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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Васил Велев: Щом няма таван на свръхпечалбите, да падне този на компенсациите 
От АИКБ призовават правителството да внесе повече яснота 
Бизнесът иска да няма таван на компенсациите за електроенергия, както няма таван на цените на борсата . Това 
обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред "Денят ON AIR". 
"Поради това няма и таван на свръхпечалбите в енергетиката. Това са едни пари, които са са иззети от труда на хората. 
Тази добавена стойност трябва да се върне при хората. Още повече, че ЕК излезе със съобщение, в което се казва, 
че мерките за облекчаване ефектите на високите цени на електроенергията трябва да продължат толкова, 
колкото е необходимо. Да няма срок", посочи Велев. 
 

"При тези цени има огромни печалби. 
При цени от 700 лв./MWh само за март в 
АЕЦ "Козлодуй" ще има 953 млн. лв. 
печалба. А компенсацията без таван е 
само 665 млн. лв. Свръхпечалбите са 
енергийно робство, грабеж на труда 
на хората, който трябва да бъде 
възстановен. Това е европейската 
политика", подчерта гостът в студиото. 
Бизнесът се подготвя за най-лошото, а от 
АИКБ призовават правителството да 
внесе повече яснота. 
"Това, което не се разбира, защото тези 
хора не са организирали голямо 
производство, където работят 1000, 500 
или 300 човека, е – трябва да има 

сигурност и предсказуемост, а това може да бъде осигурено. Това искат да чуят предприятията и бизнесът", заяви Велев в 
ефира на Bulgaria ON AIR. 
След срещи с министрите на икономиката, финансите и енергетиката е станало ясно, че правителството ще създаде 
специален сегмент на борсата, където предприятията да си купят дългосрочни договори за електроенергия. Според 
председателя на АИКБ само 40 от общо 630 хил. предприятия могат да си го позволят.  
"Ако това ще са манипулирани търгове, защо просто не направим регулиран пазар?!", отсече Велев. 
По думите му бизнесът има възможност да приеме до 200 хил. украински бежанци.   
"При недостига на персонал отпреди кризите, ние може да приемем една немалка част от бежанците. Не само можем, а 
и сме длъжни да го направим. Много от тях са и с български произход, а това би повлияло и на демографските тенденции 
у нас, които са плачевни. Ние сме най-бързо изчезващата нация", коментира Велев. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Да няма таван на компенсациите за тока 
Бизнесът се подготвя за най-лошото, за какво настоява? 
Бизнесът иска да няма таван на компенсациите за електроенергия, както няма таван на цените на борсата. Това обяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред "Денят ON AIR". 
"Поради това няма и таван на свръхпечалбите в енергетиката. Това са едни пари, които са са иззети от труда на хората. 
Тази добавена стойност трябва да се върне при хората. Още повече, че ЕК излезе със съобщение, в което се казва, че 
мерките за облекчаване ефектите на високите цени на електроенергията трябва да продължат толкова, колкото е 
необходимо. Да няма срок", посочи Велев. 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/258281-vasil-velev-shtom-nyama-tavan-na-svrahpechalbite-da-padne-tozi-na-kompensatsiite
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"При тези цени има огромни печалби. При цени от 700 лв./MWh само за март в АЕЦ "Козлодуй" ще има 953 млн. лв. 
печалба. А компенсацията без таван е само 665 млн. лв. Свръхпечалбите са енергийно робство, грабеж на труда на 
хората, който трябва да бъде възстановен. Това е европейската политика", подчерта гостът в студиото. 
Бизнесът се подготвя за най-лошото, а от АИКБ призовават правителството да внесе повече яснота. 
"Това, което не се разбира, защото тези хора не са организирали голямо производство, където работят 1000, 500 или 300 
човека, е – трябва да има сигурност и предсказуемост, а това може да бъде осигурено. Това искат да чуят предприятията 
и бизнесът", заяви Велев в ефира на Bulgaria ON AIR. 
След срещи с министрите на икономиката, финансите и енергетиката е станало ясно, че правителството ще създаде 
специален сегмент на борсата, където предприятията да си купят дългосрочни договори за електроенергия. Според 
председателя на АИКБ само 40 от общо 630 хил. предприятия могат да си го позволят. 
 
в. Стандарт 
 
√ Васил Велев притеснен. Защо бизнесът иска нови компенсации 
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 в ефира на 
bTV 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. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Не трябва да има таван на компенсациите за скъпия ток 
При недостига на персонал отпреди кризите, ние сме длъжни да приемем една немалка част от бежанците, заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Бизнесът иска да няма таван на компенсациите за електроенергия, както няма таван на цените на борсата. Това обяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред "Денят ON AIR". 
"Поради това няма и таван на свръхпечалбите в енергетиката. Това са едни пари, които са иззети от труда на хората. Тази 
добавена стойност трябва да се върне при хората. Още повече, че ЕК излезе със съобщение, в което се казва, че мерките 
за облекчаване ефектите на високите цени на електроенергията трябва да продължат толкова, колкото е необходимо. Да 
няма срок", посочи Велев. 
"При тези цени има огромни печалби. При цени от 700 лв./MWh само за март в АЕЦ "Козлодуй" ще има 953 млн. лв. 
печалба. А компенсацията без таван е само 665 млн. лв. Свръхпечалбите са енергийно робство, грабеж на труда на 
хората, който трябва да бъде възстановен. Това е европейската политика", подчерта гостът в студиото. 
Бизнесът се подготвя за най-лошото, а от АИКБ призовават правителството да внесе повече яснота. 
"Това, което не се разбира, защото тези хора не са организирали голямо производство, където работят 1000, 500 или 300 
човека, – трябва да има сигурност и предсказуемост, а това може да бъде осигурено. Това искат да чуят предприятията и 
бизнесът", заяви Велев в ефира на Bulgaria ON AIR. 
След срещи с министрите на икономиката, финансите и енергетиката е станало ясно, че правителството ще създаде 
специален сегмент на борсата, където предприятията да си купят дългосрочни договори за електроенергия. Според 
председателя на АИКБ само 40 от общо 630 хил. предприятия могат да си го позволят. 
"Ако това ще са манипулирани търгове, защо просто не направим регулиран пазар?!", отсече Велев. 
По думите му бизнесът има възможност да приеме до 200 хил. украински бежанци. 
"При недостига на персонал отпреди кризите, ние може да приемем една немалка част от бежанците. Не само можем, а 
и сме длъжни да го направим. Много от тях са и с български произход, а това би повлияло и на демографските тенденции 
у нас, които са плачевни. Ние сме най-бързо изчезващата нация", коментира Велев. 
 
Novini 24/7 
 
√ Васил Велев: Не трябва да има таван на компенсациите за скъпия ток 
Бизнесът желае да няма таван на обезщетенията за електрическа енергия, както няма таван на цените на борсата. Това 
разгласи ръководителят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред "Денят ON AIR". 
"Поради това няма и таван на свръхпечалбите в енергетиката. Това са едни пари, които са са конфискувани от труда на 
хората. Тази добавена стойност би трябвало да се върне при хората. Още повече, че Европейска комисия излезе със 
известие, в което се споделя, че ограниченията за облекчение резултатите на високите цени на електрическата енергия 
би трябвало да продължат толкоз, колкото е належащо. Да няма период", уточни Велев. 
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"При тези цени има големи печалби. При цени от 700 лева/MWh единствено за март в АЕЦ "Козлодуй" ще има 953 млн. 
лева печалба. А компенсацията без таван е единствено 665 млн. лева Свръхпечалбите са енергийно иго, обир на труда на 
хората, който би трябвало да бъде възобновен. Това е европейската политика", акцентира гостът в студиото. 
Бизнесът се приготвя за най-лошото, а от АИКБ приканват държавното управление да внесе повече изясненост. 
"Това, което не се схваща, тъй като тези хора не са организирали огромно произвеждане, където работят 1000, 500 или 
300 индивида, е – би трябвало да има сигурност и предсказуемост, а това може да бъде обезпечено. Това желаят да чуят 
предприятията и бизнесът", съобщи Велев в ефира на Bulgaria ON AIR. 
След срещи с министрите на стопанската система, финансите и енергетиката е станало ясно, че държавното управление 
ще сътвори специфичен сегмент на борсата, където предприятията да си купят дълготрайни контракти за електрическа 
енергия. Според ръководителя на АИКБ единствено 40 от общо 630 хиляди предприятия могат да си го разрешат. 
"Ако това ще са манипулирани търгове, за какво просто не създадем контролиран пазар?!", отсече Велев. 
По думите му бизнесът има опция да одобри до 200 хиляди украински бежанци. 
"При дефицита на личен състав отпреди рецесиите, ние може да приемем една немалка част от бежанците. Не 
единствено можем, а и сме длъжни да го създадем. Много от тях са и с български генезис, а това би повлияло и на 
демографските трендове у нас, които са плачевни. Ние сме най-бързо изчезващата нация.", разяснява Велев. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
БНТ 
 
√ Илияна Йотова призова управляващите да създадат национален план за справяне с кризите 
Вицепрезидентът Илияна Йотова с призив към Министерския съвет и Народното събрание до средата на март да се 
създаде национален план за ключовите сектори икономика, финанси и земеделие. 
Апелът беше отправен по време на откриването на селскостопанско изложение в Пловдив. Според Йотова няма забавяне 
в мерките взети от правителството заради кризата от войната в Украйна, но решенията не могат да са на парче и всеки 
ден да са различни. 
По думите ѝ няма повишен интерес от страна на украинци да получат българско гражданство, а европейското 
законодателство ясно определя и условията за приемане на бежанци. 
"Искаме да знаем цялостния план на правителството по оношение на приемането на бежанците и тяхното 
настаняване. На следващо място, как ще живеем следващите месеци, как ще се борим с галопиращата инфлация, 
как ще стане така, че цената на хляба да не бъде повишавана все повече. Знаете, че само за миналата година 30 
процента се увеличи. Как да стане така, че да бъдат подпомогнати малкия и средния бизнес, малките и средните 
предприятия, които са гръбнакът на нашата икономика и българското селско стопанство. Трябва да знаем каква е 
цялостната визия, цялостният план на правителството за справяне с тази толкова тежка криза", заяви 
вицепрезидентът. 
 
√ Правителството сформира кризисен щаб за войната в Украйна 
Правителството сформира кризисен щаб с 6 работни групи, който се ръководи от полковник Валери Рачев и координира 
работата на всички институции. Това заяви във видеообръщение вицепремиерът по ефективно управление Калина 
Константинова. 
"Днес на Министерски съвет приехме решение за предоставяне на временна закрила в съответствие с директивата 
на ЕС, която се активира за първи път в историята", обясни вицепремиерът. 
Временната закрила предвижда редица улеснения за хората, напуснали Украйна заради военните действия. 
От петък на граничните пунктове у нас, гражданите, влизащи от Украйна ще могат да получат документ, с който да 
пребивават легитимно на територията на България. 
"Този документ им дава както права, така и задължения. От една страна ще получат достъп да пазара на труда, 
образование, здравеопазване и социална подкрепа. От друга ще имат задължението да спазват законите на 
Република България", заяви вицепремиерът. 
Бежанците ще имат и възможност да получат помощ за настаняване, изхранване в места, вписани в Националния 
туристически регистър. Помощта ще е в размер на 40 лв. дневно. 
Обновен е и единнинят информацонен портал, на който ще бъде публикувана цялата необходима информация за 
бежанците - ukraine.gov.bg 
"Над 45 000 лекарства и медицински консумативи от спешна необходимост бяха изпратени на Украйна. Над 3 млн. 
лева дарения са събрани от неправителствения сектор, тонове дрехи и храна се раздават на пристигналите. 
Затова дължим огромни благодарности на всички доброволци", каза още Константинова. 
Вижте цялото обръщение на вицепремиера Калина Константинова във видеото. 
 

https://ukraine.gov.bg/
https://bntnews.bg/news/pravitelstvoto-sformira-krizisen-shtab-za-voinata-v-ukraina-1187969news.html
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√ Министърът на отбраната: Въпросът за предоставяне на МиГ-29 на Украйна не стои на дневен ред 
Въпросът за предоставяне на самолети Миг-29 на Украйна не стои на дневен ред, тъй като това е оборудване, което ни е 
необходимо. Това заяви министърът на отбраната Драгомир Заков в студиото на "Още от деня". 
Охраната на българското въздушно пространство е гарантирана единствено в рамките на колективната отбрана в НАТО и 
в рамките на Европейския съюз. Българските граждани могат да бъдат наистина спокойни, че институциите работят 
активно по превенция на всички възможни рискове за страната, увери Заков. 
"Очевидно Полша е преценила, че може да предостави исканата от Украйна помощ, а САЩ от своя страна са 
преценили, че няма как да съдействат в тази ситуация. Подобни искания имаше към всички държави, публични, 
които имат същия тип самолет. България ние имаме самолет МИГ 29, но само половината използваме за "еър 
полисинг". Ние охраняваме освен своето въздушно пространство и въздушното пространство на НАТО, така че няма 
как ние да предоставим нашите самолети и да няма с какво да го охраняваме", каза Драгомир Заков. 
"Това, че България е в НАТО и ЕС в условията на такава криза, е най-големият гарант за сигурността на страната. 
Българската сигурност е гарантирана в рамките на колективната отбрана в НАТО и ЕС. Ние сме част от 
колективната отбрана, НАТО гарантира нашата сигурност, но трябва да бъдем абсолютно безкомпромисни към 
това, че българските въоръжени сили трябва да притежават способности, с които да могат да гарантират 
националната сигурност и отбрана в рамките на колективната отбрана“, изтъкна Заков. 
Изненадата дойде от ирационалното решение да се започне война в момент, в който дипломатическата опция беше на 
масата. От страна на НАТО, съюзниците и ЕС, всички дипломатически опции бяха на масата. В такъв момент да се вземе 
решение за военна интервенция – това е ирационално решение, допълни министърът. Но не прогнозира какъв ще бъде 
развоят на събитията. 
Първоначалният замисъл за блицкриг не се случи, защото украинците успяха да мобилизират изключителна подкрепа от 
т.нар. местни сили за самоотбрана. Русия категорично подцени Украйна. Путин изненада сам себе си, заяви Заков. 
По думите му в Украйна има огромна необходимост от хуманитарна помощ. И много държави се включват с хуманитарна 
помощ. 
България вече изпрати голямо количество хуманитарна помощ, обсъждат се и варианти за още. В условията на огромна 
военна сила, която има срещу Украйна, военната помощ не е решаваща, но хуманитарната може да спаси животи, 
обобщи Заков. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ ВСС заседава по предложението на правосъдния министър за предсрочно освобождаване на Иван Гешев 
Висшият съдебен съвет заседава по предложението на министъра на правосъдието Надежда Йорданова за предсрочно 
освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. 
Искането е на основание чл. 129 от Конституцията - за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните 
задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. 
Магистратите този път не могат да откажат да се занимават по същество с казуса, след като Конституционният съд се 
произнесе, че въпросът следва да бъде разгледан и че е в правомощията на министъра на правосъдието да внася такова 
предложение. 
Случаят е без прецедент. Членовете на съвета ще трябва да решат по какви правила ще протече процедурата. Решението 
за предсрочно прекратяване на мандата се взима с поне 17 гласа от 22-ата членове на съвета. 
 
√ Има ли увеличение в цената на брашното и с колко е възможно да поскъпне хлябът? 
Заради войната между Русия и Украйна, едни от най-големите производители на пшеница, се очаква поскъпване на 
хляба. Има ли вече увеличение в цената на брашното и с колко е възможно да поскъпне хлябът? 
Според един от най-големите производители на хляб в Благоевградска област от събота един тон хлебна пшеница е 
поскъпнал с 24 лева. 
"Увеличението на брашната се дължи на увеличението на пшеницата. Всички големи мелници внасят пшеница от 
Украйна, Сърбия и Унгария. Унгария иска да забрани износа, това означава че мелниците няма да могат произвеждат 
хубави брашна", заяви в "Денят започва" Димитър Бакалов. 
По думите му субсидията трябва да се дава на тон и според качеството на пшеницата, за да може да не сме зависими от 
Украйна, Сърбия и Унгария. 
"Държавата ще вкара в държавния резерв пшеница, която не е годна за хляб, а за изхранване на животните, това 
отива в Гърция и Турция и затова още не е изнесено. Докато няма качество трябва да се купува допълнително 
пшеница, което ще оскъпява", допълни Димитър Бакалов. 
Налице са първите фалити на хлебопроизводители в Благоевградска област. 
 
√ Експерти прогнозират свиване на световната икономика с 30% 
Несигурността на политическата сцена, а не недостигът на суровини води до сериозния скок на цената на горивата на 
световните пазари в момента. Това коментира финансовият анализатор Цветослав Цачев за БНТ. На фона на ценовите 
рекорди, които отбелязаха петролът, газът и някои ценни метали, слециалистът прогнозира, че ако не се реши бързо 
конфликтът в Украйна, световната икономика може да стигне до сиване с 30%. 
А освен прякото отражение на военните действия върху цените на горивата, ограничаването на вноса от Русия може да 
засегне и без това затруднени сектори като автомобилостроенето и производствотона мобилни телефони, например. 
 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-otbranata-vaprosat-za-predostavyane-na-mig-29-na-ukraina-ne-stoi-na-dneven-red-1187971news.html
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В момента в световен мащаб няма свободен капацитет на горива. Oграничаване на вноса на енергийни ресурси от Русия 
може да задълбочи икономическите проблеми на Европа. 
"И оттам идва нежеланието на запада да приложи мерките в пълната им сила, защото това веднага ще означава 
много по-голяма паника на петролния пазар в сравнение дори с това, което виждаме през последните дни, което 
веднага би се отразило на бизнеса като презапасяване, върху цените като скок в много по-висока степен, отколкото 
сме в момента. И съответно в една паника навсякъде по света и страхове за настъпваща рецесия", каза Цветослав 
Цачев. 
Ако политическата несигурност продължава, цените на суровия петрол, както и на газа, може да продължат да растат. 
Специлаисти прогнозират, че барел петрол може да стигне 150 - 200 долара за барел в следващите дни. Така цената ще 
надмине рекорда от 139 долара за барел. Златото също достига рекордни стойности. Ценови пик в началото на 
седмицата постигна газът. Цените растат и при други ценни метали като алуминий и мед. 
"Представете си, че спре производството на метали и газ като неона, който е важен за производството на чипове, 
и за него има недостиг в световен мащаб. Това означава да спре не само производството на автомобили, но и 
производството на мобилни телефони и електроника", каза Цачев. 
Като цяло, ако политическата обстановка около Украйна не се успокои, можем да достигнем пикови нива на рецесия на 
световната икономика. 
"Ако не видим много бързо разрешаване на проблема, рискуваме тази рецесия, която се очаква заради поскъпването 
на петрола, всъщност да бъде много по-силна и да бъде с мащабите на това, което видяхме точно преди 2 години, 
когато икономиките се сринаха с 20-30 процента", каза Цачев. 
На този фон доларът и еврото се обезценяват, а стойността на йоана расте. Блокирането на валутните резерви на Русия 
показва, че много страни ще търсят възможност те да променят доларови резерви да отидат към йоани и други валути, 
смята Цветослав Цачев. 
 
√ Среща на върха за Украйна във Версай 
Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре във Версай на неформална среща на върха, за да 
обсъдят военната агресия на Русия срещу Украйна и последиците от нея. 
Намаляване на енергийната зависимост от Русия, засилването на европейските отбранителни способности, както и 
развитието на европейската икономика са другите теми в дневния ред. Във Версай ще бъде и премиерът Кирил Петков. 
В навечерието на срещата Европейският съюз одобри нов пакет от санкции срещу Русия, които засягат още над 100 
представители на властта в Русия и включват забраната на износ за Русия на стоки и технологии за морско 
корабоплаване. 
Новият пакет от санкции обхваща и финансовия сектор на Беларус. От системата за международни разплащания SWIFT, 
освен руските, вече са изключени и част от банките в Беларус, спрени са и транзакциите с Беларуската централна банка. 
Страните от ЕС засега няма да налагат ембарго върху вноса на газ и петрол от Русия, както направиха САЩ. 
 
√ Каква е позицията на Китай за военните действия в Украйна? 
"В позицията на Китай за военните действия в Украйна има 2 ключови положения. Първото е, че санкциите няма да 
доведат до очаквания резултат. Второто е, че преките руско-украински преговори според Пекин са единственият 
начин конфликтът да намери решение", заяви в "Денят започва" Тодор Радев, журналист от китайската медийна група. 
Според него вероятно Китай би могъл да играе ролята на посредник, защото е влиятелна държава и поддържа добри 
отношения както с Русия, така и с Украйна. 
"Властите съобщиха, че Пекин вече работи за мирните преговори. Като цяло Китай едва ли ще се превърне в 
основен посредник, тъй като не е склонен да се ангажира с нито една от страните в конфликта. Азиатските 
държави показаха, че войната в Украйна е европейски проблем, в който не са склонни да се намесват, всички имат 
сериозни връзки с Русия в икономически и военен план", допълни Тодор Радев. 
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По думите му има сериозен ръст на поръчките за китайски товарни кораби, но със сигурност войната в Украйна ще 
засегне китайско-европейската търговия. 
"В момента Русия изнася огромно количество нефт и газ за Китай, тези сделки няма да бъдат анулирани. 
Енергийната търговия между Китай и Русия ще продължи, това е сигурно. Конфликтът по оста САЩ-Китай не е 
преставал никога. Една продължителна война със сигурност би довела до проблеми, включително и за Китай", 
коментира Тодор Радев. 
Той прогнозира, че икономиката на Китай може да стане номер 1 в света. Китайците се опитват да представят по-скоро 
картини от войната, отколкото да дават оценки и коментари, каза още Тодор Радев. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Поредна тежка нощ в Украйна - масиран въздушен обстрел на област Суми 
Очакват се шест хуманитарни коридора 
Поредна тежка нощ в Украйна. Mалко след 6 часa местно време въздушна тревога в Киев беше отменена. За масиран 
въздушен обстрел на област Суми съобщи представител на местната власт. Атаките са започнали малко след полунощ. 
Все още няма информация за жертви и ранени. Засегната е газопреносната мрежа в няколко населени места. Руската 
атака срещу детска болница и родилен дом в Мариупол беше определена от президента Володимир Зеленски като 
"военно престъпление". 
Той за пореден път прикани световните лидери да затворят небето над Украйна. По думите му вчера от най-размирните 
райони са евакуирани 35 хиляди души. 
Днес се очаква да бъдат отворени още шест хуманитарни коридора. 
От Белия дом предупредиха, че в близките дни Русия може да използва химическо оръжие в Украйна, но отхвърлиха 
твърденията на Москва, че Киев е разработвал незаконна програма за такъв тип оръжие. 
Вицепрезидентът Кaмала Харис е в Полша, където ще разговаря с президента и премиера на страната. Полша поема най-
големия поток украински бежанци. 
Близо 13 милиарда долара е размерът на поредния пакет финансова помощ, който Вашингтон одобри за Киев. Според 
американските власти от началото на военния конфликт в Украйна са загинали между 5000 и 6000 руски военни. 
Външните министри на Украйна и Русия - Дмитро Кулеба и Сергей Лавров, са в Анталия, където ще търсят 
дипломатически изход от кризата. Това е първата среща на високо ниво между двете държави от началото на руската 
инвазия в Украйна. 
"Никога не сме правили и никога не бихме направили нещо подобно на това военно престъпление с някой от 
градовете в Донецка, Луганска или която и да е област. С нито един от градовете на Земята. Защото ние сме хора. 
А вие? Заедно трябва да дадем на западните лидери кураж най-накрая на направят това, което трябваше да се 
случи още в първия ден на инвазията. Или да затворят украинското небе за руски ракети и бомби, или да ни дадат 
бойни самолети, за да го направим сами", заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. 
 
БНР 
 
√ Порталът ukraine.gov.bg дава необходимата информация за бежанците от Украйна 
Необходимата информация, както за бягащите от войната в Украйна, така и за тези, които искат да помогнат на 
бежанците, вече се публикува в единния информационен портал „България за Украйна“. Той е достъпен на адрес 
ukraine.gov.bg 
Налични са обяви за настаняване от частни лица и от държавни институции. 
Сайтът е достъпен на украински, руски, английски и на български език. Повечето от базите за отдих на министерства, 
ведомства и държавни фирми фигурират в списъка за настаняване, включително и базата на народното събрание във 
Велинград. Леглова база предлагат и много от общините. Има вече и обяви за работа. Всеки желаещ да стане 
доброволец може да избере организация, която участва в осигуряването на хуманитарна помощ.   
 
√ Бежанците от Украйна ще могат да получават от петък документ още на границата 
От този петък бежанците от войната в Украйна у нас ще могат да получат специален документ още на границата, с който 
да пребивават легитимно на територията на България. Това обяви във видеообръщение вицепремиерът по ефективно 
управление Калина Константинова: 
"Този документ им дава както права, така и задължения. От една страна, ще получат достъп до пазара на труда, 
образование здравеопазване и социална подкрепа. От друга, ще имат задължението да спазват законите на република 
България. Предвижда се и лицата, получили временна закрила, да имат право на помощ за настаняване и изхранване в 
общ размер на 40 лв без ДДС". 
По рано днес правителството активира европейската директива за временна закрила. 
От днес работи и единен информационен портал с необходимата информация, както за бягащите от войната, така и за 
тези, които искат да помогнат, поясни вицепремиерът Константинова: 
"На портала ще намерят информация за правна помощ, възможности за настаняване, важни контакти, адреси, полезни 
съвети, списък с подкрепа от граждански организации и активни дарителски кампании, както и обяви за работа". 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/kakva-e-poziciyata-na-kitai-za-voennite-deistviya-v-ukraina-1188002news.html
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√ Драгомир Заков: Няма военна заплаха за България заради войната на Русия в Украйна 
Няма военна заплаха за България заради войната на Русия в Украйна, заяви министърът на отбраната Драгомир Заков 
след участието си в парламентарната комисия по външна политика. 
В нея участват външният министър Теодора Генчовска, както и представители на службите. 
България няма да предоставя военни самолети на която и да е държава, каза министърът на отбраната  
"България използва Миг-29 за охрана на въздушното пространство, така че ние нямаме никаква възможност да 
предоставим самолети на когото и да било! Все пак нашето въздушно пространство трябва да бъде охранявано, то е 
пространство и на НАТО"! 
Българските институции са подготвени за различни сценарии в зависимост от развитието на конфликта. Най-големият 
риск за България, според Заков е: 
"В моменга имаме конфликт в Европа! Трябва да бъдем внимателни, защото това променя тотално средата на сигурност. 
Това е риск за България и не само за България, а за всички европейски държави! Променя се обстановката на сигурност 
на целия континент. Тя вече се промени, на практика. Българските институции са подготвени за всякакви сценарии. В 
зависимост как се развива кризата ще бъде съответно и реакцията. Има и превантивни мерки. Не бива да плашим хората, 
към момента няма военна заплаха за България! Нека да успокоим българските граждани!". 
Обстановката в Източна Европа във връзка с рисковете, произтичащи от войната в Украйна, както и възможните сценарии 
за развитие на ситуацията са били обсъдени днес на заседание на Съвета по сигурността, свикан от премиера Кирил 
Петков, съобщиха от правителствената пресслужба. 
 
√ Йордан Божилов е новият заместник-министър на отбраната 
Със заповед на премиера Кирил Петков за заместник-министър на отбраната е назначен Йордан Божилов. Над 20 години 
е работил в Министерството на отбраната като е преминал през различни длъжности и структури в министерството – 
главен експерт, началник на отдел, заместник-директор на дирекция „Политика за сигурност и отбрана“, директор на 
дирекция " Международно сътрудничество", началник на кабинета на министъра на отбраната. 
Божилов има магистърска степен по политология от Московския държавен университет и магистърска степен по право от 
Университета за национално и световно стопанство. Има завършени курсове и специализации в Женевския център за 
политика за сигурност, Европейския център за изследвания по сигурността Джордж Маршал, Германия и Колежа на НАТО 
в Рим. 
Йордан Божилов е основател и първи председател на организацията „Софийски форум за сигурност“, която се 
специализира в изследвания и организиране на събития в областта на сигурността, отбраната и международните 
отношения.  
 
√ БНБ очаква инфлацията да продължи да се ускорява 
БНБ очаква инфлацията да продължи да се ускорява до края на полугодието. Това става ясно от икономическия преглед 
на Централната банка. 
Редица проинфлационни фактори ще тежат върху икономиката през първото полугодие, изчисляват експертите от БНБ. 
Един от факторите е свързан с мораториума върху цените на енергоносителите за битовите потребители, който изтича в 
края на март. 
Върху потребителската кошница тежат цените на редица хранителни продукти, особено плодовете и зеленчуците, както 
и на услугите. 
Покачващата се инфлация най-вероятно ще доведе до затягане на паричната политика в световен мащаб, коментират от 
банката. Според експертите това би довело до оскъпяване на доходността по държавните облигации на страните от 
еврозоната, което ще рефлектира и върху българските държавни ценни книжа. 
От БНБ посочват, че анализът е направен на база на януарски данни, а предвид динамиката на събитията прогнозата е 
краткосрочна – само за първото полугодие. В нея се посочват рискове като международната конюнктура, но тъй като 
данните са от януари, негативните икономически последици от войната в Украйна не са включени в анализа. 
Целият "Икономически преглед" на БНБ може да видите ТУК. 
 
√ КЗК с две производства за евентуални нарушения при търговия с горива 
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''Нещо повече'' 
Комисията за защита на конкуренцията реагира на ситуацията с паниката на пазара на горивата, която се създаде 
миналата седмица. Пред депутати в Икономическата комисия на парламента заместник-председателят на регулатора 
Димитър Кюмюрджиев обясни, че КЗК няма отношение към ценообразуването и към вериги, които нямат господстващо 
положение на пазара. 
Тази комисия не е орган, който защитава потребителите, и не се интересува от цените, а от съществуването на картели, 
заяви той и подчерта, че КЗК не разследва спекула и не влияе на ценообразуването. 
Комисията работи по две текущи производства за евентуални нарушения при реализацията на горивата на територията 
на страната.  
 
√ Проф. Дронзина: Тесните връзки с Русия ще отведат Китай в дълбока репутационна дупка 
"Отношенията му с Русия са много по-скромни" 
Интервю на Снежана Иванова с проф. Татяна Дронзина в предаването ''12+3'' 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_ec_r_2021_04_bg.pdf
https://bnr.bg/post/101613438/kzk-s-dve-proizvodstva-za-eventualni-narushenia-pri-targovia-na-goriva
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"Китай е супер прагматичен геополитически играч. Убедена съм, че в момента Пекин пресмята кое ще му излезе по-
изгодно - дали да се възползва от кризата, за да получи от Русия повече енергоносители на безценица, или ще има по-
голяма стойност за него продължаването на добрите отношения с развития свят. Най-големият външноикономически 
партньор на Китай е Западът. Отношенията му с Русия са много по-скромни". 
Това каза пред БНР проф. Татяна Дронзина, политолог и университетски преподавател.  
По думите ѝ демонстрирането на тесни връзки с Русия сега ще отведе Китай в една дълбока репутационна дупка. 
Според нея в краткосрочен план Пекин ще трябва да реши като най-близък стратегически партньор на Москва как да се 
справи с политическата и икономическа изолация, която може да му причини неговата тясна привързаност към Русия. 
"Икономическите гиганти на ЕС, които са от критична важност за китайската инициатива "Един пояс - един път" вече 
дадоха сигнали, че ще изискват много повече от един демонстриран, но безсъдържателен неутралитет. Точно преди 
войната в Украйна, германският външен министър предупреди, че ако Китай толерира руската инвазия, Берлин не може 
да има нормални отношения с Пекин", коментира още тя.  
Проф. Дронзина изказа мнение, че какъвто и да е изходът от войната на Русия в Украйна - това ще е краят на Путин. 
Интервюто на Снежана Иванова с проф. Татяна Дронзина в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Фон дер Лайен: ЕС има достатъчно природен газ до края на зимата 
Закупихме достатъчно количества втечен природен газ 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в сряда пред телевизиите ARD и ZDF, че единният 
блок е закупил достатъчно втечнен природен газ, за да бъде независим от руския внос до края на тази зима. 
Това беше постигнато чрез споразумения за доставка с други страни, отбеляза тя. 
Важно е да се създадат съвместни съоръжения за съхранение на газ, бързо да се разширят възобновяемите енергийни 
източници и да се пести енергия, подчерта Фон дер Лайен, визирайки предложения от ЕК вчера план за рязко 
намаляване на зависимостта на Европейския съюз от руското синьо гориво. 
В същото време тя защити решението на ЕС, различаващо се от това на САЩ, да продължи да доставя петрол от Русия. 
"Ако комбинираме всичко това, т.е. други доставчици на газ, възобновяеми енергии, спестяване на енергия и го 
използваме разумно и интелигентно, тогава можем да станем независими от руския газ много по-бързо“, каза фон дер 
Лайен в сутрешното предаване на ZDF. Когато става въпрос за петролно ембарго срещу Русия, Европа трябва да внимава 
да не си навреди твърде много. 
Пакетите от санкции, които бяха наложени на Русия досега заради нейната агресивна война срещу Украйна, оказаха 
ефект и нанесоха сериозни щети на руската рубла и руската икономика, отбеляза тя. 
"Настроихме пакетите от санкции по такъв начин, че да можем да постигнем максимален ефект върху Русия, без да 
нанасяме твърде много вреда на себе си. Това също означава, че американците могат да се справят по-добре без 
доставки на петрол от Русия, отколкото ние", каза Фон дер Лайен, коментирайки наложената от САЩ забрана за  вноса на 
руски петрол и газ в страната, съобщава агенция Dow Jones news. 
"Винаги трябва да имаме предвид, че цените на петрола не трябва да ескалират твърде много, да не се повишават 
твърде много, защото това от своя страна би ни отслабило", отбеляза тя. 
Фон дер Лайен похвали силно Полша, Унгария, Румъния и Словакия за приемането на украински бежанци. "Страхувам се, 
че това е само началото", каза Фон дер Лайен по повод бежанската вълна от Украйна. Вероятно ще преживеем "много 
по-висок брой бежанци". 
"Но намирам за дълбоко впечатляващо колко възприемчив е и колко сплотен и единен е Европейският съюз. В момента 
това е силата на ЕС. Сплотени сме и действаме бързо“, заключи председателят на Европейската комисия. 
 
√ Газът в Европа поевтинява с близо 28% към 155 евро за мегаватчас 
Цените на природния газ в ЕС бележат солидно понижение с близо 28% по време на търговията в сряда, установявайки 
се по-трайно под нивото от 200 евро за мегаватчаса (MWh). 
Към 17.00 часа българско време фючърсите на нидерландския газов хъб TTF с доставка през април се сриват с близо 28% 
към 155 евро за MWh и вече отстъпват с над 50% от рекордния връх от 345 евро, достигнат на 7 март. 
За поевтиняването на газа допринася изявлението на шефа на ЕК Урсула фон дер Лайен, че ЕС разполага с достатъчно 
количества природен газ до края на зимния сезон, за да не зависи от руския внос. 
Оповестеният вчера план на ЕК за рязко намаляване на зависимостта от руски природен газ до края на 2022 г. също 
допринася за днешното солидно поевтиняване на синьото гориво. 
В същото време 27-те страни членки на ЕС нямат съгласие относно евентуална забрана на вноса на руски петрол и газ, 
като Съюзът в крайна сметка не се присъедини към САЩ и Обединеното кралство по отношение на наложеното от тях 
ембарго върху вноса на руски горива. Това също допринася за днешното поевтиняване на европейския природен газ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101613253/prof-dronzina-nai-golemiat-vanshnoikonomicheski-partnyor-na-kitai-e-zapadat


9 

 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
√ Русия напуска Съвета на Европа 
Русия повече не възнамерява да участва в Съвета на Европа, тъй като неприятелски на Русия страни от ЕС и НАТО, обяви 
днес руското външно министерство, цитирано от Ройтерс. 
Министерството посочва в свое становище, че страни от ЕС и НАТО работят срещу организацията, която има за цел да 
пази правата на човека, върховенството на закона и демокрацията. 
 
√ Путин и Шолц са обсъдили усилията за прекратяване на бойните действия в Украйна 
В телефонен разговор президентът на Русия Владимир Путин и германският канцлер Олаф Шолц  са обсъдили 
дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия в Украйна и установяването на хуманитарни коридори за 
евакуация на цивилни, пише агенция "Интерфакс", като цитира Кремъл.  
Путин е информирал Шолц за последния кръг преговори между Киев и Москва.  
Двамата лидери ще продължат контактите си по въпроса.  
 
√ Русия наложи лимит за тегления в долари, рублата продължава да се срива 
Централната банка на Русия ограничи достъпа до сметките в чуждестранна валута, а президентът Владимир Путин 
отмени данък добавена стойност при инвестиране в злато. 
От вчера до 9 септември клиентите на руските банки ще могат да изтеглят не повече от 10 000 долара от сметките си в 
чуждестранна валута. Сметките ще се запазват във валутата, в която са открити и върху тях ще се начислява съответният 
лихвен процент. Тегленето в брой обаче ще бъде възможно само в щатски долари. Ако даден клиент иска да получи 
сума, надвишаваща установения лимит, то тя ще се изплаща в рубли по курса за деня. 
От Централната банка твърдят, че 90% от влоговете във валута не надхвърлят 10 000 долара, така че повечето клиенти ще 
могат да изтеглят парите си. Междувременно президентът Владимир Путин пописа указ, който отменя данъка добавена 
стойност от 20% върху инвестициите на физически лица в злато. Документът влиза в сила със задна дата - от 1 март т.г. 
На този фон националната валута продължи да се обезценява спрямо долара и еврото, достигайки исторически рекорди 
- 117 рубли за едни долар и 127 рубли за едно евро. 
 
√ Русия обмисля национализиране на активи на чуждите фирми, напускащи страната 
Руската управляваща партия "Единна Русия" заяви в сряда, че е предложила нов законопроект, за да гарантира 
"социално-икономическата стабилност" на страната. Наред с други предложения, предложението се фокусира върху 
национализирането на чужда собственост на фирми, които решат да напуснат Русия, съобщава Ройтерс. 
Според "Единна Русия" правителствена комисия е одобрила първата стъпка към национализиране на активи на 
чуждестранни фирми, които напускат страната след икономическите санкции срещу Украйна. 
В изявление на "Единната Русия" в приложението за съобщения "Телеграм" (Telegram) се казва, че комисията по 
законотворческа дейност е подкрепила законопроект, който позволява на фирми, имащи над 25% чуждестранна 
собственост от "неприятелски държави" (държави от руския т.нар. "черен списък"), да бъдат поставени в т.нар. "външна 
администрация", включваща  администрация, синдик и ликвидация. Тези процеси по принцип се използват за закриване 
на дела на неплатежоспособно дружество. 
"Това ще предотврати фалит и ще запази работни места", се казва в изявлението на руската управляваща партия. 
Корпоративните действия на западния свят спрямо Русия заради нейната инвазия в Украйна варират значително, като 
някои фирми като американския автомобилен производител "Форд" затварят временно заводите си в страната, но други 
като британската енергийна компания "Бритиш Петролиум" се ангажират да я напуснат. 
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"Единна Русия" също така заяви, че според предложения законопроект компаниите, които са обявили, че напускат Русия, 
могат да откажат да влязат във "външна администрация", ако в рамките на пет дни възобновят дейността си на 
територията на страната или продадат акциите си, при условие че бизнесът и служителите останат. 
В противен случай съдът ще назначи временна администрация за три месеца, след което акциите на новата организация 
ще бъдат пуснати на търг, а старата ще бъде ликвидирана, пише в разглеждания законопроект. 
Руският президент Владимир Путин подписа по-рано нов законодателен пакет, който ще противодейства на 
въздействието на санкциите, наложени от Запада. Правителството тепърва ще уточнява точните мерки, които пакетът ще 
включва, напомня Ройтерс. 
Според мнозинството икономисти и анализатори евентуален подобен ход ще нулира възможността на чуждестранните 
компании някога да се завърнат в Русия. 
 
√ ОАЕ ще призоват членовете на ОПЕК да увеличат добива на петрол 
Петролът поевтинява с около 7%, отстъпвайки от 14-годишните върхове 
Посланикът на Обединените арабски емирства във Вашингтон Юсеф ал-Отайба заяви в сряда, че ОАЕ ще призоват 
другите членове на ОПЕК да увеличат нивата на добива на петрол. 
"Ние подкрепяме увеличаването на производството и ще насърчаваме ОПЕК да обмисли по-високи нива на 
производство“, заяви посланикът пред "Файненшъл таймс". 
"ОАЕ са надежден и отговорен доставчик на енергия за глобалните пазари повече от 50 години и вярваме, че 
стабилността на енергийните пазари е от решаващо значение за световната икономика", допълни той. 
И Си Ен Ен съобщи, че Обединените арабски емирства подкрепят увеличаването на добива на петрол и ще насърчават 
ОПЕК да обмисли по-висок добив. 
Посланикът на ОАЕ във Вашингтон също така каза, че решението е мотивирано от кризата в Украйна, която тласна цените 
на суровия петрол до техен близо 14-годишен пик. 
Междувременно петролът поевтинява с около 6-7%, отстъпвайки от 14-годишните върхове, достигнати по-рано тази 
седмица. 
Фючърсите на петрола Брент с доставка през май се понижават със 7% към 119 долара за барел, а априлските фючърси 
на американския лек суров петрол WTI - с около 6% към 116,50 долара за барел. 
На 7-и март петролът Брент поскъпна до 139,13 долара за барел, а петролът WTI - до 130,50 долара, като и двата типа 
фючърси достигнаха най-високи цени нива от юли 2008 г. насам. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
Природният газ в Европа пък вече поевтинява с цели 30% в рамките на деня към 150 евро за мегаватчас, отстъпвайки с 
над 50% от рекордния ценови връх около 345 евро, достигнат в началото на седмицата. 
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Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
3e-news.net 
 
√ Електронната идентификация се очаква да бъде изградена през 2022 гoдина 
Правителството възложи на министъра на електронното управление да изгради технологична възможност за електронна 
идентификация чрез мобилно устройство в рамките на 2022 година, решиха министрите на заседанието си вчера. 
Министърът на електронното управление трябва да предложи необходимите в тази връзка промени в свързаното 
законодателство. 
Целта на приетия акт е да се предостави допълнителна възможност за отдалечено идентифициране на потребителите на 
електронни административни услуги още през настоящата календарна година. 
По този начин се решава дългогодишният проблем с липсата на широко разпространено, достъпно, сигурно, лесно за 
използване и безплатно средство за електронна идентификация, разположено удобно в мобилно устройство. 
Наскоро държавата даде възможност да се лицензират частни схеми по електронна идентификация. Тази процедура 
вече е факт и дава възможност частни схеми да подадат документи за регистрация като частна схема за електронна 
идентификация, които България да нотифицира и защити пред Европейската комисия. 
 
√ Държавата подготвя законови поправки за улесняване на инвестициите в зелена енергия 
Държавата подготвя промени в Закона за енергетиката и Закона за устройство на територията за облекчаване на 
инвестициите в зелена енергия. Целта е да се облекчи бизнеса и домакинствата, за да могат да изграждат по-лесно 
собствени централи за зелена енергия, обясни говорителят на правителството Лена Бориславова след вчерашното 
заседание на Министерски съвет. 
Очакваме в следващите дни да влезе за гласуване този проект в Народното събрание, съобщи енергийният министър 
Александър Николов. Той припомни, че цената на зелената енергия е възможно най-ниската, а правителството води 
преговори с инвеститори, които биха желали да инвестират във възобновяема енергия у нас. Ще съдействаме с всички 
възможни механизми за разходите на бизнеса за електроенергия да се намалят бързо, обясни Николов. 
С бизнеса сме в постоянен контакт и той не е прекъсвал от декември месец. Няма как да се променят помощите всеки 
ден. Цените на тока, на петрола и на газа се менят ежеминутно по борсите, припомни Николов. Цената на 
електроенергията е пряко свързана с цената на газа. Планирането на компенсациите за бизнеса трябва да бъде 
съобразено с контекста на геополитическста ситуация. Наблюдаваме всичко и следим динамичната обстановка с цените. 
Естествено, че при възможност ще обсъдим възможността за удължаване на компенсациите. 
"Не мисля, че рафинерията "Лукойл" ще има проблем. Там има алтернативни доставки на петрол. Няма индикации за 
намаляване на потока от руски газ. Няма как да предвидим всички ходове по време на война. Това е абсолютно 
невъзможно. Вече няколко пъти съм обяснил какво ще направим, ако се случи намаляване на на доставките на газта. 
Говоря за хранилището в Чирен, алтернативи доставки на втечнен газ, който да се смесва с микса на Булгаргаз", разкри 
той.  
"Мерките за компенсации за бизнеса са разписани до 31 март. Разбира се, че не се изключва възможността за тяхното 
удължаване. Както министър Николов каза вече, винаги можем да седнем на масата и да разговаряме", обяви от своя 
страна вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев.  
"И в момента рафинерията на "Лукойл" работи с над 40% доставки на чужд петрол, а не на руски. Това може да се вдигне 
и до 100%. За газа не очакваме спиране на доставките, но дори и това се случи има алтернатива с доставката на втечнен 
газ. Тогава обаче цената ще е друга. Мораториумът няма да продължи да действа след 31 март. Тогава енергийният 
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регулатор ще взима решение за цените. Няма основания и не очкавам някакви драматични промени в цените на парното 
и тока за битовите потребители", категоричен бе Василев. 
Николов припомни, че държавните енергийни компании в момента работят на максимален капацитет като целта е да се 
ограничи поскъпването на пиковите цени на електроенергията. Следващите дни се очаква да заработи и обновената 
турбина 1 на ПАВЕЦ „Чаира“. Според плановете на НЕК турбината се очаква да влезе в експлоатация на 15 март. 
 
√ Средният осигурителен доход спада със 79.88 лева през януари до 1186.57 лева 
На годишна база, спрямо януари 2021 година, повишението е с 28.8 лева от 1157.77 лв. за януари 2021 г., сочат 
обобщените данни на НОИ 
Националният осигурителен институт (НОИ) обяви 1186.57 лв. среден осигурителен доход (СОД) за януари 2022 година, 
който спада със 79.88 лева спрямо предходния месец, когато НОИ обяви СОД за декември 2021 година в размер на 
1266.44 лв. 
Средномесечният осигурителен доход (СмОД) за страната за периода от 01.02.2021 г. до 31.01.2022 г. е 1171.56 лв. и 
нараства с 2.31 лева спрямо предходния месец, когато НОИ обяви СмОД в размер на 1169.25 лв. за декември 2021 
година. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите 
на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
Динамика на месечния СОД за една календарна година: 
Януари 2021 г. – 1157.77 лв. 
Февруари 2021 г. – 1149.49 лв. 
Март 2021 г. – 1150,92 лв. 
Април 2021 г. – 1157.26 лв. 
Май 2021 г. – 1179 лв. 
Юни 2021 г. – 1138.18 лв. 
Юли 2021 г. - 1148.90 лв. 
Август 2021 г. – 1143.90 лв. 
Септември 2021 г. – 1165.95 лв. 
Октомври 2021 г. – 1180.40 лв. 
Ноември 2021 г. – 1191.79 лв. 
Декември 2021 г. – 1266.44 лв. 
Януари 2022 г. – 1186.57 лв. 
Това показва, че СОД за една година се е увеличил с 28.8 лева от 1157.77 лв. за януари 2021 година. 
 
√ Понижение с 3.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 624.63 лв. за MWh с ден за доставка 10 
март 2022 г. 
Вчера енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 624.63 лв. за MWh и обем от 88 644.80 MWh с ден за доставка 10 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 3.6 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 602.26 лв. за MWh, при количество от 46 158.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 486.70 MWh) е на цена от 647.01 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа 
Борсата стартира при средна цена от 694.25 лв. за MWh и количество от 3394.5 MWh. 
Най-ниската стойност от 293.39 лв. за MWh (3940.1 MWh) е отчетена за 14 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 937.44 лв. за 
MWh при количество от 3544.6 MWh. Много висока е и постигнатата стойност и за 08 часа – 850.01 лв. за MWh (4098.6 
MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 342.9 лв. за MWh при количество от 3480.3 MWh. 
Спрямо стойността от 647.96 лв. (331.30 евро) за MWh за 9 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 10 март 2022 г. се понижава до 624.63  лв. за MWh (спад с 3.6 %) по данни на БНЕБ или 319.37 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 9 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 642.90  MWh при средно претеглена дневна цена от 767.00 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     31,00%    2166.28 
Кондензационни ТЕЦ   49,36%    3448.74 
Топлофикационни ТЕЦ   5,31%    371.01 
Заводски ТЕЦ    2,23%    155.54 
ВЕЦ     0,89%    61.95 
Малки ВЕЦ    1,76%    123.01 
ВяЕЦ     3,06%    213.61 
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ФЕЦ     5,72%    399.68 
Био ЕЦ      0,68%     47.2 
Товар на РБ         5770.05 
Интензитетът на СО2 е 436g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ Цените по енергийните борси в Европа тръгнаха надолу, но все още са на нива над 320 евро/мвтч 
Румънската OPCOM затвори при цена от 324,55 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 349,80 евро/мвтч за базова 
енергия 
Цените по енергийните борси в Европа започнаха да се понижават, но високите им нива от последните дни създаваха 
сериозно напрежение за небитовите потребители в ЕС. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 324,55 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 10 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 317,87 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 331,23 
евро/мвтч. Най-високата цена от 545,54 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 
150,01 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 285,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 10 март ще бъде 349,80 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 171,94 гвтч. Максималната цена ще бъде 480,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 225,60 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 10 март е 324,55 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 317,87 евро/мвтч. Най-високата цена от 545,54 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 
ч тя ще бъде 150,01 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 78 450,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 10 март на Словашката енергийна борса е 324,35 евро/мвтч. На Чешката 
енергийна борса базовата цена ще бъде 296,17 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава ще бъде в 19 ч и тя ще е 
545,54 евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 8 ч и тя ще е 436,06 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 
Словакия в 14 ч и тя ще бъде 150,01 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в Чехия в 24 ч като тя ще бъде 130,01 
евро/мвтч. 
 На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 10 март е 365,05 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
398,86 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 80 626,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 440,70 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч тя ще бъде 175,32 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 279,15 евро/мвтч на 10 март. Пиковата цена ще бъде 271,07 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 483 449,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 436,06 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 123,93 евро/мвтч. 
 
√ Делът на вятърните мощности на 8 март в производството на електроенергия в Европа е 13.1 % 
Общото производство на електроенергия във всички страни на Европа за 8  март е в обем от 8 512.9 GWh. 
Конкретно в страните от ЕС ежедневното производство на електроенергия за този ден е 7 706.2 GWh. Делът на газа е 
1 456.3 GWh или 18.9 %, по данни не energy charts. Ядрената енергетика е с дял от 25 % или 1925.6 GWh, а на фосилните 
горива – 43.1 % или 3320.9 GWh. 
Делът на вятърните мощности в производството на електроенергия в Европа на 8 март 2022 г. достига до 13.1 %, спрямо 
10.6 % ден по-рано сочат данните на WindEurope. 
От този дял от 13.3 % за 8 март 1.061 GWh или 11 % се падат на континенталните вятърни централи, а 210 GWh, или 2.2 % 
на офшорните (морските). 
Конкретно за България данните сочат за участие с едва 0.9 % или 1.1 GWh. 
Според данните на energy charts, които обаче не включват мощностите за собствена употреба – производството на 
вятърна енергия в Европа на сушата за осми март е 11.3 % или 870.4 GWh, а от морски централи – 109.0 GWh или 1.4 %. 
Конкретно за България общото производство на електроенергия от 165.5 GWh. 
Делът на вятъра е 1.1 GWh или 0.7%. Участието на газа намалява до 9.4 GWh или 5.7 %. Слънчевите мощности са с нисък 
дял предвид сезона – 0.8 GWh или 0.5 %. 
Съответно въглищните мощности държат най-висок дял – 85.4 GWh или 51.6 %, следвани от ядрената енергетика – 52.1 
GWh или 31.5 %. 
 
√ С очаквания ръст на използването на батерии ЕС обмисля увеличаване на изискванията за тяхното рециклиране 
В момента започват сериозни дебати в Европейския парламент за увеличаване на изискванията за рециклирането на 
батерии, каза на пресконференция преди началото на обсъжданията Симона Бонафе, член на Групата на Прогресивния 
алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Новите изискванията ще касаят всички цели за 
рециклиране на батерии като основният фокус ще бъде върху лития, който е основната суровина за реализирането на 
прехода към електрическа мобилност. На въпрос дали Зеленият преход не е прехвърляне от една зависимост като от 
руския газ към друга от литий от страна на Китай, тя отговори, че нямаме друга алтернатива и затова ще се приемат 
повече по-високи цели за рециклиране, за да може да се използват тези суровини многократно. ЕС трябва да постигне 
въглеродна неутралност до 2050 година и трябва да приложи всички възможни начини да постигне независимост при 
използването на ресурси, но това няма как да се случи ако не се използват всички възможни алтернативи и варианти, 
допълни тя. 
Дебатите в ЕС тепърва предстоят. Повече информация за доклада, който представя Симона Бонафе може да видите ТУК. 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124814/SIMONA_BONAFE/home
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Целта на новото законодателство е да се постигне проследяване на целия жизнен цикъл на батериите, които се 
използват в страните-членки на ЕС. 
Литият трябва да бъде класифициран като суровина и да се поставят сериозни цели за неговото рециклиране. 
Батериите, използвани за сцепление в леки транспортни средства, като електронни велосипеди и електронни скутери, не 
бяха ясно класифицирани като батерии съгласно Директива 2006/66/ЕО и съставляват значителна част от пазара поради 
нарастващата им употреба в градските устойчиви мобилност. Поради това е целесъобразно тези батерии, които се 
използват в леки транспортни средства, да се класифицират като нова категория батерии, а именно батериите за леки 
транспортни средства. 
Европейската комисията, подпомагана от Европейската агенция по опазване на околната среда трябва да направи 
цялостна и системна оценка на опасните вещества в батериите, посочва доклада за батериите. Тази оценка трябва да се 
съсредоточи по-специално върху химическите батерии, които се използват в големи количества на пазара, развиващите 
се и нововъзникващите химии и наличието на подходящи алтернативи на оловно-киселинните промишлени и 
автомобилни батерии и на никел-кадмиевите промишлени батерии. 
Батериите в стационарните системи за съхранение на енергия от батерии, батериите за леки транспортни средства и 
батериите за електрически превозни средства трябва съдържат система за управление на батерията, която съхранява 
данни. Тази система за управление на батериите трябва да включва информация за здравословното състояние, 
безопасността и очаквания живот на батериите, така че тези аспекти да могат да бъдат определени по всяко време от 
крайния потребител или всяка друга трета страна, действаща от негово име. 
Това ще бъде едно от ключовите нови законодателства в областта на околната среда следващите месеци. 
 
√ Настоящата енергийна криза е сравнима с петролния шок от 1973 г. 
Сегашната енергийна криза и скокът на цените са сравними по сила и внезапност с петролния шок от 1973 година, заяви 
френският министър на икономиката Брюно Льо Мер, цитиран от Франс прес. Инвазията в Украйна, започнала на 24 
февруари, и последвалите мащабни санкции срещу Москва доведоха до скок на цените на петрола и газа в целия свят - 
над 120 долара при черното злато, което е близо до историческия му рекорд, и безпрецедентни нива в стойността на 
газа. 
Според Льо Мер обаче втори мащабен план за държавни помощи във Франция, приет след програмата срещу ефектите 
от Ковид-19, само ще засили нарастването на цените. Френският министър каза това в началото на конференция за 
енергийната независимост в Париж. Европа е изключително зависима от руската енергия и се опитва да намери 
противодействие на това в близките месеци. 
"Все едно да сипвате бензин върху пожар", посочи той. "През 1973 година подобна мярка предизвика добре известния 
ни инфлационен шок, накара централните банки силно да увеличат лихвите, а това уби растежа", допълни министърът. 
"Това си има термин, стагфлация, а тъкмо това не искаме да преживеем отново през 2022 година", подчерта Льо Мер. 
По думите му най-добрият отговор е пълната независимост на доставките. Той изброи предлаганите от Франция и Европа 
решения, сред които повече газови резерви за идната зима, диверсификация на доставчиците и защита на най-
засегнатите домакинства и предприятия. 
На фона на войната в Украйна, ден по-рано, Вашингтон реши да забрани вноса на течни изкопаеми горива от Русия, а 
Великобритания обяви постепенно спиране на доставките на руска енергия до края на 2022 година. Европейският съюз 
засега не обявява ембарго за руския внос, който покрива 40 процента от нуждите му от природен газ и 30 процента от 
петролното потребление. 
 
√ Щатският долар се обезценява спрямо повечето валути в очакване на нови данни за инфлацията в САЩ 
Индексът ICE Dollar, който показва представянето на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски 
франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижи с 0.13%  
Американският долар се обезценява спрямо повечето основни валути, с изключение на японската йена и китайския юан, 
тъй като инвеститорите продължават да оценяват геополитическите и икономическите рискове, свързани с военната 
операция на Русия в Украйна, и очакват новите данни за инфлацията в САЩ. През последните дни военният фактор и 
наложените срещу Русия санкции оказаха негативно влияние върху световните пазари. Всъщност конфликтът доведе до 
рязко повишаване на цените на суровините, което засили опасенията за по-нататъшния икономически растеж и 
инфлационния натиск. 
На този фон централните банки по света са изправени пред нови предизвикателства. Пазарът очаква Федералният резерв 
на САЩ (Фед) да повиши лихвените проценти с 25 базисни пункта на заседанието през март, но управителят на 
централната банка на САЩ Джером Пауъл вече даде знак, че вратата за по-агресивни мерки на паричната политика 
остава отворена, ако инфлацията продължи да тежи на икономиката. 
Инвеститорите очакват в четвъртък да бъдат публикувани нови данни за изменението на потребителските цени в САЩ 
през февруари. Анализаторите прогнозираха инфлацията да се ускори до 7.9% на годишна база от 7.5% месец по-рано. 
Индексът ICE Dollar, който показва представянето на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижи с 0.46%, а по-широкият индекс WSJ Dollar 
Index, в който са включени 16 валути, спадна с 0.28%*. 
Доларът се обезценява спрямо повечето основни валути, с изключение на японската йена и китайския юан. 
След като губеше от началото на седмицата, еврото се повиши с 0.53% до 1.0949 долара, след като агенция „Блумбърг“ 
съобщи, че Европейският съюз обмисля съвместно емитиране на облигации за финансиране на разходите за енергетика 
и отбрана в условията на руската инвазия в Украйна. Очаква се ЕС да представи план тази седмица след извънредна 
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среща на върха във Версай. Съвместното набиране на средства ще бъде вторият общоевропейски план за разходи след 
пакета NextGenerationEU за възстановяване на щетите от пандемията COVID-19. Междувременно в четвъртък се очаква 
Европейската централна банка (ЕЦБ) да вземе решение за паричната си политика и да оповести последните си 
макроикономически прогнози, като пазарните участници не очакват промени в разходите по заемите въпреки рекордно 
високата инфлация в условията на настоящия геополитически риск. 
Британският пануд също е във възход спрямо долара, след като отстъпваше и удари в края на миналата седмица 1.3157 
долара, което е най-ниското ниво от декември 2020 г., когато Обединеното кралство все още беше част от ЕС. В сряда 
паундът се повишава с 0.32% до 1.3134 долара за една британска лира. Валутните трейдъри се опитват да преценят как 
ескалацията на напрежението, свързано с войната в Украйна, и нейното икономическо въздействие могат да променят 
графика за повишаване на лихвените проценти на Английската централна банка в краткосрочен план, като в момента 
паричните пазари залагат на трето увеличение на лихвения процент от АЦБ с 25 базисни пункта по-късно през месеца. 
Стоковите валути отново са във възход, тъй като суровините продължават да поскъпват, а петролът регистрира ново 
повишение – американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 0.36% до 124.14 долара за барел с доставка през април, а 
европейският вид Brent се повиши с 0.69% до 128.86 долара за барел, също с доставка през април. 
Канадският долара и норвежката крона, които са най-много зависими от петрола се повишиха съответно с 0.36% до 
1.2840 канадски долара за един американски и с 0.48% до 8.9412 крони за един долар. 
Поскъпват още съименниците от Азия. Австралийският долар се повишава с 0.59% до 0.73114 щатски долара за един 
австралиец, а новозеландският долар нараства с 0.50% до 0.68352 щатски долара за едно „киви“. 
Сред валутите, които отстъпват на долара в Азия са японската йена и китайският юан. Щатският долар се повиши с 0.04% 
до 115.77 йени за един долар, заплашвайки да преодолее скорошната си подкрепа, след като шефът на централната 
банка Харухико Курода изключи възможността тази седмица да затегне паричната политика, за да се справи с евентуално 
повишение на инфлацията, предизвикано от суровините. Японската централна банка многократно е заявявала, че ще 
запази свръхразхлабената си парична политика, за да подкрепи икономическото възстановяване и да постигне целта си 
за 2% инфлация. Търсенето на йената като сигурно убежище също отслабна, тъй като търговците преоцениха рисковете, 
свързани с войната в Украйна и поскъпването на суровините. 
 
Дума 
 
√ Асен Василев: Няма да бъде удължен мораториумът върху цените на тока, парното и водата 
Мораториумът върху цените на тока, парното и водата няма да бъде удължаван след 31 март. Това заяви на брифинг 
пред медиите министърът на финансите Асен Василев, информира „Дарикнюз“. „КЕВР подготвя ценово решение, което 
да влезе в сила, след изтичането на мораториума. Това ценово решение, по предварителна информация, няма да доведе 
до повишаване на цените на електроенергията за бита“. 
По думите му не се очаква драстично поскъпване на парното заради повишението в цената на природния газ. „Има има 
друг проблем, че „Топлофикация София“ не си плаща дълговете и доставките към „Булгаргаз“, отчете още той. 
На въпрос има ли индикации, че може да бъде спряно подаването на газ от Русия към България, Василев отговори: „Към 
момента няма никакви индикации за намалено налягане по подаването на природен газ“. 
Той напомни какви са мерките на властите в случай на намаляване на газоподаването, по което и да е трасе: Удължен с 
един месец е периодът, в който може да има подаване от газохранилището в Чирен. Сега е удължен до 30 април. 
„И в момента Лукоил работи с 40% неруски петрол, те могат да се вдигнат до 100%. За момента там не очакваме 
проблем, освен ако Босфорът не затвори за търговски кораби. Но дори и тогава имаме за 90 до 120 дни количества, без 
ограничаване на потреблението“, каза още министърът. По думите му не се очаква прекъсване на доставките на газа. Но 
ако се стигне до там има възможност достатъчни количества газ да бъдат доставени от терминалите за втечнени 
количества, но при по-различна цена. 
 
√ Министър Нинова: Цена от 5 лева за олио в магазините е спекула 
„Цена от 5 лв. за литър олио по магазините е спекула. Производствената цена на литър олио е 2 лв. Сами разбирате, че 
разликата от 2 до 5 не е оправдана. Твърдението от днес, че спирането на внос от Украйна и Русия на слънчогледово 
семе е една от причините за вдигането на цените е неоснователно. В България в момента имаме 1 500 млн. т. 
слънчогледово семе, което стига за четири години и половина за производство на олио, тоест липса на суровина няма. 
Това, което забелязваме в последните дни: собствениците на слънчоглед и производителите на олио задържат 
количества в складове и фабрики в очакване да се вдигне още цената или в очакване да го изнесат на по-високи цени, 
тъй като в момента има недостиг в Европа и света на слънчогледово семе - цената скочи на международните пазари. 
Нашата роля е да помогнем на българския народ в този труден момент и да спрем спекулата с цените. Искам да им кажа, 
че няма да позволим малцина да станат милионери за няколко дни на гърба на българския народ с повишаването на 
цените.  
От днес задвижваме Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по сигнал за картел, господстващо положение, всички 
възможности в закона. Комисията за защита на потребителите (КЗП) е на проверки - ще влезем във всеки склад, ако 
трябва и ще установим какво се случва там. Комисията по стоковите борси и тържища тръгва по всички пазари, за да се 
установи какво се крие. Искаме да кажем на всички, че държавата винаги ще подкрепя белия сектор, предприемачите, 
които работят на пазарни принципи  и на конкурентна основа, но онези, които в момента се опитват да печелят 
свърхпечалби на гърба на българския народ, ще им кажа: ще срещнете цялата сила на държавата, всичко, което ни 
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позволява закона, всички институции ще се вдигнат на крак и няма да позволим, чрез спекула да изнудвате в тези трудни 
моменти  на кризи българския народ.“ 
Това каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова след заседание на Министерски 
съвет. 
 
√ Иво Христов: Днес в Европа има две партии: на мира и на войната 
“В партията на войната Путин не е сам. Там са и лобито на шистовия газ, военната индустрия и глобални 
корпоративни интереси”, смята евродепутатът 
„От осем години ние и руснаците живеем в света на своята пропаганда. Ние развявахме нашите принципи, а Москва ни 
плашеше с военната си мощ. Русия стори непростимото и вече се наблюдаваме през прицела на оръжията. А какво стана 
с нашите принципи?“ 
Това заяви българският евродепутат Иво Христов в свое изказване по време на пленарното заседание на Европейския 
парламент в Страсбург. 
„Ако беше приложен принципът на отворените врати на НАТО, днес всички ние вече щяхме да сме във война с Русия. 
Отказахме диалог. Не платихме цената на мира, сега плащаме цената на войната. Украйна разчиташе на нашата закрила, 
днес ние разчитаме Украйна да ни закриля. Изпращаме оръжие. Опасна ескалация, което може да прехвърли огъня 
върху най-близките страни от Съюза. Отваряме бърза писта за Украйна, с което не решаваме никой от проблемите ѝ, но 
се отричаме от собствените си критерии“, каза още Христов. 
„Днес в Европа има две партии: на мира и на войната. В партията на войната Путин не е сам. Там са и лобито на шистовия 
газ, военната индустрия и глобални корпоративни интереси, които деградират Европа от конкурент в обикновен пазар“, 
смята българският евродепутат. 
„В партията на мира сме всички останали. Приветствам усилията на президента Макрон. Няма военно решение на 
конфликта. Нужен е реализъм и диалог. Но първо: незабавно прекратяване на огъня.“ 
 
Мениджър 
 
√ БНБ очаква ръст на външното търсене на български стоки и услуги 
Българската народна банка (БНБ) очаква външното търсене на български стоки и услуги да нараства на годишна база през 
първата половина на годината, като се прогнозира темпът постепенно да се забави спрямо наблюдавания през 
последното тримесечие на 2021 г. Това пише в редовния тримесечен "Икономически преглед" на Централната банка. 
За периода януари-ноември 2021 г. излишъкът по общото салдо на текущата и капиталовата сметка на България се 
понижи спрямо съответния период на 2020 г. главно под влияние на по-високия дефицит по търговския баланс. През 
първата половина на 2022 г. очакваме излишъкът по общото салдо на текущата и капиталовата сметка в процент от БВП 
да се повиши спрямо края на 2021 година, пишат експертите на Централната банка, цитирани от БТА. 
От края на третото тримесечие на 2021 г. при депозитите на неправителствения сектор в банковата система се 
наблюдаваше тенденция към забавяне на годишния растеж. Запазващите се на много ниски нива лихвени проценти по 
депозитите, в съчетание с ускоряващата се инфлация, най-вероятно стимулират икономическите агенти да пренасочат 
част от свободните си средства от спестявания към потребление или да търсят възможности за инвестиране, 
алтернативни на депозитите, посочват от БНБ. 
Растежът на кредита за частния сектор продължи да се ускорява, най-вече под влияние на силното ускорение при 
кредита за домакинства. През първата половина на 2022 г. очакваме запазване на тенденцията към постепенно забавяне 
на растежа на депозитите на годишна база. Предвижданото забавяне в темпа на нарастване на частното потребление в 
реално изражение ще ограничава растежа на кредита, смятат в БНБ. Същевременно все още ниските лихвени проценти 
по кредитите, в съчетание с прогнозираната висока инфлация при потребителските цени и запазването на очакванията за 
продължаващо повишение на цените на жилищата, ще стимулират търсенето на кредити от страна на домакинствата. 
Според сезонно изгладените от НСИ данни през третото тримесечие на 2021 г. реалният БВП на България се повиши с 0,6 
на сто на верижна база, с което достигна 99,8 на сто от нивото си преди пандемията. Конюнктурните индикатори през 
четвъртото тримесечие на 2021 г. дават сигнали за продължаващ растеж на реалния БВП с темп, сходен на този от 
предходното тримесечие. През първата половина на 2022 г. очакваме растежът на реалния БВП да се забави спрямо 
наблюдавания през втората половина на 2021 г., като приносът на частното потребление ще се понижи, а на 
инвестициите в основен капитал ще нарасне в условията на засилена инвестиционна активност от страна на 
правителството. 
БНБ очаква инфлацията да продължи да се ускорява през първата половина на 2022 г. Съществуват рискове за по-
голямо нарастване на цените, произтичащи главно от възможни промени в регулираните цени на електроенергията, ВиК 
услугите и топлинната енергия след изтичане на мораториума върху цените на тези услуги със срок на действие. 
"Икономически преглед", брой 4 от 2021 г., е представен на УС на БНБ на заседанието му на 24 февруари 2022 г. В него 
са използвани статистически данни и информация, публикувани до 31 януари. Описаните в този брой очаквания за 
икономическите процеси в България в краткосрочен план (до второто тримесечие на 2022 г.) са базирани на 
макроикономическата прогноза на БНБ, изготвена към 13 януари 2022 година, се уточнява в изданието.  
 
√ Шефът на КЕВР: Няма да има шоково поскъпване на тока 
Няма да има шоково увеличаване на цените на тока нито от 1 април, нито от 1 юли. Това заяви в ефира на Нова 
телевизия новият председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров.  

https://nova.bg/news/view/2022/03/10/360437/%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-1-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-1-%D1%8E%D0%BB%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2022/03/10/360437/%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-1-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-1-%D1%8E%D0%BB%D0%B8/
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„Комисията работи активно по изчисляване на ценовите компоненти, които влизат в цената за тока за бита. България е в 
много спокойна ситуация по отношение на електроенергията, за разлика от газа, защото има собствено производство, 
което е достатъчно да осигури нуждите на бита и бизнеса. Газа внасяме изцяло. Скоковете на световните борси на газ и 
електричество няма да засегнат в такава степен българските потребители”, посочи Тодоров. 
По думите му, най-разпространената тарифа за ток за бита е 20 ст. дневна и 15 ст. нощна тарифа. От тях 6 стотинки са за 
пренос, обясни Тодоров. 
„Булгаргаз” има ясно дефинирана формула, по която купува своя газ. Ще изчислим цената за потребителите като дойде 
краят на месеца. Ако войната свърши и Русия започне да доставя газ както преди това, цената ще падне драстично, но 
към днешната дата увеличение ще има и то няма да е с 3%%. „Булгаргаз” ще даде прогнозна цена за април”, обясни 
шефът на КЕВР. 
Относно преговорите с Азербайджан за доставки на газ, Станислав Тодоров каза, че в момента се договаря начинът на 
пренос, в случай че Русия спре газоподаването си. „В момента не се внася азерски газ, защото цената би била много по-
висока от тази, която сме договорили дългосрочно”, обясни той. 
Председателят на КЕВР разкри, че се очаква да излезе европейска директива, която да задължи всички държави да 
премахнат бариерите, които възпрепятстват домакинствата да произвеждат сами своето електричество. В тази програма 
е заложено на всеки, който купи соларен панел за жилището си, да бъдат възстановени 70% от инвестираната сума. 
„Искаме да дадем възможност на българските потребители сами да произвеждат електричество за своите нужди. 
Инвестицията се изплаща от по-ниската цена за около 7 години”, допълни Тодоров.  
 
√ Румъния отново отваря ТЕЦ-овете на въглища 
600 души ще бъдат назначени отново във въгледобивния сектор, което ще доведе до увеличаване с 300 мегавата на 
енергийните ресурси на Румъния. Това заяви председателят на румънския Сенат и лидер на Национално-либералната 
партия (НЛП) Флорин Къцу, цитиран от сайта Зиаре, предава БТА.  
"Вчера имаше един по-дълъг разговор за енергията. Снощи премиерът се срещна с представителите на Енергийния 
комплекс Мунтения и с тези на (Енергийния комплекс) Хунедоара, за да бъдат стартирани отново тези мощности, които 
използват въглища", заяви Къцу. 
"Ясно е, че в тази сложна ситуация цяла Европа търси алтернативни източници, за да произвежда енергия. А Румъния 
имаше вече тези ресурси. Ще видим дали ще трябва да внасяме и въглища. Ще бъдат добавени 300 мегавата. Това 
означава, че ще трябва да назначим около 600 души отново в минния сектор, което е добра новина за тези хора", посочи 
лидерът на НЛП, която участва заедно със Социалдемократическата партия и Демократичния съюз на унгарците в 
Румъния в коалиционно правителство. 
През лятото на миналата година министерството на енергетиката обяви, че над 8000 миньори от Енергийните комплекси 
Олтения и Хунедоара ще бъдат съкратени в рамките на мерките за декарбонизация на енергетиката на страната. 
 
√ Европейските акции се възстановяват след четири поредни сесии на спад 
Европейските акциите се възстановиха в ранната търговия в сряда, след като инвеститорите се възползваха от ниските 
цени и започнаха да купуват книжа на компаниите, които станаха обект на разпродажби през последните дни, след като 
западните страни наложиха тежки санкции срещу Русия заради инвазията й в Украйна, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 13,11 пункта, или 3,16%, до 418,12 пункта, следвайки серия от четири 
дни на загуби. Повишението на бенчмарка 6е поведено от ръста на банковият индекс SX7P, автомобилният SXAP и 
туристическият SXTP, които напреднаха съответно с 6,01%, 6,84% и 5,88%. 
Немският показател DAX записа ръст от 637,18 пункта, или 4,97%, до 13 468,69 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна със 126,44 пункта, или 1,82%, до 7 090,55  пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 
280,93 пункта, или 4,71%, до 6 243,89 пункта. 
„Тези акции са смазани, те не могат просто да продължат да поевтиняват“, коментира Крейг Ерлам от OANDA. „Това, 
което виждаме, е лека отсрочка. Не мисля, че това е началото на голям обрат за акциите“. 
Цената на книжата на Adidas скочи с 10,25%, след като германската компания за спортни стоки заяви, че очаква 
възстановяване на продажбите в бизнеса си в Китай, но предупреди за щети от до 250 млн. евро от спиране на бизнеса в 
Русия. 
Акциите на германската логистична компания Deutsche Post поскъпнаха със 8,75%, след като тя отчете 65% ръст на 
оперативната печалба за 2021 г. 
Въпреки днешния си ръст, европейският банков индекс SX7P продължава да е на червено с 12% от началото на годината 
заради несигурността около плановете за затягане на политиката на Европейската централна банка, както и 
икономически шок от кризата в Украйна. 
Следващото заседание на ЕЦБ е насрочено за утре, като председателят на институцията Кристин Лагард се очаква да 
коментира ситуацията с инфлацията в еврозоната, която вече достигна рекордните 5,8%. 
Европейският бенчмарк STOXX 600 е изтрил близо 13% от стойността си тази година, тъй като конфликтът в Украйна 
заплашва да забави икономическото възстановяване. Особено силно влияние оказват санкциите срещу Русия, която е 
основен производител на редица суровини. 
Русия предупреди по-рано тази седмица, че може да намали доставките на природен газ за Германия по газопровода 
„Северен поток 1“ в отговор на санкциите. 
Междувременно акциите на италианска банка UniCredit и BNP Paribas поскъпнаха с 8,32% и 8,24%, следвайки по-
широкото рали в сектора. 
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Цените на книжата на европейските доставчици на компоненти за Apple като ASML и Infineon се повишиха с 6,23% и 
5,80% след като Apple представи новото поколение iPhone SЕ с 5G възможности. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения във вторник, докато инвеститорите 
продължават да оценяват последиците от военния конфликт между Русия и Украйна и високите цени на суровините, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши търговската сесия със спад от 184,74 долара, или 0,56%, до 32 632,64 пункта, 
след като по-рано бе на червено с 585 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 30,39 
пункта, или 0,72%, до 4 170,7 пункта, навлизайки още по-навътре в техническа корекция. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 35,41 пункта, или 0,28%, до 12 795,55 пункта. 
Тези резултати идват след големите разпродажби на Уолстрийт от предходния ден, когато S&P 500 се понижи с близо 3%, 
записвайки най-лошия си ден от октомври 2020 г. Индексът на сините чипове Dow пък се срина с 800 пункта, 
регистрирайки пета сесия на спад от шест, докато Nasdaq, който включва най-големите технологични компании, се 
понижи с 3,6%, попадайки в мечи пазари, което означава, че стойността му е с поне 20% по-ниска от рекордния въх, 
регистриран през ноември. 
Инвеститорите продължават да следят отблизо ситуацията в Украйна и последвалите резки повишения на цените на 
суровините, които поставят под въпрос икономическия растеж. Повишаващите се цени на петрола, природния газ и 
благородните метали предизвиква опасения за забавяне на глобалния икономически растеж на фона на нарастваща 
инфлация. 
„Конфликтът Русия - Украйна, скокове в цените на суровините, опасения за инфлацията и много несигурните перспективи 
пред политиката на Фед предизвикаха страхове от рецесия и рязка разпродажба на пазарите на акции“, посочи в 
бележка Крис Сенек, главен инвестиционен стратег на Wolfe Research. 
На този фон енергийният сектор бе сред малкото, които записаха печалби. Акциите на Chevron и Exxon Mobil поскъпнаха 
с 5,24% и 0,76%, като книжата на компаниите за соларната и другите типове зелена енергия също тръгнаха нагоре. 
Цените на книжата на Enphase Energy и SunPower се повишиха съответно с 10,82% и 18,74% 
Печалби регистрираха и авиокомпаниите и операторите на круизни кораби. Акциите на Delta Air Lines и American Airlines 
поскъпнаха с 3,69% и 5,22%, а тези на Norwegian Cruise Line – с 3,84%. 
Доходността по американските държавни ценни книжа също нарасна. Доходността по 10-годишните облигации се 
повиши с близо 10 базисни пункта до около 1,85%. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха сесията в сряда с понижени, докато 
инвеститорите следят развитието на конфликта в Украйна и движението на цените на петрола. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 73,42 пункта, или 0,3%, до 24 717,53 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 37,14 пункта, или 1,13%, до 3 256,39 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 23,52 пункта от стойността си, или 1,10%, завършвайки сесията при ниво от 
2 116,15 пункта. Хонконгският показател Hang Seng регистрира спад от 138,16 пункта, или 0,67%, до 20 627,71 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна със 72,7 пункта, или 1,04%, до 7053 пункта. 
Пазарите в Южна Корея останаха затворени заради президентските избори в страната. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 21,63 пункта, или 3,95%, до 568,90 пункта. BGBX40 се повиши с 3,44 пункта, или 2,66%, до 132,92 пункта. 
BGTR30 напредна с 10 пункта, или 1,51%, до 671,39 пункта. BGREIT се повиши с 0,12 пункта, или 0,07%, до 164,92 пункта. 
 
√ Еврото прехвърли прага от 1,10 долара 
Курсът на еврото днес пое нагоре и прехвърли 1,10 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1055 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0993 долара. 
 
√ S&P Global Ratings потвърди кредитния рейтинг АА+ на САЩ 
Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P Global Ratings) потвърди дългосрочната кредитна 
оценка АА+ на САЩ, давана на емитенти на облигации, смятани за много надеждни, предаде Франс прес. 
Оценката е придружена със стабилна перспектива, посочва агенцията, която очаква умерен растеж в САЩ през тази и 
следващата година. Тази оценка се основава на диверсифицираната и устойчива икономика, на голямата гъвкавост на 
паричната политика и уникалния статут на емитент на най-голямата световна резервна валута, уточнява "Стандард енд 
Пуърс" в комюнике. Отчита се обаче силното задлъжняване на държавата, което би трябвало да се стабилизира, след 
като нарасна значително в резултат на шока от пандемията. 
Перспективата е стабилна, тъй като рейтинговата агенция очаква продължаване на икономическия растеж и намаляване 
на бюджетните дефицити след безпрецедентното възстановяване в последно време, което ще доведе през идните две 
години до стабилизиране на държавния дълг до около 100 процента от БВП. 
Устойчивостта на институциите на САЩ, тяхната икономика, както и големината и дълбочината на американския 
финансов пазар поддържат статута на щатския долар на най-голяма резервна валута в света и подкрепят гъвкавостта на 
политиките, допълва агенцията. 
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Американският БВП нарасна с 5,7 на сто през 2021 година, стимулиран от солидните мерки за бюджетна подкрепа и от 
много гъвкава парична политика, припомня "Стандард енд Пуърс", предвиждайки растеж от 3 процента през 2022 година 
и от 2,3 на сто през следващите две години. 
 
√ Народната банка на Китай прехвърля 1 трлн. юана към правителството 
Народната банка на Китай ще увеличи подкрепата си за икономиката, прехвърляйки 1 трилион китайски юана (158 млрд. 
долара) под формата на печалби към правителството, за да помогне с финансирането на фискалните разходи в страната, 
предаде Блумбърг. 
Това е първият случай, в който Народната банка на Китай разкрива подобен тип трансфер, въпреки че по закон тя трябва 
да предава печалбите на правителството всяка година. 
От изявление на централната банка става ясно, че средствата идват от приходи, натрупани през последните няколко 
години в националните резерви в чуждестранна валута. Те ще бъдат използвани предимно за данъчни отстъпки за 
компаниите и за подкрепа за финансите на провинциалните правителства. 
„Прехвърлянето на печалбите може да е само началото на координацията между властите, като скоро ще има и други 
мерки“, коментира ръководителят в базираната в Шанхай Financial Regulation & Law Сун Хайбо. 
Тази сума  част от печалбата в размер на 1,65 трлн юана, която китайското финансово министерство заяви, че 
правителството ще получи от държавните финансови институции и бизнеси, за да финансира по-високите разходи. 
Пекин си постави амбизиозната цел за ръст на брутния вътрешен продукт с 5,5% през 2022 г. и пое ангажимент да 
увеличи разходите си с 8,4%, за да подкрепи икономиката, която е под натиск заради продължаващата имотна криза и 
геополитическото напрежение. За да държи бюджетния дефицит и дълга под контрол, правителството планира да тегли 
средства от спестяванията от предишните години, както и да разчита на трансфери от държавни институции. 
 
√ МВФ одобри 1,4 млрд. долара помощ за Украйна 
Международният валутен фонд (МВФ) одобри 1,4 млрд. долара спешно финансиране за Украйна. Страната ще преживее 
дълбока рецесия, сочи прогноза на организацията 
По-рано тази седмица Групата на Световната банка одобри финансов пакет от 732 млн. долара за Украйна и планира да 
ускори подкрепата си през следващите месеци. 
„Руската военна инвазия в Украйна е отговорна за огромна хуманитарна и икономическа криза“, каза в изявление 
управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева. Над 2 милиона бежанци са напуснали страната от началото на 
военните действия. 
Средствата ще бъдат предназначени за неотложни разходи на страната и за облекчаване на огромното икономическо 
въздействие на войната, обясни Георгиева. „Трагичната загуба на живот, огромните бежански потоци и мащабното 
унищожаване на инфраструктурата и производствения капацитет причиняват тежки човешки страдания и ще доведат до 
дълбока рецесия тази година. Нуждите от финансиране са големи, спешни и могат да нараснат значително с 
продължаването на войната“ , добави лидерът на МВФ. 
Средствата ще бъдат изплатени по Инструмента за бързо финансиране на МВФ. Това означава, че до усвояването им ще 
бъде в голяма степен без условия, които обикновено кредиторите поставят. 
Финансовата подкрепа е в допълнение на икономическия пакет от 723 млн. долара на Световната банка, който бе 
одобрен по-рано тази седмица. Той се състои от безвъзмездни средства и заеми, включително залог от 100 млн. долара 
от Обединеното кралство. 
Световната банка продължава да работи по пакет от подкрепа от 3 млрд. долара през следващите месеци. Финансовата 
институция обеща и помощ за съседните страни, които приемат бежанци. 
Миналата седмица Украйна събра 270 млн. долара от продажбата на емисия военни облигации. 
 
√ Световната организация по туризъм гласува замразяване на членството на Русия 
Изпълнителният съвет на Световната организация по туризъм към ООН свика извънредно общо събрание в Мадрид, 
което през следващите дни ще гласува временно замразяване на членството на Руската федерация в организацията. Това 
съобщиха от пресцентъра на UNWTO. От организацията уточняват, че свикването на извънредна среща, на която ще се 
гледа искане за отстраняване на неин член, е прецедент в историята ѝ. Процедурата е предизвикана по настояване на 
Колумбия, Гватемала, Литва, Полша, Словения и Украйна. 
„Войната никога не е решение! И сега, и никога. Очевидно е, че не всички са отдадени на този идеал. По тази причина 
UNWTO и аз като гласът на организацията, трябва да бъдем ясни и ясни – ако сте член, сте ангажиран с нашите правила, 
трябва да приемете нашите ценности. Ако член се противопостави на нашите цели, трябва да има последствия", 
подчерта Зураб Пололикашвили, генерален секретар на UNWTO. 
Агресията срещу Украйна е в противоречие с Устава на ООН и противоречи на основната цел на организацията, залегнала 
в чл. 3 от нейния устав, който гласи, че "насърчаването и развитието на туризма допринася за икономическото развитие, 
международното разбирателство, мира, просперитет и всеобщо зачитане и спазване на правата на човека", припомнят 
от пресцентъра. В съобщението се казва още, че „UNWTO застава изцяло зад резолюцията на Общото събрание на ООН и 
гласуването на Съвета на ООН по правата на човека. Суверенитетът, политическата независимост и териториалната 
цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници трябва да бъдат поддържани и призивът на 
Организацията на обединените нации за мирно разрешаване на конфликта трябва да бъде последван”. 
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√ Петролът тръгна нагоре след вчерашния рязък спад 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, следвайки рязък спад в предходната сесия, докато 
пазара анализира възможността големите производители да увеличат доставките, за да помогнат за запълване на 
празнината, оставане от ограничаването на доставките на руски петрол поради санкциите срещу Москва за инвазията в 
Украйна, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,12 долара, или 1,91%, до 113,3 долара за барел, след като 
бенчмаркът поевтиня с цели 13% предходната сесия, записвайки най-големият си еднодневен спад от близо две години. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,20 долара, или 1,10%, до 109,9 долара за барел, следвайки 
понижение с 12,5% в сряда. 
Несигурността откъде и кога ще дойдат доставки, които да заменят суровия петрол на втория по големина износител в 
света Русия, накараха анализаторите да прогнозират цени на петрола между 100 и 200 долара за барел. 
„Когато казваме, че петролният пазар е объркан, ние всъщност омаловажаваме нещата, тъй като в момента сме в 
безпрецедентна ситуация“, коментира Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. 
Коментарите на министъра на енергетиката на Обединените арабски емирства и посланика на страната във Вашингтон 
изпратиха противоречиви сигнали. 
Министърът на енергетиката на ОАЕ Сухаил ал-Мазруей каза в Туитър късно в сряда, че страната му е ангажирана със 
съществуващото споразумение от Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзниците, 
включително Русия, известни като групата ОПЕК+, за увеличаване на доставките на петрол с 400 000 барела на ден 
месечно след резките съкращения през 2020 г. 
„ОАЕ вярват в стойността, която ОПЕК+ носи на петролния пазар“, каза ал Мазруи. 
Само часове преди това цените паднаха след коментари на посланика на ОАЕ във Вашингтон, който каза, че страната му 
ще наръчи ОПЕК да обмисли увеличаване на добива, за да компенсира ограничението на доставките поради санкциите 
срещу Русия, след като тя нахлу в Украйна. 
Коментарите на представители на ОАЕ дойдоха, след като пазарът взе предвид действията на Съединените щати за 
облекчаване на санкциите срещу венецуелския петрол и усилията за съживяване на ядреното споразумение с Техеран, 
което може да доведе до увеличение на доставки на петрол от Иран по-късно тази година. 
Насрочените за днес разговори между външните министри на Русия и Украйна в Турция също повлияха на пазара. 
Докато ОАЕ и Саудитска Арабия имат свободен капацитет, някои други производители от ОПЕК+ се борят да постигнат 
целите си за производство поради недостатъчни инвестиции в инфраструктура през последните няколко години, което 
ще ограничи способността им да повишат допълнително производството. 
„Смятаме, че ще бъде предизвикателство за ОПЕК+ да увеличи производството в тази среда“, каза Вивек Дар от 
Commonwealth Bank 
Въпреки това анализаторите на Standard Chartered прогнозираха, че ОПЕК ще се стреми да запълни празнината в руските 
доставки, „на практика прекратявайки споразумението ОПЕК+ в сегашния му вид“. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Позициите за хода на военните действия - политологът Димитър Бечев от Великобритания, журналистът Тодор 
Радев от Китай и проф. Сергей Игнатов от Литва. 

- Бягството от войната и хуманитарните коридори – и още за ролята на страните от Близкия изток – проф. 
Владимир Чуков. 

- Ръст на цената на олиото – каква е цената на слънчогледа и как ще помогнат мерките на държавата срещу 
спекулата. 

- Работодатели и синдикати за условията за работа на бежанците у нас. 
- И още: За рисковете в туристическия сектор - коментар на Поли Карастоянова от Националния борд по туризъм. 

НТВ, „Здравей, България“ 
- 15 дни в кошмара на войната - на живо от горещите точки в Украйна. 
- Рекордни цени на тока и газа на световните борси. Ще плащаме ли драстично по-високи сметки. Коментар на 

новия председател на енергийния регулатор Станислав Тодоров. 
- Държавата на крак заради спекула с хранителни стоки. В студиото - икономистът Георги Ганев от „Демократична 

България”. 
- Поглед под земята. Какво е състоянието на бомбоубежищата в центъра на София? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Олио на цена като в богата Швейцария докара проверка за спекула и картел 
в. 24 часа - Мораториумът върху ток и парно пада на 1 април, за хората нямало да поскъпне 
в. Монитор - Бейби бум сред бягащите от Украйна 
в. Телеграф - Морето по-солено с 300 лева 
в. Труд - Чума и антракс разработвали US лаборатории в Украйна  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
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в. 24 часа - Службите: Нито война, нито бежанци. Премиерът май все още им вярва 
в. 24 часа - ТЕЛК свидетелство носи от 774,62 до 3252,32 лв. Тази година държавата дава 983 милиона 
в. Монитор - След забраната му да влиза в Украйна: Питат службите дали Костадин Костадинов е заплаха за сигурността 
в. Монитор - Министърът на образованието Николай Денков: Тестването в училищата отпада до 21 март 
в. Телеграф - Държавата купува зърно за над 1 млрд. лв. 
в. Труд - Карта на българина за диаспората ни зад граница 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Мирослав Севлиевски бивш депутат и министър: Очаквам революция от поколението Z срещу войната - така 
както с джобните си 7 млн. от тях фалираха фонд гигант в САЩ 
в. Монитор - Павлин Косев, председател на Варненската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (ВАРХ): Хотелиери ще 
дофинансират престоя на бежанците 
в. Телеграф - Социологът Андрей Райчев: Путин води войната с Украйна, не руснаците 
в. Труд - Любомир Кючуков, бивш зам.-външен министър, пред "Труд": Следвоенният ред ерозира, вървим към световен 
безпорядък  
Водещи анализи  
в. 24 часа - Глобалният апетит за доставки тласка ли към масата на преговорите 
в. Монитор - Доц. д-р Николай Крушков: Колко скъпо ще ни струва войната 
в. Телеграф - Краткият път от еуфория до делириум 
в. Труд - Дойдоха и трудните времена 
в. Труд - Поруганите паметници 
в. Труд - Когато замиришат... "златните паспорти" 
 
√ Предстоящи събития в страната на 10 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 - 
превенция и правозащитни механизми“. 

- От 10:00 ч. до 12:30 ч. в хибриден формат – онлайн и присъствено в Конферентната зала на Института на адрес 
гр.София, ул. „Аксаков“ №3, ще се проведе дискусия за енергийната бедност в България. 

- Във връзка с изключване на уличен водопровод на ул. „Околовръстен път“, старата отбивка за ж.к. „Младост“, се 
налага спиране на водоподаването от 09:00 до 23:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в: ж.к. 
„Младост 2“, ж.к. „Младост 3“, ж.к. „Младост 4“, ул. „Околовръстен път“ от кръговото за ж.к. „Младост 4“ до 
шоурум "Хюндай", м. Детски град - района между ул. „Самоковско шосе“, ул. „Синя светлина“, ул. „Проф. Асен 
Киселинчев“, ул. „Синаница“, ул. „Хитър Петър“, ж.к. „София Вилидж“. 

*** 
Кюстендил 

- Тържествено открита ще бъде 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

