата 
където това е възможно, няма да реши проблема и бизнеса ще продължи да изпитва трудности,  заради  високите цени 
на горивата и особено на метана: 
„Знаете, че за междуселищните автобусни линии не беше гласуван бюджет в Закона за бюджета, така че ние нямаме 
никаква друга алтернатива в момента, освен да започнем поетапно увеличаване на цените. Не навсякъде цената на 
билетите ще бъде завишена, затова казвам, че това, най-вероятно, ще се случва поетапно. Ще продължим разговорите в 
тази посока с Министерство на транспорта, съответно финансите, за подпомагане на автобусните превози, 
междуселищни автобусни линии, защото там проблемът е още по-сериозен. Знаете, че там няма финансиране, така или 
иначе“. 
От бранша очакват подкрепа от държавата, за да може хората от населените места да имат осигурена транспортна услуга 
и повишението на цената за превоз да е минимално за пътниците. 
„Ще дам пример с Благоевград. Благоевград работи на цена от 0,80 лв. от много години. В момента там предстои 
увеличение на цената. Цената ще бъде 1,20 лв., но сами разбирате, че това също е крайно недостатъчно, предвид 
разходите, които ние генерираме“. 
 
√ Футуристът проф. Дейвид Пасиг за теориите за развитието на бъдещето и технологиите 
Книгите на футориста професор Дейвид Пасиг „The fifth fiasco“ и „2048-ма“ представят бъдещето на технологиите и 
изкуствения интелект, изследват дълбочината на военния конфликт и възможностите на технологиите и науката в тази 
посока, разглеждат теорията за интернет на нещата, поколението „хомо универсалис“.  
Защо още от митологията човечеството търси технологично изобретение, което да му помага, къде е границата между 
страха и успеха, има ли изчезващи професии в света, в който живеем, и готови ли сме за бъдещето, кой е най-
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оптимистичният и най-песимистичният сценарий за човека и технологиите, възможен ли е апокалипсис – на тези въпроси 
отговаря професор Дейвид Пасиг в интервюто от осмото издание на форума Innovation Explorer: 
„Ние, като човешки видове и същества, сме в периода на развитието на нова цивилизация на всичко, което ни заобикаля. 
Нещо, което правим последния век, е да свържем компютрите си, но не е достатъчно, ние искаме да обвържем всичко – 
нашите врати, маси, прозорци, искаме всичко, което ни заобикаля, да може да има някакъв вид връзка с интернет и 
мрежата, да бъде смарт. И това е само първата постановка за интернет на нещата, следващата стъпка е нещо повече, 
колекционирането. Нека да кажем, че обектите ще започнат не просто да съхраняват съдържание, но ще започнат и да го 
развиват, да създават ново свое съдържание, да го споделят и всъщност да подобряват и улесняват нашия живот. Това 
всъщност е най-важното им предимство. Това означава, че ще бъдем заобиколени от смарт или така наречените "умни 
технологии"  и неща.“ 
Историята и коренът на думата "технология" са в гръцката митология и означават изкуство. Има и други свидетелства за 
появата на първите механични машини в помощ на човека в гръцката митология, тоест можем да кажем, че човекът 
винаги се е стремял да създаде свое подобие в своя помощ: 
„Като човешки същества, ние не можем да приемем нашето физическо съществуване такова, каквото е. Аз не приемам, 
че в момента трябва да съм просто ограничен да бъда само на едно място, и това което аз правя, е да използвам нова 
технология, умни устройства, телефони, смартфони, видеоразговори, онлайн връзка, която позволява аз всъщност да не 
съм само тук на тази конференция в момента, а да ме чува и някой на другия край на света дори. И въпросът е не само за 
физическата ни възможност, през този век ние започваме да развиваме и нашия интелект. Цялото ни съществуване 
върви напред. Паметта, изчисленията и калкулациите датират от много ранни периоди, те са заложени в човека. Това е 
най-разпознаваемата и развита фаза за разбирането на нашето интелектуално ниво. И това е, което правим и с роботите, 
изкуствения интелект и машинното разбиране, то не е нещо по-различно, алгоритми и изчисления. 
Това е просто нова фаза на подобрение на нашето съществуване като човешки същества. Ние сме Богове. Е, всъщност 
искаме да бъдем богове, които подчиняват все повече технологии на себе си. Просто това бихме искали – да бъдем 
богове, нека така си обясним този стремеж на човечеството към технологиите. Ако ме питате какво нашите студенти 
трябва да учат в университетите, защото към това насочва вашият въпрос. 
В последния век академиите развиват много дисциплини и пълнят с много предмети програмите на студентите, но те са 
специализирани само в една област, за която те се обучават, но това вече не е достатъчно. Ние вече трябва да бъдем 
мултидисциплинарни. Много е трудно това нещо, разбира се, да разбираш от много неща. Но от друга страна, ние 
можем да го наречем ентидисциплинарност, не мулти, а енти, тоест имам предвид, ако вие сте студент, трябва да 
изучите поне 3 специалности, които да са колкото е възможно по-различни една от друга, и да нямат почти общи 
допирни точки, за да можете да развиете знания за много различни неща. Това трябва да направим в 21-ви век. 
Не ни е достатъчно днес да сме специалисти в една област. Днес правим това – ако учим математика, ще учим и 
компютърни науки, не… не… не. Ако си наясно с необходимостта на бъдещето, си достатъчно умен да учиш само 
компютърни технологии и след това философия. Или философия и физика. Разбирате ли, колкото по-различни са тези 
сфери на развитие на един човек, толкова повече този човек ще може да развие своята уникалност, своята бленда, 
своето знание. И това ще бъде нашият билет за бъдещето, това изисква то от нас. Ако пренебрегваме това, ще ни става 
все по-трудно да се впишем в бъдещето.“ 
В литературата имаме множество примери за въздействието на технологиите към човечеството, ако се погледне към 
Айзък Азимов, неговите разкази за роботите и законите на роботиката, се виждат и някои плашещи факти. И ако реално 
се види, че днес има наистина постановки, че изкуственият интелект ще може да бъде по-умен от нас, тогава какво 
трябва да се направи, какво трябва да се очаква: 
„Дълбоко в себе си ние сме убедени в нашия потенциал. Това е като дете. Ние всички сме деца, децата на 3-4-5 години, 
те дори не разбират на какво всъщност са способни и какъв е техният потенциал. Това важи и за нас, като възрастни 
човешки същества. Мислим, че нашият най-голям потенциал са изчисленията, ами просто да смяташ и да калкулираш 
всъщност е нищо, не е голям потенциал, виждаме го. Така че всички наши технологии постоянно натискат и бутат към 
нова възможност нашите способности. Не могат да ни заместят. Ние винаги ще си задаваме един въпрос, който не ни 
застрашава те да ни заместят, и това е въпросът "Колко сме различни и в какво точно сме по-различни от нашите 
технологии". И това ще ни води към това да продължаваме да се развиваме и да надвиваме възможностите, които 
можем да получим от една технология. Мисля, че най-интересната и актуална книга, която можете да четете в момента, 
това е „2048-ма година“, в която се опитвам да вляза във философията на световните конфликти и научните и 
технологични възможности, които ще се развиват заради целите на конфликтите на 21-ви век. И разбира се, това, че 
технологиите, които се развиват от науката, могат да направят огромен пробив.“ 
На въпроса кога ще спрем да бъдем толкова зависими от технологиите, проф. Пасиг отговаря така: 
„Никога. Невъзможно е да спрем да се нуждаем от технологиите. Винаги ще бъдем човешки същества, нуждаещи се от 
такива неща. Това ни прави хомо сапиенс. Вие знаете, взимаме парче скала и от него моделираме око, или каквото и да 
е. И ние сме единственият вариант на хомо сапиенс, който е оцелял от еволюцията. И затова сме оцелели, защото 
променяме нашата заобикаляща среда с нашите неща, които създаваме и което ни помагат. Ние в момента сме просто в 
самото начало на еволюцията. Много хора си мислят, че това е най-високото ниво, което можем да достигнем – не, това 
не е истина – ние сме наистина много примитивни, бихме могли да кажем, че това в момента е много ранен етап на 
развитието на човечеството. 
Човечеството сега и след милиони години ще бъде изключително различно. Не просто след няколко милиона години. 
Дори след хиляди години, просто си помислете какво се е случило за последните 100 години дори, последния век. След 
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две хиляди години вече човешкото същество ще е съвсем различно и ние дори не можем да предположим как точно. 
Толкова различни ще бъдем, че няма да можем да се разпознаем, нещо, което сега за нас е абсолютно нормално. 
Във всяка технология има изненади и трудности, не ми се иска да говоря за катастрофално въздействие, но и него го има. 
Това е нещо като ядрената енергия. Да, но реално, като погледнем, без ядрената енергия ние нямаше да имаме 
възможност да поддържаме нашата цивилизация. Това е кръвта на нашата цивилизация. Всичко е свързано с енергията – 
така правим войни, но и чрез нея развиваме нови идеи, развиваме технологии, всичко е в основата си енергия. Така че 
всяка технология си има своите недостатъци и дори тъмни страни за еволюцията. Просто трябва да бъдем внимателни. 
Може би ще направим страшно много грешки. Но се надявам, че ще направим грешки, които сме способни да поправим. 
Погледнато днес,  човечеството има способността да поправи много грешки. И аз вярвам в нашите деца, те са доста по-
умни от нас, по-отговорни дори, но ще имат много предизвикателства пред себе си, ще се наложи да се грижат за много 
неща, които ние вече правим, но и още. Разбирате ли, ние в момента се грижим за неща, за които нашите прадеди дори 
не са си представяли, че ще съществуват. Но аз наистина вярвам в човечеството. То е изумителен феномен във Вселената 
и може да се справи. 
Не е лесно да се каже какво ще се случи. Разбира се, ние сякаш сме предразположени да виждаме първо недостатъците 
и негативите, но истината е, че освен тях ние имаме голям потенциал и сила и възможности в технологиите. Да се 
фокусираме да виждаме и тях, това мисля, че ще ни помогне в бъдещето.“ 
 
√ 11-и ден от руската инвазия в Украйна 
Втори ден се провалиха опитите за евакуация на цивилни граждани от южния град Мариупол. Според местните власти 
причината е руски обстрел. Пети ден градът на брега на Азовско море остава без ток и вода, а хранителните запаси 
намаляват бързо. 
Най-малко трима цивилни загинаха при руска атака в опит да напуснат град Ирпин северно от Киев. 
Ожесточени боеве се водят в околностите на град Николаев, на пътя на руското настъпление в посока Одеса. Според 
украинския президент Володимир Зеленски Русия се готви да бомбардира и историческия град. 
Българските министерства на външните работи и на отбраната организират редовни автобусни линии за превозване на 
български граждани и граждани от бесарабски произход от румънско-украинската и молдовско-румънската граница до 
Варна, потвърди пред националното радио консулът ни в Одеса Светослав Иванов. 
При първа възможност етническите българи в Бердянск ще бъдат изведени от града, увери Светослав Иванов. 
Украински войници подсилват защитата около Киев след руските бомбардировки в околностите. Хиляди хора 
продължават да се опитват да напуснат столицата. Гражданското летище във Виница, на около 250 километра 
югозападно от столицата, е било унищожено напълно след попадения на руски ракети. 
 
√ Украйна предупреди, че Русия се готви за масивна атака срещу Киев 
Украинската армия предупреди, че Русия се готви за масивна атака срещу столицата Киев. 
За днес е насрочен третият кръг от руско-украинските преговори за примирие, след като разговорите от миналата 
седмица, включително договореностите за хуманитарни коридори, не дадоха видим резултат. 
Според украинския генерален щаб руските войски струпват боеприпаси, танкове и бронетранспортьори за масирана 
атака срещу Киев. 
Тази нощ най-малко трима цивилни загинаха при обстрел от руска страна в опит да напуснат град Ирпен северно от 
столицата. 
Москва обстрелва интензивно градовете в покрайнините на Киев и попълва запасите си от гориво от Беларус в 
подготовка за нападението, твърдят украинските отбранителни експерти. 
Хиляди хора продължават да се опитват да напуснат столицата. 
Гражданското летище във Виница, на около 250 километра югозападно от столицата, е било унищожено напълно след 
попадения на руски ракети. 
Руската армия фокусира усилията си върху обсада на градовете Харков, Чернигов и Суми. 
Видеоклип в социалните мрежи показа свалянето на самолет край Харков, но не ясно дали е руски или 
украински. Украйна твърди, че е свалила над 80 руски самолета и хеликоптера от началото на войната. 
Ожесточени боеве се водят в околностите на град Николаев, на пътя на руското настъпление към Одеса. Според 
украинския президент Володимир Зеленски Русия се готви да бомбардира историческия град. 
В последното си обръщение Зеленски заяви, че армията му ще „преследва до гроба всеки руски войник, извършил 
военно престъпление“. 
„Няма да простим разрушените домове, ракетите, които Русия изстрелва срещу нас, няма да забравим нито едно военно 
престъпление“, подчерта украинският президент. 
За десетки загинали се съобщава при обстрела на пристанищния град Мариупол, където вчера за втори път се провалиха 
опитите за евакуация на цивилни граждани. 
 
√ Руската армия обяви, че отваря хуманитарни коридори за евакуация в Украйна 
Руската армия ще прекрати огъня в Украйна и ще отвори хуманитарни коридори за евакуация от 10:00 часа местно време 
(9.00 БГ), съобщи агенция „Интерфакс“, като цитира министерството на отбраната в Москва. 
Коридори за евакуация ще има от столицата Киев, Мариупол, Харков и Суми. 
Русия предприема стъпката по изричната молба на френския президент Еманюел Макрон, както и с оглед на ситуацията 
в тези градове, се подчертава в изявлението. 
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Същевременно за днес е насрочен третият кръг от руско-украинските преговори за примирие, след като разговорите от 
миналата седмица, включително договореностите за хуманитарни коридори, не дадоха видим резултат. 
А от Генералния щаб на украинските въоръжени сили предупредиха, че Русия се готви за масивна атака срещу столицата 
Киев.  
 
√ Дипломатически совалки за търсене на изход за Украйна 
Путин: Спирането на руската военна операция в Украйна е възможно в случай, че Киев прекрати бойните действия и 
изпълни добре известните искания на Русия 
В телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин президентът на Турция Реджеп Ердоган е настоял Русия да 
обяви незабавно общо спиране на огъня в Украйна. Ердоган е изразил готовност за всякакъв принос за възможно най-
бързо намиране на изход с мирни средства, предаде "Ройтерс". 
От своя страна Путин е заявил пред Ердоган, че руската инвазия в Украйна може да бъде спряна, ако Киев прекрати 
бойните действия и изпълни исканията на Москва. 
Основните искания, посочвани от руската страна, са следните: демилитаризация и денацификация на Украйна, отказ на 
Киев от членство в НАТО, признаване на руския суверенитет над анексирания полуостров Крим и на независимостта на 
сепаратистките Донецка и Луганска народна република в границите на Донецка и Луганска област в Украйна. 
Според пресслужбата на Кремъл Путин е казал на Ердоган, че Русия е готова за преговори с украинските власти и 
чуждестранните партньори с цел решаване на конфликта. В същото време той е подчертал, че опитите за забавяне на 
преговорния процес са безперспективни и че те се използват от украинците за прегрупиране на силите и средствата. 
Путин е изразил надежда, че по време на планирания за утре трети кръг на мирните преговори делегацията на Украйна 
ще подходи по-конструктивно и изцяло ще отчете създалата се реалност. 
В разговора си с турския президент руският лидер се е ангажирал да направи всичко необходимо за безопасното 
евакуиране на турските граждани от районите на бойните действия. 
Междувременно беше съобщено, че руският държавен глава Владимир Путин е провел разговор и с френския лидер 
Еманюел Макрон. 
Двамата са разговаряли около два часа. Макрон е поставил въпроса за вероятна атака срещу Одеса, съобщават от 
Елисейския дворец, като допълват, че френският лидер е подчертал важността на намиране на решение чрез преговори. 
От своя страна Владимир Путин е заявил, че офанзивата срещу Украйна върви по план и няма да спре, докато Киев не 
спре сраженията. 
Русия ще постигне целите си или чрез дипломация, или чрез война - това е уверил руският президент френския държавен 
глава. 
От Кремъл са уверили още Париж, че руски и украински служители заедно наблюдават сигурността в Запорожката АЕЦ и 
нивата на радиация са нормални. Това е станало, след като Макрон е изразил безпокойството си за сигурността на 
атомните електроцентрали на територията на Украйна. 
Според информацията от пресслужбата на Кремъл Путин е казал, че престрелката в района на Запорожката централа е 
провокация на украински радикали. По думите му руската армия, украинските охранители и персоналът на централата 
продължават да гарантират сигурността и нормалното ѝ функциониране. Путин е уверил, че руските войници 
контролират и района около Чернобилската атомна електроцентрала. 
В опитите за посредничество се включи и премиерът на Израел Нафтали Бенет. Той се срещна с руския държавен глава в 
Москва. От Москва израелският премиер отиде в Берлин, където разговаря с германския канцлер Олаф Шолц. 
И от Кремъл потвърдиха, че Бенет и Путин са обсъждали ситуацията около Украйна. Заедно с израелския премиер в 
Кремъл е бил и израелският министър на жилищното строителство Зеев Елкин. Той е бил в ролята на преводач  и добър 
познавач на Путин. Елкин е роден в Харков и придружаваше на срещите в Москва и предишният премиер Нетаняху. 
Веднага след срещата си с Путин Бенет пристигна в Берлин и се срещна с Олаф Шолц, а по пътя е провел телефонен 
разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски. 
Засега фактът, че Бенет се е срещнал с Путин и Шолц, е всичко, което се знае за тази внезапна дипломатическа совалка. 
Единственото, което бе потвърдено от кабинета на Олаф Шолц, е, че двамата лидери са се договорили да останат в 
директен контакт и общата им цел е да се сложи възможно най-бързо край на войната в Украйна. 
Шолц бе на посещение в Тел Авив преди три дни и тогава също разговаря с Бенет. Визитата на израелския премиер само 
три дни по-късно в Берлин е спонтанна и е била организирана в последните часове, стана ясно от разпространените 
съобщения. 
В същото време американският държавен секретар Антъни Блинкън отиде в Молдова. От Кишинев той потвърди, че се 
обсъжда дали Полша да предостави на Украйна бойни самолети: 
„Сега разглеждаме активно въпроса за самолетите, които Полша може да предостави на Украйна, и разглеждаме как 
бихме могли да осигурим попълнения, ако Полша реши да изпрати тези самолети." 
Според „Файненшъл таймс“ Полша може да получи американски F-16 в замяна на самолетите, които ще изпрати на 
Украйна. Възникват обаче въпросите как може да бъде извършено самото прехвърляне и дали руският президент 
Владимир Путин няма да разтълкува това действие като фактическо влизане на НАТО в конфликта срещу Русия. 
Блинкън похвали Молдова, че приема украински бежанци и увери Кишинев, че може да разчита на подкрепата на 
Вашингтон. 
Повече от 230 хиляди бежанци от Украйна са пресекли границата с Молдова от началото на руските военни действия на 
24 февруари. Молдовският президент Мая Санду призова за спешна международна подкрепа за справяне с бежанската 
вълна. 
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По данни на ООН само за ден броят на бежанците от Украйна се е увеличил със 160 хиляди души и така общо 
напусналите страната са вече близо 1 милион и 400 хиляди. 
В България досега са влезли 25 хиляди украински граждани, сочат данните на Граничната полиция. 
От вчера има редовни автобусни линии за български граждани и граждани от бесарабски произход от румънско-
украинската и молдовско-румънската граница до Варна. 
Пред БНР консулът ни в Одеса Светослав Иванов, който от няколко дни е у нас, заяви, че продължават усилията да бъдат 
безопасно извеждани наши сънародници от Украйна: 
При първа възможност етническите българи в Бердянск ще бъдат изведени от града, увери Светослав Иванов.  
Междувременно за вчера в Украйна беше обявено ново спиране на огъня около Мариупол. Това беше втори опит да 
бъде осигурен хуманитарен коридор, за да могат хиляди хора да напуснат обкръжения от руски военни части град. 
Руските сили продължават офанзивата си в опит да създадат сухопътен коридор между Донбас и Крим. 
Евакуацията обаче е била прекратена в следобедните часове, като едва 300 души са успели да напуснат града при 
планирана евакуация на повече от 200 хиляди, съобщиха от Международния комитет на Червения кръст. Проруските 
сепаратисти и силите на украинската Национална гвардия си размениха взаимни обвинения за провала на хуманитарния 
коридор.  
А в ново видеообръщение президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да бомбардира и 
Одеса. 
Междувременно в Москва и редица градове на Русия се състояха несъгласувани с властите антивоенни протести. Само в 
столицата бяха задържани 1700 души, съобщиха от министерството на вътрешните работи. Централните райони на 
Москва се охраняват от тежковъоръжени полицаи.  
Интерфакс Украйна пък съобщава за петима ранени след стрелба на руските части срещу протестиращи граждани в Нова 
Каховка. В протеста са участвали около 2000 души, които развявали украински знамена и настоявали за изтегляне на 
руските войски. 
 
√ От 6 март Украйна започва да внася газ от Полша 
Украинският държавен газов оператор заяви в събота, че от 6 март страната ще започне да получава доставки на 
природен газ от Полша. 
"Транзитните оператори на двете страни се споразумяха за необходимостта от гарантиран капацитет за внос на газ, който 
да позволява физически внос на газ от Полша, включително от полския терминал за втечнен природен газ“, посочва 
украинският държавен оператор на газопреносната система, цитиран от Ройтерс. 
От компанията не предоставиха допълнителни подробности. 
Украйна, което е един от най-големите потребители на газ в Европа, не внася синьо гориво от Русия от 2015 г. насам, 
купувайки го вместо това от Европа. 
 
√ "Газпром" продължава да доставя руски газ за Европа през Украйна 
"Газпром" продължава да доставя руски газ за транзит за Европа през територията на Украйна в редовен режим, в 
съответствие със заявките на европейските потребители, каза официалният представител на холдинга Сергей Куприянов. 
През последните дни Европа е увеличила изтеглянето на газ от хранилищата и значително е увеличила покупките на газ 
от Русия, казват от "Газпром". 
Руското министерство на търговията обаче препоръча прекратяване на износа на някои химически суровини за 
Европейския съюз, обвинявайки европейците в "цинично" "саботиране" на експорта на руски метанол. 
 
√ Все повече западни компании напускат руския пазар заради инвазията в Украйна 
Системата за онлайн плащания PayPal спира предоставянето на своите услуги в Русия поради военните операции на 
Москва в Украйна, според изявлението на компанията, публикувано в събота. 
"При настоящите обстоятелства спираме PayPal в Русия", потвърди главният изпълнителен директор на компанията Дан 
Шулман. 
Междувременно гигантът за електронна търговия eBay също обяви, че от четвъртък (3-ти март) е спрял да доставя 
поръчки както за Русия, така и за Украйна, за да "защити купувачите и продавачите, засегнати от смущения в транспорта", 
добавяйки, че е "преустановил събирането на такси за продажбите за потребители в Украйна за облекчаване на натиска, 
причинен от прекъсване на паричния поток". 
Холандската пивоварна компания "Хайникен" (Heineken N.V.) заяви в събота, че ще спре износа на бира за Русия, 
съобщиха руски медийни канали, цитирайки служители на компанията. 
Представители на "Хайникен" казаха, че въпреки че износът на бира и инвестиционните проекти ще бъдат 
преустановени, фабриките в страната ще продължат дейността си. 
Samsung Electronics Co. също обяви в събота, че ще преустанови доставката на свои продукти за Русия поради настоящата 
ситуация в Украйна, съобщи агенция Nikkei, цитирайки официални лица на компанията. 
Южнокорейската мултинационална електронна корпорация сподели, че "ще продължи активно да наблюдава тази 
сложна ситуация, за да определи следващите ни стъпки". Освен това компанията ще дари 6 милиона долара 
хуманитарна помощ за подпомагане на украинските бежанци. 
Междувременно и търговската верига "Зара" (ZARA) обяви, че затваря всичките си 500 магазина за облекло в Русия. 
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Същевременно испанския текстилен гигант "Индитекс" (Inditex), собственик на известни модни марки съобщи, че 
затваря всичките си 502 магазина в Русия, считано от 6 март и съставя план за подпомагане на деветте си хиляди 
служители, които ще останат без работа, предаде Би Би Си. 
Редица компании продължават да спират дейността си на територията на Русия, тъй като Западът възнамерява 
икономически да осакати способността на Москва да води войната срещу Украйна. 
Германската компания за спортни облекла "Пума" (Puma) обяви в събота, че е преустановила всичките си операции в 
Русия поради ескалацията на въоръжения конфликт в Украйна. Преди това Puma спря доставките за руския пазар, а сега 
обяви, че затваря и своите 100 магазина в цялата страна. 
Отделно от това италианска компанията за луксозни дрехи "Прада" (Prada) спря работата на магазините си в Русия 
поради нашествието си в Украйна. "Нашата основна грижа е за всички колеги и техните семейства, засегнати от 
трагедията в Украйна, и ние ще продължим да ги подкрепяме“, се казва в изявлението на компанията. 
 
√ Чуждестранните компании се затрудняват да изтеглят своя персонал от Украйна и Русия 
Чуждестранните компании намират за все по-трудно да изтеглят свой персонал от Украйна и Русия, тъй като руската 
инвазия в нейната съседка ограничава маршрутите за пътуване, съобщава "Файненшъл таймс" 
С оглед, че все повече търговски полети бяха отменени, компаниите се обръщат към частни охранителни фирми за 
евакуация на техен персонал. 
Така например, преди тази сряда 125-членният руски екип на Global Guardian успя да наеме самолети от Русия и да 
кацне, където е необходимо, за да зареди с гориво, според Дейл Бъкнър, главен изпълнителен директор на фирмата за 
сигурност. 
Става обаче все по-трудно да се евакуират служители на 18-те клиенти на фирмата за сигурност, попадащи в списъка 
Fortune 500, тъй като забраните за пътуване между Москва и други страни ограничават въздушното пространство. 
Fortune 500 е годишен списък, съставен и публикуван от списание Fortune, който класира 500 от най-големите 
корпорации в Съединените щати по общи приходи за съответните фискални години. 
 
√ Блинкън: САЩ водят дискусии с европейските държави за забрана на петролните доставки от Русия 
Съединените щати водят активни дискусии с европейските държави за забрана на петролните доставки от Русия. Това 
заяви американският държавен секретар Антъни Блинкън в интервю за Ен Би Си. 
Цените на газа и петрола достигнаха рекордни равнища тази седмица. Сортът Брент се продава за над 118 долара за 
барел - това е най-високата цена от 2008-ма. 
И председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен говори за затягане на икономическите санкции срещу 
Русия, за да не може Путин да финансира войната срещу Украйна. За Си Ен Ен Урсула фон дер Лайен заяви, че стратегията 
на Евросъюза е да се премахне зависимостта от руските изкопаеми горива. 
В Съединените щати сенатори и от Републиканската, и от Демократическата партия призовават президента Джо Байдън 
да наложи санкции и за руския петрол. Едва 8% от петрола, потребяван в Съединените щати, идва от Русия. 
 
√ САЩ добавиха 678 000 работни места през февруари 
Данни на американското Бюро по трудова статистика показват ,че през февруари американската икономика се 
възстановява и добавя нови работни места. Въпреки това президентът Джо Байдън не отрича, че инфлацията оказва 
сериозен натиск върху американските семейства. 
Данни на Бюрото по трудова статистика през последния месец сочат, че  са разкрити нови 678 000 работни места, а 
нивото на безработицата е спаднало от 4% през януари, до 3,8% през февруари. 
Президентът Джо Байдън каза, че увеличаването на работните места е знак, че пазарът на труда се възстановява в 
резултат на работата, която администрацията му е свършила, за да овладее пандемията. Но признава, че инфлацията e 
на нива, които не са били толкова високи от началото на 80-те години и  оказват натиск върху американците. 
Затова Байдън обещава намаляването на разходите и „контролирането на цените“ да  бъде основен приоритет  на 
неговото управление. 
Според статистиката  заплатите са продължили да растат миналия месец, но най-вече в най-нископлатените сектори, като 
ресторанти, хотели, магазини и складове. 
Даниел Джао, старши икономист в сайта за работни места Glassdoor, прогнозира, че ръстът на заплатите ще продължи. 
Въпреки това икономистите не са  убедени, че по-високите заплати могат да изпреварят по-високите цени на храната, 
бензина и наемите, и да спрат продължаващото покачване на инфлацията толкова бързо. 
 
Банкеръ 
 
√ Не сме готови за мир, камо ли за война 
Как ще вържем военновременен бюджет, ако ни се наложи 
Ако бъдем въвлечени във военния конфликт, ще трябва да отидeм към военновременен бюджет, каза председателят на 
бюджетната комисия в парламента и депутат от „Има такъв народ” Любомир Каримански в сряда (2 март). 
За военновременен бюджет спомена преди седмица и бившият зам. министър на финансите, сега член на Фискалния 
съвет Любомир Дацов. Той си спомни, че навремето, когато е бил в управлението на страната, заедно с проекта за 
Държавен бюджет се е изготвял и проект за военновременен. „Има ли я все още тази практика не знам, но не съм чувал 
за подобно нещо”, каза той. 
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Оттук нататък възникват много въпроси, но основният е: „Как ще вържем един военен бюджет, ако това спешно ни се 
наложи, при условия, че сме занемарили задължителната подготовка за подобен вариант от години?” 
И когато преди дни президентът на Руската федерация Владимир Путин повиши бойната готовност на ядрената отбрана 
се оказа, че  
йодът във военновременните ни резерви отдавна и изфирясъл.  
Правителството като ужилено гласува отпускането на близо 4 100 000 лв. за закупуване на таблетки калиев йодит, чийто 
срок на годност е изтекъл към 31.12.2021 г. и за закупуване на модули и части за ремонт на Националната система за 
ранно предупреждение и оповестяване. 
„Като проверихме каква е възможността да запълним резерва с такива таблетки и видяхме, че са с изтекъл срок на 
годност. Решихме да се снабдим с тези таблетки, за да сме готови за всякакви сценарии, това е национална 
сигурност. Оказа се, че част от сигналната ни система също няма достатъчна възможност да работи. Не искам да 
всявам паника, не вярвам, че това ще се случи, но ние като правителство трябва да имаме работеща система и 
таблетки калиев йодид", поясни премиерът Кирил Петков. 
Министерският съвет прие Решение за финансиране на дейности за непредвидени и/или неотложни разходи за 
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, разбирай война или нейни последствия. 
И всичко това се случва в една държава, която има ядрена мощност и която при лошо стечение на обстоятелствата или 
просто при авария, може да представлява опасност за населението. 
Наличието на йод и работеща сирена обаче са само едно малко връхче на айсберга на пълната ни неподготвеност и 
безотговорност.  Въпреки че още на 8 февруари енергийните експерти отрязаха: „При криза в Украйна имаме газови 
резерви за седмица”. 
"Все пак имаме по-големи шансове да не ни спрат доставките, защото нашият газ от Русия идва през Турция, а не през 
Украйна", заяви Явор Куюмджиев. 
На шестия ден от войната вече стана ясно, че 
имаме резервен газ за около 4 седмици,  
и то ако не е голям студ. Газохранилището в Чирен е запълнено на 40% от капацитета, но резервите трябва да се ползват 
разумно, каза експертът Иван Хиновски. Намаляване на синьото гориво би засегнало торовите заводи, които доскоро 
искаха уверения от "Булгараз" за доставките. 
Колкото до запасите от горива, в момента има такива за 86-90 дни, казаха от Българската петролна и газова асоциация. С 
това се изпълнявали минималните изисквания на евродирективата за този вид запаси, но ние явно не сме направили 
нищо, за да се презастраховаме. 
А иначе има Закон за държавните резерви и военновременните запаси още от 2003 година. В закона ясно са определени 
военновременните запаси: „Материални ресурси, определени с номенклатурен списък и предназначени да осигурят 
при положение на война или военно положение производството на военна продукция за потребностите на 
въоръжените сили, на структурите, изпълняващи задачи по отбраната на страната, националното стопанство и 
на населението за период от време, определен от Министерския съвет с общия държавен военновременен план”. 
На сайта на нарочната Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” се вижда, че от юли 2014 г. неин 
председател е Николай Василев, а негов заместник – Асен Асенов. Те са назначени от тогавашното правителство на 
Пламен Орешарски. Агенцията се намира на ул. „Московска” 3 в София, а основното средство за комуникация, поне 
според сайта й, е факсът.  
Кабинетът Петков взе решение да закрие и една паразитна структура, на която беше вменено и да отговаря за държавния 
резерв по отношение на горивата - Дъpжaвнaтa пeтpoлнa ĸoмпaния. Πpeз 2020 г. пpaвитeлcтвoтo нa ГEPБ cъздaдe тази 
cтpyĸтypa,  тя ниĸoгa нe зapaбoти и не изпълни функцията си на държавен резерв за горивата. Тя бe cъздaдeнa пo 
инициaтивa нa двaмaтa миниcтpи нa ГEPБ – нa иĸoнoмиĸaтa Eмил Kapaниĸoлoв и нa финaнcитe Bлaдиcлaв Гopaнoв. 
Cтруктуратa обаче бе заложена без да има възможност да фалира, т.e. c възмoжнocт зa трупане на загуби, които 
бюджетът тpябвaшe да финансира  пo някакъв начин. 
Cпopeд бюджeтнaтa paмĸa зa 2021 г. издpъжĸaтa нa Дъpжaвнa пeтpoлнa ĸoмпaния бe - ни повече, ни по-малко от 50 млн. 
лева. 
Покрай кибератаките срещу украински уебсайтове и критична инфраструктура има данни и за DDоS атаки (атака за отказ 
на услуга, бел. ред.) към правителствени агенции и бизнеси в България през последните дни. 
Атаките са кратковременни,  
като се изпитва готовността на инфраструктурата, но за момента няма достоверна информация за техния източник. Това 
каза д-р Георги Шарков, ръководител на Лабораторията по киберсигурност в “София Тех Парк”. 
"Нито един субект от икономиката не е безопасност, особено на който ценният капитал е информацията и данните. 
Финансовите институции имат високи нива на киберсигурност, но малките и средни предприятия, които представляват 
99% от икономиката, обикновено се характеризират с изключително ниски нива на киберсигурност." Това заяви Светлин 
Илиев, председател на Българската асоциация по киберсигурност и член на Европейската организация за 
киберсигурност. И добави: 
99% от икономиката има потенциална възможност за компрометиране. 
"Предполагам, че банките взимат мерки, но всички организации - банкови, здравни институции, трябва да се подготвят с 
комуникации и действия, че ще получат заплахи за публикуване на персонални данни на техни клиенти“, Шарков. По 
думите му изтичането на данни от НАП е било такова, а през 2021 г. е имало сигнали за такива атаки срещу български 
застрахователни брокери. 
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Министерство на електронното управление, съвместно с отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП в МВР докладваха, че са 
предприели действия за филтриране или преустановяване на трафика на над 45 000 интернет адреса, от които са 
извършвани опити за зловредна намеса в електронни системи или мрежи. 
 
√ Митрофанова се извини на Кирил Петков 
Премиерът Кирил Петков е поканил днес (6 март) на разговор посланика на Русия в София Елеонора Митрофанова, 
съобщиха от Министерския съвет. Петков е призовал първия руски дипломат да се придържа към общоприетите норми 
на дипломатическо общуване. Той изискал от нея да се отнася с нужното уважение и да не използва обидни 
квалификации към българските институции. Посланик Митрофанова се е извинила на министър-председателя. 
Премиерът е изразил и възмущението си, че в официалния си поздрав към страната ни по повод 3 март, руското 
посолство оприличи войната в Украйна с Освобождението на България. “Нашата признателност към руския народ за 
Освобождението не може да бъде принизявана чрез сравнения с днешната братоубийствена война в Украйна”, е 
подчертал той. 
Петков е настоял посолството на Руската федерация да не се намесва във вътрешната политика на България, в 
съответствие с международните конвенции. Министър-председателят е приветствал декларираното от руския посланик 
намерение за конструктивен тон оттук нататък. Той е призовал за спиране на войната и връщане към диалога. 
Публикацията във Фейсбук страницата на посолството от 28 февруари, в която се говореше за "евроатлантически 
подлоги", вече е само на руски език. В поста се посочва, че "в момента българският превод на публикацията е подложен 
на филоложко-философска експертиза". 
 
√ Инвазията за първи път събра балканските държави в един окоп 
Нахлуването на Русия в Украйна стресна света, извади Европейския съюз от сладката дрямка и накара Балканите, 
които традиционно чакат спасител отвън, да се замислят за сигурността си. Държавите от този регион, наричан 
традиционно ту "Буре с барут", ту "Задния двор", които от столетие и половина не успяват да преодолеят 
етническите, културните и историческите си различия, явно вече са взели да идват на друг акъл. 
Така че, както казват колегите телевизионери, въпреки че Сърбия отказа да подкрепи "руските" санкции, наложени от 
Брюксел, имаме новина: всички балкански страни се противопоставиха на инвазията в Украйна. Постижението е 
епохално, защото за никого не е тайна какво точно влияние има Русия на Балканите и колко милиарда й струва то. 
Какво се случва в България всички виждаме, чуваме и четем: до онзи ден всяка коза беше за свой крак и никой не 
слушаше никого. След показното уволнение на военния министър Стефан Янев и категоричната позиция на президента 
Румен Радев по въпроса за "необходимостта от деликатна позиция към Путин и нахлуването в независима Украйна" 
обаче нещата сякаш си дойдоха по истинските места. Ще изпълняваме задълженията си като държава членка на ЕС и 
НАТО, пък който иска точно обратното - ей му го Фейсбук, да си недоволства там колкото му душа иска. 
Докато някои от нашите партии продължават да мислят как да останем "На три черпака", от които най-дълбок явно е 
руския, Румъния реши да планира увеличаване на отбранителни способности.  На 1 март президентът Клаус Йоханис 
обяви, че разходите за отбрана ще бъдат увеличени до 2.5% от брутния вътрешен продукт, а не само до 2 процента. Той 
посочи, че сегашната криза е повод за преосмисляне не само на отбранителната, но и на енергийната политика в 
дългосрочен план затова усилията на правителството "тръгват" в тази посока. 
Освен това, Букурещ поиска бързо разполагане на нова бойна група на НАТО на румънска територия. На 28 февруари в 
северната ни съседка пристигна първият френски батальон, Белгия обеща да изпрати 300 войници, а Италия и Германия 
се ангажираха с "командироването" на достатъчно бойни самолети. 
Турският президент Реджеп Ердоган обяви, че и Русия, и Украйна са приятелски страни и предложи да им посредничи за 
решаване на конфликта. Дори разговаря с беларуския лидер Александър Лукашенко - единствената чуждестранна 
"патерица" на Путин, за да обсъди с него евентуалните варианти. На 1 март обаче Турция спази международния си 
ангажимент - като членка на НАТО, и затвори Босфора и Дарданелите за военни кораби.  Съединените щати похвалиха 
Ердоган за решението му, но... Анкара продължава да поддържа добрия тон с Москва и да се изказва много предпазливо 
по въпроса с войната. Заради "руската връзка" в областта на енергетиката, отбраната и туризма... 
Никой не е изненадан от факта, че Белград остава най-верният балкански съюзник на Путин.  Президентът Александър 
Вучич беше категоричен, че Сърбия подкрепя напълно териториалната цялост на Украйна, но отказва да въведе санкции 
срещу Русия. Той посочи, че страната му е готова да приеме бежанци от Украйна и да изпрати хуманитарна и медицинска 
помощ, но... дотам. Говорителят на правителството Ивица Дачич уточни какво точно е искал да каже Вучич: Сърбия не е в 
позиция да реши конфликта между Украйна и Русия, които смята за приятелски държави, и затова - вместо да се 
занимава с непосилни за нея неща - ще се погрижи за собствените си интереси. 
В Гърция и политиците, и обществото напълно подкрепят Украйна. Страната прие вече над хиляда бежанци от военни 
зони в Украйна. На 1 март пък хиляди демонстранти в Атина протестираха срещу войната с плакати "Спрете Путин " и 
"Украйна ще победи". Сред протестиращите бяха кметът на Атина, депутати от управляващата партия, от опозицията и 
духовници, които обявиха, че гръцката църква предоставя част от имотите си за настаняване на бежанци от Украйна. 
Македония обяви, че е изцяло на страната на Украйна. Скопие обяви, че ще дари военно оборудване на Киев, а 
правителството нареди на медийния регулатор да призове кабелните оператори да забранят финансираните от руското 
правителство канали Russia Today и Sputnik. Нещо повече - Скопие обяви, че държавата е пълноправен член на НАТО и, 
ако Алиансът реши, ще се включи и във военен конфликт. 
Хърватия беше още по-категорична, като обяви, че подкрепя незабавното предоставяне на статут на Украйна на 
кандидатка за членство в ЕС. Президентът Зоран Миланович дори препоръча предоставянето на статут на кандидати на 
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Босна и Херцеговина и Косово и започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония. Според 
него това ще подсили европейската сигурност предвид сегашната криза. Миланович по-рано разгневи Киев като заяви, че 
Украйна, че е "най-корумпираната страна в света“. 
Албания заедно със САЩ предложи извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по въпроса за войната между 
Русия и Украйна. Албанското правителство съобщи на 28 февруари, че спортистите и националните отбори на страната 
няма да играят никакви мачове и да участват в спортни състезания срещу Русия заради агресивните й действия. Освен 
това Тирана е бясна на Москва, защото руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Албания, заедно с Босна и 
Херцеговина и Косово изпраща наемници да се бият в Украйна срещу 3000 долара на човек. 
Косово също остава твърдо на страната на Украйна и обеща пълна солидарност с Киев. Президентът Вйоса Османи 
посочи, че работи със съюзниците на Албания, за да предотврати всякаква дестабилизация в региона. Тя подчерта, че 
страната й има подкрепата на Съединените щати. 
В Босна и Херцеговина ситуацията е неясна, защото самата тя е под заплаха от разпадане заради сръбската общност. 
Сръбският лидер Милорад Додик работи за формиране на независима държава, подкрепяна от Сърбия и Русия. В същото 
време Европейският съюз удвои военния си персонал в страната заради риска от нестабилност след руската инвазия в 
Украйна. 
Премиерът на Черна гора Здравко Кривокапич призова Русия да се върне на масата за преговори, а Министерството на 
външните работи и президентът Мило Джуканович решително осъдиха руската агресия. 
Руското нашествие в Украйна наруши мирния ред на Стария континент, но пък показа, че голяма част от народите вярват, 
че  силата  и принудата нямат място в 21-ви век. Путин може би не осъзнава каква голяма услуга направи  на ЕС, като го 
извади от летаргията, която го тласкаше към разпад. Сега Брюксел е по-активен и смел от всякога. Хубавото е, че 
балканските държави също са част от този процес. 
 
√ Мениджърски рокади в застрахователни компании 
Бизнесът непрекъснато се развива - разширява или свива, което е свързано и зависи както от конкретната икономическа 
среда, така и от хората, които са в управлението на една фирма. Комисията е разгледала и одобрила промени в 
мениджмънта на няколко застрахователни компании у нас.  
Комисията за финансов надзор е одобрила Марин Митев за изпълнителен член на Управителния съвет на 
Застрахователна компания “Лев Инс” АД. 
Другите в оперативното управление на дружеството са Мирослава Спасова, Мария Масларова-
Гъркова, Павел  Димитров, Валентин Ииев, София  Антонова и Миряна Иванова. В Надзорния съвет пък има трима члена.  
Дружеството е част от финансова група, работеща в областта на общо застраховане, животозастраховане, здравно 
застраховане и допълнително пенсионно осигуряване. Компанията е безспорен пазарен лидер в автомобилното 
застраховане, което съставлява най–големия дял от портфейлите на общозастрахователните дружества в България.   
Теодора Димитрова-Пеева е получила одобрение от КФН за прокурист на 
ОЗОФ "Доверие ЗАД“ - София. 
В момента дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: Мими Виткова-Петкова - изпълнителен 
директор, Йорданка Петкова и Олег Недялков.  
"Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: 
застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на 
съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания 
относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и 
разрешения. „Доверие - Обединен холдинг” АД контролира пряко 58 887 акции или 98.15% от капитала на 
застрахователия. 
Одобрение е получил и Филип Михайлов за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на 
Застрахователна компания "Уника" АД и на Застрахователна компания "Уника Живот" АД. 
Двете дружества са част от международната група "Уника Иншурънс Груп". 
От ноември 2020 година в "Уника България“ (ЗК "Уника“ АД и ЗК "Уника Живот“), като част от "Уника Груп“, която 
присъства на застрахователния пазар в 18 страни и е номер 5 от застрахователните компании в Централна и Източна 
Европа, започна процес на стратегическа трансформация. Целта е компанията все повече да ориентира продуктите и 
услугите си към клиентските потребности и предпочитания. Водени от това желание, целият бизнес на "Уника“ ще бъде 
структуриран около три бизнес модела (Ритейл бизнес, Корпоративен и Афинити бизнес и Банково застраховане). 
Трансформацията има за цел да хармонизира процесите на дъщерните компании на 15-те пазара в Централна и Източна 
Европа. 
"Уника Груп" (UNIQA Insurance Group AG) е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и 
Централна и Източна Европа и двувековна история. "Уника България"  предлага продуктово портфолио по всички 
направления в общото застраховане и животозастраховането. 
 
Мениджър 
 
√ На прага сме на глобална продоволствена криза, алармират експерти 
Войната в Украйна ще предизвика шок в глобалните доставки на храни и в техните цени. За това алармира Свейн Торе 
Холсетер, президент и главен изпълнителен директор на Yara International  – една от най-големите компании за 
производство на торове, която оперира в над 60 страни. Базираният в Осло производител купува суровини от Русия и 
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вече усеща натиска на покачващите се цени на газа на едро, тъй като разчита на огромни количества руски газ за своите 
европейски заводи. 
„Ситуацията се променя с часове. Дори и без войната изпитвахме трудности. Сега тя добави към тях и последиците от 
прекъсването на веригите за доставки. Половината от световното население използва торове в земеделието. Ако не се 
подхранват изкуствено, добивите от някои култури ще спадне наполовина. За мен въпросът е не дали навлизаме в 
глобална продоволствена криза, а колко голяма ще бъде тя. Най-засегнати от продоволствената несигурност ще са по-
бедните страни”, пред репортер на BBC. 
Русия и Украйна са едни от най-големите производители на храни в световен мащаб. Основен доставчик на ключови 
съставки на торовете, като калиев карбонат (поташ) и фосфат, са Русия и Беларус. Санкциите на Запада правят доставките 
все по-несигурни, заради спряното корабоплаване. 
Според Холсетер Европа трябва да намали зависимостта си от Русия за глобалното производство на храни.  
Норвежката компания Yara вече е пряко засегната от конфликта, след като ракета удари офиса ѝ в Киев. 
 
√ Европейските борсови индекси кръжат около едногодишно дъно 
Водещите европейски борсови индекси потънаха до близо едногодишно дъно в ранната търговия в петък, след като 
акциите на компаниите от автомобилния и банковия сектор записаха загуби на фона на съобщенията за пожар в атомна 
електроцентрала в Украйна на фона на ожесточени битки между украинските и руските войски, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 12,09 пункта, или 2,76%, до 425,27 пункта и е на път да запише най-
лошото си седмично представяне от март 2020 г., когато бяха регистрирани големи разпродажби заради пандемията от 
COVID-19. 
Голям пожар в административна сграда на АЕЦ „Запорожие“, която беше превзета от руски сили след тежки сражения, 
предизвика световна тревога по-рано днес. По-късно пожарът бе потушен и властите заявиха, че централата работи 
нормално. 
Цените на активите убежище като златото и облигациите скочиха, тъй като инвеститорите се стреснаха от последните 
развития в Украйна. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE отчете спад от 220,12 пункта, или 3,04%, до 7 018,73 пункта. Френският 
измерител CAC 40 се понижи с 225,03 пункта, или 3,53%, до 6 153,34 пункта. 
Силно зависимият от автомобилния сектор немски показател DAX се изтри 460,53 пункта от стойността си, или 3,36%, 
достигайки до ниво от 13 237,87 пункта, докато европейският автомобилен индекс SXAP отчете спад от 2,79%. 
„Никой не купува нова кола, когато цените на стоките скачат до небето“, коментира Майкъл Хюсън, главен пазарен 
анализатор в CMC Markets. „Продажбите и маржовете им (на автомобилните компании) ще бъдат значително по-ниски. 
Разполагаемият доход на потребителите ще понесе значителен удар поради по-високите цени на храните и газа“, добави 
той. 
Европейските пазари са в центъра на борсовите разпродажби, подхранвани от опасенията относно географската близост 
на региона до Русия и неговата голяма зависимост от доставките на руски газ. 
Акциите на нидерландската банка ING поевтиняха с 6,73%, след като тя обяви, че 700 милиона неизплатени заеми са 
били засегнати от „новите санкции срещу руски юридически и физически лица“. 
С покачването на цените на петрола, авиокомпаниите също бяха подложени на натиск, като акциите на Lufthansa, IAG и 
Wizz Air поевтиняха съответно с 5,90%, 5,13% и 7,16%. 
Цената на книжата на Michelin се понижи с 7,25%, след като френският производител на гуми заяви, че временно ще спре 
производството в някои от заводите си в Европа поради логистични проблеми. 
Спад на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха понижения в четвъртък, водени от загубите в технологичния 
сектор на фона на движенията на пазарите на облигации и енергия, докато инвеститорите следят ситуацията в Украйна, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 96,69 пункта, или 0,29%, до 33 794,66 пункта, след като 
през по-голямата част от деня бе на зелена територия. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 
23,05 пункта, или 0,53%, до 4 363,49 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 214,07 пункта от 
стойността си, или 1,56%, достигайки ниво от 13 537,94 пункта. 
Софтуерните компании бяха сред големите губещи, като акциите на Okta и Snowflake поевтиняха с 8,06% и 15,37% на 
фона на разочароващи финансови отчети за последното тримесечие. Цените на книжата на Salesforce и Adobe се 
понижиха с 2,68% и 2,57%. Акциите на Tesla и Amazon поевтиняха с 4,61% и 2,73%. 
Дефанзивните акции, като тези от секторите на здравеопазването и комуналните услуги се представиха по-добре. Цените 
на книжата на Duke Energy и Amgen се повишиха съответно с 1,84% и 1,77%, а тези на Walmart – с 2,30%. 
Тези движения идват след нестабилно начало на седмицата, като пазарите виждат резки обръщания на посоката в някои 
области всеки ден. Акциите, и в частност тези от технологичния сектор, са в низходящ тренд през последните месеци. 
Някои анализатори от Уолстрийт твърдят, че пазарът е близо или вече е намерил дъното си за годината. В четвъртък 
стратезите от Citi повишиха прогнозата за акциите в САЩ и глобалния ИТ сектор. 
„Въпреки събития в Украйна, световните акции са доста стабилни. Загубите са концентрирани в акции с пряка експозиция 
в Русия и финансовия сектор.“, каза стратегът на Citi Робърт Бъкланд в бележка до инвеститорите. 
Други обаче предупреждават, че годината тепърва може да стане по-тежка за пазарите, тъй като те се ориентират към 
очакваните повишения на лихвите и затягане на политиката от Федералния резерв. 
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„Пазарите се оказаха устойчиви, но колко дълго ще продължи това? Те стават по-слаби, тъй като този месец Фед не 
инжектира ликвидност“, коментира главният икономически съветник на Allianz Мохамед Ел-Ериан. 
Междувременно доходността по 10-годишните американски ценни книжа се понижи до около 1,85% в четвъртък, след 
като предишната сесия регистрира най-големия си еднодневен скок от 2020 г. насам. 
Отчетите на компаниите от сектора за търговията на дребно доведоха до големи движения при някои акции. Цените на 
книжата на Best Buy поскъпнаха с 9,22% след като търговецът на дребно отговори пазарните очаквания за печалбите и 
увеличи своя дивидент. Акциите на Kroger поскъпнаха с  11,61% след като резултатите на компанията надминаха 
очакванията на анализаторите. 
На икономическият фронт, молбите за помощи безработица в САЩ достигнаха 215 000 през миналата седмица. Това е 
по-нисък резултат  от очакваните от икономистите, анкетирани от Dow Jones, 225 000 молби. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха сесията в петък в червена 
територия, докато инвеститорите продължиха да следят ситуацията в Украйна, пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 591,8 пункта, или 2,23%, до 25 985,47 пункта. 
Акциите на технологичния конгломерат Softbank поевтиняха с 4,78%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 33,46 пункта, или 0,96%, до 3 447,65 пункта, 
докато  по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 29,44 пункта от стойността си, или 1,28%, завършвайки сесията при  
ниво от 2 264,64 пункта. Хонконгският показател Hang Seng регистрира спад от 562,05 пункта, или 2,5%, до 21 905,29 
пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 33,65 пункта, или 1,22%, до 2 713,43 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете спад от 40,6 пункта, или 0,57%, до 7 110,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 16,84 пункта, или 2,87%, до 570,64 пункта. BGBX40 се понижи с 2,58 пункта, или 1,90%, до 133,52 пункта. 
BGTR30 изтри 9,46 пункта от стойността си, или 1,39%, достигайки ниво от 669,53 пункта. BGREIT се понижи с 0,12 пункта, 
или 0,07%, до 165,44 пункта. 
 
√ Еврото продължава да поевтинява 
Курсът на еврото в междубанковата търговия във Франкфурт днес достигна най-ниското равнище от май 2020 година, 
съобщават германски финансови издания.  
Единната валута се разменяше за 1,0823 долара тази сутрин. В петък Европейската централна банка определи 
референтен курс от 1,0929 долара.  
Нови загуби днес отбеляза и руската рубла, която в офшорната търговия извън Русия продължи да губи позиции спрямо 
долара, като се търгува при курс 122,5 рубли за долар. Силно търсене като "сигурни валути" отбелязват също японската 
йена и швейцарският франк.  
 
√ Цената на петрола удари 13-годишен връх 
Цената на петрола се покачи до най-високото ниво от 2008 г., след като САЩ обяви, че се обсъжда ембарго върху 
доставките за Европа, предаде ВВС. 
Суровият петрол Brent - глобалният петролен показател, надмина 130 долара за барел, преди да се понижи отново до 
под 130 долара.  
Към 8:40 часа българско време сортът Брент се търгува за 129,9 долара, което е ръст от 9,98%. Цената на американския 
лек суров петрол WTI се повиши с 10,42 долара, или 9,01%, до 126,1 долара за барел. 
Цената на петрола Brent се повиши с повече от 20% миналата седмица, тъй като конфликтът предизвика опасения от 
недостиг на петрол на световните пазари. 
Потребителите вече усещат натиска на по-високите разходи за енергия, тъй като цените на горивата и сметките на 
домакинствата скачат. В неделя Американската автомобилна асоциация съобщи, че цените на бензина в САЩ са скочили 
с 11% през последната седмица до най-високото ниво от юли 2008 г. 
В Обединеното кралство средната цена на бензина се е повишила над 1,50 паунда за литър, според RAC. 
В неделя държавният секретар на САЩ Антони Блинкен съобщи, че администрацията на Байдън и нейните съюзници 
обсъждат ембарго върху доставките на руски петрол за Европа. По-късно председателят на Камарата на представителите 
на САЩ Нанси Пелоси потвърди, че камарата "проучва" законодателство за забрана на вноса на руски петрол и че 
Конгресът възнамерява да разреши 10 млрд. долара (7,6 млрд. британски лири) помощ за Украйна тази седмица в 
отговор на военната инвазия на Русия. 
Руското петролно ембарго би било сериозна ескалация на санкциите в отговора на инвазията в Украйна и потенциално 
би имало голямо въздействие върху световната икономика. 
 
√ Цената на златото надхвърли 2000 долара за тройунция, докато китайският юан достигна нов връх 
Цената на златото надхвърли 2000 долара за тройунция - най-високото си равнище от септември 2020 г., предаде Франс 
прес, цитирана от БТА. 
Агенцията отбелязва, че инвеститорите са се насочили към това сигурно убежище на фона на опасенията за последиците 
от войната в Украйна за световната икономика. 
Цената на златото се повиши в азиатската търговия днес до 2000,86 долара за тройунция. 
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Петролът междувременно поскъпна до най-високото си равнище от близо 14 години. Цената на сорта Брент от Северно 
море в един момент доближи 140 долара за барел. Инвеститори се опасяват, че ако не бъде постигнато прекратяване на 
огъня в Украйна, петролът ще продължи да поскъпва. 
Курсът на китайския юан се повиши до историческия максимум спрямо кошница от основните световни валути, сочат 
изчисления на Ройтерс. 
Това стана, въпреки че преди началото на търговията китайската централна банка го фиксира на 6,4378 юана за 1 долар - 
най-ниското му равнище от 22 февруари. 
На фона на опасенията от стагфлация заради войната в Украйна водещите индекси на фондовите борси в Токио и Хонконг 
загубиха 3 процента от стойността си в началото на търговията днес. 
 
Investor.bg 
 
√ Нова ера за европейската политика и икономика 
Милиарди за армиите и пробив в политиката: войната на Путин хвърля Запада в нова реалност. А Китай следи 
отблизо реакцията на Европа и САЩ 
якаш лудостта на тази война в Украйна можеше да ескалира дори с малко. В четвъртък следобед снимките на две 
разрушени училища от украинския град Чернигов предизвикаха тревога. Снимки на напълно разрушени квартали, чиито 
жители апатично се скитат из нищото, което до вчера е било техният живот. Украинските медии разпространяват кадри 
на мъртви хора. 
А в нощта срещу петък се появяват видеоклипове с горяща сграда до атомна електроцентрала. Непосредствено до най-
голямото ядрено съоръжение в Европа, Запорожие, избухва пожар след обстрел от руските сили. Украинците и 
руснаците съобщават, че няма повишено радиоактивно замърсяване. Но какво означава това? 
Като че ли в странен контраст руският президент Владимир Путин седи хладнокръвно и спокойно пред телевизионната 
камера в четвъртък вечерта и в една от тези монотонни речи изрича жестоки заплахи и създава собствена форма на 
реалност. Нападенията са били насочени единствено срещу „неонацисти", твърди лидерът на Кремъл. В речта си той 
обвини украинските въоръжени сили, че са се окопали в градовете. „Използват цивилни граждани като жив щит", казва 
той. 
Думи, които не съответстват на картините, които в момента достигат до нас от зоната на войната. Снимки, които сякаш 
идват от апокалипсиса, но всъщност идват от съседна на ЕС държава. 
През следващите седмици ще има още много такива снимки и видеа. Образи, които ще останат в колективната памет на 
човечеството. Снимки, които показват невъобразими човешки трагедии - и в същото време документират провала на 
международната общност да предотврати тази война на границата на Европейския съюз. 
А най-лошото тепърва предстои. От началото на седмицата огромен конвой от военна техника се движи към столицата 
Киев. Танкове, гранатомети, самолети, струпани на опашка от 30 километра в понеделник, 64 във вторник, повече от 70 в 
четвъртък, предвещават, сякаш на забавен каданс, ад, който ще сполети града с над един милион души население. 
Междувременно други украински градове са подложени на постоянен обстрел от сряда насам. Херсон на Черно море 
вече падна под ударите на армията на Путин, в Мариупол няма вода, електричество, отопление. 
И дори ако руската армия напредва по-бавно от планираното, възможността тази война да стане още по-жестока е 
сигурна. Русия внася в страната „изключително смъртоносни оръжия", заяви посланикът на САЩ в ООН Линда Томас-
Грийнфийлд. Например касетъчни бомби, които са забранени от международното право, но също така и вакуумни 
бомби, също забранени от международното право. „Стотици, ако не и хиляди цивилни граждани са убити или ранени", 
казва държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен. И всъщност няма наблюдател, който да не очаква още повече 
жертви сега, когато тази война навлиза във втората си седмица. 
Русия е по-изолирана от всякога - но дали това ще помогне? 
Огромната, но в крайна сметка само символична подкрепа за Украйна от страна на ООН няма да промени това. Докато 
ракетите обстрелват Киев, танковете обстрелват Мариупол, а стотици хиляди хора бягат от Украйна на Запад, 141 
държави на Общото събрание на ООН в Ню Йорк в сряда вечерта осъдиха агресивната война на Русия срещу суверенна 
държава. Петте държави Беларус, Северна Корея, Еритрея, Сирия и, разбира се, самата Русия гласуват против. 35 
държави, сред които Китай, Индия и Иран, се въздържаха. 
Русия е изолирана, това никога не е било толкова ясно. Но за съжаление е вярно и това, че Русия далеч не е впечатлена 
от този бойкот. 
И така, този вот няма да спре руския воин на агресията Владимир Путин. Точно толкова малко, колкото и многобройните 
призиви, демонстрации и санкции от последните няколко дни, са го спрели досега. 
Или пък смелите речи на украинския президент Володимир Зеленски, който още в четвъртък вечерта крещеше на 
руснаците чрез видеопослание от Киев: „Тук няма да имате мир, тук няма да имате храна, тук няма да имате нито минута 
спокойствие“. 
Никой обаче не знае колко дълго ще издържи Украйна и докъде е готов да стигне Путин в тази война. 
Докато светът недоумява за плановете на Путин, страхува се за бъдещето на Украйна и в най-добрия случай гадае за хода 
на войната, в края на първата седмица на война в Европа от 1945 г. насам има и нещо сигурно: Русия, която в 
икономически план е в най-добрия случай средна сила, но във военен все още е суперсила, показва на Европа нова 
уязвимост. Тя принуждава големи части от континента да се озоват в преломен момент, чиито последици трудно могат 
да бъдат надценени. Стратегически, политически и социален. Геоикономика - дума, която европейците научават с 
печално рекордно темпо. 
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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен говори за „момента на истината за Европа". Мюнхенският 
историк Аугуст Хайнрих Винклер вижда "цезура": „Сега задачата на правителството в Германия е да започне 
стратегически дискурс за ролята на страната в света. Преди всичко за широко разпространените идеи, формирани от 
илюзии, за германска посредническа роля между Изтока и Запада или за предполагаема специална роля на Германия в 
отношенията с Русия“. 
Всъщност международната общност преживява световната история в концентриран вид: демокрация срещу автокрация, 
отворено срещу затворено общество, основан на правила многостранен световен ред срещу световен безпорядък, в 
който значение има само мощта на най-силния. 
В конкуренцията на тези противоречия международната общност се разпада на блокове: от една страна, автократичните 
системи, а от друга - демократичните. Повърхностно и в краткосрочен план този конфликт сега достига своята 
кулминация в украинската война с Русия. 
В дългосрочен план обаче става дума за Китай, най-големия и икономически многократно по-мощен системен съперник 
на Запада. Или, както казва британският историк Найл Фъргюсън: „В момента сме свидетели на огледален образ на 
първата Студена война. Но в новата Студена война Китай ще играе водеща роля, а Русия е втора цигулка. Тогава Мао 
водеше първата гореща война за Сталин в Корея, а днес Путин го прави за Си Дзинпин в Украйна“. 
Германия е изправена пред повратна точка 
Дори само последните събития в германската политика показват колко голямо е влиянието на всичко това. Във вторник, 
например, в Ню Йорк. Аналена Бербок застана пред тази винаги малко мрачна стена в залата на сградата на ООН в Ню 
Йорк и говорѝ пред Общото събрание на ООН. Това е кръг, пълен с дипломати, в който разговорите обикновено са 
размити и дипломатични. Но сега Бербок просто хвърля думи в полукръга. Тя обвинява руския външен министър Лавров, 
че „лъже", а неговия президент, че носи „смърт и разрушение". 
Драстични думи от висшия дипломат на страна, която допреди седмица дори не знаеше дали иска да търси отговорност 
от Русия за нападението ѝ в Украйна. Но това е положението в Берлин в момента. Още не изтекли 100 дни от встъпването 
му в длъжност, правителството на Олаф Шолц трябва да наруши табутата и да направи неща, за които не е било избрано. 
Вместо с кризисен мениджмънт за преодоляване на пандемията Олаф Шолц, Аналена Бербок, но също и двамата 
вицеканцлери Кристиан Линднер и Роберт Хабек трябва да се занимават с въпросите на отбранителната способност. 
Вместо да се съсредоточат върху щадящо климата преструктуриране на промишлеността, те са заети с въпроса кои 
видове оръжия и кога Германия може да достави в зоната на военните действия. 
„Ако светът ни е различен, то и политиката ни трябва да е различна", казва Бербок и загърбва десетилетната пацифистка 
традиция на своята партия. Министърът на икономиката и вицеканцлер Хабек добавя, че никой няма да излезе с чисти 
ръце от една война в Европа, дори и да не вземе оръжие. Министърът на финансите от либералния Съюз на свободните 
демократи Кристиан Линднер, за когото строгата бюджетна политика без дългове е нещо като свещеният граал, просто 
одобри стоте милиарда евро специални средства за Бундесвера. 
А самият канцлер? Олаф Шолц се дистанцира от социалдемократическата традиция, която попада в обхвата на термина 
„промяна чрез търговия" (Wandel durch Handel), а в сегашното си проявление като германски „специален път“ също е 
разглеждана скептично от западните партньори. 
Това включва дългогодишната енергийна връзка с Русия и изключително прагматичния подход към Китай - важен 
икономически партньор, на който Германия дължи голяма част от просперитета си. Канцлерът спря газопровода 
„Северен поток 2" в Североизточно море след дълги колебания и голяма съпротива от страна на партията му. А по 
отношение на Китай ясният приоритет сега е външна политика, основана на ценности, които заслужават това име. 
Сега Шолц иска да създаде и съвет за национална сигурност към канцлерството. Това също е новост. Засега в Берлин има 
много органи, които по някакъв начин се интересуват и от външна политика. Но няма институция, където външната 
политика и политиката на сигурност да се обмислят систематично. Това скоро ще се промени. 
„Войната в Украйна ни показа, че Германия не е достатъчно подготвена за предизвикателствата в областта на политиката 
за сигурност", казват от правителствените кръгове, цитирани от Handelsblatt. Разработването на стратегия за национална 
сигурност не би могло да се осъществи от вече съществуващите органи като Кабинета за сигурност и Федералния съвет за 
сигурност в сегашния им вид. 
От друга страна, според обсъжданията Съветът за национална сигурност би могъл да разработи дългосрочна стратегия, в 
която да бъдат включени всички важни въпроси - от външната политика и политиката на сигурност до търговската и 
енергийната политика. Органът трябва да включва не само представители на съответните министерства и разузнавателни 
служби, но и експерти от тези области. 
Всичко това звучи като повратна точка. Политическите координати се променят със спираща дъха скорост. Докато вчера 
ставаше дума предимно за запазване на прехраната на бъдещите поколения, сега става дума за осигуряване на 
прехраната на сегашното поколение. „С оглед на повратната точка, която представлява агресията на Путин, нашият 
стандарт сега гласи: това, което е необходимо за гарантиране на мира в Европа, ще бъде направено", казва Шолц. 
Икономическите разходи ще бъдат огромни 
Въпреки това преките инвестиции в отбранителни способности са само малка част от разходите, които ще възникнат в 
резултат на новата световна ситуация. Войната на Путин не само ще постави руската икономика в състояние на кома в 
резултат на западните санкции, но ще отслаби Запада и икономически. Богатството на западния свят се основава на 
десетилетия на относителен мир. Експертите го наричат „дивидент за мира". 
Тези дни отминаха. Вероятно европейците ще видят това първо в своята енергийна политика. 55% от германския газ 
идват от Русия, както и 45% от каменните въглища и 34% от суровия петрол. Но това също така означава, че с всеки литър, 
който се зарежда на германска бензиностанция, с всяка студена зима в руския военен ковчег постъпваха пари. 
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Немислимо е това да продължи. Но ако това се случи, всичко ще поскъпне. Защото никой не доставя енергия толкова 
евтино, колкото Русия. Солидарността с Украйна, защитата на Европа от плановете на Путин - всичко това не е безплатно. 
Европейците ще забележат това в портфейлите си. 
В икономическо отношение войната засяга например Германия по три начина. Най-голямата икономика в Европа трябва 
да се освободи от зависимостта си от Русия; като основен вносител на енергия тя страда от повишаването на цените на 
енергията - а краят на прагматизма във външната политика спрямо авторитарни държави като Китай също ще струва 
просперитет. Дори само защото това ще има дълбоко въздействие върху бизнес моделите на германската индустрия. 
Независимо дали става дума за производители на автомобили, машиностроители или химическа промишленост - много 
германски компании печелеха отлично в Русия и продължават да печелят в Китай. Ако политиката си запази правото да 
има по-голямо влияние върху това кой с кого ще прави бизнес в бъдеще, възможностите за печелене на пари също ще 
намалеят. Едва ли в някоя друга страна върховенството на политиката и печалбата на бизнеса ще се окажат в толкова 
напрегнати отношения, както в Германия. 
Но не само там. В Германия това е въпрос на просперитет, а в много други страни ще бъде въпрос на съществуване в 
бъдеще, когато световните сили използват ресурсите си за изпитание на силата и взаимно възпиране, вместо за 
напредък и развитие. „Тази криза засяга живота и поминъка на хората по целия свят", предупредиха в съвместно 
изявление ръководителят на МВФ Кристалина Георгиева и президентът на Световната банка Дейвид Малпас. 
Колко високи ще бъдат преките икономически разходи от тази война зависи от това как ще протече тя и най-вече дали 
ще излезе извън границите на Украйна. Досега Западът си задаваше тревожния въпрос: Какво иска Путин? Сега въпросът 
трябва да бъде: къде ще спре той? 
Експертите вече дори смятат, че е възможно той да нападне държава от НАТО. Путин вече предупреди, че ако западните 
държави се намесят, това ще има „последствия от мащаб, който Западът никога не е изпитвал". Настоящите доставки на 
оръжие за Украйна биха могли да се тълкуват от Путин като такава намеса. 
В руската военна доктрина използването на ядрени оръжия се разбира като допустимо продължение на 
конвенционалната война. Фактът, че Путин е наредил ядрените оръжия да бъдат в готовност, може да е блъф. Никой 
обаче не може да бъде сигурен. Американският експерт по Русия Фиона Хил предупреждава за непредсказуемостта на 
Путин: „Всеки път, когато си помислите: Не, не би се осмелил, оказва се, че се осмелява - и, разбира се, иска да знаем 
това“. 
В края на краищата: Западът е по-единен от всякога 
И така, докъде ще стигне Путин? В миналото той е поемал пресметнати рискове, казва Робърт Гейтс, американски 
експерт по Русия и директор на ЦРУ по времето на мандата на президента Джордж Буш. Сега обаче, при кризата в 
Украйна, той се поддаде на две сериозни грешки: Първо, той подцени устойчивостта на Украйна. На второ място, той не е 
разчитал на единната реакция на Запада. Русия вече е изолирана. Това от своя страна е свързано и с ангажимента на 
американския президент Джо Байдън. 
Обръщенията на американските президенти към Конгреса на САЩ за състоянието на съюза по традиция са един от 
моментите, с които САЩ многократно демонстрират, че са единни в защитата на западните ценности. 
Откакто обаче Доналд Тръмп дълбоко раздели американската нация със своето президентство, моментите на 
национално единство станаха рядкост. Дори Джо Байдън не успя да преодолее политическото разделение в Америка. 
Това, че във вторник вечерта той успя, поне за момент, е благодарение изцяло на Владимир Путин. 
„Когато се пише историята на тази епоха", извика президентът на САЩ пред членовете на Сената и Камарата на 
представителите, „войната на Путин срещу Украйна ще направи Русия по-слаба, а останалия свят - по-силен“. Това беше 
реторичната кулминация на речта на Байдън, а демократите и републиканците в Конгреса на САЩ се изправиха на крака, 
за да го аплодират заедно. 
Ако руският президент се е надявал, че Съединените щати, разкъсвани от неговия почитател Тръмп, ще стоят безучастно 
и ще наблюдават инвазията му в Украйна, той е сгрешил. Това е само една от многото грешни преценки на Путин. 
Руският президент успя да направи нещо, което е рядкост през последните години: да създаде нещо като единство на 
Запада. Той отново придаде по-дълбок смисъл на „мозъчната смърт на НАТО" (френският президент Еманюел Макрон). 
Той превърна ЕС във фактор на властта, който трябва да се възприема сериозно. Дори ако армията на Путин, която 
нахлува в Украйна, може да я потисне с военна сила, Русия ще излезе от агресивната война на Путин по-слаба, а 
свободният свят - по-силен. 
Да вземем например НАТО: с разпадането на Съветския съюз атлантическият отбранителен съюз загуби своите 
противници и смисъла на съществуването си. Приемането на източноевропейските държави изглеждаше по-скоро като 
символичен жест след спечелването на Студената война. 
Днес не само източноевропейските страни, потискани някога от Съветския съюз, се радват, че са членове на НАТО. Дори в 
отдавна неутралните държави Финландия и Швеция подкрепата за НАТО нараства с всяка ракета, изстреляна от Путин 
срещу Украйна. В проучване за първи път мнозинството от финландците се изказват в подкрепа на присъединяването 
към НАТО. 
Да вземем например Европейския съюз: когато Урсула фон дер Лайен обеща по време на встъпителната си реч като 
ръководител на Европейската комисия през ноември 2019 г., че под нейно ръководство Европа ще научи „езика на 
силата", в Москва това беше посрещнато с поклащане на рамене. 
Тази седмица 27-те държави членки на ЕС бързо се споразумяха за най-строгите санкции срещу Москва, налагани някога 
от общността. „Европейските правителства сега осъзнават, че решенията им да увеличат зависимостта си от руската 
икономика са били стратегическа грешка и трябва да бъдат отменени", казва Иън Бремър, президент на политическата 
консултантска компания Eurasia Group, който оценява „часа на Европа“. 
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Да вземем например Германия: най-малко от всички Путин можеше да очаква, че кървавата му кампания срещу Украйна 
ще предизвика революция в политиката за сигурност в Германия. „Шолц обяви фундаментална промяна в германската 
външна политика, политика на отбрана и сигурност", казва Даниела Шварцер, директор за Европа и Евразия във 
фондация „Отворено общество" в Берлин. 
„С един замах Шолц изясни въпроси, които са сложни за пацифистите в собствената му партия и в Зелените", пише 
Шварцер. А фактът, че един министър на иконокиоката от квотата на Зелените е готов поне веднъж да помисли на глас за 
удължаване на живота на атомните електроцентрали, за да се прекрати зависимостта от руския нефт и газ, вероятно 
също ще бъде една от многото изненади, които Путин не е включил във военното си планиране. 
„Това е повратна точка за трансатлантическите отношения", казва политическият наблюдател Бремър. А министърът на 
икономиката Роберт Хабек успя да пожъне политическата реколта от повратната точка в Германия тази седмица по 
време на посещението си във Вашингтон: Зеленият политик бе затрупан с молби за разговори от американска страна. 
Войната на Путин срещу Украйна може да се окаже подобна на това, което се случи с японския адмирал Изороку 
Ямамото след нападението над Пърл Харбър през 1941 г.: „Страхувам се, че само събудихме един спящ гигант и го 
изпълнихме с ужасна решителност", каза тогава японецът. Западът, чиито либерални идеи руският диктатор още през 
2019 г. обяви за „остарели и неактуални", изведнъж изглежда толкова силен, колкото в разгара на Студената война. 
Новото единство и решителност на Запада намират израз в съвместната политика на санкции, която никога досега не е 
съществувала в този вид. Всъщност санкциите са средство, което трябва да работи в дългосрочен план. 
Но в случая с икономическите санкции срещу Русия заради нападението в Украйна колкото бързи са някои реакции, 
толкова сурови са санкциите: Руската рубла е в свободно пропадане, акциите на руските компании на практика не могат 
да се търгуват от четвъртък вечерта, а чуждестранните инвеститори масово се изтеглят от страната. В началото на 
седмицата говорителят на Кремъл Димитрий Песков заговори за „нова икономическа реалност", която е изненадала 
Русия. 
В края на краищата списъкът с наказания е дълъг: вече не е позволено да се търгува със съвременни технологични 
продукти, големите руски банки са изключени от системата Swift, която използват за сертифициране на преводите. САЩ 
и Европа замразяват валутните резерви на руската централна банка, доколкото те се съхраняват на Запад. Смята се, че 
това е около половината от 600-те милиарда долара, които Русия е натрупала. 
Дали всичко това ще бъде достатъчно, за да бъде отрезвен Путин? Във всеки случай натискът нараства. Руската 
икономика е до голяма степен защитена и остава в състояние на шок. Нахлуването на Путин в Украйна също не върви по 
план. Дори само защото струва човешки животи и създава сцени, които трудно се продават на руското население. 
Младите войници на Русия предизвикват възмущение 
Каналът на Telegram "Ищи свои" („Намерете вашите") изправя потребителите си пред едва поносими изображения, 
които ясно показват тази лудост. Там могат да се видят телата на загиналите войници, много от които са обезобразени до 
неузнаваемост. На други лицата са ясно видими. Камерата ясно осветява чертите им - мъже, някои от които са толкова 
млади, че се виждат само първите косми по бузите им. 
Междувременно: видеозаписи на затворници, снимки на документи, на паспорти, списъци на бригади, лични вещи, 
лепенки с имена. Каналът стартира онлайн на 26 февруари и вече има 600 000 абонати. Целта е да се документират 
загубите на руската армия, а вероятно и умишлено да се предизвика възмущение. Преди всичко обаче той повдига 
въпроси: Дали тези млади мъже, някои от които едва навършили пълнолетие, плащат с живота си за войната на Путин? 
Знаят ли войниците, които отиват да воюват за кремълския деспот, какво правят? Или Путин позволява на кървави 
младежи да нападат братския си народ? 
„Те не знаят нищо за нашата страна", критикува украинският президент Зеленски, отново облечен в маслиненозелена 
тениска вместо в костюм, в едно от видеопосланията си тази седмица. Но не само очевидното претоварване на много от 
войниците, стоящи на фронта, кара западните наблюдатели да изтръпват и да се чудят. Това е и самата тактика на Путин. 
Лиана Фикс, експерт по Русия във фондация Körber, а понастоящем сътрудник на Германския фонд „Маршал", обвинява 
Путин в невежество по отношение на Украйна: „Забележителните тактически грешки" при нахлуването и планирането на 
цялата инвазия в Украйна „показват колко малко познания има той за страната". Путин напълно подценява волята и 
силата на украинците да се съпротивляват и да защитават родината си. Заповедта за поход е дадена в много кратък срок 
на командирите на частите, които едва успяха да подготвят войските си, казва той, цитиран от Handelsblatt. 
В политическо отношение мисията в Украйна също e зле планирана, казва Фикс: „Путин вярва, че може да управлява 
Украйна посредством губернатори, както направи след невероятно кървавите войни в Чечения или Сирия. В Украйна 
обаче, със сравнително непокътнато общество, което има здравословно желание за свобода, това едва ли е възможно“. 
За установяването на марионетен режим на Москва в Киев Путин „вероятно ще се нуждае от около един милион 
войници, които ще станат мишена на украинското съпротивително движение, което със сигурност ще се сформира", 
казва Александър Мотил, експерт по Украйна в Rutgers University Newark. 
Той добавя, че „драматичната демонстрация на украинското военно единство и национална сила" е изключително 
неприятна за Путин. Антон Геращенко, съветник на украинския министър на вътрешните работи, казва: Украйна няма да 
капитулира. Путин е „изгубил най-малко 6000 души в Украйна за по-малко от седмица". Толкова са падналите руски 
войници, които украинската армия твърди, че е преброила и в някои случаи вече е идентифицирала. В сряда вечерта 
Русия призна за 498 свои жертви. 
И все пак това не бива да замъглява военните реалности. Украинците водят героична, но и безнадеждна във военно 
отношение битка. Последната надежда са бързите доставки на оръжия. Украинският посланик в Германия Мелник 
отново поиска незабавна доставка на още оръжия от страната, като например танкове, военни кораби или безпилотни 
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самолети. С оглед на нападението всички тези оръжия са отбранителни от гледна точка на Украйна, заяви Мелник пред 
Handelsblatt. 
По-голямата част от военните експерти не се съмняват, че Путин иска да завладее Украйна на всяка цена. „Очертава се 
много мрачен сценарий", предупреждава Лиана Фикс. Сега Москва ще увеличи значително военното си присъствие "и 
ще започне още по-брутални военни действия". 
Това вече може да се разчете и от използването на термобарични оръжия, като например многоцелевата ракетна 
установка TOS-1: Тези модерни сталински органи, монтирани на танкове Т-72, наречени „Адското слънце на Путин", 
изстрелват ракети, които преди да попаднат в целта, разпръскват химикали, които се запалват при експлозията. 
Това създава огромна топлинна вълна и вълна на налягане, които разрушават цели сгради и успоредно с това създават 
огромен вакуум, като консумират огромни количества кислород и разкъсват белите дробове на хората в близост. Такива 
въздействия се наблюдават при нападенията срещу Харков, казват военни експерти. 
Така че през следващите няколко дни войната ще създаде още по-жестоки образи. Един от въпросите ще бъде: Как ще 
реагира населението на Русия, ако броят на цивилните жертви сред украинците се увеличи? 
Евгения е убедена, че руската инвазия в Украйна е била правилна: Европа и САЩ са виновни за ситуацията, тя е убедена, 
че те просто са преиграли в играта за власт и влияние в региона. „Защо Европа не защитава жителите на ДНР (Донецка 
народна република) и ЛНР (Луганска народна република) със своите европейски ценности", или те не са човешки 
същества, пита тя риторично. 
В нейния регион Евенкия интернетът е слаб. Повечето хора се информират чрез телевизията. Там се съобщава само за 
успехите на руската армия. Но Евгения е виждала и съобщения в интернет за смъртта на цивилни граждани в украински 
градове в резултат на обстрел от страна на руската армия. Това не води до преосмисляне. Тя ги нарича „фалшиви". За 
украинската армия тя все пак използва само термина "укронаци". Това е един от многото военни термини, които се 
използват постоянно по руската държавна телевизия. Тази реторика се харесва на много зрители. Проучванията показват, 
че преобладаващото мнозинство от руснаците, които получават информация предимно от телевизията, подкрепят 
войната. От друга страна, сред тези, които черпят информация предимно от интернет, слабо мнозинство е против 
войната. 
Затова пък в големите градове, особено в Москва и Санкт Петербург, младите хора излизат на улицата всеки ден, 
въпреки че за това може да очакват арести и жестоки репресии. 
Повечето хора в Русия обаче продължават да не се интересуват от политиката, която смятат, че така или иначе не могат 
да променят. Вместо това те се опитват да сведат до минимум въздействието на свързаните с войната санкции върху 
собствения си живот. 
Натиск отвътре 
Западните наблюдатели вярват и се надяват: Тази нагласа ще се промени веднага щом стане ясно, че Путин няма да 
може да задържи Украйна. В това е убеден руският историк и политолог Андрей Зубов: „Ако Путин беше спечелил 
войната в Украйна в рамките на два дни и Западът не беше наложил съкрушителни санкции, той щеше да получи 
лоялността и дори мистичния ентусиазъм на елита, както Хитлер през 1939-1941 г., и пълната подкрепа на народа“. 
Сега Зубков смята, че „ще има държавен преврат, и то много, много скоро". Защото кастата на бюрократите в Кремъл и 
олигарсите, тази 30-годишна амалгама от „скучна, невъобразима клептокрация" иска от новия лидер да си върне 
„добрия живот": „да възстанови отношенията със Запада, да постигне освобождаване на чуждестранните банкови сметки 
и отмяна на конфискацията на активите им“. 
С войната си в Украйна Путин излъга досегашния елит, каза Зубов. „С руско-украинската война Путин им отне целия 
сладък живот, направи недостъпни парите и вилите им в най-добрите места по света и поиска още по-голяма лоялност, 
без да се съобразява с факта, че съучастието в тази война превръща много от тях във военнопрестъпници“.  Зубов казва, 
че не това са се договорили олигарсите с Путин. 
Според Мотил причината за грешната преценка на Путин може да се крие в това, че той е загубил връзка с реалността, 
след като в продължение на две години се изолира от страх от коронавируса. „Друг е въпросът, че съветниците му го 
възприемат като неоспорим ръководител на Кремъл и не желаят да му казват нищо, за което се опасяват, че може да го 
разстрои", казва политологът Мотил. 
Но една от причините за твърдата позиция на Путин може да бъде и фактът, че той не се чувства толкова изолиран, както 
например предполага гласуването в Общото събрание на ООН тази седмица. Списъкът на подкрепящите държави не 
включваше държава, която официално не се намесва във всичко и въпреки това подкрепя Путин по начина, по който го 
прави: Китай. 
В западните среди отдавна се говори за това, че преди нападението си срещу Украйна Путин е информирал поне 
китайския владетел Си Дзинпин, който се смята за противник на прекалено голямото западно влияние. Западните 
наблюдатели отдавна са сигурни, че Си не подкрепя поне с думи Путин, защото вижда в агресивната война срещу 
Украйна план за действие. Проект за реакция на Запада, когато в новата игра на силите големите сили отново започнат да 
променят националните си граници с военни средства. Не че Си е напълно чужд на подобна идея по отношение на 
Тайван. 
Големият въпрос е: докога Китай ще играе на покер? 
От началото на войната Китай е въвлечен в противоречия. От една страна, Пекин подчертава значението на зачитането на 
суверенитета на дадена държава, като изрично включва Украйна. 
От друга страна, Китай проявява разбиране към предполагаемите опасения за сигурността на Русия, отказва да определи 
военното нахлуване като война и се противопоставя на санкциите. „Китай поддържа неутрален имидж, но това е 
проруски неутралитет", казва Хелена Легарда, анализатор в базирания в Берлин китайски мозъчен тръст Merics. 
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Китай не желае да влоши още повече и без това обтегнатите си отношения със САЩ и с Европа, като окаже още по-ясна 
подкрепа във войната в Украйна, и затова се въздържа от много ясни изявления за позицията си. Но най-късно след 
демонстративното сближаване на позициите между Си и Путин на срещата им в Пекин в рамките на Олимпийските игри 
стана ясно на чия страна е Пекин. 
Със съвместна декларация страните институционализираха партньорството си и обещаха „приятелство без граници". „И 
двете страни призовават за установяване на нов вид отношения между световните сили", се казва в съобщението. 
„За Китай въпросът е по-голям от Украйна", казва експертът на Merics Хелена Легарда. „За Китай става дума за един нов 
глобален ред, в който САЩ са изтласкани назад в сегашната си хегемония", обяснява Янка Йортел, директор на 
програмата за Азия в Европейския съвет за външна политика. „За постигането на тази цел близостта с Русия е от основно 
значение“. 
Когато става дума за промяна на международните отношения, Китай е също толкова ревизионистичен и милитаристичен, 
колкото и Русия, казва Себастиан Хайлман, професор и специалист Китай в Университета в Трир. „Китай иска да промени 
старите правила, за чието създаване не е допринесъл, дори с военна сила, ако изгледите за успех са добри", казва 
Хайлман. 
Пекин иска да премахне световния ред в сегашния му вид - и го казва открито. „Основаният на правила международен 
ред", за който претендират САЩ, е по същество хегемонистичен ред, в който САЩ доминират в света", заяви говорител 
на външното министерство още през миналото лято. 
По отношение на конфликта в Украйна Пекин разпространява тезата, че САЩ и НАТО са разпалили конфликта. „Ако САЩ 
и НАТО наистина са загрижени за мира и за украинския народ, защо просто не кажат, че няма да приемат Украйна в 
НАТО, и не ѝ позволят да бъде мост, а не бойно поле?", написа по-рано тази седмица говорителката на външното 
министерство Хуа Чунин. 
Джуд Бланшет, ръководител на Freeman Chair в подразделението за Китай в Center for Strategic and International Studies 
(CSIS), смята, че сближаването с Путин се основава и на много песимистичен поглед върху средата за сигурност на Китай 
през следващите години. 
„Си Дзинпин стигна до извода, че търканията ще бъдат доминираща тема в отношенията на Китай в региона", казва 
Бланшет. „И ако това е така, то Русия вероятно ще бъде добър партньор". Мнозина наблюдатели смятат, че китайският 
лидер вероятно не би решил да застане толкова близо до Путин, ако беше предвидил единството и твърдостта на Запада. 
САЩ вече дадоха да се разбере, че ще следят много внимателно дали Китай ще помогне на Русия да заобиколи 
санкциите. Особено внимание се обръща на китайската система за сетълмент на финансови транзакции Cips, валутните 
резерви на Русия в Китай и ролята на китайските банки и технологични компании, които биха могли да помогнат за 
смекчаване на западните санкции. Засега обаче няма доказателства, че Пекин активно помага на Москва. 
Но това, че подкрепата не е видима, не означава, че я няма. Експерти като професор Хайлман смятат, че помощта на 
Китай за заобикаляне на финансовите и технологичните санкции ще бъде „скрита, тиха и безшумна". 
Китай е изправен пред съдбовно решение 
В крайна сметка Китай ще трябва да реши от коя страна на историята иска да бъде. Самият Си също ще трябва да 
прецени дали Путин ще бъде единственият губещ в тази лудост в Украйна - или самият Си ще поеме риска да се включи в 
нея. Този път въпросът за вътрешната конституционност, т.е. за автокрация или демокрация, не се поставя на дневен ред. 
Народната република отдавна е взела това решение. Сега става дума за междудържавните отношения. 
Пекин трябва да си зададе въпроса дали световен ред, при който целостта на суверенните държави се превръща в 
обикновен въпрос на власт, наистина отговаря на дългосрочните политически и икономически интереси на Китай. С 
други думи, дали една икономика, която през 2020-те години ще продължи да зависи от отворените световни пазари в 
по-голяма степен от почти всяка друга страна, би имала полза от подобно световно безредие. 
Отговорът на Китай на този въпрос ще бъде от решаващо значение и за Европа. Защото в зависимост от това как ще реши 
Пекик, мениджърите и политиците на стария континент ще бъдат изправени пред същия въпрос, който вече прецениха 
погрешно, когато ставаше дума за Путин и Русия: Дали непредсказуемият партньор ще стане в някакъв момент 
предсказуем чрез икономическо партньорство, или все пак те просто наивно ще финансират неговия възход? 
Войната в Украйна в момента е тъжният пример за това ново световно безредие. Трагичната фигура на този епохален 
конфликт е Володимир Зеленски. Украинският президент вече е герой на свободата. Ще стане ли и той мъченик? „Нямам 
нужда от транспорт, имам нужда от боеприпаси" - изкрещя той обвинително към Запада. И наистина - той и неговите 
смели сънародници защитават и ценностите на Запада в една засега безнадеждна борба. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Разказ за бягството от войната и новия живот 
- Възможна ли е евакуацията? Гост: Велизар Шаламанов 
- Санкциите на Запада, цената на горивата и ядрената безопасност. Гости: Иван Хиновски; проф. Георги Касчиев 
- Разкази от Украйна и истории за спасението 
- Хотелиери с искане за спешно компенсации. Гост: Илин Димитров – председател на Комисията по туризъм в НС 

бТВ, „Тази сутрин“ 
- След интервюто на премиера Кирил Петков и извинението на руския посланик. Гости: Доц. Татяна Буруджиева – 

политолог; Даниел Смилов – политолог 
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- За сраженията, хуманитарната криза и дългия път на евакуацията. Гости: Десислава Ризова; Иван Филчев 
- Каква е стратегията на руската армия и ролята на България в конфликта? Гост: Георги Панайотов – бивш 

министър на отбраната 
- Актьорът Алек Алексиев измина стотици километри със собствената си кола, за да докара украински бежанци в 

България 
- Колко средства до момента събра инициативата „Добрият пример“? Гост: Деси Стоянова 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Мрачна прогноза на туроператори, след като освен руснаци едва ли и украинци ще летуват у нас: Нулева 
година за туризма ни - записванията на чужденци спряха, българите - ограничени от цените на горивата 
в. 24 часа - Кирил Петков предупреди Митрофанова да се държи възпитано 
в. Монитор - Двойни дипломи привличат БГ студенти зад граница 
в. Монитор - При тежък сценарий в Украйна: Властта с план за подсигуряване на горива 
в. Телеграф - В София и Русе през 2022 г.: Борят с асфалт мръсния въздух 
в. Труд - Москва не отстъпва, Зеленски е в шах 
в. Труд - Билетът за автобус поскъпва до 50 на сто 
в. Труд - Полицаи излизат на щафетни протести  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Варна с най-голям наплив от украинци, молят ги да се регистрират като бежанци 
в. 24 часа - Още 600 млн. лв. годишно от бюджета за развитие на селските райони у нас 
в. Монитор - Обсъждат удължаване на компенсациите към бизнеса 
в. Телеграф - Бившият началник ген. Станчев за скандала на Шипка: Шефът на НСО да подаде оставка 
в. Телеграф - Заради пандемията и загубата на работа: Парите от емигрантите ни седем пъти по-малко 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Аврамов политолог, партия на ген. Янев ще е прокремълска и по-възпитана от"Възраждане" 
в. Монитор - Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на 
119-о СУ: Учениците загубиха образователите си навици заради онлай обучението 
в. Телеграф - Ясен Сливенски, Мениджмънт на бедствията към БЧК: Българи напълниха 6 камиона с дарения за Украйна 
в. Труд - Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация пред "Труд": Цени на бензина над 3 
лева в момента са високи 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Пенсионни и инвестиционни фондове - странична жертва на конфликта 
в. Монитор - Децата на бежанците незабавно на училище! 
в. Телеграф - Дайте хляб на българина, не домати 
в. Труд - Няма нужда от букети 
в. Труд - Заради дълговете си САЩ* сблъскват ЕС и Русия в Украйна 
 
√ Предстоящи събития в страната на 7 март 
София 

- Изплащането на пенсиите и добавките към тях за март т.г. ще се извърши в периода между 7 март (понеделник) 
и 21 март (понеделник). 

- От 10:00 ч. Конфедерацията на независимите синдиката в България, в партньорство с Комисията за 
равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт“ организират 
Дискусионен форум „Равнопоставеност на половете на работното място в условията на Ковид-19 пандемия. 
Форумът ще бъде открит от президента на КНСБ Пламен Димитров и Жак Папаро, директор за България на 
Фондация „Фридрих Еберт“. 

- От 11:00 ч. в зала 11, във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се проведе конференция „Иновации и растеж“. Участие във 
форума ще вземе министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. Преди началото на конференцията е 
предвидено време за изявление от министъра и въпроси от медиите. 

- От 15:00 ч. в БТА София ще се проведе извънредна пресконференция на Възраждане: Ексклузивно от Украйна.  
*** 
Варна 

- Oт 10:00 ч. в зала 1 (академична сграда на ИУ – Варна) и онлайн чрез Google Meet, икономически университет – 
Варна организира кръгла маса на тема „Интелигентен туризъм: предизвикателства пред научните изследвания и 
обучението на кадри. Кръглата маса се провежда с цел да се дискутират основните предизвикателства пред 
развитието на туризма в България и света, решенията чрез иновации и инвестиции в изследователска дейност и 
обучение на кадри в бранша, за да бъде българският туристическия бизнес конкурентоспособен, иновативен и 
дигитализиран. 

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

