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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Липсва координация в българската държава по отношение на кризата в Украйна  
"Има известно забавяне и липса на координация в българската държава по отношение на кризата в Украйна". Това каза в 
интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" Васил Велев, председател на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): 
"Пазарът на труда е едната област, другата е логистична подкрепа за международната търговия, която сега е с много 
неизвестни. Много наши автомобили са блокирани по границата. Всъщност не срещаме подкрепа в държавните 
институции. Хората са оставени да се оправят на място кой както може". 
Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България обясни какъв трябва да е 
механизмът по отношение на настаняване и започване на работа на бежанците в нашата страна: 
"Механизмът за бежанците трябва да е следният – държавата поема в началото настаняването, получава се информация 
кой иска да работи и какво може и от предприятията отправят вече покани към конкретния човек. Предприятията биха 
могли да се заемат с настаняването, приемайки на работа тези хора, както и държавата би могла да подпомага с част от 
средствата, които отделя за тяхната издръжка за настаняването в началния етап, тоест ако 40 лева е издръжката на ден, 
което прави 1200 лева на месец, това е достатъчно като подкрепа за настаняване на тези хора, но те, започвайки работа 
вече всъщност няма да са в тежест, а ще внасят в бюджета данъци и осигуровки". 
Цялото интервю с Васил Велев можете да чуете от звуковия файл. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Много наши коли са блокирани по границата 
Бизнесът не срещал нужната подкрепа от държавните институции 
Много наши автомобили са блокирани по границата. Всъщност не срещаме подкрепа в държавните институции. Хората 
са оставени да се оправят на място кой както може. 
Това каза Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
пред БНР. 
Има известно забавяне и липса на координация в българската държава по отношение на кризата в Украйна, каза той. 
Велев посочи, че пазарът на труда е едната област, другата е логистична подкрепа за международната търговия, която 
сега е с много неизвестни. 
Той обясни какъв трябва да е механизмът по отношение на настаняване и започване на работа на бежанците в нашата 
страна. 
Държавата поема в началото настаняването, получава се информация кой иска да работи и какво може и от 
предприятията отправят вече покани към конкретния човек. Предприятията биха могли да се заемат с настаняването, 
приемайки на работа тези хора, както и държавата би могла да подпомага с част от средствата, които отделя за тяхната 
издръжка за настаняването в началния етап", посочи Велев. 
Тоест, ако 40 лева е издръжката на ден, което прави 1200 лева на месец, това е достатъчно като подкрепа за настаняване 
на тези хора, но те, започвайки работа вече всъщност няма да са в тежест, а ще внасят в бюджета данъци и осигуровки, 
пресметна той. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Липсва координация в България за кризата в Украйна  
"Има известно забавяне и липса на координация в българската държава по отношение на кризата в Украйна". Това каза в 
интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" Васил Велев, председател на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): 
"Пазарът на труда е едната област, другата е логистична подкрепа за международната търговия, която сега е с много 
неизвестни. Много наши автомобили са блокирани по границата. Всъщност не срещаме подкрепа в държавните 
институции. Хората са оставени да се оправят на място кой както може". 
Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България обясни какъв трябва да е 
механизмът по отношение на настаняване и започване на работа на бежанците в нашата страна: 

https://bnr.bg/post/101611849/vasil-velev-ima-lipsa-na-koordinacia-v-balgarskata-darjava-po-otnoshenie-na-krizata-v-ukraina


2 

 

"Механизмът за бежанците трябва да е следният – държавата поема в началото настаняването, получава се информация 
кой иска да работи и какво може и от предприятията отправят вече покани към конкретния човек. Предприятията биха 
могли да се заемат с настаняването, приемайки на работа тези хора, както и държавата би могла да подпомага с част от 
средствата, които отделя за тяхната издръжка за настаняването в началния етап, тоест ако 40 лева е издръжката на ден, 
което прави 1200 лева на месец, това е достатъчно като подкрепа за настаняване на тези хора, но те, започвайки работа 
вече всъщност няма да са в тежест, а ще внасят в бюджета данъци и осигуровки". 
 
В.Труд 
 
√ Васил Велев: Има известно забавяне в българската държава по отношение на кризата в Украйна 
Има известно забавяне и липса на координация в българската държава по отношение на кризата в Украйна. Това каза за 
БНР Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
"Пазарът на труда е едната област, другата е логистична подкрепа за международната търговия, която сега е с много 
неизвестни. Много наши автомобили са блокирани по границата. Всъщност не срещаме подкрепа в държавните 
институции. Хората са оставени да се оправят на място кой както може“, допълни още Велев. 
"Механизмът за бежанците трябва да е следният – държавата поема в началото настаняването, получава се информация 
кой иска да работи и какво може и от предприятията отправят вече покани към конкретния човек. Предприятията биха 
могли да се заемат с настаняването, приемайки на работа тези хора, както и държавата би могла да подпомага с част от 
средствата, които отделя за тяхната издръжка за настаняването в началния етап, тоест ако 40 лева е издръжката на ден, 
което прави 1200 лева на месец, това е достатъчно като подкрепа за настаняване на тези хора, но те, започвайки работа 
вече всъщност няма да са в тежест, а ще внасят в бюджета данъци и осигуровки“, каза Васил Велев. 
 
Faktor.bg 
 
√ Васил Велев: Липсва координация по отношение на кризата в Украйна 
"Има известно забавяне и липса на координация в българската държава по отношение на кризата в Украйна", коментира 
пред БНР Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България: 
"Пазарът на труда е едната област, другата е логистична подкрепа за международната търговия, която сега е с много 
неизвестни. Много наши автомобили са блокирани по границата. Всъщност не срещаме подкрепа в държавните 
институции. Хората са оставени да се оправят на място кой както може". 
Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България обясни какъв трябва да е 
механизмът по отношение на настаняване и започване на работа на бежанците в нашата страна: 
"Механизмът за бежанците трябва да е следният – държавата поема в началото настаняването, получава се информация 
кой иска да работи и какво може и от предприятията отправят вече покани към конкретния човек. Предприятията биха 
могли да се заемат с настаняването, приемайки на работа тези хора, както и държавата би могла да подпомага с част от 
средствата, които отделя за тяхната издръжка за настаняването в началния етап, тоест ако 40 лева е издръжката на ден, 
което прави 1200 лева на месец, това е достатъчно като подкрепа за настаняване на тези хора, но те започвайки работа, 
вече всъщност няма да са в тежест, а ще внасят в бюджета данъци и осигуровки". 
 
19 минути 
 
√ Васил Велев: Липсва координация в българската държава по отношение на кризата в Украйна 
"Има известно забавяне и липса на координация в българската държава по отношение на кризата в Украйна". Това каза 
в интервю за предаването Преди всички по програма Хоризонт Васил Велев, председател на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): 
"Пазарът на труда е едната област, другата е логистична подкрепа за международната търговия, която сега е с много 
неизвестни. Много наши автомобили са блокирани по границата. Всъщност не срещаме подкрепа в държавните 
институции. Хората са оставени да се оправят на място кой както може".  
Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България обясни какъв трябва да е 
механизмът по отношение на настаняване и започване на работа на бежанците в нашата страна:  
"Механизмът за бежанците трябва да бъде следният – държавата поема в началото настаняването, получава се 
информация кой иска да работи и какво може и от предприятията отправят вече покани към конкретния човек.  
Предприятията биха могли да се заемат с настаняването, приемайки на работа тези хора, както и държавата би могла да 
подпомага с част от средствата, които отделя за тяхната издръжка за настаняването в началния етап, тоест ако 40 лева е 
издръжката на ден, което прави 1200 лева на месец, това е достатъчно като подкрепа за настаняване на тези хора, но 
те, започвайки работа вече всъщност няма да са в тежест, а ще внасят в бюджета данъци и осигуровки". 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Има известно забавяне в българската държава по отношение на кризата в Украйна 
Има известно забавяне и липса на координация в българската държава по отношение на кризата в Украйна. Това каза за 
БНР Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 

https://bnr.bg/search/archive/?news-today=1
https://19min.bg/news/8/163555.html#163555
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"Пазарът на труда е едната област, другата е логистична подкрепа за международната търговия, която сега е с много 
неизвестни. Много наши автомобили са блокирани по границата. Всъщност не срещаме подкрепа в държавните 
институции. Хората са оставени да се оправят на място кой както може“, допълни още Велев. 
"Механизмът за бежанците трябва да е следният – държавата поема в началото настаняването, получава се информация 
кой иска да работи и какво може и от предприятията отправят вече покани към конкретния човек. Предприятията биха 
могли да се заемат с настаняването, приемайки на работа тези хора, както и държавата би могла да подпомага с част от 
средствата, които отделя за тяхната издръжка за настаняването в началния етап, тоест ако 40 лева е издръжката на ден, 
което прави 1200 лева на месец, това е достатъчно като подкрепа за настаняване на тези хора, но те, започвайки работа 
вече всъщност няма да са в тежест, а ще внасят в бюджета данъци и осигуровки“, каза Васил Велев. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Кирил Петков: Хлябът за българите е осигурен до 2023 
Хлябът за българите е осигурен до 2023 година. България купува зърно на пазарни цени и ще се съхранява в складовете 
на държавния резерв, обяви от парламентарната трибуна премиерът Кирил Петков. 
"Има много поговорки - "Никой не е по-голям от хляба". Появиха се притеснения около цените на едро", отговори Любен 
Дилов от ГЕРБ-СДС. 
"Да, продоволствието на България е голям приоритет. Имаше опасност от няколко инцидента в Украйна, 
включително запалване на АЕЦ. Какво би станало, ако имаме такъв инцидент и загубим реколта. Затова решихме 
да купим достатъчно количество. България има резерв 1,5 милиона тона до 2023. България ще купи тази седмица,  за 
да сме сигурни. Купуваме го на пазарни цени и ще бъде съхранено в складовете на държавния резерв", допълни Кирил 
Петков. 
По думите му Агенция "Митници" прави стандартни проверки и няма нищо извънредно. 
"Ако всичко е добре, корабите тръгват. Ако има проблем, прави се анализ на пшеницата. Така че не сме излезли 
извън законовите рамки", добави Кирил Петков. 
Народното събрание заседава днес извънредно. Дневният ред на заседанието включва парламентарен блицконтрол с 
участието на министър-председателя и стандартен парламентарен контрол. 
Гледайте на живо ТУК или на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук: 
В парламентарния контрол ще участват вицепремиерите Борислав Сандов и Гроздан Караджов. Министрите на 
образованието Николай Денков, на правосъдието Надежда Йорданова, министърът на земеделието Иван Иванов, 
вътрешният министър Бойко Рашков, министърът на енергетиката Александър Николов, както и социалния министър 
Георги Гьоков. 
 
√ Радослав Рибарски: България е добре запасена с горива 
Поскъпването на петрола ще се отрази на цените на горивата у нас. 130 долара за барел няма как да не окажат влияние. 
Но това, което виждаме е, че България е добре запасена с горива. Това каза в студиото на "Още от деня" депутатът от ПП 
Радослав Рибарски - председател на енергийната парламентарна комисия. 
"Ценообразуването на горивата се влияе от борсовите цени, но в сегашната ситуация, транспортът и 
застраховката на танкерите също се повишават. "Лукойл" използва микс от доставчици на петрол от Новорусийск, 
но и от други находища, и те също гледат да постигнат най-ниски нива и виждаме, че в България се получава - 
цените на горивата са значително по-високи", обясни Рибарски. 
Комисията за защита на конкуренцията ще направи проверка как се променят цените. В сряда ще бъдат изслушани и 
представители на Петролната и газова асоциация. Ще бъдат рагледани въпроси като това дали има моментен взрив на 
цените или е резултат от някакво презапасяване в Европа, каза Рибарски. 
При спиране на доставки на природен газ има разработен план в три степени, поясни той и увери, че няма намалени 
доставки и не се очаква прекъсване на доставки на природен газ. 
"Ограничени са подаванията от Чирен. Реално в края на зимния период Чирен минава към нагнетяване, така че 
останалите количества предвид ситуацията е по-добре да се запазят на тези нива", разясни Радослав Рибарски. Той 
каза още, че е добре, че в България го има това хранилище, и че ако се задържат доставките нормално, ще се навакса 
с количествата там. 
Рибарски заяви, че се обсъждат алтернативни маршрути на доставка на втечнен газ през Гърция. 
"Получаваме количества от азербайджанския газ, които със завършване на интерконектора с Гърция, очаквам да 
можем да получаваме пълното количество. Жизненоважно е завършването на тази връзка", каза Рибарски. Той 
заяви, че крайният срок за завършване на тази връзка е месец юли т.г. 
Рибарски каза, че компенсациите за високите сметки за ток ще продължат, но не се обмисля тяхното увеличение. 
Той заяви още, че мораториумът върху цените на тока ще продължи до 31 март. 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-kiril-petkov-hlyabat-za-balgarite-e-osiguren-do-2023-1187788news.html
https://www.facebook.com/novinite.bnt
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"Разглеждаме варианти за търговия на едро с електроенергия, това означава електроразпределителните 
дружества да закупуват нужните им количества от свободния пазар. Такъв модел ще разгледаме следващите 
месеци. Постепенно да се увеличава процента на свободната търговия, това са варианти, които предстоят да 
бъдат разгледани", каза още председателят на енергийната парламентарна комисия. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Теодора Генчовска ще посети Молдова, евакуират българи с правителствения самолет 
Министърът нa външните работи Теодора Генчовска ще посети Молдова. На връщане оттам българските граждани, 
пожелали да напуснат Молдова, ще бъдат евакуирани с правителствения самолет. 
В Молдова Генчовска ще се срещне с външния министър на страната Николае Пописку и ще посети град Тараклия на 200 
км. южно от Кишинев, където има българска общност. 
Над 38 хиляди украински граждани са влезли на територията на България от началото на войната досега. От тях 17 
хиляди са напуснали страната ни, но 21000 са останали в България, съобщиха от ГД "Гранична полиция". 
На границата до този момент са подадени 100 молби за хуманитарна помощ. 
 
√ Русия публикува списък с неприятелски държави, сред които и България 
България влиза в списъка на Русия за неприятелски държави. 
Москва одобри списък на чужди държави и територии, които извършват неприятелски действия срещу Русия. В него са 
страните от Европейския съюз плюс повече от 20 други държави. 
Според документа, изготвен с президентски указ, правителството, руските граждани и компании, които имат задължения 
към чуждестранните кредитори от посочените недружелюбни държави, ще могат да се разплащат по тях в рубли. 
 
√ Премиерът на Косово пред БНТ: На Западните Балкани също се води хибридна война 
Около 4000 души се събраха през уикенда в центъра на Белград, за да изразят подкрепата си към президента Владимир 
Путин и руската инвазия в Украйна. Те развяваха руски знамена и скандираха "Сърби и руснаци, братя завинаги", както и 
лозунги против НАТО. Сръбският президент Александър Вучич официално осъди нападението в ООН, но отказа да въведе 
санкции срещу Москва. 
Русия контролира нефтената и газова индустрия в Сърбия, а освен това има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, 
което й позволи да попречи на официалното признаване на Косово. 
Как отеква на Балканите войната в Украйна - Николай Кръстев разговаря с премиера на Косово Албин Курти в 
интервю за "Светът и ние". 
Николай Кръстев: Здравейте, г-н Курти. Благодаря Ви, че се съгласихте да гостувате в Българската национална телевизия. 
Албин Курти - министър-председател на Република Косово: Здравейте, благодаря за поканата. 
Николай Кръстев: Г-н Курти, каква е прогнозата на Европа за изхода на войната в Украйна? 
Албин Курти - министър-председател на Република Косово: Очевидно е, че блиц-войната на Русия в Украйна се провали и 
в момента ставаме свидетели на опит да се раздели Украйна. Те ще искат да получат колкото се може по-голяма 
територия от Украйна, тъй като след тези ужасни престъпления, които се случиха на територията на Украйна вследствие 
на инвазията и военната агресия на Русия не виждам как все още могат да се надяват на някакво марионетно 
правителство. Следователно съществува голяма опасност да настояват да си поделят Украйна като я разделят на западна 
и източна част. Така източната част ще се контролира от Русия, а тези украинци, които не искат да бъдат управлявани от 
Москва ще бъдат изселени в западната част на страната и мога да си представя, че амбицията на Москва е Западна 
Украйна да бъде страна без излаз на море, тоест да няма достъп до Черно море. За съжаление президентът Путин мисли 
само за територията, а не за хората и затова иска колкото се може по-голяма част от Украйна, тъй като желанието му е да 
възстанови Руската империя, в която ще бъде не просто президент, но новият цар в 21-ви век. 
Николай Кръстев: Г-н Курти, страхувате ли се, че Украйна може да се превърне във втора Босна? Какво мислите за това? 
Албин Курти - министър-председател на Република Косово: Смятам, че повтарянето на модела на Босна и Херцеговина за 
вътрешна подялба на Украйна е голяма опасност, тъй като разделението на Украйна много прилича на разделението на 
Босна. Хората в Украйна досега живяха заедно, независимо от националността си, религията или политическите си 
убеждения. Може някои от тях да хранят силна симпатия към Русия, но независимо от това те съжителстваха с тези, 
които не хранят никакви симпатии към Москва, Русия. Сега след това насилие, това нахлуване с военни машини, 
ръководено от президента Путин, който от една страна изпитва носталгия по далечното минало на Русия и от друга 
страна е огорчен от западните демокрации, може да се стигне до още повече насилие, което да разруши социалната 
свързаност вътре в страната, в Украйна. Ние от Република Косово подкрепихме санкциите още от самото начало и също 
въведохме санкции в съответствие с исканията на Европейския съюз срещу Руската федерация, която иска да разруши 
една държава и да използва войната като средство за разделяне на обществото и семействата, да „териториализира" 
проблема като използва армията си като основен инструмент за териториализация на присъствието си. Това се случи в 
Босна преди 30 години, когато Сърбия раздели Босна на контролирани от нейните военни части територии срещу 
босненци, мюсюлмани и хървати. В случая с Босна Сараево остана извън пределите на Република Сръбска, която 
представлява 49% от територията. Но в този случай мисля, че Руската Федерация цели да постигне обсада на Киев, така 
че Киев в момента е на път да се превърне в Сараево. В Босна и Херцеговина преди 30 години столицата Сараево беше 
обградена в продължение на 3 години и половина, и сега виждам как Киев е в голяма опасност да се окаже обграден от 
руските военни машини. 

https://bntnews.bg/news/radoslav-ribarski-balgariya-e-dobre-zapasena-s-goriva-1187754news.html
https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
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Николай Кръстев: Г-н Курти, проруската пропаганда твърди, че съществува връзка между независимостта на Косово и 
анексирането на Крим. Какво бихте казали за това сравнение? Виждате ли такава връзка? 
Албин Курти - министър-председател на Република Косово: Не виждам връзката. Но виждам замисъла на Кремъл да 
използват всичко, което роди въображението им, независимо от това колко е погрешно, за да оправдаят това, което 
плануват от години. За да помогнат на Сърбия искат да използват Косово и за да оправдаят анексирането на Крим и 
Донбас те злоупотребяват със случая Косово. В Косово имаше геноцид от страна на Сърбия и през пролетта на 1999 г. 
НАТО се намеси с цел да прекрати този геноцид. Над 12 000 невъоръжени цивилни бяха убити от сръбските военни сили, 
ръководени от режима на Милошевич, 20 000 жени бяха изнасилени, над 13000 деца - убити и 860 000 албанци от 
Косово бяха депортирани към Северна Македония, Албания или Черна гора и 80% от населението на Косово през 
пролетта на 1999 г. са изгонени от домовете си. Освен това 120 000 къщи бяха разрушени, изгорени или силно 
повредени, така че станаха негодни за ползване. Това, което се случи в Косово беше геноцид и НАТО се намеси. Тогава се 
обединиха 19 държави, за да спрат геноцида, извършван от Сърбия. Те постигнаха широк консенсус срещу сръбската 
окупация, апартейд, агресия и геноцид. Следователно унищожението на Косово дойде отдолу и след геноцида. Докато в 
случая на Крим видях избирателни урни докато организираха един референдум, но тези урни ги изнасяха руските 
войници. Следователно самоопределянето и демокрацията не идват отгоре, а отдолу. При Косово самоопределянето и 
демокрацията идват отдолу, от хората, които са избрали своите представители или вземат исторически решения. В 
случая с Крим и Донбас решението беше взето в Кремъл и избирателните кутии бяха носени от руските войници, така че 
това няма нищо общо с Косово. 
Николай Кръстев: Прав сте. Много анализатори твърдят, че Балканите са слаба точка и Русия е изключително активна в 
този регион. Какво мислите за подобни твърдения? 
Албин Курти - министър-председател на Република Косово: На Западните Балкани също се води хибридна война. 
Регионалният център "Спутник" се намира в Белград. В Ниш, Сърбия имат т. нар. Хуманитарен руски център и за 
съжаление в Сърбия виждаме Лукойл, Газпром, Росатом и Сбербанк, така че Русия е изключително активна в Сърбия. 
Всички 14 самолети изтребители МиГ-24, с които разполага Сърбия са получени от Беларус и Руската федерация под 
формата на дарение. И това показва тяхната ориентация. За съжаление Белград винаги са искали парите на ЕС и 
оръжията на Русия. Искат да продължат в тази посока и това е причината да не налагат никакви санкции на Руската 
федерация и това ни тревожи, но не ни плаши. Тъй като най-голямата ни граница е със Сърбия, а Сърбия не признава 
Република Косово, трябва да сме внимателни, бдителни и да следим как се развиват нещата, но се притесняваме, че 
хибридната война, която прерасна в истинска война в Украйна може да има подобна цел и на Западните Балкани, в 
Босна и Херцеговина, Черна гора или Косово. Ще видим, надяваме се, че няма да се случи, но не можем да кажем, че сме 
сигурни и в безопасност. От една страна е Сърбия, а от друга страна - Путин има директна връзка с някои политически 
лидери на Западните Балкани. Например, Владимир Путин няма нужда да се обажда на Александър Вучич, за да се 
свърже с Милорад Додик в Босна и Херцеговина. Президентът Путин се обажда на Додик в Република Сръбска в Босна и 
Херцеговина директно. Следователно има двойна заплаха. От една страна, тесните връзки на Сърбия с Руската 
федерация и от друга страна има играчи и фактори в шестте от западните Балкани, които са пряко свързани с Москва. 
Нека ви дам един пример. От общо 250 члена на сръбския парламент 151 са част от приятелската група „Сърбия - Руска 
федерация". Над 60% от сръбския парламент е част от тази приятелска група. Така че тези връзки са многостранни и 
твърде дълбоки и поради тази причина следим ситуацията, тъй като заплахата е налице. Косово е страна, която иска да се 
присъедини към ЕС и НАТО, докато Сърбия по-скоро иска пари от ЕС, а не присъединяване към ЕС и има негативна 
позиция към НАТО. 
Николай Кръстев: Страхувате ли се от нова война на Балканите? 
Албин Курти - министър-председател на Република Косово: Смятам, че е възможна и трябва да бъдем много, много 
внимателни. Кремъл има интерес войната да се разрасне. Когато автокрацията продължи дълго, тя прераства във война. 
Автократите обикновено водят войни. Президентът Путин твърде дълго разполага с прекалено много власт, а неговата 
автокрация е деспотична. Смятам, че той иска да създаде повече проблеми на ЕС и НАТО, тъй като мрази Запада, мрази 
западните демокрации. И навсякъде, където има уязвими места като спорове, несъгласие, слаби държави смятам, че 
през следващите седмици, месеци и години той ще се опита да се възползва, но да се надяваме, че това няма да 
продължи толкова дълго. 
Николай Кръстев: Г-н министър-председател, какво стана с диалога между Прищина и Белград? Оптимист ли сте, че 
сегашният момент може да е началото на нова ера? 
Албин Курти - министър-председател на Република Косово: Предстоят избори в Сърбия след около месец, но в Сърбия 
винаги има неяснота относно точната дата, на която ще се провеждат изборите, но не и относно резултатите. В Сърбия 
системата е еднопартийна. В Сърбия не съществува плурализъм и демокрация. „Прозрачност без граници" го нарича 
„хибриден режим", но в същността си хибриден режим означава автокрация. Не е лесно да имаш успешен диалог с 
автократори. Ние обаче бяхме много конструктивни, креативни и ангажирани с диалога. Президентът Байдън и 
Държавният секретар Блинкен ясно заявиха какво споразумение трябва да се постигне, споразумение, което е правно 
обвързващо и основаващо се на взаимно признаване. Това споразумение, което търсим да постигнем, е споразумение за 
нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия. Съгласно резолюцията на Общото събрание на ООН от есента 
на 2010 г. диалогът между Косово и Сърбия е диалог за статута на отношенията, а не за статута на Косово. Статутът на 
Косово е суверенитет, автономност и това е решено. Международният съд от юли 2010 г. на практика закри правния спор 
относно легитимността и обосновката на Декларацията за независимост на Република Косово. Всичко което правим сега 
след консултативно становище на Международния съд, най-висшия в света по тези въпроси, е да влизаме в диалог с цел 
да нормализираме отношенията си. Предложих на президента на Сърбия няколко неща, но той не прояви разбиране към 
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нито едно от тях. Например, предложих през юни и юли миналата година документи, които съдържат намерение за мир, 
за липса на агресия между Косово и Сърбия, т.е. изключват нападение, но той ги отхвърли. Също така предложих 
реципрочност на правата на малцинствата. Да се постигне съгласие малцинствата в Косово да се третират по същия 
начин, по който се третират и в Сърбия, но той отново отказа. Не е лесно и мисля, че в голяма степен той все още живее в 
миналото. Той беше министър на информацията на Милошевич и така и не се дистанцира ясно от режима на 
Милошевич. Напротив, той активно участва в отричането на кръвопролитията и престъпленията, извършени от сръбската 
полиция и армия в Косово през 1998 и 1999 г. Непризнаването на Косово от Сърбия от една страна и непризнаването на 
престъпленията, които сръбската държава извърши срещу хората в Косово от друга страна не са много различни неща.  
Николай Кръстев: Г-н министър-председател, по време на Конференцията по сигурността в Мюнхен преди няколко 
седмици, имахте среща с българския си колега, г-н Петков. Какви са впечатленията Ви от този разговор? 
Албин Курти - министър-председател на Република Косово: Срещата с министър-председател Петков мина много добре. 
Това беше първата ни среща и останах с отлични впечатления относно неговата почтеност и компетентност. С нетърпение 
очаквам да укрепим двустранните отношения между Косово и България. Можем да засилим търговията помежду си, 
икономическите инвестиции, както и културното си сътрудничество, но същевременно бихме могли да обединим 
усилията си в борбата срещу организираната престъпност и корупцията на Балканския полуостров. Мафията на Балканите 
е много добре интегрирана отвъд границите и поради тази причина е необходимо по-тясно сътрудничество между 
държавите ни за гарантиране върховенството на закона. Използвам случая за да поздравя Вашите зрители и българския 
народ по случай националния празник 3 март - Освобождението на България и бих искал да благодаря на България, че 
призна независимостта на Косово и за подкрепата, която ни оказвате във всяка международна организация. Надявам се 
да разширим и укрепим нашето двустранно сътрудничество. 
Николай Кръстев: Един последен въпрос, г-н Курти. Кое е най-същественото в двустранното ни сътрудничество - 
икономика, туризъм, как мислите? 
Албин Курти - министър-председател на Република Косово: Смятам, че икономиката е най-важна, както и корупцията. 
Тоест заедно трябва да работим за повече инвестиции и търговия, но същевременно трябва да спрем целия нелегален 
трафик и корупцията, тъй като, както каза президентът на САЩ, Джо Байдън, корупцията и престъпленията са заплаха за 
националната сигурност. Следователно, не само в името на справедливостта, но и в името на сигурността трябва да 
обединим усилията си в борбата с всякаква престъпност и корупция. 
Николай Кръстев: Благодаря Ви за това интервю, г-н Курти. Успех с вашата мисия. 
Албин Курти - министър-председател на Република Косово: И аз Ви благодаря и Ви желая всичко най-добро. 
 
БНР 
 
√ Премиер и министри ще отговарят на въпроси в Народното събрание 
Депутатите ще се съберат на извънредно заседание днес. В дневния ред е блиц и редовен парламентарен контрол, които 
трябваше да се проведат в петък, но по решение на Народното събрание заседанието беше отменено. 
Народните представители ще изслушат премиера и неговите заместници по актуални въпроси. Според правилника това е 
всеки първи петък от месеца. 
В редовният парламентарен контрол се очакват вицепремиерите Борислав Сандов и Гроздан Караджов, който ще 
разяснява договорите, сключени за строителството на АМ „Хемус“. 
Образователният министър Николай Денков ще отговаря на въпроси на парламентарната група на „Възраждане“, 
свързани с края на учебната година за ученици, които са се обучавали онлайн. 
Министърът на енергетиката ще даде информация за действията, които правителството е предприело, за да гарантира 
енергийната сигурност на страната. 
50 въпроса има групата на ДПС към вътрешният министър Бойко Рашков. Всички представляват едно и също питане, а то 
е свързано с оказан натиск от страна на МВР по време на предизборната кампания, както и в изборният ден. 
Заседанието на Народното събрание започва в девет часа. 
 
√ Онлайн среща с представители на българските медии по света 
Председателят на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната - Антоанета Цонева от 
„Демократична България“ ще проведе онлайн среща с представители на българските медии по света. Дискусията ще се 
излъчва на живо на сайта на Българската телеграфна агенция и в социалните мрежи. 
Във фокуса са инициативи, свързани с дигитализирането на най-масовите консулски услуги, създаването на читалища зад 
граница и отпускането на средства за българските училища. 
 
√ Изтича крайният срок за номинации на нов управител на БНБ 
Днес изтича срокът, в който парламентарните групи могат да направят предложения за нов управител на БНБ. Мандатът 
на настоящия Димитър Радев изтече през юли миналата година. 
Предложенията трябва да бъдат внесени в Комисията за бюджет и финанси. 
Все още не е ясно кой ще бъде кандидатът на управляващата коалиция, но в споразумението между формациите, които 
са част от нея, е записано, че кандидатурата трябва да е „единна“. 
Сред споменаваните имена бяха Илиян Михов, ректор на ИНСЕАД  - един от най-престижните световни университети, и 
Любомир Каримански от „Има такъв народ“. 
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√ Нов държавен дълг за 500 млн. лева ще бъде емитиран на 14 март 
Половин милиард лева нов дълг ще бъде изтеглен от вътрешния пазар под формата на държавни ценни книжа, става 
ясно от аукцион, обявен от БНБ, който ще се проведе на 14 март 2022 г. 
Съкровищните облигации са със срочност три години и половина (1277 дни) и са с падеж на 17 май 2025 г. 
Това е първата емисия дълг за настоящата година. Според текстовете на Бюджет 2022 година страната ни може да 
изтегли до 7 милиарда и 300 млн. лева нов дълг. 
 
√ ДФ "Земеделие" изплати 20 млн. лв. на животновъдите по схемата de minimis 
Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 20 млн. лева на животновъдите, които успяха да подадат документите си за 
подпомагане по схемата de minimis до 28 февруари. 
Тези средства (19 431 786 лв.) са изплатени по държавната помощ de minimis за земеделските стопани, които отглеждат 
крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Средствата са преведени на 10 310 земеделски стопани, подали 
заявление за подпомагане до 28 февруари 2022 г., включително. 
Така на практика 80% от определената за тази помощ сума е изплатена предсрочно. 
От ДФ "Земеделия" припомнят, че с оглед на влошената икономическа обстановка в страната и поради настояване на 
браншовите асоциации в сектор „Животновъдство“, бяха променени указанията по помощта. По този начин стана 
възможно животновъдите, подали заявление за подпомагане до 28 февруари 2022 г., да получат финансова помощ до 7 
март 2022 г. 
За всички останали кандидати, които подават своите заявления до предвидения краен срок на приема по схемата - 11 
март 2022 г., се предвижда помощта да бъде изплатена до 30 март 2022 г. 
Утвърденият бюджет по държавната помощ е в размер на 24 млн. лв. 
За помощта могат да кандидатстват стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане 
за животни за Кампания 2021 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с 
производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по 
схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3). 
Целта на държавната помощ е да покрие част от производствените разходи по отглеждане на животните, посочват от ДФ 
"Земеделие". 
 
√ КЕВР утвърди цена на природния газ за март от 113,73 лева за мегаватчас 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за март от 113 лв. и 73 ст. за 
мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
Енергийният регулатор уточнява, че причините за увеличението с 3,5% са ограничаването на добива от хранилището в 
Чирен и рекордно високите цени на европейските газови борси. 
Добивът от "Чирен" е преустановен и по заповед на министъра на енергетиката съоръжението е преминало в режим на 
нагнетяване. Целта на тази мярка е да бъдат натрупани резерви в случай на криза с доставките на природен газ. 
КЕВР посочи, че основните причини за увеличението на цената на природния газ в нашата страна през март са 
ограничаването на добиваните количества от ПГХ "Чирен", както и рекордно високите цени на европейските газови 
борси. Добивът от "Чирен" е преустановен и по заповед на министъра на енергетиката съоръжението е преминало в 
режим на нагнетяване. Целта на тази мярка е да бъдат натрупани резерви в случай на криза с доставките на природен 
газ. 
В решението на Комисията са отчетени актуалните данни за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 28 
февруари 2022 г., индексите на петролните деривати и средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски 
долари, съдържащи се в актуализираното ценово заявление на "Булгаргаз" ЕАД от 1-ви март 2022 г. Взети са предвид и 
количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по 
свободно договорени цени. 
В края на миналата седмица председателят на КЕВР Станислав Тодоров обясни поскъпването: 
"Има заповед за съхраняване на допълнителни количества в Чирен. Това означава, че Чирен, който е исторически с по-
ниска цена през зимните месеци отколкото другите източници на доставка, не може да се ползва, тъй като преминаваме 
от режим на добив в режим на нагнетяване с цел осигуряване количества газ в случай на непредвидени обстоятелства, 
породени от войната между Русия и Украйна. 
Това по необходимост означава, че тези количества трябва да бъдат заместени с внос. В момента цените на вносния газ 
са доста по-високи, както всички знаем, което се отразява и върху цената в посока увеличаване". 
 
√ Дискусия за качеството на горивата и нелоялните търговски практики 
Качеството на горивата и нелоялните търговски практики на пазара ще бъдат тема на дискусия, организирана от 
Асоциацията на търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. 
Във форума ще участват представители на браншови организации и ресорните ведомства, ангажирани с 
администрирането и контрола на сектора. 
Дискусията ще разисква конкурентната среда на пазара на горивата, цените и потреблението. 
По време на форума ще бъдат представени социологическо проучване за нагласите на потребителите към цените, както 
и доклад за качеството на горивата у нас, възложени от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители 
и превозвачи на горива. 
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Ще бъдат представени и обсъдени и предложенията на бранша за промени в нормативната рамка и намаляването на 
административната тежест върху бизнеса. 
Ще се разгледат конкретни и предложени мерки за постигането на прозрачна и предвидима бизнес среда. 
 
√ Лъчезар Богданов: Резултатите от санкциите срещу Русия вече се виждат 
Интервю на Людмила Железова с Лъчезар Богданов в предаването ''Нещо повече'' 
"Резултатите от санкциите срещу Русия вече се виждат. Те се виждат в редица последици за руската финансова система и 
това се пренася и към ежедневието на руския бизнес и на руските граждани - от обезценката на руската валута до 
невъзможността да изнесеш средства извън страната. Това вече се случва, но никой не знае доколко тези икономически 
санкции ще доведат до промяна в политиките. Светът помни различни сценарии за интензивност на санкциите и 
промяна в курса на политиката". 
Това коментира пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика. 
"Руската централна банка има доста солиден валутен резерв, но той е в страни, които блокират използването на тези 
средства. Това е най-тежката форма на санкции - невъзможност да използваш резервите, които си трупал с идеята в 
такава ситуация да имаш възможност за маневриране и да продължиш да поддържаш собствената си валута и 
икономиката си", уточни той. 
Богданов подчерта и забраните за износ на определени суровини , материали и технологии, които могат да засегнат и 
военната индустрия на Русия, и ежедневието на нормалния бизнес: "Част от санкциите и подходът на налагането им 
много прилича на ограниченията преди време за правене на бизнес със Съветския съюз и страните от СИВ". 
Той подчерта, че данните за търговията показват, че Европа е по-важна за Русия, отколкото обратното: 
"Това крепеше илюзията, че няма да има война, защото Русия и европейските страни имат взаимен интерес да има мир и 
спокойствие, да няма санкции, да могат да си търгуват. Идеите, че Путин няма да направи нищо, което да застраши 
търговията му с Европа, се оказаха неверни".  
"Бизнес в страната, която няма изградени демократични институции, в която не работи върховенството на правото и има 
нещо като квазидиктатура, очевидно е риск. Тези, които са поели риска да правят бизнес в такъв тип държави, сега 
плащат цената на това. Същото се случи в много други точки на света, където се прави бизнес в страни на ръба на 
диктатурата и тоталитаризма", обясни той. 
По думите на икономиста български инвестиции в Русия почти няма, а износът е малко под половин милиард евро за 
миналата година.  
Интервюто на Людмила Железова с Лъчезар Богданов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Милен Керемедчиев: Може да очакваме рязка ескалация на военните действия, ако се евакуира мирното население 
Интервю на Силвия Великова с Милен Керемедчиев 
Украинският президент Володимир Зеленски иска неща, които биха имали ефект за Украйна, но биха имали 
катастрофален ефект за страните от източното крило на НАТО, включително за България. Това поясни в интервю за БНР 
Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи. 
Относно хода на преговорите между Русия и Украйна Милен Керемедчиев посочи, че се вдига нивото на 
преговарящите – в Турция преговорите  ще се проведат на ниво външни министри. 
Условията на Русия са резки и крайни и отговарят на позицията на Русия да преговаря като победител в този конфликт, 
какъвто не е, коментира Керемедчиев. 
„Русия поставя тежки условия. Русия тръгва с голяма кошница, а в крайна сметка това е въпрос на преговори. Искаш 
много, за да получиш, каквото може да вземеш.“ 
Керемедчиев не смята, че украинската страна ще приеме поставените от Москва условия, защото това би означавало 
капитулация. 
В предаването „Преди всички“ Милен Керемедчиев заяви, че преговори на ниво президенти биха означавали 
легитимация на Зеленски в преговорния процес, а основна цел на Путин е да го премахне от управлението на Украйна. 
Не само България ще иска изключение от евентуален режим на спиране на вноса на руски газ и петрол, смята 
Керемедчиев, който даде пример и с Германия. 
Европейските държави за момента не биха подкрепили такава мярка, която има двоен ефект, защото изключването на 
доставките ще бъде „голяма тежест за европейските държави, които продължават да бъдат зависими от тези доставки“, 
подчерта Милен Керемедчиев. Той допълни, че това е най-вече искане на САЩ и Великобритания. 
„От една страна ще пострадат европейските граждани точно в зимния период, но от друга страна това е единственият 
приход на свежи капитали ва руската икономика и ако те секнат – около 700 милиона долара на ден получава руската 
икономика от търговията с нефт и газ, последната врата на Путин ще бъде затворена, той наистина ще бъде поставен в 
ъгъла.“ 
Според Керемедчиев явно това се прави, за да има възможност за маневриране и преговори, а не за да се стигне до 
пълна изолация на Русия. 
Бившият заместник-външен министър каза още, че ако наистина се стигне до евакуация на мирното население от 
големите градове и останат само въоръжените сили, може да очакваме „рязка ескалация на военните действия и един 
сирийски сценарий“. 
По повод на тезата за използвания от Зеленски жив щит от цивилно население в градовете, Милен Керемедчиев 
коментира: 

https://bnr.bg/post/101612161/lachezar-bogdanov-rezultatite-ot-sankciite-sreshtu-rusia-veche-se-vijdat
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„Възможно е да е така, защото това е последният шанс за оцеляване и на Киев като столица и на останалата украинската 
армия, която защитава града. Това наистина е много брутално, ако е такова решение. Но наистина в момента мирното 
население в тези големи градове възпира руската армия за започване на мащабни и разрушителни за градовете военни 
действия.“ 
Чуйте цялото интервю в звуковия файл. 
 
√ Ралица Ковачева: От анексията на Крим у нас има изключителна активност на дезинформационния фронт 
Интервю на Силвия Великова с Ралица Ковачева 
„Наблюдаваме изключителна активност на дезинформационния фронт в България още от 2014 г. , от анексията на Крим, 
много видима.“ Това каза пред БНР Ралица Ковачева, доктор по журналистика и преподавател по международна 
журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. 
„Тогава за първи път бяха широко популяризирани, макар и не съвсем изковани, основните линии на кремълската 
пропаганда“, изтъкна тя в предаването „Преди всички“.  
Кремъл използва разказ, който формулира защитна позиция, насочен за вътрешна мобилизация, смята Ковачева. 
„И тази линия върви до ден днешен.“ 
Според Ковачева използването ѝ е било факт и в Грузия, но тогава не е имало такава чувствителност, каквато е налице 
при днешните събития в Украйна. 
Мярката със спирането на руски медии за България има символен ефект. Балтийските държави го направиха много 
преди Европейският съюз да го реши, отбеляза Ралица Ковачева. По думите ѝ „малцина в България знаят руски“. 
Има много силна тролска активност, посочи още Ковачева. 
„Разговор с тролове не е възможен. Тролските фабрики не съществуват, за да се води диалог.“ 
Според Ралица Ковачева са налице „партизански наративи“, широко популярни в социалните мрежи сред определени 
групи и общности. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Колапс на инвеститорските икономически нагласи в Европа през март заради украинската криза 
Източна Европа пострада особено силно от руската инвазия в Украйна и икономическите последици от това 
Доверието на инвеститорите относно икономическо развитие в еврозоната се влоши рязко през март в резултат на 
руската инвазия в Украйна и нейните последици за световната икономика, като особено силно пострата Източна Европа, 
показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. 
Индексът на инвеститорските нагласи на компанията Sentix, определен от проучване сред 1216 инвеститори (252 от които 
са институционални), проведено между 3 и 5 март 2022 г. , се срина от 16,6 пункта през февруари до -7,0 пункта през 
март, достигайки най-ниско ниво от ноември 2020 г. 
В същото време индексът, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, спадна през март до 7,8 от 19,3 
пункта месец по-рано. 
Sentix индексът на бъдещите инвеститорски нагласи пък се срина драматично до -20,8 пункта от 14,0 пункта през 
февруари, като това е най-големият спад на индекса в 20-годишната история на компанията за пазарни изследвания. 
Икономиката на еврозоната е драстично засегната от кризата в Украйна, посочи Sentix и добави, че особено силно е 
пострадала регионът на Източна Европа. 
Sentix индексът на Източна Европа се срина през март до -37,4 от +3,4 пункта през февруари, като според анкетираните 
инвеститори индексът на текущото икономическо състояние падна до -31,0 пункта от +0,3 пункта месец по-рано, докато 
индексът на икономическите очаквания в бъдеще се свлече още по-силно до -43,5 пункта от +6,5 пункта през февруари. 
Подобно е и проучване за Германия. Sentix индексът на Германия спадна през март до -5,2 от +17,9 пункта през 
февруари. Индексът, измерващ текущата икономическа ситуация във водещата европейска икономика, се понижи до 
10,0 от 20,0 пункта, докато компонентата на Sentix за инвеститорските очаквания се срина през март до -19,3 пункта от 
+15,8 пункта през февруари. 
"Икономиката на САЩ също е засегната от шока от кризата, макар и не толкова силно", посочи компанията за пазарни 
изследвания. 
 
√ Съгласие в ЕС за процес по разглеждане на кандидатурите за членство на Украйна, Грузия и Молдова 
ЕС започва официална оценка на молбите на Украйна, Грузия и Молдова за присъединяване към Общността, съобщава в 
"Туитър" френското председателство на Евросъюза. 
Постоянните представители са задействали процедурата, като са поискали от Европейската комисия да представи 
становище по молбите. Те са подадени една след друга тези дни след инвазията на Русия в Украйна. 
Всяка от страните твърди, че бързо променящата се ситуация по отношение на сигурността трябва да принуди 
постоянните представители на ЕС бързо да обмислят кандидатурите за членство. 
"Политико" цитира дипломатически източник, според който посланиците на Общността са били единни по два пункта - че 
ЕС трябва да започне официално процеса на оценка и че лидерите трябва да обсъдят въпроса на предвидената по-късно 
тази седмица среща на върха във Версай. 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101612321/milen-keremedchiev
https://bnr.bg/post/101612299/ralica-kovacheva
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√ Германия отхвърля предложеното ембарго върху вноса на руски петрол и газ 
Германският канцлер Олаф Шолц отхвърли предложеното европейско ембарго върху вноса на руски петрол и газ, 
предпочитайки да се съсредоточи върху "устойчив" натиск върху Москва, който няма да наложи твърде тежко бреме за 
германците, съобщават Ройтерс и "Файненшъл таймс". 
"Всички наши стъпки са предназначени да ударят силно Русия и да бъдат устойчиви в дългосрочен план“, каза Шолц 
понеделник. "В момента европейската доставка на енергия за производство на топлина, мобилност, електроснабдяване 
и промишленост не може да бъде осигурена по друг начин. Следователно това е от съществено значение за 
предоставянето на обществени услуги и ежедневния живот на нашите граждани", допълни той. 
Руската енергетика досега е освободена от санкции, но САЩ проучват със своите европейски съюзници възможността за 
ембарго върху руския петрол. 
Германия, най-голямата икономика в Европа, зависи от Русия за внос на повече от 55% от природния газ, около 505 от 
руски въглищата и 35% от руския петрол. 
"Германското правителство работи усилено от месеци със своите партньори в ЕС и извън него, за да разработи 
алтернативи на руската енергия. Това обаче не може да стане за една нощ“, каза Шолц. "Ето защо е съзнателно решение 
от наша страна да продължим дейността на търговските предприятия в областта на енергийните доставки от Русия", 
заключи Шолц. 
 
√ Пентагонът: Русия наема сирийци за инвазията в Украйна 
Русия наема сирийци и други чужди бойци, за да участват в инвазията в Украйна, предаде Франс прес като се позова на 
Пентагона. Според „Уолстрийт джърнъл“ има информация, че през последните дни Москва събира бойци, за които се 
надява да ѝ помогнат да завземе Киев. 
Според източниците някои от бойците, участвали в боевете в Сирия, са вече в Русия и се подготвят да се включат в 
нападението над Украйна, но към момента не е ясно какъв е броят на тези бойци.  
Москва се включи в гражданската война в Сирия през 2015 г. на страната на режима на президента Башар Асад. 
Говорителят на Пентагона Джон Кърби коментира информацията като каза, че е „интересно как (руския президент - б.а.) 
е в позиция да разчита на чуждестранни бойци“. 
По данни на САЩ Русия е изпратила над 150 000 военни за участие в инвазията на Украйна. 
Кърби също каза, че от Пентагона не са напълно наясно кой точно се е включил на страната на руската кауза.  
Темата бе засегната и по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник като представителят на Китай 
заяви, без пряко да посочва Русия, че ситуацията може само да се влоши при изпращането на „наемници“. 
От ООН не можаха да потвърдят информациите, че Москва наема чуждестранни бойци. 
 
√ Искат от Байдън да улесни изпращането на изтребители от Източна Европа за Украйна 
Американски представители поискаха от президента Джо Байдън да улесни изпращането на изтребители от Полша и 
други страни от Източна Европа и НАТО за Украйна, предаде Ройтерс. 
Председателят на Комисията по външна политика в Сената Боб Менендес изпрати писмо до държавния секретар Антъни 
Блинкън и министъра на отбраната Лойд Остин с искане Вашингтон да се ангажира да замени всяка дарена машина с 
модерен самолет чрез облекчено финансиране и заеми, както и чрез субсидирани цени. 
Говорител на Държавния департамент заяви, че ведомството работи с полската страна и провежда консултации със 
съюзниците в НАТО, но подчерта, че решенията на отделните държави са суверенни. 
 
√ САЩ предупреждават банките да бъдат нащрек за евентуално избягване на санкциите срещу Русия 
Министерството на финансите на САЩ предупреждава американските банки и финансови институции да бъдат нащрек за 
опити на руски държавни представители и олигарси да избегнат наложените санкции, включително чрез транзакции с 
криптовалути. Банките и останалите финансови институции трябва да се опитват да предотврати усилията за заобикаляне 
на мерките, наложени на Москва за нейното нахлуване в Украйна, съобщава "Файненшъл таймс". 
Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ изпрати в понеделник 
уточнения до американските финансови институции, в които съветва за допълнителна "бдителност" по отношение на 
потенциалната дейност за избягване на санкциите и предложи насоки за т.нар. "червени знамена" при забелязване на 
подобни ходове. 
Съобщението на FinCEN следва тежките санкции, наложени от САЩ и техните съюзници на ключови руски финансови 
институции, олигарси и членове на техните семейства, както и на Руската централна банка и на редица руски държавни 
предприятия. 
Предупреждението идва на фона на опасенията, че някои руски организации и физически лица могат да се опитат да 
използват криптовалути, за да избегнат санкциите, наложени от САЩ и Европа. 
 
√ САЩ очакват продължителен конфликт в Украйна 
САЩ очакват продължителен конфликт в Украйна, заяви постоянният представител на страната в ООН Линда Томас-
Грийнфийлд.  Тя направи изказване по време на спешното заседание на Съвета за сигурност, посветено на хуманитарната 
криза. 
„Обезпокоени сме, че светът трябва да се подготви за един много дълъг и много труден път напред. Украинците се 
защитават смело, ние ще продължим да ги подкрепяме, но руският президент иска да пожертва живота на хиляди руски 
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военни, за да постигне личните си амбиции. Хуманитарната равносметка е, че умират деца, а хора бягат от домовете си. 
Физическите и психическите травми от тази война ще бъдат трайни“, заяви в ООН американският представител. 
Заместник-генералният секретар на организацията  Мартин Грифитс заяви, че ООН има нужда от сигурни коридори, за да 
може да предостави хуманитарна помощ в зоните на бойни действия в Украйна. 
Постоянният представител на Русия  Василий Небензя, потвърди, че днес ще има спиране на огъня в 10 ч. московско 
време, за да се отворят коридори за евакуация от Киев, Суми, Мариупол и Чернигов. 
 
√ Зеленски призова за международно търговско ембарго на Русия 
Украинският президент Владимир Зеленски призова в понеделник международната общност да въведе търговско 
ембарго срещу Русия в отговор на нейната военна намеса в страната му, предаде Ройтерс. 
Той призова за нови международни санкции срещу Русия, предлагайки както бойкот по отношение на руския петрол и на 
всякакви други руски стоки, така и спиране на износа за Русия. 
Западните санкции, наложени заради военното нападение на Русия, вече са изолирали Москва до степен, каквато никога 
досега не е изпитвала толкова голяма икономика. 
Зеленски каза, че трябва да се засили икономическият натиск, призовавайки влизането в сила на международно 
търговско ембарго спрямо Русия. 
"Ако инвазията продължи и Русия не е изоставила плановете си срещу Украйна, тогава е необходим нов пакет от 
санкции... в името на мира“, каза той във видеообръщение, като спомена по-специално за бойкот на руския петрол и 
петролни продукти. 
"Бойкотирайте вноса за Русия - ако те не се придържат към цивилизованите правила, тогава не трябва да получават стоки 
и услуги от цивилизацията - нека войната ги храни", каза той. 
 
√ Украинският външен министър потвърди среща с руския си колега 
Украинският външен министър Дмитро Кулеба потвърди, че ще се срещне с руския си колега Сергей Лавров в четвъртък, 
на 10 март. 
По-рано турският външен министър Мевлют Чавушоглу заяви, че в четвъртък в Аталия ще има тристранна среща между 
първите диломати на Киев, Москва и Анкара. 
Дмитро Кулеба заяви, че Украйна иска директни разговори между президентите Володимир Зеленски и  Владимир 
Путин, тъй като Путин е този, който взима окончателните решения. Министърът каза, че не знае кога ще има нов кръг 
преговори с руската страна, след като досегашните три не постигнаха пробив. 
Председателят на комисията по международни въпроси на руската Дума Леонид Слуцки заяви, че разговорите ще се 
състоят в най-скоро време на територията на Беларус. Той обаче предупреди да не се очаква бърз резултат. 
 
√ Очаква се Русия да обяви ново спиране на огъня в Украйна 
Русия ще обяви спиране на огъня от 10 часа московско време (9  часа българско) и е готова да осигури хуманитарни 
коридори от няколко украински града за евакуация на местните жители. Това съобщиха  руските информационни 
агенции като се позоваха на координационния щаб в Москва по хуманитарната ситуация в Украйна. 
Според информациите руската страна е съгласна да гарантира коридор от Киев и прилежащите населени места през 
територията на Беларус с последващо изпращане със самолети на руска територия. 
От Чернигов пътят отново ще е през беларуска територия, а в южна посока коридорите ще бъдат обезпечени след 
съгласуване с украинските власти. 
От Суми маршрутите ще бъдат през Полтава и Белгород, а от Харков - отново през Белгород.  
От щаба твърдят, че само от събота до понеделник над 2 милиона души са се обърнали към руските власти с искане за 
евакуация практически от всички населени места в Украйна. 
 
√ Русия със списък на неприятелски държави, сред тях САЩ и ЕС, плащания към тях - в рубли 
Руското правителство обяви списък с неприятелски на Русия държави, сред които са страните от Европейския съюз, 
Великобритания, САЩ, Япония, както и Украйна, предаде РИА Новости. 
Съгласно президентски указ руските граждани и компании, които имат задължения в чуждестранна валута към 
кредитори от списъка с тези държави, ще могат да се разплащат по тях в рубли. 
Списъкът включва Съединените щати и Канада, държавите от ЕС, Обединеното кралство (включително Джърси, Ангила, 
Британските Вирджински острови, Гибралтар), Украйна, Черна гора, Швейцария, Албания, Андора, Исландия, 
Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Северна Македония, а също и Япония, Южна Корея, Австралия, 
Микронезия, Нова Зеландия, Сингапур и Тайван (считана за територия на Китай, но управлявана от собствена 
администрация от 1949 г.). 
Страните и териториите, посочени в списъка, наложиха или се присъединиха към санкциите срещу Русия след началото 
на "специална военна операция" на руските въоръжени сили в Украйна, посочва агенция ТАСС. 
Руското правителството отбеляза, че според този указ руските граждани и фирми, самата държава, нейните региони и 
общини, които имат валутни задължения към чуждестранни кредитори от списъка на неприятелските страни, ще могат 
да ги плащат в рубли. Новата временна процедура се прилага за плащания над 10 милиона рубли на месец (или подобна 
сума в чуждестранна валута). 
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√ Москва предупреди за петрол от $300 за барел, ако САЩ и ЕС наложат забрана на вноса на руски петрол 
Русия заплаши с евентуално спиране на газопровода "Северен поток 1" 
Цените на петрола могат да се покачат към и над 300 долара за барел, ако Съединените щати и Европейският съюз 
забранят вноса на петрол от Русия, заяви в понеделник вицепремиерът Александър Новак. 
"Абсолютно ясно е, че отказът от руски петрол би довел до катастрофални последици за световния пазар“, каза Новак във 
видеоизявление, излъчено по държавната руска телевизия и цитирано от Ройтерс. 
"Скокът на цените би бил непредвидим. Скокът би достигнал 300 долара за барел, ако не и повече", каза още той. 
Според него замяната в Европа на доставките на руски петрол ще отнеме повече от година. "Русия знае къде да 
пренасочи петрола, ако Европа и САЩ се откажат от него". 
Новак също така предупреди, че Русия може да предприеме "огледални" действия на тези, взети от западните страни, 
като спре функциониращия в момента газопровод "Северен поток 1" към Германия, който беше пуснат в експлоатация 
през 2011 г. 
"Във връзка с неоснователните обвинения срещу Русия относно енергийната криза в Европа и налагането на забрана за 
газопровода "Северен поток 2", ние имаме пълното право да вземем подходящо решение и да наложим ембарго върху 
изпомпването на газ през газопровода "Северен поток 1", посочи руският вицепремиер в изявлението, излъчено по 
руската държавна телевизия. 
"Европа ни тласка към ембарго върху доставките на руски природен газ, но ние все още не сме взели подобно решение, 
заплаши Новак, но допълни: "Никой няма да има полза от това". 
 
√ Путин: Русия няма да използва наборни войници в Украйна 
Русия няма да използва наборни войници в Украйна, заяви президентът Владимир Путин в телевизионно послание за 
отбелязване на Международния ден на жената, 8-и март, съобщава Ройтерс. 
"Подчертавам, че войниците на наборната служба не участват във военни действия в Украйна и няма да участват в тях. И 
няма да има допълнителни повиквания на резервисти", посочи още той. 
Според изявлението на Путин, публикувано от Кремъл, задачите в Украйна се изпълняват само от професионални 
военнослужещи и Москва не планира да променя подхода си в бъдеще. 
Руските професионални войски са достатъчни, за "да осигурят сигурността и мира на руския народ", се казва още в 
изявлението на президента. 
 
√ Всичките водещи счетоводни компании от "Голямата четворка" прекъсват връзките си с Русия 
Всичките водещи счетоводни фирми от т.нар. "Голяма четворка" прекъсват връзките си с Русия заради войната й в 
Украйна, съобщава Асошиейтед прес. 
В понеделник "Делойт" (Deloitte) беше последната от четирите световни счетоводни компании, който заяви, че повече 
няма да оперира в Русия, като се присъедини към Ernst & Young, Pricewaterhousecoopers и KPMG. 
Deloitte заяви, че също така прекъсва връзките си с руския съюзник Беларус. Компанията посочи, че отделя глобалната си 
мрежа от фирми-членки от компаниите, базирани в Русия и Беларус. 
Главният изпълнителен директор на Deloitte Global Пунит Ренжен посочи, че това е "правилното решение“, но допълни, 
че то ще окаже влияние върху 3000-те служители на Deloitte в Русия и Беларус, които "нямат глас по отношение на 
действията на своето правителство". 
 
√ Рекордни цени на алуминия и медта 
Цените на алуминия и медта достигнаха рекордно високи стойности поради опасенията за доставки, свързани с 
нахлуването на Русия в Украйна, съобщава АФП. 
Алуминият достигна 4026,50 долара, като за първи път лекият метал надхвърли 4000 долара за тон. 
Новият рекорд на медта достигна 10 845 долара за тон. 

 
Графика на алуминия (в долари за тон) 
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√ Скок с 38.22 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 839.61 лв. за MWh с ден за доставка 8 март 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 839.61 лв. за MWh и обем от 85 497.80 MWh с ден за доставка 8 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е повишение с 32.59 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 987.98 лв. за MWh, при количество от 44 278.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 219.50 MWh) е на цена от 691.24 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа 
Борсата стартира при средна цена от 462.24 лв. за MWh и количество от 3298.9 MWh. 
Най-ниската стойност от 410.9 лв. за MWh (3503.1 – 3429.4 MWh) е отчетена за 03 - 04 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 - 20 часа – 1173.6 – 
1173.64 лв. за MWh при количество от 3296.2 – 3307.2 MWh. Много висока е и постигнатата стойност и за 09 часа – 1000 
лв. за MWh (4107.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент продължава да остава висока – 684.56 лв. за MWh при 
количество от 3333.1 MWh. 
Спрямо стойността от 607.45 лв. (323.76 евро) за MWh за 7 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 8 март 2022 г. се нараства до 839.61  лв. за MWh (ръст с 38.22%) по данни на БНЕБ или 429.29 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
Цената на електроенергията на БНЕБ е най-ниската след тази в Полша (171.9 евро за MWh) и Гърция (426.9 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси цената варира от 487.57 евро за MWh в Германия и 540.66 евра за 
MWh във Франция до 555.45 евро за MWh в Австрия и 561.96 евро за MWh в Словения, както и 587.67 евро за MWh в 
Италия. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 891.70  MWh при средно претеглена дневна цена от 576.93 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име     MW 
АЕЦ 31,42%   2164.98 
Кондензационни ТЕЦ 47,64%   3282.68 
Топлофикационни ТЕЦ 5,43%    373.79 
Заводски ТЕЦ 2,03%    139.97 
ВЕЦ 5,24%    361.06 
Малки ВЕЦ 1,71%    117.68 
ВяЕЦ 2,66%    183.59 
ФЕЦ 3,23%    222.69 
Био ЕЦ  0,63%    43.14 
Товар на РБ      5943.98 
Интензитетът на СО2 е 447g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Потреблението на електроенергия в България от началото на януари до шести март расте с 3.47 % 
Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. производството на ток се увеличава с 22.73 на сто 
Производството на електроенергия продължава да се повишава. Расте и потреблението. Салдото (износ-внос) остава на 
високо положително ниво, но спрямо по-ранни отчетни периоди се наблюдава понижение. Високо остава и участието на 
базовите централи. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) също запазва положителното ниво, но с 
изменения. За пореден сравняван период намалява участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно 
от оперативната справка за енергийния баланс на България за периода от 1 януари до 6 март (01.01.2022 г. – 6.03.2022 г.) 
тази година спрямо аналогичния период на 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до шестия ден на месец март тази година 
достига до обем от 10 667 529 MWh, което е  увеличение с 22.73 % спрямо същия период на предходната 2021 г. ( плюс 
22.69 % отчетени преди седмица за сравнявания период до предпоследния ден на февруари) За сравнение, тогава 
производството на електроенергия е възлизало на 8 691 894 MWh.   
Потреблението на електроенергия за сравнявания период от 1 януари до 6 март тази година се повишава с 3.47 % (плюс 
2.87 % отчетени седмица по-рано ) и достига до обем от 8 254 457 MWh. Година по-рано, за същия период потреблението 
на електроенергия е било от порядъка та 7 977 934 MWh. 
Салдото (износ-внос) запазва висок дял в процентно отношение, но определено при по-внимателен прочита на данните 
от предходни периоди се установява спад. За времето от първия ден на януари до шестия ден на месец март тази година 
салдото (износ-внос) нараства с 237.98 % , достигайки до обем от порядъка на 2 413 072 MWh (плюс 267.54 % преди 
седмица, плюс 273.40 % преди две седмици). За същия период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е било в 
обем от 713 960 MWh. 
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Базовите централи продължават да държат висок положителен дял и за периода от първи януари до шести март тази 
година той достига до 33.26 %, или обем от 9 217 491 MWh (плюс 32.65 % преди седмица, плюс 33.23 % преди две 
седмици). За сравнявания отчетен период, но през миналата година делът на базовите централи е достигал до обем от 
6 917 059 MWh. 
Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната системи остава положително, но се наблюдава промяна на данните 
в посока към понижение. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първи януари до шести март тази година достига  до обем от 
279 570  MWh, което представлява ръст с 13.91 % (плюс 14.30 % отчетени преди за сравнявания период преди седмица). 
За сравнение, година по-рано делът на ВЕИ в преносната система е бил от порядъка на 245 430 MWh. В частност това се 
дължи на участието на вятърните (плюс 12.08 %) и фотоволтаични (плюс 26.13 %) централи, както и на биомасата (плюс 
2.19 %). 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от началото на годината до първите шест дни на 
настоящия месец март нараства до обем от 377 419 MWh. Според данните на системния оператор, това увеличение 
(плюс) с 15.63 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г., когато ВЕИ са участвали в разпределителната 
система с обем от порядъка на 326 396 MWh (плюс 20.32 % отчетени седмица по-рано). По-добрите данни в частност се 
дължат на положителното участие на вятърните (плюс 23.98 %) и фотоволтаични (плюс 14.16 %) централи, и въпреки 
намаляващия дял на биомасата (минус 21.94 %). 
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да се свива и за времето от първи януари до шести март тази 
година е в обем от 793 049 MWh, което представлява спад от 34.08 % (плюс 31.83 % за седмицата отчитаща първия ден от 
началото на годината до двадесет и седмия на февруари ). За сравнение, година по-рано през аналогичния период ВЕЦ 
са участвали с обем от 1 203 009 MWh,  сочат данните на електроенергийния системен оператор. 
 
√ Натискът на газа доведе европейските електроенергийни борси до ръба на стреса 
Цени на електроенергията, които подлагат на изпитание психологическата издръжливост на бизнеса. Цени под натиска 
на газа. Цени под натиска на петрола. Цени под натиска на променливото ту високото, ту по-ниско търсене, без 
механизъм за стабилност или задържане заради войната в Украйна. Прогноза за студено време и за нарастваща 
инфлация. Обещание за нови санкции, този път върху енергоносителите от Русия, без да се отчита зависимостта на 
пазара. Газохранилища, запълнени до 27.67 %. И нещо като заклинание на Европа за пълен отказ от руския газ, петрол, 
въглища.  Реакцията на европейските електроенергийни борси – цени с темпове на скок, увеличаващи се в последните 
дни с до 50 евро за MWh и достигащи вече рекордните 450 евро за MWh с ден за доставка 7 март. Така най-общо 
изглежда ситуацията, в която се оказаха европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през 
изминалата седмица. 
Отминалият февруари, донесъл слабата надежда за връщане на ценовите нива към по-нормално състояние, остана в 
историята. Сега европейските електроенергийни борси са в етапа на нестабилно отчаяние. Следващият етап ще бъде 
отчайваща нестабилност. Иначе европейските институции препоръчаха държавите да помагат на бизнеса. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през деветата седмица на годината в страните от Европа достига 53 621.8 GWh. 
Към 14.24 часа (по Гринуич) към 6 март тази година производството на електроенергия в ЕС достига до обем от 48 390.0 
GWh, според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E. От това общо производство на фосилните горива се пада 
дял от 44.1 % или 21 348.5 GWh (на кафявите въглища – 9.9 %, а на каменните – 10.5%). Газът държи дял от 19.9 % (9609.0 
GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 25.7% или 12 438.9 GWh. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 14 602.7 GWh или 30.2 %. Вятърните централи на 
сушата са произвели обем от 5022.6 GWh или 10.4%, а офшорните - от 530.8 GWh или 1.1 %. Слънцето в този период от 
годината все още е със слаб дял – 5.4 % или 2629.4 GWh. 
Междувременно данните на Wind Europe сочат, че делът на вятърните мощности в производството на електроенергия в 
Европа на 4 март 2022 г. спада до 9.3 %, спрямо 9.7 % ден по-рано и 11.5 % през втория ден на месец март, сочат данните 
на WindEurope. В съботния 5 март участието на вятърните мощности в производството на електроенергия в Европа е 
10.5%. От този дял 779 GWh, или 9.0 % се падат на централите на сушата, а на офшорните – 1.5 % или 131 GWh. 
Цените 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ още с ден за доставка 28 февруари, когато стигнаха до 
нива в диапазона от 208.30 евро за MWh в Германия до 268.77 евро за MWh в Унгария, дадоха знак за тежка седмица. 
Само на четири от европейските електроенергийни борси бе отчетен спад с ден за доставка 1 март – със 7.1 % и 6.9%  до 
249.60 евро за MWh в Унгария и Словакия съответно, както и на Иберийския пазар (Испания и Португалия) – до 258.66 
евро за MWh. На другите европейски борси ценовите нива в „ден напред“ останаха в диапазона от 215.95 евро за MWh в 
Румъния и България до 241.40 евро за MWh в Германия и 252.33 евро за MWh в Нидерландия и 255.41 евро за MWh в 
Гърция до 270.02 евро за MWh във Франция и 271.13 евро за MWh в Италия. 
Най-ниска остана стойността, постигната в Полша – 146.76 евро за MWh, а най- високата в Италия – 271.13 евро за MWh. 
Ако не се смята цената от 284.65 евро за MWh във Великобритания, сочи статистиката на energylive.cloud. 
С ден за доставка 2 март слабото разнопосочното движение в сегмента „ден напред“ се запази, но като цяло 
европейските електроенергийни борси останаха под знака на повишението. Ценовите нива скочиха за ден с около 10 до 
20 евро за MWh за различните борси. Така на електроенергийната борса в България (БНЕБ, IBEX) цената се повиши до 
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254.87 евро за MWh (плюс 18.2 %), докато на съседната OPCOM в Румъния стойността скочи от 215.95 евро за MWh с ден 
за доставка 1 март до 271.09 евро за MWh или с 25.53 %. 
В Германия повишението бе от порядъка на 15.48 % - до 278.78 евро за MWh. Най-ниска отново остана стойността, 
отчетена в Полша от 160.72 евро за MWh, при ръст спрямо ден по-рано с 9.5 %. 
Спад бе отчетен само на 6 от европейските електроенергийни борси (вкл.Великобритания), който варира от 0.2 % (254.94 
евро за MWh) в Гърция до 3.3 % в Нидерландия (244.05 евро за MWh) и 4.1% до 275.64 евро за MWh в Швейцария. 
Значителен ръст беше наблюдаван на европейските електроенергийни борси и с ден за доставка 3 март. Само на 4 от 
европейските електроенергийни борси бяха отчетени стойности под 300 евро за MWh. Цената на БНЕБ (258.81 евро за 
MWh) остана най-ниската след постигнатата в Полша (145.03 евро за MWh при понижение с 9.8 %), но с разлика от над 
100 евро. На съседната румънска електроенергийна борса (OPCOM) нивото остана също в близост до триста евро – 290.52 
евро за MWh (увеличение със 7.17 %). Като цяло цените на повечето от борсите в сегмента „ден напред“ варираха от 
338.20 евро за MWh в Чехия, както и Германия (ръст спрямо 2 март 21.35 %),  и 346.67 евро за MWh във Франция (плюс 
26.51%) до 362.87 евро за MWh(увеличение с 30.17%) в Хърватия и Словения, както и 338.20 евро за MWh в Унгария 
(плюс 21.32%). 
Цените не спряха движението си в посока на повишение и с ден за доставка 4 март, достигайки 360 евро за MWh. В 
сегмента „ден напред“ стойността на БНЕБ нарасна със значителните 39.9 % до 362.22 евро за MWh и определено е сред 
най-високите, постигани досега. Съща е и стойността, постигната на гръцката електроенергийна борса (HENEX). Нивото в 
съседните Сърбия (385.89 евро за MWh) и Румъния (384.44 евро за MWh) и е по-високо дори от отчетените в Италия 
(383.13 евро за MWh). Тези стойности са по-високи и от постигнатите 363.70 евро за MWh във Франция и 358.78 евро за 
MWh в Германия. 
Само на две от електроенергийните борси – на Иберийския пазар (Испания и Португалия) беше наблюдавано понижение 
с ден за доставка 4 март и то нищожно – до 340.70 евро за MWh. 
Спадът, отчетен с ден за доставка 5 март на европейските електроенергийни борси бе очакван, предвид настъпващите 
почивни дни, но символичен. Стойностите останаха в диапазона 340 – 360 евро за MWh. Като цяло понижението 
варираше от 1.5 % (359.57 евро за MWh) в Белгия и 4.0% в Германия (344.40 евро за MWh) до 6.4% в България (БНЕБ, спад 
до 339.19 евро за MWh) и 13.1 % в Сърбия (335.30 евро за MWh). 
Най-висока остана стойността отчетена в Италия, въпреки понижението с 5.2 % - 363.08 евро за MWh. Най-ниска отново 
остана нивото в Полша – 168.06 евро за MWh. 
С ден за доставка 6 март, въпреки неделния ден разнопосочното движение на европейските електроенергийни борси се 
запази като средното ниво остана в широк диапазон от 330 (329.92 евро за MWh в Нидерландия при незначителен спад с 
0.7%) до 379 евро за MWh (379.03 евро за MWh в Португалия и Испания, ръст с 3.29 %). 
Новата седмица с ден за доставка 7 март потвърждава тенденцията за силен отскок, който достига от вече 
познатите  близо 50 евро за MWh.Единствените електроенергийни борси, на които беше отчетен спад са БНЕБ – до 
310.58 евро за MWh (минус 4.1%) и гръцката HENEX – до 279.94 евро за MWh (спад с 16.7%). В сегмента ден напред на 
останалите европейски електроенергийни борси ценовите нива стигнаха от 410.10 евро за MWh в Германия (20.33%) и 
436.30 евро за MWh в Унгария и Румъния (28.02% и 33.41% съответно) до 442.54 евро за MWh на Иберийския пазар 
(Испания и Португалия, плюс 16.72%) до 453.51 евро за MWh в Италия(20.06%). 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола и газа, които през изминалите седмици се покачваха, но по-плавно, изведнъж набраха скорост, 
стигайки до тревожни нива. Санкциите, най-вече изваждането на Русия от международната платежна система SWIFT, 
засилиха опасенията от прекъсване на доставките. Това даде тласък и на без това силното напрежение на пазара към 
края на февруари. Въпреки, че на този етап все още няма реално обявени санкции срещу енергийния сектор на страната, 
Русия, която държи 10 % от пазара на суров петрол в света, рискува да остане изолирана. 
Обещанието на САЩ и редица страни за координирани действия за освобождаване на петрол от държавния резерв от 60 
млн. барела не успокои участниците. Седмица по-рано фючърсите за Brent успяха да стигнат до 97 долара за барел. Още 
със старта на 28 февруари фючърсите за месец май за сорт Brent,  прескочиха за пореден път психологическата граница 
от 100 долара за барел. Цената не спря да се покачва и само за седмица сорт Brent се повиши до 118 долара за барел. 
Очакването за обратен ефект и тръгване в посока към спад на този етап се отлагат. 
Сега на ход са опасенията, че да, Русия ще остане изолирана, но почти идентична по сила ще е за Европа вече обсъдената 
на 4 март мярка за ограничаване на руските енергоносители до европейския пазар. Делът на руския петрол на пазара на 
Европа е от порядъка на 25 %. Каквито и количества да бъдат осигурени с бързото изваждане на Иран от санкциите, то на 
пазара ще настъпи хаос, спекула, а защо не и дефицит ? Предпоставки има. 
Що се отнася до цените на газа и емисиите на CO2 като цяло през февруари те продължиха да са високи. Все пак, въпреки 
че през последните дни на миналия месец цените на газа се повишиха рязко поради опасения от прекъсване на 
доставките, средната цена на синьото гориво спрямо по-предния януари се понижи. Именно това бе и приносът към 
европейските пазари на електроенергия. Разбира се, на повечето пазари имаше спад и на търсенето в резултат на по-
високото производство слънчева и вятърна енергия. Въпреки това цените на газа през февруари 2022 г. бяха повече от 
четири пъти по-високи от тези през същия месец на предходната 2021 година. 
Изминалата седмица изправи пазарите пред ситуация с безпрецедентен ръст на цените на газа. Фючърсите на газа по 
индекса TTF на борсата ICE Futures се удвоиха. При затварянето на търговията на 28 февруари цената достигаше 97.65 
евро за MWh. В края на седмицата, на 4 март борсата затвори при цена от 203.25 евро за MWh. 
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За сравнение, на 7 декември миналата година газовите фючърси се търгуваха на ниво от 62.089 евро за MWh, а на 8 март 
2021 г. едва 16.69 евро за MWh. Тоест, става въпрос за ръст 227.4 % спрямо декември, а в сравнение с миналата година – 
увеличение с 1117 %. 
Висока остава и цената на емисиите. Въпреки че стойността на СО2 се сви в сравнение с апетита, в резултат на който през 
февруари бе постигнато ниво почти от 100 евро за тон, тя остава два пъти по-висока спрямо миналата година. За 
сравнение на 8 март 2021 г. стойността на СО2 по индекса ICE EUA на борсата ICE бе 39.23 евро за тон. При затварянето на 
търговията на 4 март цената на емисиите бе 65.51 евро за тон. 
Резултатът е видим – скок на цените на пазарите на електроенергия. Появилата се заявка за връщане на мощности на 
въглища от страна на Германия и Италия вече кара участниците на пазара на СО2 да готвят ответна стратегия. Става 
въпрос за интереси с финансово измерение. 
Тенденции 
Променливостта на цените на европейските пазари на електроенергия се дължи главно на нестабилността на цените на 
газа. Мнението е категорично. Тази ситуация ще продължи, докато трае напрежението между търсенето и предлагането 
на синьото гориво и конфликтът с Русия. Внасянето на силния политически нюанс за „отказ от газ, въглища и петрол от 
Русия“ ще започне да се отразява още с отварянето на международните борси. Реакцията на бизнеса може все още да 
бъде сдържана. До определен момент. Защото борсите се преживяват. Сривът се преживява, но не и изчерпването на 
запасите. Неслучайно реалните, а не борсовите оценки на дадена страна и компания за това дали са бедни, или богати се 
прави въз основа на запасите от полезни изкопаеми, горива и др. 
Днес всички говорят за пролетта, когато търсенето на електроенергия и газ ще намалее, което ще доведе до понижаване 
на цените спрямо настоящите нива. Никой обаче не казва колко високи ще останат, заради липсата на предлагане и 
празните газохранилища на Европа. Изолирането на Русия, доставяща газ за Европа поради санкциите, заради войната в 
Украйна, липсата на възможност за управлението на този многостранен конфликт прави политическите заклинания 
опасни. Тенденцията цените на пазара на електроенергия да се върнат до стойностите преди кризата COVID-19 
преди  2025 г. се отлага. 
Войната на ценности често не е еднозначна и струва скъпо. 
 
Мениджър 
 
√ „Твърде сме зависими“: България може да иска изключение от забрана за внос на газ и петрол от Русия 
България подкрепя санкциите срещу Русия заради инвазията в Украйна, но е възможно да търси изключение от 
забраната за вноса на руски природен газ и петрол, ако се стигне до такъв ход. Това каза в интервю за „Ройтерс“ 
премиерът Кирил Петков. 
Страната ни е силно зависима от доставките на руската Газпром, докато единствената ни петролна рафинерия, която е 
собственост на руската Лукойл, осигурява над 60% от използваното гориво в България. 
САЩ са готови да предприемат забрана за внос на руски петрол в Щатите без участието на Европа, обявиха пред 
„Ройтерс“ двама души, запознати с въпроса. 
Колеблива е позицията и на Германия, която е най-големият купувач на руски суров петрол и отхвърли плановете за 
забрана на вноса на газ и петрол – позиция, която Петков подкрепя. 
„България би подкрепила всякакви мерки, защото ние наистина сме против войната, но за нефт и газ може би ще искаме 
изключение… Нямаме текущи алтернативи в момента, ни сме твърде зависими“, коментира премиерът. Той допълни, че 
страната напълно подкрепя украинците. 
България работи за диверсификация на доставките на природен газ и води преговори за внос на по-големи количества от 
Азербайджан, докато проучва варианти за втечнен природен газ, доставян през гръцките пристанища, каза той. Освен 
това страната обмисля как да процедира с ядреното оборудване, доставено за ядрения проект от 2000 мегавата в 
Белене. Държавата вече е платила на Русия за оборудването. 
Правителството обмисля дали да го използва като част от хибриден реактор, който може да използва гориво от САЩ или 
Западна Европа, или да продаде оборудването на друга страна и да започне наново с нова технология, която не идва от 
Русия. 
Обмисля се и закупуване на 1,5 млн. тона пшеница, за да си осигури България хранителните доставки до реколтата 
следващата година и да се избегнат рисковете, които могат да възникнат при евентуални аварии в атомни 
електроцентрали в Украйна. 
Засега страната не планира да забранява износа на пшеница. По думите на Петков ще бъдат увеличени запасите от 
царевица и слънчоглед. 
През февруари в интервю за „Би Би Си“ премиерът обяви, че при евентуални санкции от страна на Русия в областта на 
енергетиката е възможно България да ограничи износа си на ток. 
 
√ Цената на петрола кръжи около 125 долара за барел 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия, като фючърсите на сорта Брент се търгуват на ниво около 125 долара 
за барел, или 10% под 14-годишния връх, достигнат в предходната сесия, отразявайки облекчението на пазара, което 
дойде с новината, че европейските партньори на САЩ не планират да се включат към потенциалната забрана на вноса на 
руски петрол, пише Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поскъпна с 3,72 долара, или 3,02%, до 126,9 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 2,99 долара, или 2,50%, до 122,4 долара за барел. 
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„Освен ако войната не спре, цените на Брента могат да достигнат до 156-185 долара за барел“, каза Аджай Кедиа, 
директор в Kedia Commodities в Мумбай. 
Въпреки това, ограничавайки покачването на цените, късно в понеделник официални лица казаха, че Съединените щати 
са готови сами да наложат ембарго върху вноса на руски петрол, докато Германия, която е най-големият купувач на руски 
енергийни продукти, отхвърли плановете за подобна мярка. 
Високопоставен служител на САЩ, пожелал анонимност, каза пред Ройтерс, че не е взето окончателно решение, но 
„вероятно то ще касае само САЩ, ако се случи“. 
Русия изнася около 7 милиона барела на ден суров и петролни продукти. 
„Пазарите обаче вече са взели предвид значителни смущения в износа на руски петрол“, посочи в бележка анализаторът 
от Commonwealth Bank Вивек Дар. Според него санкциите срещу руските банки вече са се отразили върху търговското 
финансиране. 
Ако целият износ на петрол от Русия бъде блокиран от глобалните пазари, анализаторите твърдят, че цените могат да 
нараснат до 200 долара за барел, докато руският вицепремиер каза, че петролът може да скочи до над 300 долара. 
„В момента в света няма капацитет, който да замени 7 милиона барела износ“, каза генералният секретар на ОПЕК 
Мохамед Баркиндо пред репортери на индустриална конференция в Хюстън. 
 
√ Кой колко плаща за здраве? (сравнителен анализ) 
Каква е цената на здравето в България? Ако прегледате месечната справка за заплатата си, ще видите, че като съвестен 
данъкоплатец плащате за здраве само 8%, удържани от доходите. Реално обаче, отговорите на този въпрос са поне 
толкова, колкото са пациентите, хронично болните и техните близки. 
Реално са налице поне 7 различни начина/канала, чрез които вceĸи гpажданин плаща за здpаве - чpез данъци към 
центpалния бюджет, пpез меcтни данъци и такcи, със здравноосигурителни вноски, c официални доплащания за 
лекарства и медицински изделия, чpез регламентираните доплащания за дейност, избоp на екип, настаняване, пpез 
доброволни здравно-осигурителни дружества и pазбира се, c плащания „под маcата”. 
Доплащанията до известна степен са нормален начин за финансиране на определени стоки и услуги, като те често имат 
възпиращ ефект върху свръхпотреблението на здравни услуги. В България обаче, по данни на Евростат почти половината 
от разходите за здравеопазване са „от джоба” (т.нар. out-of-pocket payments - OOPP). Огромен дял от тези разходи се 
дължи на разходите за лекарства и медицински изделия. 
Докладите на ЕК сочат, че най-висок дял имат плащанията за лекарства – междy 60 и 70%, 15-20% са те за болнична 
помощ и cpедно 25-30% - за извънболнична помощ. 
Известно е, че големите плащания от джоба за здраве създават неравенства и затрудняват достъпа до медицински грижи 
на бедното население, а също така създават и усещане за корумпираност и несправедливост. Решаването на този 
проблем не е лесно, тъй като от своя страна тези плащания имат връзка и с улеснен достъп до здравни грижи, което се 
счита за предимство на системата ни спрямо останалите близки европейски страни, а дори и някои от развитите западни. 
В България е налице действаща система на нерегламентирани плащания, акумулираща огромен частен финансов ресурс, 
поради причини, характерни за страните от Източна Европа: екстензивно развита здравна система, ниско заплащане на 
висококвалифициран здравен персонал, слаб контрол и отчетност, лобистко законодателство и мащабна корупция. 
Тази система съществено ограничава достъпа на големи групи от населението до качествени здравни услуги и не 
позволява вливането на допълнителен ресурс в недофинансирания сектор на здравеопазването. В резултат общите 
реални разходи за здравеопазване като дял от БВП са високи, но ефективността на сектора е изключително ниска. 
При сравнителен анализ обаче се оказва, че обемът на тези плащания е напълно съпоставим с отделяните публични 
ресурси в сектора, което превръща разходите за здравеопазване в едно от най-големите пера в домакинските бюджети. 
Всичко това подкопава устоите на здравната реформа в България и в населението се създава нагласа за пълно 
отхвърляне на модела на социално здравно осигуряване и желание за връщане към стария модел на бюджетно 
финансиране на здравеопазването 
Значимостта на проблема може да се съпостави и оцени, ако се знае, че подобен обем нерегламентирани плащания се 
наблюдава в азиатските страни, бивши съветски републики и в по-малки размери в страни от ЕС/Европа. 
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Латвия е една от страните в Източна Европа, в които процентът на доплащане от пациентите в общия дял на разходите за 
здравеопазване е съизмерим с този на България – в рамките на 35-40% (2019, по данни Световната банка). Спрямо 2000 г. 
този показател е спаднал с над 10-15 пр.п. за разлика от България, където нивото му се движи около 40% през годините. 
Друга разлика е, че ако в България доминиращият дял от разходите се пада на структура като НЗОК (около 50%), то при 
Латвия имаме доминиращ механизъм на разплащане от правителствени фондове и схеми, т.е. данъчен режим. 
По много показатели – социално-икономически и културни – нашата западна съседка Сърбия прилича на България. 
Процентът на доплащане за здраве там в края на 2019 г. е в рамките на 40% и нараства с около 10 пр.п. спрямо 2000 г. 
Характерно за Сърбия, че не се използват достатъчно данъчните постъпления, а се разчита на структури като българската 
НЗОК и то дори в по-голяма степен отколкото у нас. 
Албания е страната на Балканския полуостров с най-висок дял на OOPP разходите  - около 45%, като спрямо 2000 г. е 
направила едни от най-добрите реформи в тази област с редуциране на дела с около 15 процентни пункта. 
Хърватия е много интересен случай. Това е страната с най-нисък дял на OOPP разходите на Балканите (около 10%) и с 
най-висок структурен дял на финансиране на системата на здравеопазване от здравни вноски в рамките на ЕС-27+ ЕИП и 
Великобритания (80%). В исторически план от 2000 г. досега делът на плащанията от джоба не е нараствал над 18 на сто. 
 

 
 
Словакия е страна, която има почти идентична структура на финансиране на системата на здравеопазване с тази на 
Люксембург - доминиращ дял на задължителен здравноосигурителен фонд (около 80%) и най-нисък дял в рамките на ЕС-
27+ ЕИП и Великобритания на модел на финансиране, подчинен на данъчен режим. Преди началото на COVID-19 кризата 
делът на OOPP разходите е 18%, като спрямо 2000 г. нараства с над 5 процентни пункта. 
 
√ Цената на газа в Европа надхвърли невиждани нива от 3200 долара за 1000 куб.м. 
Цената на газа в Европа достигна невиждани до момента стойности като в хода на днешната борсова търговия надхвърли 
за първи път ниво от 3200 долара за 1000 куб.м., предаде ТАСС, позовавайки се на данни от лондонската борса ICE към 
10.20 ч. българско време. 
При отварянето на борсата днес в 9:00 часа  българско време търговията започна от 210 евро за мегаватчас или 2280 
долара за 1000 куб. метра. Впоследствие цената рязко започна да се повишава и към 9:50 часа достигна 260 евро за 
мегаватчас, което също бе абсолютен ценови рекорд до момента. 
Впоследствие цената на априлските фючърси в TTF хъба в Холандия продължи да се ускорява до 3017,5 долара за 1000 
куб.м., а след това прехвърли и 3200 долара за 1000 куб.м. Това е повишение с 39% от началото на търговията днес. 
Паралелно, ценови рекорд отбеляза и петрола Brent, достигайки 139 долара за барел за пръв път от 2008 г. насам. 
 
√ ЕЦБ вероятно ще изчака с вдигането на лихвените проценти 
Европейската централна банка ще изчака до последните месеци на тази година за първото повишаване на основните си 
лихвени проценти от повече от десетилетие, предаде Ройтерс. 
След инвазията на Русия в Украйна все по-малко икономисти очакват по-ранно предприемане на мерки от страна на ЕЦБ, 
показват анкети на агенцията. 
В анкета, проведена между 1 и 4 март, 27 от 45 запитани икономисти смятат, че ЕЦБ ще повиши лихвите през последното 
тримесечие на годината, въпреки че инфлацията в еврозоната достигна 5,8% през февруари, опровергавайки очакванията 
на централната банка за спад. 
Само 6 икономисти очакват първото повишение на лихвите да се случи през третото тримесечие. За сравнение, при 
анкетата от миналия месец такава прогноза даваха 16 икономисти. 
От 33-мата респонденти, които очакват депозитната лихва да не се задържи на настоящото рекордно ниско ниво от 
минус 0,5% до края на тази година, 18 прогнозират тя да достигне минус 0,25%, 9 очакват по-ниска стойност, а 6 – по-
висока. 
Това разминаване в оценките подчертава предизвикателството, пред което е изправена централната банка при срещата 
си на 10 март. 
Очакванията за лихвените проценти на ЕЦБ са в рязък контраст с тези за лихвите на другите големи централни банки, 
които вероятно ще осъществяват няколко повишения до края на годината. Английската централна банка вече вдигна 
лихвите два пъти при последните си две срещи. 
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Подобно на тези други икономики, еврозоната се справи сравнително добре с вълната от варианта Омикрон на 
коронавируса и стартира в режим на пълно възстановяване. Това възстановяване обаче може да бъде поставен под 
въпрос заради конфликта между Русия и Украйна. 
„Войната всъщност не внесе сериозни промени по рискове за инфлацията и растежа, тя само ги изостри. Следователно, 
тя вероятно няма да промени фундаментално плановете на ЕЦБ за предпазливо и постепенно оттегляне на някои 
политики за подкрепа“, пишат икономистите на Rabobank в бележка до клиенти. 
„Това, което се промени, е несигурността в краткосрочен план. Вярваме, че това може да доведе до кратко забавяне на 
графика за нормализиране на политиката на ЕЦБ, но не и да прекрати тези усилия“, добавят те. 
За момента няма и ясен консенсус за това кога точно ЕЦБ ще прекрати дългогодишната програма за покупки на активи 
AP, чрез която тя купува активи на стойност 20 млрд. евро всеки месец. 
Междувременно нарастващите цени на енергията и по-нататъшните прекъсвания на веригата за доставки след руската 
инвазия в Украйна вероятно ще задържат инфлацията по-висока за по-дълго време. 
Тъй като конфликтът в Украйна се задълбочи и е малко вероятно ЕЦБ да повиши лихвите преди края на годината, в петък 
еврото падна под 1,10 долара за първи път от май 2020 г. , повишавайки перспективата за допълнителен инфлационен 
натиск. 
„Войната очевидно увеличи риска от сценарий на стагфлация за еврозоната, където ще има слаб икономически ръст и 
много по-висока инфлация на фона на високите цени на енергията“, каза Карстен Бжески от ING. 
 
√ Европейските акции се понижиха до едногодишно дъно 
Европейските акции достигнаха едногодишно дъно в ранната търговия в понеделник, като германските и френските 
акции са на път да навлязат в мечи пазар, докато Съединените щати и западните им партньори обмислят забраната за 
внос на руски петрол, пише Ройтерс. Това поражда страхове от скок на инфлацията, които да потисне икономическия 
растеж. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 10,74 пункта, или 2,55%, до 411,04 пункта. Немският показател DAX 
записа спад от 433,38 пункта, или 3,31%, до 12 661,16 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE изтри 113,26 
пункта от стойността си, или 1,62%, завършвайки сесията при ниво от 6 873,77 пункта. Френският измерител CAC 40 се 
понижи със 185,46 пункта, или 3,06%, до 5 876,2 пункта. 
 CAC 40 и DAX се понижили с над 20% от рекордните си върхове от 5 януари и са близо до потвърждаване на мечия пазар. 
На пазара повлия и поредното поскъпване на петрола, като сортът Брент временно премина прага от 130 долара за 
барел, достигайки най-високото си ниво от 2008 г. насам, след като държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън заяви, 
че Вашингтон и неговите европейски съюзници проучват възможността за забрана на вноса на руски петрол като част от 
санкциите срещу Москва заради инвазията в Украйна. 
„Ако Европа наистина се договори със  САЩ в забрана на руската енергия, това би довело до недостиг на доставките“, 
каза Елвин де Гроот, старши пазарен икономист в Rabobank в Амстердам. 
„Те може да опитат да потърсят други източници, но в краткосрочен план може да продължим да наблюдаваме 
ситуация, в която правителствата трябва да се намесят и да започнат да определят разпределението на определени 
стоки“, добави той. 
Към 2021 г. доставките от Русия отговарят 17% от световното потребление на природен газ и 40% от потреблението в 
Западна Европа, посочват от Goldman Sachs. 
Общият показател за волатилност на акциите на еврозоната надмина границата от 50 пункта за първи път от мащабната 
разпродажба на книжа през март 2020 г. Той се повиши със цели 7 пункта до 56,65 пункта. 
Сред големите губещи са компаниите от банковия и автомобилния сектор, както и търговците на дребно. 
Европейският банков индекс SX7P се понижи със 4,89% преди срещата на Европейската централна банка по-късно тази 
седмица. В момента на пазара се наблюдават противоречащи прогнози за това как централната банка ще отговори на 
потенциалното икономическо въздействие от конфликта в Украйна. 
„Засега очакваме ЕЦБ да измести решенията си за по-късен етап на тази година“, каза де Гроот. 
Акциите на UniCredit, Raiffeisen и Societe Generale, които са сред банките с най-голямо участие на пазара в Русия, 
поевтиняха с 4,14%, 9,28% и 6,24%. 
Цената на книжата на френската хранителна компания Danone се понижи 3,17%, докато акциите на датската пивоварна 
Carlsberg поевтиняха 7,48%, след като и двете компании спряха инвестициите в Русия. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в петък въпреки по-добрите от очакваното 
данни за пазара на труда, тъй като опасенията, свързани с войната в Украйна, натежаха на пазара, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 179,86 пункта, или 0,53%, до 33 614,8 пункта. По този начин бенчмаркът, 
който по-рано през сесията бе на червено с 500 пункта, записа четвърти пореден седмичен спад. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 34,62 пункта, или 0,79%, до 4 328,87 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 224,5 пункта от стойността си, или 1,66%, достигайки ниво от 13 313,44 
пункта. 
За седмицата Dow и S&P 500 се понижиха с около 1,3%, а Nasdaq – с 2,8% 
На пазара се отрази продължаващото поскъпване на цените на петрола, докато Белия дом обмисля възможността за 
прекратяване на търговията с руски петрол като част от санкции срещу Москва. На този фон акциите на компаниите от 
енергийния сектор поскъпнаха. Цената на книжата на Occidental Petroleum скочи с цели 17,59%, а тази на Diamondback 
Energy – с 2,74% 
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Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 1,73%. 
Финансовите акции, които могат да спечелят от по-високите лихви, също се оцветиха в червено. Цените на книжата на 
American Express и JPMorgan Chase се понижиха съответно с 3,86% и 2,81%. 
Книжата на компаниите от туристическия сектор също се понижиха. Акциите на United Airlines и на Delta Air Lines 
поевтиняха съответно с 9,07% и 5,58%. 
Загуби бяха регистрирани и в технологичния сектор, където цените на книжата на Microsoft и Apple се понижиха с 2,05% и 
1,84%. 
Ситуацията в Украйна изглежда засенчи по-добрият от очакваното февруарски доклад за работните места. Икономиката 
на САЩ добави 678 000 работни места миналия месец, надминавайки очакваните от икономистите 440 000 работни 
места, показаха данните на министерството на труда. Нивото на безработица се понижи до 3,8%. 
Това е последният доклад за работните места преди следващото заседание на Федералния резерв, на което се очаква 
централната банка да започне да повишава лихвените проценти. Председателят на Фед Джером Пауъл каза тази 
седмица, че клони към подкрепа за едно увеличение с 25 базисни точки през март. Един базисен пункт е равен на 0,01%. 
„С днешните данни за заетостта имаме още едно доказателство, че икономиката на САЩ е достатъчно стабилна, за да 
издържи на бърз цикъл на затягане, като несигурността около конфликта в Украйна не намалява непосредствената нужда 
от затягане от страна на Фед“, коментира Сиема Шах, главен стратег в Principal Global Investors. 
„Въпреки това през следващите месеци събитията вероятно ще внесат известна предпазливост във вътрешните дебати на 
Фед. Ако по-високите цени на храните и енергията започнат да натежават значително върху разходите на домакинствата, 
вниманието може да се пренасочи към рисковете за растежа“, добави той. 
Спад в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения в 
понеделник на фона на продължаващият ръст на цените на петрола и влошаващите се инвеститорски нагласи заради 
войната в Украйна, предаде Си Ен Би Си. 
На пазара се отразиха и данните, че китайският износ е надминал очакванията в началото на годината. Износът на 
страната в доларово изражение се е увеличил с 16,3% на годишна база през периода януари-февруари. Очакванията на 
анализаторите, анкетирани от Ройтерс, бяха за ръст от 15%. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи със 74,79 пункта, или 2,17%, до 3 372,86 
пункта, докато  по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 61,23 пункта от стойността си, или 2,70% достигайки ниво от 
2 203,41 пункта. Хонконгският показател Hang Seng регистрира спад от 847,66 пункта, или 3,87%, до 21 057,63 пункта. 
Листнатите в Хонконг акции на HSBC се сринаха със 7,09%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 764,06 пункта, или 2,94%, до 25 221,41 пункта, 
като акциите на доставчика на роботи Funac поевтиняха със 7,72%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 62,12 пункта, или 2,29%, до 2 651,31 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа спад от 72,2 пункта, или 1,02%, до 7 038,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха сериозни понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 35,40 пункта, или 6,16%, до 539,02 пункта. BGBX40 се понижи с 5,73 пункта, или 4,29%, до 127,93 
пункта. BGTR30 изтри 20,74 пункта от стойността си, или 3,10%, достигайки ниво от 647,68 пункта. BGREIT се понижи с 1,91 
пункта, или 1,16%, до 163,34 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0854 долара 
Курсът на еврото днес задържа цена от около 1,08 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0854 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0895 долара. 
 
√ Китай увеличава разходите за отбрана с най-високо темпо от 2019 г. насам 
Китай ще увеличи разходите си за отбрана през тази година с най-бързия темп от 2019 г. насам, става ясно от план на 
финансовото министерство на страната, цитиран от Си Ен Би Си. 
Разходите за отбрана на азиатския гигант ще се увеличат със 7,1% през 2022 г. до 1,45 трлн. юана (230,16 млрд. долара). 
За сравнение, през миналата година увеличението бе с 6,8%, а през 2020 г. – с 6,6%. През 2019 г. разходите за отбрана на 
Китай нараснаха със 7,5% до 1,19 трлн. юана. 
„Ще се движим по-бързо, за да модернизираме военните системи за логистика и управление и да изградим модерна 
система за контрол на въоръжението и оборудването“, посочва китайският премиер Ли Къцян в отделен годишен доклад 
за работата на правителството. 
Другите изявления на Ли относно военното развитие и външната политика на страната бяха в съответствие с тези от 2021 
г. Той каза, че „Китай ще продължи да провежда независима външна политика, насочена към поддържането на мир“. 
Китайският бюджет за отбрана е вторият по-големи в света, но той е далеч от този на САЩ, който за 2022 г. възлиза на 
около 770 млрд. долара, което е с 2% повече в сравнение с предходната година. 
 
√ Много данни, малко съдържание 
Били ли сте някога на презентация, богата на данни, но кратка откъм разказ? Няма история, нищо убедително, което да 
ви помогне да свържете данните с по-широките прозрения и се затруднявате да разберете какво се опитва да ви каже 
водещият. Очите на публиката колективно започват да блестят, докато полагат усилия да продължат да слушат. 
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Истината е, че при липса на придружаваща история данните могат да бъдат болезнено скучни. Разказването на истории е 
форма на изкуство и е изключително важен инструмент за комуникация, който дава на аудиторията повече контекст. 
Разказ плюс данни рисува картина, така че цялата история може да бъде разбрана. Ето няколко идеи, които могат да ви 
помогнат. 
Започнете с история. Просто казано, историята е спойката, която рамкира комуникацията. Политиците използват 
разказването на истории през цялото време. Те ще разкажат история за Кейси, писателя, чийто живот се подобри поради 
законодателен акт. Като слушател, може да не знаете какво прави законодателството, но може да си спомните какво е 
направило за Кейси. 
Ето защо историите са толкова важни - обвързват всичко заедно. Описания на хора, снимки, цветове, звуци и гледни 
точки ви помагат да разберете какво означават тези данни. Без тези добавени елементи споделеното може да не бъде 
напълно разбрано или оценено. 
Помислете дали не е по-добре да започнете с общ преглед или резюме, така че читателят да знае къде ги отвеждате от 
самото начало. Добавянето на визуални елементи също помага, те могат да помогнат за оживяването на историята. 
Направете данните забавни. Данните са само информация, но въпреки това тя трябва да бъде добре подредена и 
организирана, така че публиката да знае какво е посланието и свързаните с него действия, които могат да бъдат 
предприети. Създаването на история дава глас на данните.  
Помислете за рамкиране на данните си по забавен начин. Комиците, например, са едни от най-добрите разказвачи на 
истории – те споделят данни, факти, докато изграждат историята. В резултат на това вие не само се смеете, но помните 
елемента на шегата, включително и данните. 
Поставете нещата в контекст. Хората често са затрупвани с информация през целия ден, независимо дали чрез имейли, 
социални медии, разговори, книги или списания. Има толкова много източници и понякога много малко контекст. 
Истории с данни, и освен това контекст, ни позволяват да видим и други гледни точки, различни от нашите. Историите, 
съчетани с контекст и данни, правят нещата свързани и запомнящи се. Най-добрите презентации имат идея, история, 
личен разказ, данни и визуални елементи. Всеки елемент укрепва връзката и ефективно ви привлича. 
Опознайте аудиторията си. Като презентатор човек трябва да може да преминава от една тема към друга безпроблемно, 
тъй като някои групи се нуждаят от по-подробна информация, докато други се нуждаят само от акцентите. Например, ако 
представяте пред борда, разказването на история за Кейси може да не е най-добрият подход, но разказването на 
история за това как клиентите са засегнати, е убедително.  
Повече информация не подобрява непременно преценката. Предубежденията и предразсъдъците са по своята същност 
човешки. Качеството на вземане на решения може да се влоши с повече информация, защото на моменти активира 
нашите основни вярвания и маскира истинските ни чувства. Всеки е предубеден и въвеждането на повече информация 
вероятно няма да промени вярванията или нагласите, но историите могат и го правят. Ефективно разказана история 
може да промени настроението на публиката.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Разкази за войната от горещите точки в Украйна. Как се живее под обстрел? 
- Нови преговори между Русия и Украйна - колко близо е примирието и при какви условия войната ще бъде 

прекратена? Коментар на дипломата Стефан Тафров. 
- Цената на газа и петрола с рекорден скок. Как войната се отрази на икономиката? Анализът на икономистите 

проф. Гарабед Минасян и Мартин Владимиров. 
- Да избягаш от войната- треньорът по тенис Васил Михайлов. 
- В деня на жената – 8 март - доза оптимизъм с Веселин Маринов. 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Какви ще са последиците от включването на България в списъка с неприятелски държави на Русия. 
- Какви са сценариите за продължаването на военните действия и колко дълго може да продължи отбраната на 

украинската армия. 
- Задава ли се енергийна и икономическа криза в Европа и България заради войната. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Антиваксърите станаха путинисти 
в. Труд - Четири условия на Москва спират войната 
в. Телеграф - Прегледът при професор чукна три стотачки 
в. Монитор - България в черен списък на Русия 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Вече записват украинчета на училище, болниците с безплатни прегледи, адвокати - с правни съвети 
в. 24 часа - Украйна изгони Костадинов като руски шпионин. Той: България ме предаде 
в. Труд - Прокуратурата подслони 92 жени и деца от Украйна 
в. Труд - Тръгнаха измамите с помощи за бежанци 
в. Телеграф - Русия ни обяви за неприятелска държава 
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в. Телеграф - Всеки трети учител иска: Оценка сменя емоджито за първолака 
в. Монитор - Всяка втора жена работи за 25% по-малко от средната заплата 
в. Монитор - 40 лева помощ за украинци, поискали статут на бежанци 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор: Пенсионните фондове имат резерви, 
гарантиращи изплащане на пожизнените пенсии 
в. Труд - Проф. Генчо Начев, пред "Труд": Време е да се прекрати търговията с пациенти 
в. Телеграф - Психологът Христо Монов: Вече има българи с психични проблеми заради войната 
в. Монитор – Надежда Стойчева, директор на фондация "Асоциация Анимус": Жертвите на домашно насилие се научават 
да стъпват на пръсти  
Водещи анализи  
в. 24 часа - Трудно можем да имаме своя Оксфорд 
в. Труд - Помните ли бежанския лагер "Радуша"? 
в. Телеграф - Матурата в 4-ти клас - бариера за преминаване нагоре 
в. Монитор - Снегът на футболното недоволство 
 
√ Предстоящи събития в страната на 8 март 
София 

- От 10:00 ч. в Гранд хотел, София Национален клуб на жените към ПП „Демократи за силна България“, съвместно с 
Фондация „Конрад Аденауер“, ще проведе конференция на тема „Насилието в семейството и общността - 
превенция и правозащитни механизми“. 

- В 12.00 ч., в сградата на Столичната община на ул. "Московска" 33, официално фоайе, във връзка с обявяване 
новите лица на инициатива „София – европейска столица на спорта“ за 2022 г., кметът Йорданка Фандъкова ще 
връчи специални призове на състезателката по планинско колоездене Изабела Янкова и на таекуондиста Калоян 
Бинев. 

- От 15:00 ч. президентът Румен Радев ще посети Института по роботика на Българската академия на науките, 
където ще се запознае на място с изградения по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен 
растеж” 2014-2020 г. Център за компетентност „Квантови комуникации и интелигентни системи за сигурност и 
управление на риска“. Пред държавния глава ще бъде представена дейността на Центъра, разработваните от 
него системи, както и Националния план на България за квантова комуникационна инфраструктура. 

- Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“ организира 
дискусия „Пазара на горива - прозрачна и предвидима, конкурентна бизнес среда, за справедливи цени и 
облекчаване на потреблението“. Във форума са поканени да вземат участие министър-председателят на Р 
България Г-н Кирил Петков, както и ръководителите на ресорните ведомства, ангажирани с администрирането и 
контрола на сектора, също и представители на гражданското общество, в лицето на представителни браншови и 
работодателски организации. 

*** 
Благоевград 

- Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов ще изнесе публична лекция в 
ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

*** 
Видин 

- От 11:00 ч., в Медийния център на партерния етаж в сградата на общинската администрация, ще бъде 
предоставена част от дарение (противогази и ботуши), което Община Видин получи със съдействието на проф. 
Валентин Джонов, за нуждите на РД "Пожарна безопасност и защита на населението". 

*** 
Враца 

- От 10:00 ч., в ж.к „Дъбника“, бл. 34, партер, зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска и кметът 
на община Враца Калин Каменов официално ще открият първия в страната Контролно-комуникационен център 
(ККЦ) за предоставяне на услугите телеасистенция и телекеър. Те са подходящи за възрастни хора над 50 г. с 
хронични заболявания и трайни увреждания. 

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

