
1 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТВ 
 
√ Защо бизнесът иска нови компенсации от правителството за цената ел. енергията? 
Вижте коментара на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев 
Абсолютен рекорд и в цената на електроенергията за бизнеса у нас. На моменти вчера тя надхвърляше 1000 лв. за 
мегаватчас. 
Бизнесът настоя кабинетът да промени размера на компенсациите, които се отпускат. 
„Няма изгледи да се нормализират цените, обратното – те ескалираха. Затова ние предложихме в спешен порядък да се 
предприемат няколко мерки. Първата от тях е да се отмени таванът за компенсацията“, каза по този повод 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
По думите му финансирането може да дойде от извънредните печалби в българската енергетика. 
В АЕЦ „Козлодуй“ само за март би се генерирала допълнителна печалба от 1 млрд. лв., а компенсациите за небитовите 
потребители, включително и училища, детски градини и болници и др., е в порядъка на 700 млн. лв., уточни 
представителят на работодателите. 
Гледайте повече във видеото! 
 
АИКБ 
 
√ ПИСМО ДО МС С ИСКАНЕ ЗА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ ЕКСТРЕМНИТЕ ЦЕНИ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ДО 
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КОПИЕ: 
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ; 
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА 
ИКОНОМИКАТА; 
Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОТНОСНО: Неотложни мерки за ограничаване на щетите от екстремните цени на електроенергията за небитовите 
потребители 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
След започване на военния конфликт в Украйна се задълбочава кризата с цената на електроенергията за небитовите 
потребители, като през последните няколко дни тя става все по-драматична и заплашва българските предприятия със 
спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените, вместо на доходите, и масово обедняване. 
Средната цена на електроенергията достигната на БНЕБ – сегмент „Ден напред“, за 08.03.2022 г. е 839,61 лв./MWh, като в 
някои часове надвишава 1170 лв./MWh, което е абсолютен рекорд. Устойчив и последователен ценови ръст 
наблюдаваме през последните дни както на нашия пазар, така и на съседните регионални и европейски пазари. 
Обезпокоителен е и фактът, че на другия сегмент – „Двустранни договори“, също през последните дни, се сключват 
сделки по месечни контракти в диапазона 642 – 650 лв./MWh за базов товар, т.е. установени са ценови нива, близо два 
пъти по-високи в сравнение с цените преди началото на военния конфликт. Пазарът на фючърси – както месечни, така и 
за тримесечието също демонстрират красноречив над 50% ръст! 
На фона на настоящата ситуация, действащите мерки от страна на правителството вече не са достатъчни. До края на 
месец март схемата за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа 
енергия в размер на 75% от разликата между действителната пазарна цена за съответния месец на БНЕБ, пазар „Ден 
напред“, и  действителната пазарна цена за м. юли м. г. (185,59 лв./MWh), но не повече от 250 лв./MWh, е крайно 
лимитирана и недостатъчна. При средномесечна цена от 750лв./MWh, например, каквато вече е вероятно да постигнем, 
компенсацията ще се ограничи до 250 лева, а ще останат ефективно за плащане от небитовите потребители непосилните 
500лв./MWh. При такава картина много предприятия ще спрат работа. . Безработицата ще нарасне главоломно. В същото 
време, само в АЕЦ „Козлодуй“, само за месец март би се генерирал допълнителен ресурс (непланирана печалба) над 950 
млн.лв., при необходим ресурс за компенсиране на ВСИЧКИ потребители на електроенергия на свободния пазар по 
сегашната формулата и БЕЗ таван в размер на част от тази сума – между 720 и 790 млн. лв. (в зависимост от 
електропотреблението за месеца). 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/zashto-biznesat-iska-novi-kompensacii-ot-pravitelstvoto-za-cenata-el-energijata.html
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В тази кризисна ситуация трябва в спешен порядък да се предприемат мерки, които да дадат необходимата 
прогнозируемост и спокойствие на небитовите потребители относно цената на електроенергията, така че да не се налага 
ограничаване на дейността, загуба на работни места и намаляване на доходи на наетите лица. Смятаме, че такива мерки 
могат да бъдат единствено отпадането на действащия таван за компенсиране и ясно и категорично изразена позиция 
от страна на правителството, че срокът за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до окончателното 
нормализиране на цените на електроенергията. 
Тези две мерки безспорно ще действат и в посока намаляване на общото ниво на инфлационния натиск и така ще 
подкрепят покупателната способност на доходите на всички българи. 
Допълнително, настояваме без отлагане правителството да реализира поетия пред обществото ясен ангажимент 
за съществено облекчаване на административните процедури при изграждане на ВЕИ за собствено потребление от 
предприятията. Солидарни сме с изразената от всички вас позиция, че това може да стане с процедурна промяна, като 
режимът от настоящия разрешителен (с всички пречки и забавяния поради сложни и бавни съгласувателни процедури) 
стане просто уведомителен. Това е едно също бързо постижимо решение, на с дълготрайни положителни ефекти както 
върху българските предприятия, така и върху електроенергийния ни пазар в цялост. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
С настоящото писмо всички национално представителни работодателски организации настояваме за организиране на 
незабавна среща с Вас, на която в спешен порядък да се набележат и огласят мерки за овладяване на възникналата 
крайно опасна за икономиката и социалния мир ситуация. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ДОБРИ МИТРЕВ 
Председател на УС на БСК 
и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ 
 
в. Банкеръ 
 
√ Действащите правителствени мерки вече не са достатъчни 
"Действащите мерки от страна на правителството вече не са достатъчни. До края на месец март схемата за компенсиране 
на разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия в размер на 75% от разликата 
между действителната пазарна цена за съответния месец на БНЕБ, пазар „Ден напред“, и  действителната пазарна цена 
за юли 2021 г. (185.59 лв./MWh), но не повече от 250 лв./MWh, е крайно лимитирана и недостатъчна". 
Това пише в писмо, адресирано до министър-председателя Кирил Петков от Добри Митрев, председател на 
Управителния съвет на Българската стопанска камара. Той го е изпратил до премиера по поръчение на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), 
на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и на Съюза за стопанска инициатива (ССИ). 
С писмото всички национално представителни работодателски организации настояват за организиране на незабавна 
среща с министър-председателя, "на която в спешен порядък да се набележат и огласят мерки за овладяване 
на възникналата крайно опасна за икономиката и социалния мир ситуация". 
Писмото започва с това, че след началото на военния конфликт в Украйна, кризата с цената на електроенергията за 
небитовите потребители се задълбочава. 
През последните няколко дни тя става все по-драматична и заплашва българските предприятия със спиране на работа, 
загуба на работни места, сериозен ръст на цените, вместо на доходите, и масово обедняване. Средната цена на 
електроенергията достигната на БНЕБ – сегмент „Ден напред“, за 08.03.2022 г. е 839.61 лв./MWh, като в някои часове 
надвишава 1170 лв./MWh, което е абсолютен рекорд, уточняват от АИКБ. 
Те посочват, че през последните дни наблюдават устойчив и последователен ценови ръст, както на българския пазар, 
така и на съседните регионални и европейски пазари. 
В писмото се обръща внимание на още един обезпокоителен факт - в сегмента – „Двустранни договори“, също през 
последните дни, се сключват сделки по месечни контракти в диапазона 642 – 650 лв./MWh за базов товар, т.е. 
установени са ценови нива, близо два пъти по-високи в сравнение с цените преди началото на военния конфликт. 
Пазарът на фючърси – както месечни, така и за тримесечието също демонстрират красноречив ръст, който е над 50 
процента! 
При средномесечна цена от 750лв./MWh, например, каквато вече е вероятно да постигнем, компенсацията ще се 
ограничи до 250 лева, а ще останат ефективно за плащане от небитовите потребители непосилните 500лв./MWh. При 
такава картина много предприятия ще спрат работа, а безработицата главоломно ще нарасне. 
От АИКБ посочват възможно решение - според тях в АЕЦ „Козлодуй“, само за месец март би се генерирал допълнителен 
ресурс (непланирана печалба) над 950 млн.лв., при необходим ресурс за компенсиране на ВСИЧКИ потребители на 
електроенергия на свободния пазар по сегашната формулата и БЕЗ таван в размер на част от тази сума – между 720 и 790 
млн. лв. (в зависимост от електропотреблението за месеца). 
Те са категорични, че в кризисната ситуация трябва спешно да се предприемат мерки, които да дадат необходимата 
прогнозируемост и спокойствие на небитовите потребители по отношение цената на електроенергията и за да не се 
налага ограничаване на дейността, загуба на работни места и намаляване на доходите на наетите лица. 
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Като такива спешни мерки от АИКБ предлагат: отпадането на действащия таван за компенсиране и ясно и категорично 
изразена позиция от страна на правителството, че срокът за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до 
окончателното нормализиране на цените на електроенергията. 
Тези две мерки безспорно ще действат и в посока намаляване на общото ниво на инфлационния натиск и така ще 
подкрепят покупателната способност на доходите на всички българи. 
Освен това от АИКБ настояват без отлагане правителството да реализира поетия пред обществото ангажимент 
за съществено облекчаване на административните процедури при изграждане на ВЕИ за собствено потребление от 
предприятията. Те подкрепят позицията на министър-председателя, че това може да стане с процедурна промяна, като 
режимът от разрешителен, какъвто е сега, стане уведомителен. Според АИКБ това би било бързо постижимо решение, с 
дълготрайни положителни ефекти както върху българските предприятия, така и върху целия ни електроенергиен пазар.  
 
Novini.bg 
 
√ От АОБР поискаха незабавна среща с Кирил Петков заради цената на тока 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпратиха отворено писмо до премира Кирил 
Петков относно неотложни мерки за ограничаване на щетите от екстремните цени на електроенергията за небитовите 
потребители. 
В писмото от АОБР настояват и за спешна среща с премиера. Публикуваме го без редакторска намеса: 
"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
След започване на военния конфликт в Украйна се задълбочава кризата с цената на електроенергията за небитовите 
потребители, като през последните няколко дни тя става все по-драматична и заплашва българските предприятия със 
спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените, вместо на доходите, и масово обедняване. 
Средната цена на електроенергията достигната на БНЕБ - сегмент „Ден напред“, за 08.03.2022 г. е 839,61 лв./MWh, като в 
някои часове надвишава 1170 лв./MWh, което е абсолютен рекорд. Устойчив и последователен ценови ръст 
наблюдаваме през последните дни както на нашия пазар, така и на съседните регионални и европейски пазари. 
Обезпокоителен е и фактът, че на другия сегмент – „Двустранни договори“, също през последните дни, се сключват 
сделки по месечни контракти в диапазона 642 – 650 лв./MWh за базов товар, т.е. установени са ценови нива, близо два 
пъти по-високи в сравнение с цените преди началото на военния конфликт. Пазарът на фючърси – както месечни, така и 
за тримесечието също демонстрират красноречив над 50% ръст! 
На фона на настоящата ситуация, действащите мерки от страна на правителството вече не са достатъчни. До края на 
месец март схемата за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа 
енергия в размер на 75% от разликата между действителната пазарна цена за съответния месец на БНЕБ, пазар „Ден 
напред“, и действителната пазарна цена за м. юли м. г. (185,59 лв./MWh), но не повече от 250 лв./MWh, е крайно 
лимитирана и недостатъчна. При средномесечна цена от 750лв./MWh, например, каквато вече е вероятно да постигнем, 
компенсацията ще се ограничи до 250 лева, а ще останат ефективно за плащане от небитовите потребители непосилните 
500лв./MWh. При такава картина много предприятия ще спрат работа. . Безработицата ще нарасне главоломно. В същото 
време, само в АЕЦ „Козлодуй“, само за месец март би се генерирал допълнителен ресурс (непланирана печалба) над 950 
млн.лв., при необходим ресурс за компенсиране на ВСИЧКИ потребители на електроенергия на свободния пазар по 
сегашната формулата и БЕЗ таван в размер на част от тази сума – между 720 и 790 млн. лв. (в зависимост от 
електропотреблението за месеца). 
В тази кризисна ситуация трябва в спешен порядък да се предприемат мерки, които да дадат необходимата 
прогнозируемост и спокойствие на небитовите потребители относно цената на електроенергията, така че да не се налага 
ограничаване на дейността, загуба на работни места и намаляване на доходи на наетите лица. Смятаме, че такива мерки 
могат да бъдат единствено отпадането на действащия таван за компенсиране и ясно и категорично изразена позиция от 
страна на правителството, че срокът за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до окончателното нормализиране 
на цените на електроенергията. 
Тези две мерки безспорно ще действат и в посока намаляване на общото ниво на инфлационния натиск и така ще 
подкрепят покупателната способност на доходите на всички българи. 
Допълнително, настояваме без отлагане правителството да реализира поетия пред обществото ясен ангажимент за 
съществено облекчаване на административните процедури при изграждане на ВЕИ за собствено потребление от 
предприятията. Солидарни сме с изразената от всички вас позиция, че това може да стане с процедурна промяна, като 
режимът от настоящия разрешителен (с всички пречки и забавяния поради сложни и бавни съгласувателни процедури) 
стане просто уведомителен. Това е едно също бързо постижимо решение, на с дълготрайни положителни ефекти както 
върху българските предприятия, така и върху електроенергийния ни пазар в цялост.  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
С настоящото писмо всички национално представителни работодателски организации настояваме за организиране на 
незабавна среща с Вас, на която в спешен порядък да се набележат и огласят мерки за овладяване на възникналата 
крайно опасна за икономиката и социалния мир ситуация". 
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Publics.bg 
 
√ АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ с писмо до Кирил Петков за цените на електроенергията 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-
промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюза за 
стопанска инициатива (ССИ) изпратиха писмо до министър-председателя Кирил Петков относно цените на 
електроенергията. 
„След започване на военния конфликт в Украйна се задълбочава кризата с цената на електроенергията за небитовите 
потребители, като през последните няколко дни тя става все по-драматична и заплашва българските предприятия със 
спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените, вместо на доходите, и масово обедняване. 
Средната цена на електроенергията достигната на БНЕБ - сегмент „Ден напред“, за 08.03.2022 г. е 839,61 лв./MWh, като в 
някои часове надвишава 1170 лв./MWh, което е абсолютен рекорд. Устойчив и последователен ценови ръст 
наблюдаваме през последните дни както на нашия пазар, така и на съседните регионални и европейски пазари. 
Обезпокоителен е и фактът, че на другия сегмент – „Двустранни договори“, също през последните дни, се сключват 
сделки по месечни контракти в диапазона 642 – 650 лв./MWh за базов товар, т.е. установени са ценови нива, близо два 
пъти по-високи в сравнение с цените преди началото на военния конфликт. Пазарът на фючърси – както месечни, така и 
за тримесечието също демонстрират красноречив над 50% ръст! На фона на настоящата ситуация, действащите мерки от 
страна на правителството вече не са достатъчни. До края на месец март схемата за компенсиране на разходите на 
небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия в размер на 75% от разликата между 
действителната пазарна цена за съответния месец на БНЕБ, пазар „Ден напред“, и  действителната пазарна цена за юли 
миналата година (185,59 лв./MWh), но не повече от 250 лв./MWh, е крайно лимитирана и недостатъчна. 
При средномесечна цена от 750лв./MWh, например, каквато вече е вероятно да постигнем, компенсацията ще се 
ограничи до 250 лева, а ще останат ефективно за плащане от небитовите потребители непосилните 500лв./MWh. При 
такава картина много предприятия ще спрат работа. . Безработицата ще нарасне главоломно. В същото време, само в 
АЕЦ „Козлодуй“, само за месец март би се генерирал допълнителен ресурс (непланирана печалба) над 950 млн.лв., при 
необходим ресурс за компенсиране на ВСИЧКИ потребители на електроенергия на свободния пазар по сегашната 
формулата и БЕЗ таван в размер на част от тази сума – между 720 и 790 млн. лв. (в зависимост от електропотреблението 
за месеца). 
В тази кризисна ситуация трябва в спешен порядък да се предприемат мерки, които да дадат необходимата 
прогнозируемост и спокойствие на небитовите потребители относно цената на електроенергията, така че да не се налага 
ограничаване на дейността, загуба на работни места и намаляване на доходи на наетите лица. Смятаме, че такива мерки 
могат да бъдат единствено отпадането на действащия таван за компенсиране и ясно и категорично изразена позиция от 
страна на правителството, че срокът за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до окончателното нормализиране 
на цените на електроенергията. Тези две мерки безспорно ще действат и в посока намаляване на общото ниво на 
инфлационния натиск и така ще подкрепят покупателната способност на доходите на всички българи. 
Допълнително, настояваме без отлагане правителството да реализира поетия пред обществото ясен ангажимент за 
съществено облекчаване на административните процедури при изграждане на ВЕИ за собствено потребление от 
предприятията. Солидарни сме с изразената от всички вас позиция, че това може да стане с процедурна промяна, като 
режимът от настоящия разрешителен (с всички пречки и забавяния поради сложни и бавни съгласувателни процедури) 
стане просто уведомителен. Това е едно също бързо постижимо решение, на с дълготрайни положителни ефекти както 
върху българските предприятия, така и върху електроенергийния ни пазар в цялост“. 
Организациите настояват за спешна среща с Кирил Петков, на която да бъдат набелязани и огласени мерки за 
овладяване на възникналата крайно опасна за икономиката и социалния мир ситуация. 
 
БсТВ 
 
√ АКТУАЛНО ОТ ДЕНЯ с водещ НОРА СТОИЧКОВА (08.03.2022) 
Гост: Росица Стелиянова, директор «Програми и проекти» 
Oт една страна факт е, че жените много често са подценявани като професионалисти, и дори не е рядкост, че те не биват 
наемани на работа, защото работодателят не иска да инвестира в тях. Причината затова е 2-годишното отсъствие, когато 
жената излезе в майчинство. Именно затова при индексиране на заплатите те остават на това ниво след близо 2-
годишния отпуск. При следващо индексиране тази разлика започва да се увеличава. Това коментира Росица Стелиянова, 
директор „Програми и проекти“ в АИКБ в ефира на БсТВ по повод неравността между половете в трудово отношение.  
Целия разговор може да гледате тук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTofw_PLfok
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Радев призова да не се атакува НСО, подкрепи Петков в тезата му за руските газови санкции 
Президентът подкрепи премиера в намерението България да не подкрепи санкции, касаещи доставките на петрол и 
природен газ от Русия. Румен Радев обаче беше крайно критичен по отношение на готовността на страната за управление 
на кризи. Според държавния глава системата е занемарена от десетилетия и трябва да се изгради отново. Радев 
критикува управляващите за атаките срещу службите за сигурност. 
Държавният глава подкрепи тезата на министър-председателя, че не можем да подкрепим санкции, които не можем да 
си позволим. Страната ни е зависима от газовите и претролните доставки от Русия и липсата на алтернативни източници 
не позволява да подкрепим санкции, които забраняват тези доставки. 
"Ако искаме да си унищожим икономиката, да направим и това. Прав е премиерът", каза президентът. 
Той припомни, че в петък заедно с премиера и министри са анализирали състоянието и готовността на системата за 
управление на кризи. 
"Проблемите са тежки, изключително дълбоки и те не се изчерпват само с оповестяване, укрития, запаси, йодни 
таблетки и т.н. Самият проблем е в липсата на единна национална система за управление при кризи", каза Радев. 
Според държавния глава проблемът е в готовността на планове за действие, в подготовката на хората, които трябва да 
управляват кризите, както в подготовката на населението. 
"Това е система занемарена от десетилетия. И сега ние на десетия ден от бежанската вълна правим щаб. Когато 
започнат да стрелят по някой ядрен реактор, ядрена централа - ние се сещаме за укрития. За това аз очаквам от 
ресорните министри, институции, от законодателя енергични мерки за създаване на такава единна национална 
система за управление на кризи. За преминаване от реактивен, към проактивен подход при управлението на 
кризите", каза президентът. 
Радев призова да се изпълнят всички мерки, които са набелязани при срещата в петък. Изрази убеденост, че 
правителството вече работи активмно по тази тема. Държавният глава коментира и критиките срещу службите за 
сигурност след като премиерът беше замерян със снежни топки на Шипка. 
"Няма пробив в сигурността, има пробив в здравия разум. Не е работа на НСО, не работа на ДАНС или на МВР да 
рият сняг пред премиера. Тяхната работа е да го предупредят зае възможни провокации и да гарантират неговата 
сигурност. Те това и направиха и получиха лична благодарност от премиера. Не е работа на министри да дават 
оценка за работата на службите, особено когато те са извън техния ресор. Работата на министрите е да се 
борят ефективно с тежката икономическа и социална криза, да създават условия за устойчив икономически 
растеж, което всички българи очакват", каза той. 
Президентът подчерта, че се надява, че атаката срещу службите за сигурност не е опит за тяхното политизиране. Румен 
Радев припомни, че ръководителите на служби имат ясен мандат и това не е случайно. 
"И да изчистим всички тези опити и попълзновения към тях. Нали нте си представяте, че трябва всака новодошла 
власт или нов парламент да си подменя службите за сигурност. Ако това се случва, това означава тези служби да 
работят за властта, но не и за България, особено в областта на корупцията. И не искам и да си помисля, че сред 
управляващите и в парламента има хора, които се притесняват да не би някаква чувствителна информация 
касаеща борбата с корупцията да стане достояние и на президента", каза той. 
Президентът каза, че няма да иска оставката на началника на НСО. 
 
√ Няма внесени кандидатури за председател на БНБ 
Няма внесени кандидатури за председател на БНБ, научи "По света и у нас" от източници от администрацията на 
парламента. Срокът за предложения изтече в 18 часа вчера. 
Нито една от парламентарните групи не е издигнала кандидат. Така изборът на гуверньор на централната банка отново 
се отлага. 
След като на 16 февруари стартира процедурата за избор на нов председател на БНБ, в публичното пространство се 
завъртяха няколко имена на потенциални кандидати. 
В коалиционното споразумение на управляващите изрично е записано, че четирите парламентарни групи ще издигнат 
обща кандидатура за поста. 
 
√ Браншови организации поискаха прозрачност при ценообразуването на горивата 
Прозрачност при ценообразуването на горивата у нас поискаха от Асоциацията на търговците, производителите, 
вносителите и превозвачите на горива. 
За да са наясно клиените за какво точно плащат, от Асоциацията настояват за създаването на методика, която да описва 
компонентите, определящи цената на горивата у нас. 
Подобен регламент максимално ще изсветли сектора, който в момента работи в условията на продължаваща ковид 
криза и военни действия в Украйна, смятат още от Асоциацията: 
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"Методиката би следвало да се базира на обективни фактори като борсовите котировки, да бъде предвидена от 
държавата по преценка на регулаторите една мнимална надценка, която да гарантира, че продажната цена на 
горивата покрива разходите за самата дейност - осигуровки, поддръжка на обектите, заплати. Така че да може 
всичко да бъде прозрачно. Тогава със сигурност няма да имаме такива резки скокове", каза Георги Тенев, юрист на 
Асоциация на бългаските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. 
 
√ Бизнесът у нас може да осигури 200 000 работни места за бежанци 
По-бърз достъп до трудовия пазар у нас за бягащите от войната. До дни България ще активира европейския механизъм за 
специална закрила. Така украинците ще могат да получат бежански статут по-бързо. Работодателите са готови да 
осигурят заетост на 200 000 души. 
Андрей е бесарабски българин. Успял да избяга от войната със съпругата и детето си преди да бъде обявена 
мобилизация за мъжете в Украйна. Сега е доброволец в центъра на бесарабските българи в България. 
"Основната работа е да се помага на хората, които пристигат тук и хората,които са останали там. Сега 
въпросът не стои за работа", казва Андрей. 
Той е водещ и организатор на събития. С доказан български произход и ако реши може да търси и започне работа без 
специално разрешение. Необходимо е да се регистрира в Бюрото по труда и да има трудов договор за поне половин 
година. 
"Много хора са имали своята работа, своята професия. Тук обаче трябва да търсят това, с което могат да си 
заработят пари", допълва Андрей. 
 

 
 
Украинците, които бягат от войната, влизат у нас със статут на туристи. Ако не поискат статут на бежанец, могат да 
започнат само сезонна работа. 
"Туризъм, строителство за които до 90 дни е възможно да бъдат наемани граждани от трети страни", казва Иван 
Кръстев - зам.-министър на труда и социалната политика. 
 

 
 
Бизнесът е готов да наеме около 200 000 украинци, бягащи от войната. Търсят се служители от всички икономически 
сектори - от IT специалисти до работници в строителството, транспорта и шивашката промишленост. 
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България има голям недостиг на работна сила. Това е една възможност за преодоляване на този недостиг, казва 
Жасмина Саръиванова- БСК. 
 

 
 
Проблем за наемането на бягащи от войната е дългото чакане за бежански статут. 
Три месеца след като човекът е кандидатствал за подобен статут ако не е придобил подобен статут той може да 
започне работа. Тук въпросът е този срок да се намали. Ако има някакви възможности, разбира се и самата 
документация, казва Жасмина Саръиванова- БСК. 
Решение на проблема е заложено в Европейска директива за предоставяне на временен статут, която България ще 
активира до дни. 
"Това е особен статут, който действа само на територията на ЕС те получават аналогични права с тези на лица, 
които са извървели целия път и имат бежански статут в България. Тази процедура е много по-ускорена и осигурява 
много по-лесно придобиването на статута", казва Иван Кръстев- зам.-министър на труда и социалната политика. 
Ярослав е психолог. 5 дни след началото на бомбардировките в Киев тръгнал да търси спасение. На румънската граница 
доброволци му предложили убежище в България. 
"Докараха ни тук в този прекрасен център за подкрепа на деца с увреждания в София. Посрещнаха ни прекрасно. Тук е 
като приказка. Не мога да повярвам даже, защото познавам хора,които са отишли в Полша там е много 
претъпкано има много хора", казва Ярослав Варанцов. 
Той помага на други украинци, които търсят спасение от войната. Още не е подал молба за бежански статут но планира 
да остане в България и да търси работа. 
"Разбира се за да обезпеча себе си и да не вися на врата на други хора. И да помогна на другите хора, които са тук 
Благодаря,че ни приютихте". 
Над 43 000 украинци са влезли в България от началото на войната Около 23 000 са останали в страната, а подадените 
заявления за закрила в Агенцията за бежанците са около 150. 
 
√ Трупат се глоби заради сгрешени данни в електронните винетки 
Плащаш за винетка, но получаваш глоба. Оказва се, че това не е единичен случай. Погрешно въведени данни при 
закупуването на винетка могат да доведат до натрупване на хиляди левове задължения към БГТОЛ. 
Десетки хора се оплакват на омбудсмана за натрупани глоби от сгрешени данни в електронната винетка. Заради тези 
грешки те стават нарушители. 
"Когато един човек сгреши винетката и започне да шофира с нея, той обикновено е заснеман от камерите по пътя и 
фактически може да бъде заснет неограничен брой пъти в дните в които кара с тази сгрешена винетка", обясни 
националният омбудсман проф. Диана Ковачева. 
Ивайло Дуловски шофирал с изтекла винетка и плаща компенсаторна такса. Когато купува нова, записва данните в 
декларация, но служителката слага още една буква в системата, без той да знае. 
"При мен е написано правилно това, което аз съм длъжен да попълня", разказа Ивайло Дуловски. 
На гърба на декларацията пише, че тя е доказателство за верността на данните и именно те се приемат при рекламация. 
Със софтуерния инженер Николай Костов проверяваме как работи системата за годишна винетка за лека кола. 
"Въвеждаме регистрационен номер, примерно. Надявам се да няма такова средство и не ни дава грешка. Макар че 
това не е моя личен номер не ми иска друга информация. Въвеждам само това. Объркал съм вместо А съм сложил 3 
по невнимание. Приема го, плащам си 97 лв., получавам винетка за този номер, но моят автомобил е с невалидна 
винетка", обясни Николай Костов, софтуерен инженер. 
Тогава как да се избегнат грешките? Костов предлага да има допълнителни данни за собственика или превозното 
средство като например модел, марка или цвят. 
"За да може да се валидира автомобилът с тази допълнителна информация и ако тя не съвпада системата да дава 
веднага грешка", допълни Костов. 
Има законодателно и технологично решение, за да разбират водачите кога винетката е невалидна. 
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"Предлагам на депутатите да приемат, че в случаите когато винетката е коригирана да бъде върната 
компенсаторната такса", каза Диана Ковачева. 
А есемес или имейл да известява за изтичаща винетка или при компенсаторна такса. Сега се допуска поправка по 
преценка на АПИ, но тя важи напред, а докато се вземе решение, при шофиране, отново може да се наложи 
компенсаторна такса. 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда законопроект за деполитизирането на училищното образование 
Депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Закона за училищното и предучилищно образование, с които се 
забранява осъществяването на политическа и партийна дейност в детските градини и училищата. 
Със законопроекта на Министерски съвет се цели системата на средното образование да се деполитизира със закон. 
В мотивите се посочва, че законодателните промени са продиктувани от множество случаи, при които служители от 
Регионалните управления на образованието в страната извършват политическа дейност и участват активно в партийни 
мероприятия по време на предизборни кампании, включително и в качеството им на кандидати в листи на партии и 
коалиции. 
Вносителите отбелязват, че с предлаганите промени ще се осигури независимост в средното образование и пълна 
забрана на политическа агитация в системата на предучилищното и училищно образование. 
За поредна седмица в програмата на Народното събрание са включени проектите на решения на ГЕРБ за компенсаторен 
механизъм за църкви, болници, социални домове заради цената на тока, и на „Възраждане“ за премахване на зеления 
сертификат като вход за сградите на Народното събрание. 
Проектите са включени като точки за утрешното пленарно заседание. 
 
√ Премиерът: Няма да подкрепим санкции срещу Русия, които не можем да си позволим, президентът одобрява 
Правителството няма да подкрепи санкции срещу Русия, които са неизгодни за страната ни. Това подчерта в Народното 
събрание премиерът Кирил Петков. 
Отговорът беше на въпрос, свързан с обявеното в понеделник от премиера пред агенция Ройтерс, че България може да 
иска изключение от санкциите на Европейския съюз за руски петрол и газ. 
„Ние обмисляме всяка една санкция поотделно, а не говорим общо. И тези санкции, които можем да подкрепим, ги 
подкрепяме, защото не е правилно тази война да съществува. Но тези санкции, които просто не можем да си позволим, 
не ги подкрепяме. Сега, ако се спре петролът в този момент от Русия, имаме проблем“, каза Петков. 
На всеки български граничен пункт ще бъдат изградени центрове за издаване на документи за временно пребиваване на 
всеки украински гражданин, който бяга от войната, съобщи Кирил Петков по време на блиц парламентарния контрол.  
Във формуляра ще има специфичен номер, който ще служи като официален документ на бежанците, които влизат на 
територията на България. Още от границата данните ще бъдат изпращани към Министерството на туризма, а те ще 
осъществяват връзка с хотелиерите: 
„Те се насочват към тези хотели в координация с областните управители, така че да няма хаос и тези хора да бъдат 
настанени в хотели, които в момента са извън туристическият сезон. След това нашите хотели могат да си дадат своите 
разходи от насочените украински пребиваващи с обезщетение от 40 лева на човек. Тези, които минават просто през 
България, минават с туристическа виза, така че за тях държавата не прави нищо, те сами се оправят, но тези, които искат 
да използват България като убежище, минават по този канален ред“. 
Държавата ще създаде платформа за намиране на работа и за бърза интеграция на бежанците у нас, посочи още 
премиерът. 
„Така че да могат тези хора бързо да се интегрират в българското общество. Едновременно с това има координация с 
Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването, така че да имат и адекватни медицински грижи и 
за техните деца да има възможност да се интегрират в учебната ни система“. 
Президентът Румен Радев подкрепя премиера Кирил Петков за това, че ако се налагат допълнителни санкции срещу 
Русия, свързани с доставки на газ и петрол, страната ни трябва да настоява за изключение: "Ако искаме да си унищожим 
икономиката, да направим това. Прав е премиерът". 
 
√ Вицепрезидентът Илияна Йотова открива Агра, Винария и Фудтех 
В Международен панаир Пловдив вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие изложенията Агра, Винария и Фудтех 
2022.  Ще бъдат представени продукти, технологии и тенденции в развитието на земеделието, винената и хранителната 
индустрия.  
Сред акцентите на деловата програма са биологичното земеделие, биоикономиката и нейното прилагане, развитието на 
реален и успешен винен туризъм, фермерско и занаятчийско производство. 
В рамките на програмата следобед ще се състои представяне на продуктите на Българска банка за възстановяване и 
развитие в подкрепа на хотелиерите и ресторантьорите.  
Сред участниците в срещата ще са Илин Димитров, председател на парламентарната комисия по туризъм, както и 
министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
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√ МС взема решение за технологична възможност за електронна идентификация 
Решение за изграждане на технологична възможност за електронна идентификация ще вземе на заседанието си 
правителството днес.  
Кабинетът ще изтегли даденото по-рано съгласие, с което да се увеличат дяловете на страната ни в уставния капитал на 
Международната инвестиционна банка. 
Министрите ще приемат и позицията за участие на България в неформалната среща на държавните и правителствените 
ръководители на държавите членки на Европейския съюз, която ще се проведе през следващите 2 дни във Франция.  
 
√ НСИ: БВП нараства в края на 2021 г. с 1% на тримесечна и с 4,7% на годишна база 
За цялата изминала година българската икономика се разшири с 4,2% спрямо 2020 г. 
Българската икономика нараства през четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1,0% спрямо третото тримесечие, когато се 
повиши с 0,8%, показва неревизирана предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ). 
Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП се повишава през периода октомври - декември 2021 г. с 4,7% при 
експресна оценка за нарастване с 4,5% и след растеж с 5% през третото тримесечие и скок с цели 7,3% през второто 
тримесечие на 2020 г. 
За цялата изминала година българската икономика се разшири с 4,2% спрямо 2020 г., заличавайки почти изцяло спада с 
4,4% през 2020 г., когато възникна коронавирусната пандемия и последвалата я икономическа криза. 
Икономиката понесе най-сериозен удар от въведените строги противоепидемични мерки за ограничаване на първата 
вълна на коронавирусната пандемия през второто тримесечие на 2020 г., когато БВП се сви с цели 10,1% на тримесечна и 
с 8,6% на годишна база - най-голям икономически спад в нашата страна от началото на 1997 година. 
 

Промяна на тримесения БВП (спрямо предходното тримесечие) 

 
 
Основна подкрепа за икономическата експанзия през последното тримесечие на 2021 г. оказва нарастването на крайното 
потребление с 1%, но след повишение с 2,7% през предходните три месеца. Растежът на крайното потребление спрямо 
година по-рано обаче се подобри до 7,4% от 7,0% през третото тримесечие на 2021 г. 
Според предварителните данни на НСИ за четвъртото тримесечие на 2021 година брутният вътрешен продукт в 
номинално изражение възлиза на 38,418 млрд. лева, като на човек от населението се падат 5587 лева (или 2856 евро), а 
реализираната брутна добавен стойност по икономически сектори е в размер на 34,1388 млрд. лева, като нараства с 1,9% 
спрямо третото тримесечие, когато се повиши с 1,2%. През третото последното тримесечие на 2021 г. спрямо края на 
2020 г. брутната добавена стойност нараства с 5,7%. 
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през последното тримесечие на 2021 г. 
увеличава дела си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0,3 процентни пункта до 3,3 на сто. 
Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 3,7 процентни пункта до 
26%, а относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 70,7% 
от 74,7% през съответното тримесечие на 2020 г. 
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Промяна на тримесечния БВП (спрямо година по-рано) 

 
 
По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 1,0% спрямо 
предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал с едва 0,1 на сто. Износът на стоки и услуги обаче се 
увеличава през последното тримесечие на изминалата година със цели 7,4% (след спад с 1,9% през третото тримесечие), 
докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 4,8 на сто (след повишение с 1,9% през предходните три месеца). 
По отношение на компонентите на крайното използване, най-голямо влияние за реалното повишение на  БВП през 
четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо година по-рано има крайното потребление, което нараства със 7,4%. Износа на 
стоки и услуги пък се увеличава с 13,4% на годишна база, като в същото време вносът нараства с 12,1% спрямо четвъртото 
тримесечие на 2020 г. 
За цялата изминала година БВП нараства с 4,2% и достигна номинален стойностен обем от 132,744 млрд. лева, като на 
човек от населението се падат 19 268 лева от обема на показателя (или 9 852 евро). 
През 2021 г. индустриалният сектор създава 26,5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 1,2 
процентни пункта в сравнение с 2020 година, докато секторът на услугите създава 69,2%, а аграрният сектор - 4,3% от 
добавената стойност, при съответно 70,7% и 4,0% през 2020 година. 
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√ НСИ отчете ръст на БВП от 4,2% 
Икономиката на България е отбелязала ръст от 4,2 на сто през миналата година спрямо 2020-а. Това сочат 
предварителните данни на Националния статистически институт. 
Увеличава се делът на промишленото производство и на селското стопанство в Брутния вътрешен продукт. Услугите 
обаче остават водещи при неговото формиране, макар и с леко намаление - до под 70%. 
 
√ Предварително попълнените декларации са в сайта на НАП 
Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в електронния портал 
на Националната агенция за приходите. 
Потребителите, които имат персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис, вече имат достъп 
до въведената информация за получените от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари и 
доходи от наем, но само при отдаване на имот на юридически лица. 
Ако имотът е отдаден на физическо лице, наемодателят има задължение сам да внася авансово на тримесечие данъка си 
и да попълни информацията в предварително попълнената декларация. От Приходната агенция съветват преди 
данъкоплатците да потвърдят декларацията, да я прегледат внимателно и да внесат корекции и допълнения, ако това е 
необходимо. 
Данъчната кампания за деклариране на доходите на физическите лица, получени през миналата година, приключва на 3-
ти май. Подалите годишната си данъчна декларация по електронен път до 31-ви март, ползват отстъпка от 5% от данъка 
за довнасяне до 500 лева, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на 
внасянето на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31-ви март. 
 
√ Радослав Рибарски: Не можем да се откажем от руските горива от днес за утре 
Интервю на Юлияна Корнажева с Радослав Рибарски 
„В момента пазарът на горива в България е нормален“, заяви пред БНР  председателят на парламентарната комисия по 
енергетика Радослав Рибарски. 
Днес комисията ще изслуша представители на Българската петролна и газова асоциация и ще бъдат зададени въпроси 
какви са запасите, очаква ли се недостиг на пазара и какво се очаква в следващите седмици като цени на горивата, 
обясни той. 
„Зависимостта на България и на редица страни от региона е голяма. Диверсификацията, която се стремим да постигнем 
от десетилетия, не успяваме да я постигнем. Отново се очакват бързи, краткосрочни мерки, които е трябвало да бъдат 
взети преди минимум 10 години“, коментира Радослав Рибарски. 
На този етап не можем от днес за утре да се откажем от руските горива, подчерта той. 
Резервите на „Лукойл“ са налични, увери председателят на енергийната комисия. 
Стига да не се повишава рязко търсенето и да не се всява паника, която да води до презапасяване с горива, допълни 
Радослав Рибарски. 
Той обърна внимание върху повсеместното запасяване с горива в Европа, което води до рязкото покачване на цените и 
изрази надежда „щом се достигнат критичните минимуми, пазарът да се успокои“. 
Рибарски определи евентуално замразяване на цените като „доста радикална мярка“. 
„Хранилището е на нива, които са обичайни за този период от годината. Ограничени са освобождаванията на количества 
природен газ от „Чирен“. При нужда се използват наличните количества от тръбите. Нагнетяването като процес би 
трябвало да започне след средата или към края на март. Газ, който пристига по договорите, сключени с Русия“, посочи 
още Радослав Рибарски в предаването „Преди всички“. 
Относно компенсациите за бизнеса той отбеляза, че през втората половина на март те ще бъдат обсъдени: 
„Компенсациите, които действат към момента и цените към края на февруари не достигаха тавана от 250 лева. 
Последната седмица цените рязко се покачват. Таванът може би този месец - от 250 лева - ще бъде достигнат и ще 
разискваме и тази тема – дали този таван да бъда вдиган, компенсациите как да бъдат структурирани. Тези цени са 
непосилни за бизнеса и на нас това ни е известно.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.   
 
√ Експерти предлагат мерки за овладяване цените на горивата 
Експерти предлагат спешни мерки, с които правителството може да овладее цената на бензина. Това посочи Георги 
Тенев от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. 
Доставките на горива към страната в момента са обезпечени, но дребните търговци, както и потребителите, са 
притеснени от скока в цените, господстващото положение и ограничената стопанска инициатива на пазара, казва Георги 
Тенев: 
"Икономическите оператори се запасиха сега на едни високи цени. Затова и няма как веднага да се усети, когато 
борсовата цена падне. Според мен е възможно да има и спекула, и закономерно повишение на цените дори над 3.50 лв. 
Пак ще е добре, ако се задържат на 3.50". 
От Асоциацията предлагат и конкретни мерки, с които правителството може да овладее скока в цените на горивата 
веднага: 
"Временното намаляване на състава или отпадането на биокомпонента в горивата. Този ресурс, който се затваря под 
формата на банкова гаранция или конкретна сума пари, внесена в банка или в конкретно ведомство, всъщност са пари, 

https://bnr.bg/post/101612920/radoslav-ribarski-ne-mojem-da-se-otkajem-ot-ruskite-goriva-ot-dnes-za-utre
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които иначе търговците на горива и въобще предприемачите в сектора биха могли да инвестират. Това също би повлияло 
на цените положително за потреблението". 
Дребните търговци, производители, вносители и превозвачи на горива предлагат още методика за ценообразуването, 
която да регламентира структурирането на цената. 
 
√ Калоян Стайков: Енергийната политика на ЕС ще се промени, но в каква посока 
Интервю на Юлияна Корнажева с Калоян Стайков в предаването ''Нещо повече'' 
"Цялата енергийна политика на ЕС ще се промени. Големият въпрос е в каква посока". 
Това мнение изказа пред БНР Калоян Стайков от Института за енергиен мениджмънт. 
Според него заявките на европейските държави да се откажат от доставките на газ и петрол от Русия изглеждат 
интересно, защото, ако е толкова лесно, е можело да се случи досега: 
"Това означава, че е свързано или с технологични проблеми, или с финансови проблеми. Дали европейските страни са 
склонни да понесат някакво страдание под формата на по-ниски доставки или по-високи цени, или и двете, или това е 
по-скоро немислим сценарий". 
Стайков допусна, че това може да се случи заради форсмажорната ситуация в момента. 
По думите на анализатора в момента пазарите включват огромна рискова компонента, която е свързана с войната в 
Украйна: 
"Колкото по-дълго продължи конфликтът и колкото по-дълбоки са негативните ефекти от тях, толкова повече пазарите 
ще се страхуват и това ще се отрази на цените". 
Калоян Стайков посочи, че за следващия период, в който трябва да се нагнети газ в хранилищата, остава въпросът откъде 
ще е осигурен този допълнителен газ: 
"Общото настроение в Европа е, че голямата разлика ще дойде от втечнен газ, ще се увеличи в някаква степен 
вътрешното производство и евентуално - внос от Норвегия. Дали това ще стане и на каква цена - остава да видим". 
Интервюто на Юлияна Корнажева с Калоян Стайков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ ЕК представи план за намаляване с две трети на газовата зависимост от Русия още тази година 
Европейската комисия публикува планове за намаляване на зависимостта на ЕС от руския газ с две трети още тази година 
и да сложи край на зависимостта си от руските доставки на горивото "много преди 2030 г.", съобщава агенция Ройтерс. 
Изпълнителният орган на Европейския съюз заяви, че ще направи това чрез преминаване към алтернативни доставки и 
по-бързо разширяване на чистата енергия съгласно плановете, които до голяма степен ще бъдат отговорност за 
прилагане от страна на националните правителства. 
Руската инвазия в Украйна миналия месец предизвика преразглеждане на енергийните приоритети на 27-те държави 
членки на ЕС, тъй като Брюксел се стреми да освободи европейските страни от зависимостта от Русия, която доставя 
около 40% от природния газ в блока. 
Новите планове са в допълнение към политиките за изменение на климата, които ЕС договаря в момента, които са 
предназначени да намалят вредните емисии по-бързо през това десетилетие и сами по себе си биха намалили 
потреблението на газ в ЕС с 30% до 2030 година. 
Комисията също така разглежда варианти за подкрепа на компаниите, засегнати от високите цени на енергията. 
"Просто не можем да разчитаме на доставчик, който изрично ни заплашва... Колкото по-бързо преминем към 
възобновяеми енергийни източници и водород, в съчетание с по-голяма енергийна ефективност, толкова по-бързо ще 
бъдем наистина независими и ще овладеем енергийната си система", заяви председателят на Комисията Урсула фон дер 
Лайен и добави: 
"Ще обсъдя идеите на Комисията с европейски лидери на среща на върха във Версай по-късно тази седмица (на 10-11 
март) и след това ще работя за бързото им прилагане с моя екип“. 
Комисията каза, че газът и втечненият природен газ от страни като Съединените щати и Катар тази година могат да 
заменят повече от една трета, или 60 милиарда кубически метра, от 155-те милиарда кубически метра, които Европа 
получава годишно от Русия. А до 2030 година увеличеното използване на биометан и водород също може да помогне за 
намаляване на тази зависимост от руски газ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101612783/kaloan-staikov
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://energy.ec.europa.eu/document/download/5755b4d0-0935-4c16-9713-f6b6c5f860d3_en
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Дялове на вноса на газ в Европа през 2021 г. 

 
 
Нови проекти за вятърна и слънчева енергия пък могат да заменят 20 милиарда кубични метри от търсенето на газ тази 
година, докато утрояването на капацитета им до 2030 г., или добавянето на 480 гигавата (GW) вятърна и 420 гигавата 
слънчева енергия, може да спести още 170 млрд. куб. м природен газ годишно. 
Намаляването на термостатите с един градус Целзий (1°C) пък може да спести допълнителни 10 милиарда кубически 
сантиметра газ през тази година, докато до 2030 г. подмяната на газови котли с 30 милиона термопомпи може да спести 
още 35 милиарда кубически сантиметра, се посочва в плана на Комисията. 
Някои страни членки търсят по-голямо финансиране от ЕС, за да защитят потребителите от покачващите се европейски 
цени на газа, които достигнаха тази седмица нови върхове. 
Държавите могат да облагат печалбите на енергийните компании от високите цени на газа, за да компенсират по-
високите сметки за електроенергия, отбелязва Европейската комисия. Агенция Ройтерс цитира Международната агенция 
по енергетика (MAE), според която чрез подобни данъци могат да се съберат 200 милиарда евро тази година. 
Руските газови потоци към Европа досега са стабилни след инвазията на Русия в Украйна. 
Въпреки това Москва предупреди в понеделник вечерта, че евентуално западни санкции срещу руския петрол - идея, 
подкрепена от Съединените щати и Великобритания, но която раздели страните от ЕС - може да накара Русия да затвори 
големия газопровод до Европа "Северен поток 1". 
Европейската комисия също така ще предложи правила до април, които изискват от страните от ЕС да запълват газовите 
си хранилища до 90% до 1-ви октомври всяка година. Понастоящем газовите хранилища в ЕС за запълнени на едва 27%. 
Европа разполага с достатъчно газ в съхранение и доставки от други страни, за да преживее тази зима, но анализатори 
казват, че продължително спиране на руския внос би засегнало европейската икономика и ще изисква спешни мерки 
като затваряне на предприятия, съобщава Ройтерс. 
 
√ ЕС обмисля мащабни продажби на общи облигации за финансиране на разходи за енергия и отбрана 
Европейският съюз ще разкрие план още тази седмица за съвместно издаване на облигации в потенциално огромен 
мащаб за финансиране на разходите за енергия и отбрана, тъй като единният блок се мъчи да се справи с негативните 
последици от руската инвазия в Украйна. 
Предложението може да бъде представено, след като лидерите на ЕС проведат спешна среща на върха във Версай, 
Франция, на 10-11 март, съобщава агенция Блумбърг, цитирай неназовни официални лица, запознати с подготовката. 
Европейските управляващи все още работят върху детайлите как да бъдат осъществени продажбите на еврооблигации и 
за каква сума става въпрос, посочва Блумбърг. 
Извънредните мерки идват само година, след като ЕС стартира съвместен пакет за устойчивост и справяне с пандемична 
криза на обща стойност 1,8 трлн. евро. 
"Трябва да намерим нови инструменти за справяне с новите проблеми, които тази криза повдига пред нас“, каза 
еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони в понеделник вечерта пред депутатите в Страсбург, Франция. Той 
добави, че смята, че лидерите на ЕС ще дадат политически насоки за по-нататъшни действия на срещата на върха. 
Говорител на комисията отказа да коментира подробностите, но каза, че служителите продължават да следят ситуацията 
и са готови да реагират на променящите се обстоятелства. 
Планът ще включва Европейската комисия да емитира еврооблигации и след това да насочва постъпленията към 
държавите членки под формата на концесионни заеми за финансиране на разходите в областта на енергетиката и 
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отбраната, съобщава Блумбърг, цитирайки свои европейски изтончници, които обаче не поискаха да бъдат 
идентифицирани, тъй като тези планове все още се разработват. 
Една от възможностите е това да се структурира като програмата SURE на блока, казаха някои от официалните лица, като 
се позоваха на схемата, използвана за финансиране на инициативи за подкрепа на заетостта по време на 
коронавирусната пандемия. 
 
√ Пентагонът отхвърли предложението на Полша за МиГ-29 
Пентагонът отхвърли предложението на Полша да прехвърли своите изтребители МиГ-29 на САЩ за доставка в Украйна. 
Белият дом по-рано заяви, че е в дискусии с полското правителство да снабди Украйна със своите изтребители от 
съветската ера, а  САЩ да им предоставят Ф-16. 
Говорителят  на Пентагона Джон Кърби посочи, че предложението на Полша да предостави всички свои изтребители 
МиГ-29 на американските военновъздушни сили във военната база „Рамщайн“ в Германия и след това те да бъдат 
предоставени на Украйна не се приема за уместно. 
Високопоставен служител на Държавния департамент заяви вчера, че Полша не се е консултирала със Съединените щати 
преди да направи изявлението си, а според Джон Кърби предложението е твърде рисковано и  решаването на този 
въпрос не е лесно, след като Русия направи заплашителни изявления в случай, че някой предостави оръжия на 
украинците. 
Според наблюдатели администрацията на Байдън се е оказала съвсем неподготвена за полското предложение . 
Твърденията са, че идеята не е била обсъждана със САЩ и с държавния секретар Антъни Блинкън при скорошното му 
посещение в Полша. Преди да бъде съобщена публично, държавният подсекретар по политическите въпроси Виктория 
Нюланд отбеляза,  че САЩ и Полша са били в консултации от няколко дни  в тази връзка, но според нея това е бил 
„изненадващ ход на поляците“. 
Изненадващото полско съобщение се приема като усложняващо посещението на вицепрезидента Камала Харис, която 
трябва да пристигне във Варшава днес. 
 
√ Молдова не се стреми към членство в НАТО 
Молдова иска да се присъедини към Европейския съюз, но не планира да се присъедини към Северноатлантическия 
алианс, заяви министър-председателят на Молдова Наталия Гаврилица. 
На 3 март президентът на Молдова Санду подписа молбата на страната за присъединяване към Европейския съюз. 
"Принципът на неутралност е записан в нашата конституция. Ще се стремим към членство в ЕС, но няма да се стремим 
към членство в НАТО", каза Гаврилица пред "Евронюз". 
Според конституцията на Молдова тя има неутрален статут, но от 1994 г. насам страната си сътрудничи с НАТО в рамките 
на индивидуален план за партньорство. В молдовската столица функционира информационен център на Алианса. През 
декември 2017 г. в Кишинев беше открит офис за връзка с НАТО. Проучванията на общественото мнение показват, че 
повече от 60% от населението е против присъединяването на Молдова към Алианса. 
 
√ 14-и ден от войната в Украйна: Русия забавя офанзивата 
Украинският президент Володимир Зеленски направи безпрецедентно обръщение към британските депутати в Камарата 
на общините. Той призова депутатите да наложат още санкции на Русия заради инвазията в страната му. За тази сутрин 
Русия обяви нов режим на тишина в Украйна, за да може да се извърши евакуация на мирното население от градовете - 
Мариупол, Суми, Харков, Чернигов и Киев. 
В изявлението си пред британските депутати президентът Зеленски подчерта, че "ние няма да се предадем и няма да 
загубим“. Той припомни думите на Уинстън Чърчил като каза: 
„Ще се бием в горите, по бреговете, по улиците, ще продължим да се борим за нашата земя, каквато и да е цената“. 
Зеленски изказа своята благодарност към британския премиер Борис Джонсън за действията му във връзка с кризата в 
Украйна. Малко по-рано Великобритания обяви, че постепенно ще прекрати вноса на руски петрол до края на 2022 г. 
Междувременно американският президент Джо Байдън потвърди пълната забрана за внос на руски петрол, втечнен 
природен газ и въглища, като ходът му цели да нанесе „мощен удар“ на Путин. ЕС също направи стъпки към намаляване 
на зависимостта на континента от руския газ. 
От своя страна руският президент Владимир Путин нареди ограничения във вноса и износа на продукти от страната. 
Предстои да се уточни кои стоки и държави ще бъдат обхванати от забраната. 
14-ти ден продължава руската инвазия в Украйна. 
Украинските военни съобщиха, че през последните 24 часа „противникът е забавил темпото на настъпателната си 
операция, прибягва предимно до ракетни и бомбени удари по цивилна инфраструктура“. 
В изявление на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна се казва, че Русия продължава да се фокусира върху 
обкръжаването и превземането на градовете Киев, Суми, Харков, Мариупол, Николаев и Чернигов, както и върху 
създаването на сухопътен коридор между Русия и анексирания полуостров Крим. 
За тази сутрин Русия обяви нов „режим на тишина“ за евакуация на мирното население от тези градове. На хората, които 
желаят да напуснат Чернигов и Киев, се предлагат само маршрути до руска и беларуска територия. Жителите на 
останалите градове могат да заминат за Западна Украйна, уверяват от руското министерство на отбраната. 
ООН съобщи, че два милиона украинци вече са избягали от страната след нахлуването на Русия. 
 
 

https://www.euronews.com/2022/03/08/staying-neutral-moldova-s-pm-natalia-gavrilita-says-yes-to-joining-eu-but-no-to-nato
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√ "Фич" очаква Русия да спре да обслужва дълга си 
Агенция "Фич" понижи суверенния рейтинг на Русия от "B" на "C", което още повече затвърждава позицията му в т.нар. 
категория "боклук", предаде Франс прес. Според международната агенция за кредитен рейтинг се очаква всеки момент 
страната да обяви дефолт на дълга си. Причината е, че санкциите и търговските ограничения, които бяха наложени, са 
подкопали готовността на Руската федерация да обслужва задълженията по своя дълг. 
Руската централна банка обяви, че спира продажбата на чуждестранни валути до 9 септември, предадоха РИА и ТАСС. 
Решението на регулатора идва на фона на безпрецендентните икономически санкции, наложени на страната заради 
нейната инвазия в Украйна. От днес до 9 септември руските банки няма да могат да продават чуждестранни валути на 
гражданите. Руснаците все пак ще могат да обменят чужди валути в рубли през този период и в каквито количества искат. 
 
√ МВФ решава дали да даде на Украйна 1,4 млрд. долара 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева уверява, че Фондът ще направи всичко 
възможно за членовете си, които се нуждаят от подкрепа заради последиците от войната в Украйна. 
По време на провеждащата се в Лондон конференция, организирана от "Файненшъл таймс", Георгиева съобщи, че 
Изпълнителният съвет на фонда ще разгледа днес предложение за отпускане на 1 милиард и 400 милиона долара в 
подкрепа на Украйна, за да може страната да се справи, цитирам, " с шока, причинен от тази война". 
Съседната на Украйна Молдова вече е помолила Фонда да увеличи помощта си. 
Според Георгиева, за Русия, като много вероятен резултат от войната се задава рецесия. 
 
√ Световната банка отпусна над 700 млн. долара в подкрепа на Украйна 
Световната банка отпусна над 700 милиона долара в подкрепа на Украйна, предаде Би Би Си. 
Президентът на банката Дейвид Малпас изтъкна, че средствата са необходими на украинския народ в условията, 
предизвикани от руското нашествие. Парите ще бъдат похарчени за здравеопазване, пенсии и социални програми. 
Финансовият пакет включва заеми за 350 милиона долара. Швеция и Нидерландия са осигурили близо 140 милиона под 
формата на банкови гаранции. 
Великобритания, Дания, Литва, Латвия и Исландия са дарили общо 134 милиона долара. 
От Световната банка обещаха още поне 3 милиарда долара за Украйна през идните месеци, както и допълнителна 
финансова подкрепа за съседните държави, които поеха основния товар от бежанската вълна. 
 
√ Джо Байдън: САЩ налагат забрана на вноса на руски петрол, газ и други енергийни източници 
Президентът на САЩ Джо Байдън обяви във вторник, че САЩ налага забрана за вноса на руски петрол и газ, както и на 
други енергийни източници, засилвайки по този начин санкционната кампания срещу Москва заради руската инвазия в 
Украйна. 
"Забраняваме всякакъв внос на руски петрол и газ“, каза Байдън пред репортери в Белия дом. "Това означава, че руският 
петрол вече няма да бъде приеман на пристанищата на САЩ и американският народ ще нанесе нов мощен удар на 
военната машина на Путин". 
Съединените щати внасяха средномесечно повече от 20,4 милиона барела суров и рафинирани продукти от Русия през 
2021 г., което около 8% от вноса на течни горива в САЩ, според данни на Енергийната информационна администрация 
(EIA), като се очаква забраната да доведе до повишение на вече високите цени на бензина и нарастваща инфлация. 
Съединените щати също така внасят незначително количество въглища от Русия. 
Той отбеляза, че решението е взето след консултации със съюзниците. 
В обръщението към Байдън каза, че разбира, че съюзниците на Вашингтон могат и да не последват стъпките на САЩ, тъй 
като тяхната ситуация по отношение на енергийната стабилност се различава в значителна степен. 
Американският президент отбеляза, че "днешното решение ще има цена за нас в САЩ", тъй като цените на горивата ще 
се повишат още повече. "Войната на руския президент Путин вече вреди на американските семейства по отношение на 
бензина". 
Решението за забрана на вноса на руски петрол беше взето със съгласие както на Демократическата, така и на 
Републиканската партия, посочи той. 
Байдън призова петролните компании да не предприемат прекомерно повишаване на цените. 
Ръководството на Съединените щати ще предприеме стъпки за смекчаване на негативното въздействие на забраната за 
внос на руски петрол, каза Джо Байдън. 
"Ние ще спазим ангажимента си към НАТО" и ще направим всичко възможно, за да спрем "военната машина на руския 
президент Владимир Путин", каза още Байдън. 
Американският президент също така посочи, че САЩ ще споделят отговорността за грижата на бежанците от Украйна. 
След като обяви забраната за вноса на петрол и газ от Русия, Байдън призова Конгреса на САЩ да приеме пакета от 
помощи за Украйна на стойност 12 милиарда долара. 
Конфликтът в Украйна няма да се окаже победа за руския президент Владимир Путин, подчерта Байдън. 
"Украйна ще защити своята свобода и своята демокрация“, каза той и прогнозира, че войната в страната "ще направи 
Русия по-слаба, а останалата част от света по-силна". 
Забраната - най-мащабната от САЩ до момента по думите на Байдън цели да удари руския президент Владимир Путин 
„и неговата военна машина.“ Тя може да покачи още повече цените на горивата. Средната цена в Съединените Щати 
вече се изкачи до рекордно високата от 4 долара и 17 цента за галон. При спирането на вноса на руско гориво се очаква 
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цените да надминат 5 долара за галон. Американският президент призова бензиностанциите да не злоупотребяват със 
ситуацията.   
Източници от администрацията, цитирани от "Вашингтон Поуст" казват, че дискусиите за готвената забрана са били 
съпроводени от разисквания на различни варианти за предпазване на глобалната икономика от очакван шок. Един от 
тези варианти е увеличаване на продукцията на „топлинни помпи“ за Европа. "Вашингтон Поуст" посочва още, че тук в 
Америка се предвижда допълнително размразяване на нефтените резерви и призив за развитие на чистата енергия като 
алтернатива на „зависимостта (на Америка – б.а.) от "авторитарни“ страни, като изданието цитира и експерти, според 
които за да се материализират такива облекчения е необходимо да минат месеци, ако не и години. 
В речта си Байдън посочи, че именно чистата енергия е вариант както в САЩ, така и в Европа за независимост от „тирани 
като Путин.“   
Продължаващият конфликт съпроводен със сцени на трагедия в Украйна кара републиканци и демократи да подкрепят 
повече санкции за Русия и повече помощ за Украйна, като сега се прибягва до мярка, която е ясно, че ще повлияе 
негативно на световната икономика.  
"Току що бе потвърдено, че по-голямата част от Европа няма да се присъедини към Съединените Щати при бойкота на 
руски нефт и газ. Както обикновено Съединените Щати ще бъдат оставени сами, Европа ще се възползва от тях, докато 
ние ги защитаваме, докато четем Фалшиви Новини как всички са се обединили с Байдън в борба срещу Русия", заяви в 
отговор на обявеното от Байдън бившият президент на САЩ Доналд Тръмп.   
Съединените щати въведоха редица санкции, които целят удар по руската икономика - в това число мерки срещу банки и 
олигарси близки до руския президент Владимир Путин.В същото време Байдън каза, че големи компании по своя воля 
напускат Русия, което изпраща силно послание от частния бизнес срещу инвазията.   
По-рано енергийният гигант "Шел" се извини за това, че е купувала руско гориво и обяви, че се оттегля от руския нефт и 
газ и да спира всички спот покупки на руски суров петрол. 
 
√ Либия отново е на петролния пазар 
Националната петролна корпорация (NOC) на Либия съобщи във вторник, че въоръжената група, блокирала две големи 
петролни находища, е прекратила обсадата им и че производството в едно от тях е възобновено. 
В неделя NOC обяви спирането на добива в огромните находища "Ал-Шарара" и "Ал-Фил", след като въоръжени лица 
затвориха тръбопроводите до крайбрежието - последното подобно спиране на добива в богатата на суровина 
северноафриканска страна, където конфликтът продължава вече десетилетие. 
Компанията обяви форсмажорни обстоятелства - правен ход, който я освобождава от договорни задължения поради 
обстоятелства извън нейния контрол. 
В изявление във Фейсбук във вторник NOC обяви "повторното отваряне на тръбопровода в Ал-Рияна, на около 140 км 
югозападно от Триполи, както и "възобновяването на производството в Ал-Шарара и отмяната на извънредните 
обстоятелства". 
Тя добави, че тръбопроводът от "Ал-Фил", в западната пустиня на страната, все още не е отворен, тъй като заради 
"вандализъм" се налага технически екип да извърши ремонт. 
Либия, в която се намират най-големите запаси от суров петрол в Африка, е разтърсвана от 11-годишен конфликт, откакто 
подкрепеният от НАТО бунт свали от власт и уби диктатора Муамар Кадафи. 
Този месец страната се оказа изправена пред нова политическа криза - двама съперничещи си министър-председатели 
се борят за властта в противоборство, което заплашва да доведе до връщане на насилието след година и половина 
относителна стабилност. 
В нормални условия Либия произвежда около 1,2 млн. барела дневно. 
Около една четвърт от тях идват от "Ал-Шарара", която се управлява от консорциум, съставен от NOC, испанската 
компания Repsol, френската Total, австрийската OMV и норвежката Statoil. 
В понеделник Организацията на обединените нации и посланикът на САЩ в Либия призоваха за вдигане на блокадата. 
 
3e-news.net 
 
√ Понижение с 28.8 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 647.96 лв. за MWh с ден за доставка 9 
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 647.96 лв. за MWh и обем от 88 798.20 MWh с ден за доставка 9 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 22.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 686.24 лв. за MWh, при количество от 46 531.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 266.60 MWh) е на цена от 609.69 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа 
Борсата стартира при средна цена от 611.68 лв. за MWh и количество от 3364.8 MWh. 
Най-ниската стойност от 412.31 лв. за MWh (3488.8 MWh) е отчетена за 04 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 - 20 часа – 1036.59 – 
1028.06 лв. за MWh при количество от 3423.3 – 3516.3 MWh. Много висока е и постигнатата стойност и за 08 часа – 867.45 
лв. за MWh (4001.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 413.15 лв. за MWh при количество от 3379.2 
MWh. 
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Спрямо стойността от 839.61 лв. (429.29 евро) за MWh за 8 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 9 март 2022 г. се понижава до 647.96  лв. за MWh (спад с 22.8%) по данни на БНЕБ или 331.30 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
Цената на електроенергията на БНЕБ е най-ниската след тази в Полша (166.79 евро за MWh) и е като постигнатата в 
Гърция. На останалите европейски електроенергийни борси, въпреки спада цената варира от 446.25 евро за MWh в 
Германия и 462.3 евра за MWh във Франция до 474.03 евро за MWh в Австрия и Словения, както и 518.27 евро за MWh в 
Сърбия. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 8 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 050.00  MWh при средно претеглена дневна цена от 959.60 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 31,60%   2166.05 
Кондензационни ТЕЦ 49,53%   3395.16 
Топлофикационни ТЕЦ 5,52%    378.31 
Заводски ТЕЦ 2,22%    152.35 
ВЕЦ 3,02%    206.85 
Малки ВЕЦ 2,38%    163.18 
ВяЕЦ 1,58%    108.6 
ФЕЦ 3,45%    236.56 
Био ЕЦ  0,69%    47.38 
Товар на РБ      5897.86 
Интензитетът на СО2 е 439g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ Понижение на енергийните цени по борсите в Европа, нивата им обаче остават сравнително високи 
Румънската OPCOM затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Цените по енергийните борси в Европа все пак спряха стремглавия си ръст – вчера нивата бяха с около 100 евро/мвтч по-
ниски, спрямо понеделник. Въпреки това цените на енергийните борси продължават да са прекалено високи, това пречи 
на бизнеса и ще засегне всички потребители. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 439,68 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 9 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 489,40 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 389,97 евро/мвтч. 
Най-високата цена от 606,39 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 210,81 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 024,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 9 март ще бъде 331,30 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 168,49 гвтч. Максималната цена ще бъде 530,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 210,81 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 9 март е 473,30 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 489,40 евро/мвтч. Най-високата цена от 606,39 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 13 ч 
тя ще бъде 399,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 66 374,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 9 март на Словашката енергийна борса е 473,30 евро/мвтч. На Чешката енергийна 
борса базовата цена ще бъде 446,88 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава ще бъде в 19 ч и тя ще е 606,39 
евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 20 ч и тя ще е 605,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в Словакия в 
13 ч и тя ще бъде 399,92 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в Чехия също в 13 ч, но тя ще бъде 305,11 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 9 март е 474,03 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
488,87 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 79 790,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 605,00 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 415,02 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 446,25 евро/мвтч на 9 март. Пиковата цена ще бъде 435,43 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 473 783,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 605,00 евро/мвтч. В 13 ч се очаква и най-ниската цена от 305,11 евро/мвтч. 
 
√ Брюксел ще позволи на държавите от ЕС да използват по-дълго въглища и АЕЦ 
Ако европейците намалят температурата в домовете си, това ще намали значително потреблението на газ, каза 
Тимерманс 
Европейската комисия ще подкрепи държавите от ЕС, които преценят да запазят за по-дълго употребата на ядрена 
енергия и въглища. Причината е в последиците от войната в Украйна. Това обяви днес заместник-председателят на ЕК 
Франс Тимерманс. 
Възможно е някои от страните в ЕС да преценят да продължат да използват ядрените мощности и въглищата по-дълго от 
предвиденото досега, посочи той на пресконференция в Европейския парламент в Страсбург, предаде БТА. 
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Попитан как оценява намеренията на Унгария да продължи работата по изграждането на два нови реактора в АЕЦ 
“Пакш” съвместно с "Росатом", Тимерманс заяви, че правителството в Будапеща трябва да даде обяснения на унгарското 
общество, а не на ЕК. 
Думите му пряко касаят и България по отношение на плановете на страната ни да изгради нова ядрена мощност. В 
момента страната ни притежава два нови руски ядрени реактора, които са предназначени за АЕЦ „Белене“. Ако 
държавата вземе решение за стартиране на строителство на нови блокове, независимо от това дали ще бъдат на 
площадката в Белене или в АЕЦ „Козлодуй“, тя няма как да го направи без участието на „Росатом“, независимо от 
намеренията, изказвани от редица предишни правителства, че в изграждането на нова АЕЦ у нас ще бъдат привлечени и 
западни комапнии от сектора, както и техни технологии. Поради което днешните думи на зам.-председателя на ЕК може 
да означават, че София няма да има проблеми с Брюксел, ако реши да строи нови блокове с руските реактори. 
Можем значително да ограничим енергийното потребление в ЕС и това ще ни направи по-силни пред Русия, 
посочи още Тимерманс. Той призова земеделските стопани да бъдат насърчени в производството на метан от отпадъци. 
Тимерманс настоя да се търси европейски подход на фона на решението на Будапеща да спре износа на някои 
хранителни стоки. По неговите думи може да се очаква, че цените на храните в Европа ще растат. 
По време на представянето на плана за отказ от внос на изкопаеми горива от Русия и постигане на независимост на ЕС в 
този аспект, заместник-председателят на ЕК каза още, че всеки европейски гражданин може да помогне. Това може да 
стане, ако живеещите във всички домове в държавите членки намалят температурата в тях. „Понижавайки отоплението 
във вашия дом, вие можете значително да да помогнете за намаляването на нашето потребление на енергия. По този 
начин ще ни направите по-силни по отношение на Русия“, каза Тимерманс, цитиран от ТАСС. Той подчерта, че това не е 
призив към европейските граждани, а само информация за тях, но много полезна. Според думите му намаляването на 
температурата във всички домове с 1 градус може да доведе до икономия на 10 млрд. куб. метра газ.  
 
√ С 50% е нараснало търсенето на работници за година 
За втори пореден месец туристическият сектор бележи голямо увеличение, но лидер по свободни позиции все още е 
търговията 
Търсенето на работна ръка продължава да расте и през февруари. След като през декември имаше спад в обявите за 
работа, след което тенденцията се обърна и 2022 г. започна с голям възход в това отношение, вторият месец на годината 
приключва със запазване на ръста, макар и с малко по-бавни темпове. Броят на обявите за работа през февруари 
продължава да расте, показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Предложенията са се 
увеличили с 9% спрямо януари, но в сравнение със същия месец на 2021 г. ръстът е 50 на сто. 
Тенденцията е положителна в почти всички сектори на икономиката, с изключение на строителството, където се 
наблюдава минимален спад в обявите за работа с 0.2%. Лидер по ръст на търсенето на нови работници през миналия 
месец е секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 60%. След него се нареждат „Логистика и транспорт“ (40%) и 
„Счетоводство, одит, финанси“ (14%). 
В останалите сфери ръстът на броя на обявите е по-малък. В „Маркетинг и реклама“ търсенето на нова работна ръка се 
увеличава с 5.6%, в „Производство“ - с 5 на сто, в „ИТ“ - с 4%, в „Административни и обслужващи дейности“ - с 2.4%, в 
„Търговия и продажби“ - с 2 на сто, в „Здравеопазване и фармация“ с 1%. 
По отношение на броя обяви за работа в различните икономически сектори водещите позиции остават за „Търговия и 
продажби“ и „ИТ“. При тях са съсредоточени съответно 19 и 15.7% от всички публикувани през миналия месец обяви. 
След тях се нарежда лидерът по ръст на търсенето на работна ръка за февруари - „Хотелиерство и ресторантьорство“. 
Причината за това е именно голямото увеличение на обявите за работа, продължаващо втори месец поред, след като 
през януари бе отчетен възход от 72 на сто. Така с продължаващото текущо увеличение делът на обявите в сектора вече 
достигат дял от 15.6% от всички, което го изкачва до трето място от предишното пето, а освен това вече почти изравнява 
дела на сектора „ИТ“, отбелязват от JobTiger. 
Следващите места по дял на обявите за работа се нареждат съответно секторите: „Производство“ (15%), 
„Административни и обслужващи дейности“ (10%), „Логистика и транспорт“ (8%), „Счетоводство, одит, финанси“ (5%), 
„Строителство“ (4,9%), „Здравеопазване и фармация“ (3,9%), „Маркетинг и реклама“ (3,5%) и „Изкуство“ (1%).  
По отношение на обявените през миналия месец свободни работни позиции по градове, столицата е единственият 
областен град, който през февруари отчита спад, който е в размер на 2 на сто. Всички останали големи градове бележат 
ръст. Лидер е Варна с 22% ръст на обявите за работа, следва Бургас с 18 на сто. Причината тук отново е в голямото 
увеличение на обявите за работа в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“. След тях се нареждат Пловдив и Стара 
Загора с по 5% увеличение на обявите, а шестата позиция е за Русе, където той е 4 на сто. 
Като дялово разпределение предложенията във водещите областни градове заемат 79% от всички обяви. Въпреки 
лекото намаление на броя на обявите за работа от София, столицата остава лидер с 44-процентен дял. Втората позиция е 
за Пловдив с 10%, съвсем близо до него е Варна с 9 на сто дял, в Бургас са били 4% от обявените свободни работни 
позиции, в Русе те са 3 на сто от общия брой, а в Стара Загора – 2%. Останалите 29 на сто от публикуваните през миналия 
месец обяви са за другите градове и села в страната. 
Лек спад се наблюдава при предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа. Те намаляват с 3% спрямо 
януари или с близо 200 броя. Общият дял на тези обяви е 13.2% от всички обяви за работа или близо 6250 предложения. 
Спрямо секторите, които предоставят възможност за такъв тип работа, най-голям дял има „ИТ“ (63%), следван от 
„Административни и обслужващи дейности“ (16%), аутсорсинг индустрията (16%) и „Търговия и продажби“ (5%). 
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Предложенията, притежаващи изискване за наличен зелен сертификат (удостоверяващ завършен цикъл на ваксинация 
срещу COVID-19 или неговото преболедуване) също са намалели през февруари. Техният брой е близо 150 и се равнява 
на едва 0.3% от всички обяви, показват наблюденията на JobTiger. 
 
√ САЩ повишават прогнозата си за добив на петрол през 2022 г. и 2023 г. 
Агенцията по енергийна информация (EIA) към Министерство на енергетиката на САЩ повишава прогнозата си за добив 
на петрол в страната в края на настоящата година с 60 хил. барела на ден – до 12,03 млн. , а за следващата година с 390 
хил. барела на ден – до 12,99 млн. барела на ден. 
През февруари Министерство на енергетиката повиши прогнозата си за добив на петрол през 2022 г. до 11,97 млн. 
барела на ден, а за 2023 г. – до 12,6 млн. барела на ден. 
В месечният си отчет, изготвен  преди руско-украинския военен конфликт EIA запазва прогнозата си за търсенето на нефт 
в света на нивото от 100,6 млн. барела на ден през 2022 г. и леко повишава очакването си от 102,5 до 102,6 млн. барела 
на ден през 2023 г. 
„Прогнозираме, че световното потребление на петрол в света ще е средно 100,6 млн. барела на ден през 2022 г., което е 
с 3,1 млн. барела повече от 2021 г. Очакваме, че световното потребление на нефт в света ще се увеличи през 2023 г. с 1,9 
млн. барела на ден, средно до 102,6 млн. барела на ден“, се казва в доклада. 
По отношение на Русия, EIA посочва, че очаква производството на петрол и кондензат в Русия през февруари от 11,4 млн. 
барела на ден, очаква спад с 0,25 млн. през месец март и още 0,5 млн. през април предвид санкциите. 
В докладът си, изготвен преди военното навлизане на руски войски в Украйна, но вече под санкции, понижението на 
руския добив е свързано именно с нежеланието на много от купувачите да не купуват руски нефт и въвеждането на нови 
ограничения. 
„Въпреки че мощностите за производство и експорт на петрол ще бъдат, както и преди достъпни съществува значителна 
несигурност по отношение на това в какви обеми страната ще продължи да внася петрол и нефтопродукти от Русия“, 
пишат авторите. EIA към момента на изготвянето очаква, че Русия ще може да пренасочи част от експорта си по други 
направления, но това ще изисква известно време и преразпределяне на потоците и ще се отрази на пазара. 
Като цяло EIA прогнозира, че добивът на течни въглеводороди в Русия през декември ще е с 0,5 млн. барела на ден под 
показателите от февруари и ще остане на това ниво през 2023 г. 
Припомняме, че това е прогноза от 3 март, а на 8 март САЩ окончателно въведе забрана за внос на нефт и 
нефтопродукти в страната. 
По отношение на страните от ОИСР, експертите от EIA отчитат, че запасите от петрол и нефтопродукти в страните от 
организацията през февруари са достигнали минимума от средата на 2014 г. , 2,64 млн. барела. 
Цената на Brent 
EIA повишава прогнозата си за цената на петрола сорт Brent за настоящата 2022 г. до 105,22 долара за барел в сравнение 
с предишните 82,87 долара. 
Подобрена е и прогнозата за средната цена на Brent за следващата година – до 88,98 долара за барел от предходната 
68,48 долара. 
Очакването за средната цена на петрола сорт WTI за настоящата година е повишено до нивото от 101,17 долара за барел 
в сравнение с февруарската оценка от 79,35 долара, а за 2023 г. – до 84,98 долара за барел от 64,48 долара. 
Средната спот цена за сорт Brent през февруари е била 97 долара за барел, което е с 11 долара повече от януари. През 
първата седмица на месец март цената на спота е била на ниво от почти 124 долара за барел, отбелязват анализаторите 
от EIA. 
„Очакваме, че цената на Brent през месец март ще е средно 117 долара за барел, през второто тримесечие на 2022 г. – 
116 долара, а през втората половина на 2022 г. – 102 долара за барел“, се казва в отчета. 
Експертите отбелязват, че прогнозата е несигурна, както и, че стойността ще зависи от това, в каква степен са въведените 
санкции по отношение на Русия, а също така и заради неизвестността как върху добива в Русия ще повлияят 
корпоративните действия, както и какви ще са продажбите на руски петрол на световния пазар.  Реакцията на другите 
производители на нефт, текущите цени, както и влиянието на макроикономическите събития върху световното търсене 
също имат важно значение при формирането на цените на петрола през следващите месеци, отбелязват експертите. 
 
Мениджър 
 
√ Проф. Петко Салчев: Повече пари за извънболнична помощ са заложени в новия бюджет на НЗОК 
Трябва да направим така, че движението на пациента да започне от общопрактикуващия лекар, но да не бъде 
прекъсвано от бариерите специализирана помощ, болнична помощ и т.н., а цялата система да се грижи за този пациент, 
докато той има нужда, казва проф. д-р Петко Салчев, управител на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) от 
март, 2020 г. Той завършва "Медицина" през 1987 г. в Медицинска академия София, а през 2003 г. -"Икономика" във 
Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Има две специалности - "Социална медицина" и "Икономика 
на здравеопазването". Проф. Салчев е заемал редица ръководни постове в системата на здравеопазването сред които 
директор на Районния център по здравеопазване - София, изпълнителен директор на УМБАЛ "Царица ЙоаннаИСУЛ", 
заместник-директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", заместник-министър на здравеопазването. 
Паралелно с това е изградил безспорен авторитет на учен и преподавател. Автор е на над 250 научни статии и е автор и 
съавтoр на над 20 книги и учебна литература. 
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Проф. Салчев ще бъде един от основните участници в трети панел* на Деветия Фарма форум на сп. „Мениджър“, който 
ще се проведе на 15 март в София Хотел Балкан 
- Проф. Салчев, какви нови политики са заложени в дейността на НЗОК за 2022 г.? Израз на какви приоритети в 
здравеопазването са те? 
- Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. е 6 050 749,9 хил. лева. Той е съставен в 
съответствие с бюджетната рамка. С него се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на 
задължителното здравно осигуряване, като спрямо закона за 2021 г., през 2022 г. за Националната здравноосигурителна 
каса са осигурени 604 437 хил. лв. допълнителни средства за разходи и трансфери. Публичните средства ще бъдат 
изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, като за целта чрез нормативната уредба са създадени 
необходимите предпоставки и контролни механизми. 
Основна цел е да се осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица и 
равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, за 
възможността да предоставят медицински и дентални дейности професионално и на високо ниво. На базата на 
коалиционното споразумение на правителството, политиките са насочени в няколко направления. Едно от най-важните е 
повече пари за извънболничната медицинска помощ или за общопрактикуващите лекари, за специализираната 
извънболнична медицинска помощ и за медико-диагностичните дейности. Увеличението при общопрактикуващите 
лекари е 95 милиона. 
- Предвиждат ли се промени в частта от дейността на Здравната каса, свързана със заплащането на лекарства? 
- Текат интензивни преговори между Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет на Българския лекарски съюз в 
какви направления ще бъдат харчени тези пари, в смисъл да бъдат покрити услуги, свързани с профилактика на 
определени заболявания или увеличаване средствата за диспансеризация и т.н. Ще помислим, как всъщност тези пари 
ще бъдат насочени за т.нар. дългосрочна координирана грижа, така че пациентите да бъдат наблюдавани и в следващите 
периоди, след като излязат от болницата. Трябва да насочим нашите усилия да направим така, че движението на 
пациента да започне от общопрактикуващия лекар, но да не бъде прекъсвано от бариерите специализирана помощ, 
болнична помощ и т.н., а цялата система да се грижи за този пациент, докато той има нужда. 
 
√ Любомир Дацов: Текат процеси по обедняване на средната класа 
Европа ще има големи проблеми. Текат процеси по обедняване на средната класа. Те ще бъдат осезаеми и 
правителствата ще бъдат подложени на натиск през следващите месеци. Това заяви в ефира на bTV бившият зам.-
министър на финансите Любомир Дацов.  
По думите му, процесите на инфлацията вследствие на енергийната политика в Европа са били и преди войната. "Тоест 
инфлация заради глупавата европейска политика и политиката на регулация, които не водеха до никъде, показва много 
от проблемите на Европа. Войната с Русия има отделен аспект. Надявам се да ускори някои процеси на 
преструктуриране, които така или иначе трябваше да се случат", на мнение е Дацов.  
Според него и технологично сме много по-назад като континент, пазарът ни на труда е застаряващ и не отговаря на 
изискванията и развитието на света. "Европа и преди войната беше демоде. В момента сме подложени на натиска да 
променим политиката", каза още Любомир Дацов. 
И според бившия посланик на България в САЩ Елена Поптодорова Европа се изправя пред спешната необходимост от 
цялостна трансформация на досегашната си политика, включително и в областта на енергетиката.  
"Тази съглашателска политика, която водеше Европа досега с Русия, вече няма да е възможна. Ако трябва България да 
прави нещо, трябва да участва много активно в спешни действия по отношение на преобръщане на енергийната 
политика. Само там е спасението ни, защото самостоятелно можем да затънем още повече", смята Поптодорова.  
 
√ Еврото се търгува за 1,0925 долара 
Курсът на единната европейска валута в междубанковата търговия днес се стабилизира,  съобщиха германски сайтове за 
финансова информация. 
Еврото се разменяше за 1,0925 долара, след като в началото на седмицата поевтиня до близо 1,08 долара, достигайки 
най-ниския курс от май 2020 година. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс от 1,0892 долара за едно евро. 
 
√ Европейските борси излязоха на зелено 
Европейските акции се повишиха в ранната търговия във вторник, а банковият сектор се възстанови частично от 
едноседмичните разпродажби, макар че настроението на пазара остана мрачно, след като Москва предупреди за 
прекратяване на доставките на газ за континента, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,32 пункта, или 1,34%, до 418,47 пункта, като европейският банков 
индекс SX7P се повиши с 3,11%. Немският показател DAX записа ръст от 97,08 пункта, или 0,76%, до 12 931,73 пункта, 
потвърждавайки навлизането в мечи пазари (спад с 20% или повече от последния рекорден връх), заради потенциалната 
забрана на вноса на руски петрол. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE точете спад от 6,45 пункта, или 0,09%, до 
6 953,03 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 65,63 пункта, или 1,1%, до 6 047,9 пункта. 
„При липса на нови негативни новини пазарът може да се опита да се стабилизира, но всичко е на приливи и отливи 
предвид депресирани технически фундаменти и силно несигурна ситуация в Украйна“, каза Еманюел Ко ot Barclays. 
„Виждаме много движения на пазара, което предполага, че инвеститорите се позиционират за рискове от потенциална 
стагфлация“, добави той. 

https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/ljubomir-dacov-evropa-i-predi-vojnata-beshe-demode-sega-trjabva-da-promenim-politikata.html
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Бенчмаркът STOXX 600 се е понижил с почти 14% от началото на годината, след като през януари достигна нов рекорден 
връх. 
На пазара се отрази коментара на руският вицепремиер Александър Новак, който каза, че страната може да намали 
доставките на газ по съществуващия газопровод „Северен поток 1“ за Германия, но все още не е взела такова решение. 
Акциите на банките Raiffeisen, Societe Generale и Unicredit поскъпнаха съответно с 10,38%, 7,28% и 6,87%, след като през 
последните седмици поевтиняха значително заради голямата им експозиция на руския пазар и отслабването на 
очакванията за повишаване на лихвените проценти от Европейската централна банка. 
Цената на книжата на Telecom Italia скочиха с 8,94%, след като италиански вестник съобщи, че американският 
инвестиционен фонд KKR все още се интересува от сделка за поглъщане на телекома, макар и на по-ниска цена. 
Акциите на британския застраховател и мениджър на активи M&G скочиха с 10,77%, след като компанията обяви 
програма за обратно изкупуване на акции в размер на 500 милиона паунда. 
Уолстрийт отново на червено 
Водещите американски борсови индекси записаха нови понижения в понеделник, следвайки четвъртия пореден 
седмичен спад в петък, докато нарастват опасенията на инвеститорите, че високите цени на енергията, произтичащи от 
конфликта между Русия и Украйна, може да забавят икономическия растеж и да ускорят инфлацията, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 797,42 пункта, или 2,37%, до 32 817,38 пункта, като на бенчмарка натежа 
поевтиняването на акциите на American Express със 7,99%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 регистрира 
спад от 127,78 пункта, или 2,95%, до 4 201,09 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 482,48 
пункта от стойността си, или 3,62%, завършвайки сесията при ниво от 12 830,96 пункта. 
S&P 500 вече е на 12% под рекордния си връх, а Nasdaq – на повече от 20%. 
Докато войната между Русия и Украйна продължава, инвеститорите следят потенциалните икономически последици от 
прекъсвания в глобалните доставки на енергия. 
„На този фон „стагфлацията“ бързо се превръща в централен фокус в портфейлните стратегии“, каза Джим Полсен, главен 
инвестиционен стратег на Leuthold Group. „Подготовката за по-бавен растеж и по-устойчива инфлация предизвиква 
страховете и действията на инвеститорите“, добави той. 
На пазара оказаха влияние и високите цени на петрола, които в понеделник достигнаха най-високите си нива от 2008 г. 
насам. Големите печеливши са компаниите от енергийния сектор, като акциите на Baker Hughes, Chevron и Exxon Mobil 
поскъпнаха съответно с 4,70%, 2,14% и 3,60%. 
Противоположно бе представянето на финансовия сектор, където банките бяха най-големите губещи. Заради опасенията 
от по-бавен икономически растеж, цените на книжата на Citigroup и U.S. Bancorp се понижиха с 1,84% и 3,89%. 
Акциите на McDonald's, Starbucks и Nike поевтиняха съответно с 4,87%, 6,19% и 2,74% на фона на опасенията, че високите 
ценни на бензина ще ударят по портфейлите на потребителите. В неделя средната цена на бензина в САЩ достигна 4,06 
долара за галон (3,8 литра). 
Цената на книжата на Bed Bath & Beyond скочи с 34,18%, след като председателят на GameStop Райън Коен разкри, че има 
почти 10% дял в търговеца на дребно чрез инвестиционната си компания RC Ventures. 
В неделя държавният секретар Антони Блинкен заяви, че САЩ и техните съюзници обмислят забрана на вноса на руски 
петрол и природен газ в отговор на атаката на страната срещу Украйна. 
Председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси също каза в писмо до колегите си демократ, че камарата 
„проучва законодателство“ за забрана на вноса на руски петрол – ход, който „допълнително ще изолира Русия от 
глобалната икономика“. 
Понижения в Азия 
Индексите на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион отново завършиха сесията на червената 
територия, като загубите бяха поведени от акциите в континентален Китай, докато инвеститорите следят развитието на 
конфликта между Русия и Украйна. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 430,46 пункта, или 1,71%, до 24 790,95 пункта. Това е 
най-ниското ниво на индекса от началото на ноември 2020 г. насам. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 79,33 пункта, или 2,35%, до 3 293,53 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 63,75 пункта от стойността си, или 2,89%, завършвайки сесията при ниво от 
12 244,5 пункта.. Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 291,76 пункта, или 1,39%, до 20 765,87 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 28,91 пункта, или 1,09%, до 2 622,4 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа спад от 58,3 пункта, или 0,83%, до 6 980,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете ръст от 3,36 пункта, или 0,62%, до 542,32 пункта. BGBX40 се повиши с 0,80 пункта, или 0,63%, до 
128,72 пункта. BGTR30 напредна с 6,09 пункта, или 0,94%, до 655,11 пункта. BGREIT се понижи с 1,53 пункта, или 0,93%, до 
163,54 пункта. 
 
√ Войната изтри 10 млрд. долара от Атинската борса 
Атинската фондова борса регистрира 13,43% загуби, пазарната капитализация се е свила с 9,345 млрд. евро (10,1 млрд. 
долара) след руската инвазия в Украйна, съобщава GreekReporter. 
Индексът Large Cap е намалял с 15,0%, а индексът Mid Cap – с 8,6 на сто. Най-големи загуби на активи (-26,64%) отчитат 
банките. 
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Драматичното потъване на Атинската фондова борса е аналогично на това, което става на всички основни пазари. 
Американските фондови пазари се сринаха в понеделник заради драстичното покачване на цените на петрола, 
подхранван от руската война в Украйна. 
Индексът на акциите S&P 500 се понижи с почти 3%, докато Dow Jones се понижи с почти 2,4 на сто или близо 800 пункта 
до 32 817. Индексът Nasdaq е по-нисък с 3,6%. Акциите се движат с най-тежките си ежедневни загуби, откакто Русия 
нахлу в Украйна. 
Пазарите в световен мащаб силно се разлюляха силно заради притесненията за това колко ще скочат цените на петрола, 
пшеницата и други суровини, произведени в региона на военните действия, които тласкат нагоре и без това 
галопиращата инфлация. 
Конфликтът в Украйна компрометира доставките на храни в Европа, Африка и Азия, които разчитат в голяма степен на 
обширните плодородни земеделски земи в Черноморския регион, известен като „житницата на света“. 
Преди започването на конфликта Атинската фондова борса (ATHEX) бе в еуфория, която започна в края на 2021 г. и 
достигна връх в края на януари, когато индексите стигнаха нива, невиждани от декември 2014 г., когато основният индекс  
отбеляза над 950 пункта. 
HSBC препоръча покупката на акции на гръцки банки, виждайки голям потенциал за паричен поток на местния пазар. 
Паричните средства влязоха в борсата, като печалбите продължаваха да нарастват. 
Новите капиталови потоци бяха насочени към банковия сектор, като банковият индекс нарасна с 13,69% от началото на 
2022 г. – почти колкото печалбите за цялата 2021 г. 
Нахлуването на Русия в Украйна обърна възходящата тенденция. Въпреки това Goldman Sachs и UBS все още гласуват 
доверие на гръцката икономика и гръцкия фондов пазар. 
Goldman изчисли, че общият индекс на цените ще се покачи до 1175 пункта до края на годината. UBS повиши оценките си 
за растеж в Гърция, въпреки въздействието на войната в Украйна. Прогнозата на банката е за ръст от 5,5% през 2022 г. 
или с 1,5 базисни пункта над средните пазарни оценки и с 60 базисни пункта над прогнозите на Европейската комисия. 
 
√ Гърция ревизира енергийната си стратегия 
Геополитическата нестабилност в Източна Европа, съчетана с нарастващата несигурност на доставките на енергийни 
суровини, принуди Гърция да търси начини за справяне с краткосрочните последици от кризата и да преразгледа 
енергийната си стратегия. 
Министерството на енергетиката, регулаторният орган, производители и всички заинтересовани страни преразглеждат 
плановете за енергийния микс и инфраструктурата поне за следващите десетилетия, докато страната постигне пълна 
независимост от изкопаемите горива и извърши прехода към възобновяеми енергийни източници до 2050 г. 
Развитието принуждава Европа като цяло да преструктурира своята стратегия за енергиен преход, за която е доказано, че 
е пренебрегнала параметрите на сигурността на доставките и разходите. Временно връщане към въглищата и петрола 
може да намали вноса на газ с 28 милиарда кубически метра, преди да доведе до увеличаване на емисиите, според 
заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс. 
В Гърция текат процеси на приспособяване към тази краткосрочна стратегия, за да осигури достатъчно доставки, като е 
готова да отвори напълно своите съоръжения, работещи с лигнитни въглища, и пет газови централи да преминат на 
дизел. 
Фокусът на дебат за производството на електроенергия сега се измести, тъй като енергийната криза подчерта важността 
от наличието на вътрешни източници на гориво, както за сигурността на доставките, така и за тарифите, пише гръцкият 
всекидневник Кathimerini . 
Без да поставяме под съмнение програмата за постепенната замяна на лигнитни въглища с други алтернативни 
източници за производство на електроенергия, сега се водят разговори за нейния график. Енергийният регулаторен орган 
(RAE) предлага въглищата все пак да останат в микса, докато не бъдат заменени с ВЕИ източници с капацитет за 
съхранение, така че Гърция да не зависи от вносния газ. Гръцкият регулатор също така преглежда всяко ново приложение 
за газова инфраструктура въз основа на времето за амортизация и капацитета за пренос на водород или биогаз. 
За първи път Гърция също работи за добавяне на ядрена енергия към микса за производство на електроенергия. 
Правителствени източници твърдят, че преговорите засягат двустранни споразумения на гръцките производители на 
електроенергия с България за производство от нови централи, които съседната страна планира. Дългосрочните договори 
ще осигурят на Гърция фиксирани енергийни цени, защитени от пазарни колебания. 
 
√ Горивата в Германия преминаха прага от 2 евро за литър, ценови рекорди и в САЩ 
Военните действия в Украйна тласнаха нагоре цените на горивата в Германия, които преминаха прага от 2 евро за литър 
за първи път, предаде ДПА. Към рекорди се устремиха и цените на бензина в САЩ. 
Средната дневна цена на първокласния и по-екологичен бензин E10 в Германия днес беше 2,008 евро за литър, докато 
цената на дизела беше 2,032 евро, според Германската автомобилна асоциация, съобщава агенцията, цитирана от БТА. 
Основният фактор за увеличението на цените на дребно на горивата е стойността на петрола, която рязко се повиши след 
инвазията в Украйна. 
Вчера суровият петрол сорт Брент, добит в Северно море и референтен за Европа, временно достигна 139 долара за 
барел (един барел е равен на 159 литра).  
Силната позиция на долара увеличи този ефект, тъй като петролът се търгува в долари, а германските купувачи плащат в 
евро. 
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В допълнение, цената на дизеловото гориво е допълнително тласкана от намаляването на вноса му от Русия и силното 
търсене на близкия до него газьол за отопление. 
Фактът, че в момента се достигат подобни екстремни рекорди в цените на горивата, се дължи и на комбинацията от 
войната в Украйна и рекордните нива, вече достигнати през предходните месеци. 
В сравнение с преди година увеличението е огромно: през март 2021 г. дизелът струваше средно 1,315 евро за литър, 
докато бензина E10 струваше 1,454 евро.  
Цените на горивата в САЩ също отбелязаха рекордни стойности днес като средната цена за един галон (3,78 литра - бел. 
ред.) бензин стигна 4,17 долара.  
Средната цена се повиши с 10 цента за галон само за ден, докато в сравнение с миналата седмица повишението е с 55 
цента, според Американската автомобилна асоциация (ААА). 
Петролните запаси в САЩ намаляха миналата седмица, въпреки че търсенето се увеличава с приближаването на лятото. 
Референтна цена  на американския суров петрол скочи с 8 процента до 129 долара за барел. 
Американците могат да очакват сегашната тенденция за увеличение на горивата на дребно да се запази, докато цената 
на суровия петрол се покачва, посочиха от ААА.  
 
√ Московската фондова борса остава затворена 
Банката на Русия реши да не възобновява търговията на 9 март на Московската борса в раздела на фондовия пазар, 
според уебсайта на Централната банка. 
Решението на регулатора не важи единствено за операции „Откупуване: Директни поръчки“ с разплащания в рубли; 
секции на пазара на деривати, с изключение на инструментите на пазара на деривати от паричната секция (валутни 
двойки), стоковата секция (благородни метали) и насрещните договори за фючърси. 
Работното време на борсата за 10 март 2022 г. ще бъде обявено на уебсайта на Централната банка на Руската федерация 
до 9:00 ч. московско време на 10 март., се посочва в съобщението. 
По-рано Централната банка на Руската федерация въведе нови валутни облекчения за банките до 1 юли. Според 
регулатора по този начин Централната банка планира да увеличи набора от мерки за гарантиране на стабилността на 
финансовия сектор в настоящата ситуация. 
 
√ Рейтингът на Русия доближи дъното по скалата на Fitch 
Fitch Ratings намали оценката си за Русия, като я свали почти до дъното на своята скала. Авторитетната рейтингова 
агенция намали с шест степени суверенния рейтинг на страната от В на С, обявявайки, че фалитът е неизбежен, тъй като 
Русия вероятно няма да може да обслужва външния си дълг. 
Това е последният удар върху кредитоспособността на страната след нахлуването ѝ в Украйна. Тази седмица Москва 
предупреди, че плащанията по облигациите ѝ може да бъдат засегнати от санкции. 
Финансовите пазари на страната бяха хвърлени в сътресение от западните санкции, след като тя нахлу в Украйна, което 
поражда значителни опасения относно нейната способност и желание да обслужва дълг, пише Reuters. 
„По-нататъшното засилване на санкциите и предложенията, които биха могли да ограничат търговията с енергия, 
увеличават вероятността за политически отговор от страна на Русия, който включва поне селективно неплащане на 
нейните държавни дългови задължения“, се казва в официалното съобщение на Fitch. То дойде броени часове след като 
САЩ и Великобритания обявиха, че спират да купуват руски петрол, като икономически отговор на инвазията в Украйна. 
Президентът на САЩ Джо Байдън подчерта,  че този ход е насочен към „главната артерия на руската икономика". 
Междувременно Европейският съюз заяви, че ще прекрати зависимостта си от руския газ, пише ВВС. Като основен 
износител на енергия, мерките имат за цел да ударят финансите на Москва, въпреки че експертите предупреждават, че 
това също вероятно ще доведе до по-високи цени на петрола и природния газ на световните пазари. 
Москва настоява, че ще продължи да обслужва държавния си дълг, но предупреди, че международните санкции, 
наложени на енергийната ѝ индустрия, могат да ограничат способността и желанието ѝ да изпълнява задълженията си. 
„Реалната възможност за извършване на такива плащания на нерезиденти ще зависи от ограничителните мерки, 
въведени от чужди държави по отношение на Руската федерация“, се казва в изявление на Финансовото министерство, 
цитирано от ВВС. 
Ако Русия не изплати дълга си, това повдига възможността за първото голямо неизпълнение на държавните облигации 
на страната след началото на болшевишката революция от 1917 г. 
През последните дни конкурентните рейтингови агенции Moody's Investors Service и S&P Global Ratings също намалиха 
оценките си за руския държавен дълг. Това означава, че държавният дълг на страната сега се счита за "боклуК" от трите 
най-големи световни рейтингови компании. S&P заяви, че този ход е последван от мерки, които смятат, че „значително 
ще увеличат риска от неизпълнение". 
Шейн Оливър от компанията за управление на инвестициите AMP Capital смята, че неизпълнението на руския дълг 
„фактически вече е настъпило".  „Той така или иначе ще го обслужва само в много обезценени рубли, а чуждестранните 
инвеститори го разтоварват на цени за продажба. За щастие глобалната експозиция към него е сравнително ниска“, 
обясни пред BBC Оливър. 
 
√ Петролът поскъпна след решението на САЩ да забранят вноса от Русия 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда на фона на опасенията от потенциален шок в доставките, след 
като САЩ забраниха вноса на руски петрол, предаде Ройтерс. 
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Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 3,12 долара, или 2,44%, до 131,1 долара за барел, след като 
вчера добави 3,9% към стойността си. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 2,46 долара, или 1,99%, 
до 126,2 долара за барел, следвайки скок от 3,6% във вторник. 
Дотук се стигна, след като вчера американският президент Джо Байдън обяви, че САЩ налага забрана за вноса на руски 
петрол и газ, както и на други енергийни източници. Великобритания пък заяви, че постепенно ще се откаже от вноса на 
руски петрол до края на 2022 г. 
Във вторник енергийният гигант Shell съобщи, че ще спре да купува руски суров петрол и ще прекрати участието си във 
всички петролни и газови проекти в Русия 
Междувременно Goldman Sachs изчисли, че повече от половината руски петрол, изнесен от пристанищата, остава 
непродаден. 
Цените на петрола се повишиха с повече от 30%, откакто Русия, вторият по големина износител на суров в света, стартира 
инвазията си в Украйна, която Москва нарича „специална операция“. Опасенията от по-нататъшни прекъсвания на 
доставките на петрол на фона на ескалиращите санкции срещу Москва засилиха купуването, посочват анализатори. 
„Натискът за повишаване на цените на петрола продължава да се засилва, тъй като пазарът усвоява последиците от 
забраната за внос на руски барели от САЩ и очаква подробности за експортните ембарго на Москва“, каза Вандана Хари, 
основател на доставчика на анализ на петролния пазар Vanda Insights. 
Цените на петрола скочиха в понеделник до най-високите си нива от юли 2008 г., като Брентът удари 139,13 долара, а 
WTI - 130,50 долара за барел. 
„В допълнение към ефектите от съобщението на САЩ и Великобритания, страховете от по-нататъшни прекъсвания на 
доставките от Русия поради засилващите се санкции срещу Москва предизвикаха нови покупки“, каза Хироюки Кикукава, 
генерален мениджър на изследванията в Nissan Securities. 
„Но най-високите стойности от понеделник вероятно ще се превърнат в таван в краткосрочен план, тъй като се очаква 
скоро спекулативното купуване да се забави“, каза той. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Ще бъде ли постигнато примирие между Русия и Украйна? Коментар на Надежда Нейнски, бивш външен 
министър и бивш посланик на България в Турция. 

- На каква подкрепа могат да разчитат бежанците от Украйна, които търсят подслон у нас – разговор с адвоката по 
правата на бежанците Магдалена Митева и здравния икономист Аркади Шарков. 

- Каква реколта очакват българските зърнопроизводители и необходим ли е внос на зърно - разговор по темата с 
Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. 

- Разкази за войната и многото й лица - включвания от различни точки на Украйна и страните, които помагат на 
избягалите от войната 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Дипломация в задънена улица. Ще постигнат ли Киев и Москва споразумение за прекратяване на военните 

действия в Украйна и на каква цена? 
- Възможно ли е Русия да спре газовите доставки за Европа и какви са алтернативните варианти за България? 
- Как руснаците, живеещи у нас, се обявиха срещу войната и политиката на Путин? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Премиерът иска "Лукойл" да замрази цените, но е реално само плавно покачване 
в. Труд - Тотален провал на кръга "Петков" 
в. Телеграф - Олиото удари 6 лв., запасяваме се с брашно 
в. Монитор - Пазим половината от запасите ни от горива в страни от ЕС  
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа – Радев: Не е работа на ДАНС и НСО да ринат снега пред премиера, нито на министър с друг ресор да раздава 
оценки на службите 
в. 24 часа - 36 хил. влезли в България, всеки втори засега не остава 
в. Труд - Зеленски събу гащите 
в. Труд - 9 папки срещу Прокопиев получи Кирил Петков 
в. Телеграф - Кирил Петков в парламента: Подкрепяме санкциите, без тези за газ и петрол 
в. Телеграф - 8 лица от списъка на Петков са чисти 
в. Монитор - За 8 от списъка на "Петков" службите нямат данни 
в. Монитор - Данъците с отстъпка до 31 март  
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Георги Ганев, депутат от "Демократична България": За зърното риск за нас няма, по-опасно е с торовете - 
може храните да поскъпнат много 
в. Труд - Рекордьорът по мачове за националния отбор по футбол Стилиян Петров, пред "Труд": Играта на криеница ще 
приключи 



25 

 

в. Телеграф - Диян Стаматов, директор на 119-о су: Децата не могат да оценяват учебниците 
в. Монитор - Математикът проф. Витанов: Войната е един гигантски провал на демокрацията 
Водещи анализи  
в. Труд - Прокопиев пусна пипала в още 10 държави от ЕС 
в. Телеграф - Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари 
в. Монитор – Страданието няма геополитически маркери 
 
√ Предстоящи събития в страната на 9 март 
София 

- От 10:00 ч. ще се проведе заседание на Министерския съвет. 
- 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 
***  
Кюстендил  

- Тържествено ще бъде открита паметна плоча на почетния гражданин на Кюстендил Иван Момчилов. Тя е 
изработена от кюстендилския склуптор Мите Чудомиров. Съорганизатор на събитието е Община Кюстендил, а 
поставянето на паметната плоча е по предложение на Инициативен комитет от село Соволяно – родното село на 
българския политически и обществен деец. Събитието ще се проведе непосредствено след отбелязването на 79- 
годишнината от спасяването на българските евреи, което ще започне в 11:00 часа на паметника на Димитър 
Пешев. 

*** 
Пловдив 

- В 11:30 ч., в палата 6 на Международния панаир в Пловдив вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие 30-ата 
Международна селскостопанска изложба АГРА, 29-ата Международна изложба за лозарство и винарство 
ВИНАРИЯ и 27-ата Международна изложба за храни, напитки, опаковки, машини и технологии ФУДТЕХ. 

 

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

