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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
ТВ+ 
 
√ Васил Велев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", 10.3.2022 
Искаме да отпадне таванът на компенсациите и да бъде удължен срокът. Преди 2 дни ЕК излезе със съобщение, в което 
се казва, че мерките за облекчаване на ефектите от високите цени на електроенергията, трябва да продължат толкова, 
колкото е необходимо. Има възможност за защита на икономиката от високите цени на тока. Позволява се страните-
членки да използват за компенсиране на потребителите средствата, които се акумулират в електроцентралите като 
свръхпечалби. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“. 
Той допълни, че България трябва да бъде подготвена даже за евентуална ескалация по отношение цените на 
електроенергията и бизнесът да бъде справедливо компенсиран, защото това е изземване труда на хората. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Радио К2 
 
√ Румен Радев: Нормалният бизнес иска нормална обстановка. Тези, които искат ненормална обстановка са хора, 
които разчитат на единични удари и спекуланти  
Интервю на Илиана Беновска със заместник-председателя на АИКБ Румен Радев от 10-ти март 2022 г 
Илиана Беновска: Добър ден казвам на заместник-председателя на АИКБ Румен Радев, благодаря Ви за блиц 
включването! Здравейте! 
Румен Радев: Здравейте! 
Илиана Беновска: Г-н Радев, актуалният повод, по който Ви търсим, е че целият свят и може би и България ври и кипи от 
цените на тока, на енергийните източници! И това се превръща в персонален, битов проблем на всеки човек поотделно, 
но и в проблем на икономиката, на бизнеса като цяло. На 17-ти февруари вие направихте една обширна презентация на 
възгледа на АИКБ за сценария за бъдещото развитие на електроенергетиката в страната. Вие бяхте основен докладчик. 
Какво може да добавите от днешна гледна точка във връзка с развоя на събитията и с руския газ, със санкциите срещу 
Русия и тежките решения, които трябва да се вземат? Как ще се отрази това на България?  
Румен Радев: Това в интерес на истината са няколко теми. Те не са изключващи се, но допълването вътре в тях трябва да 
се прави прецизно. Имам предвид следното – това, което коментирахме на срещата, на която бяхме поканили 
изключително широк кръг участници, експерти във всички сфери на енергетиката, не само в електроенергетиката, но се 
фокусирахме в него случай на електроенергийната тема. Имаше, разбира се, заинтересовани страни като производители 
на електроенергия, основните потребители, бизнесорганизации, синдикати и така нататък. Тази среща беше посветена на 
дългосрочна визия и това, което коментирахме тогава, обхваща един значим период до 2050 г., а и след това, като 
хоризонт. Убедени сме, че без значение каква е текущата конюнктура, случките на пазара, трябва да се коментират и 
дългосрочните теми. Тъй като, като сектор, спецификата в частта електроенергетика е, че инвестиционните проекти са 
дълги, съответно разчитат на дългосрочна възвръщаемост, за да бъдат устойчиви. И едни прибързани решения в една 
или друга посока, ако не са добре обмислени, обичайно имат негативен ефект или последствия. На този фон текущите 
проблеми, които в момента изпитваме, в това число и в България, те са функция и на конюнктурни проблеми, но има и 
някои структурни. Добрата новина е, че по отношение на газовата зависимост в електроенергийния сектор ние сме ниско 
зависими, тъй като чисто газови мощности за производство на електроенергия са сравнително незначим обем. Главно по 
линия на когенерация и това реновиране, което направиха, частично разбира се, отбелязвам го, в ТЕЦ „Варна“. Но при 
нас зависимостта от газовите доставки е в топлоенергетиката и в голяма степен в индустриалното потребление. Както за 
горивни процеси, така и за химически процеси, каквито имаме в торовите заводи, в двата торови завода, които останаха 
– „Неохим“ и в Девня „Агрополихим“. Това са основните ни притеснения и на този фон разграничаването и 
преимущественото субсидиране на битовото газово потребление, на битовото потребление на топлина и оттам през 
топлофикациите на газово потребление, и това за сметка на индустриалните потребители – естествено, че притеснява 
бизнесорганизациите. Но да кажем, че това е конюнктура. 
    В частта електроенергетика текущото състояние на цени естествено, че следва общия тренд в Европа. Неминуемо! 
Няма как да бъдем на изолиран остров! С което не правя призив да спрем износа или да се самоизолираме. Това са най-
наивните, не казвам непременно глупави тези, които периодично се чуват. Такова нещо няма! По-скоро как да се 
справим, като се съобразяваме със средата. Това са задачите, които имаме на текущо, оперативно, конюнктурно ниво, 
ако искате, с които имаме да се справяме!  

https://www.youtube.com/watch?v=e8dimao-aiM
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Илиана Беновска: Искам да се спрете и на това, че в крайна сметка през призмата на проблемите със санкциите срещу 
Русия днес в Народното събрание един депутат постави въпроса, че ако се намали с 1 градус температурата в 
обществените сгради в цяла Европа, ще се намали с 2% потреблението на газ. Трябва ли да ни ръководят политиките? 
Румен Радев: Аз не знам дали сметката е правилно направена и дали съотношенията са точно такива, в интерес на 
истината. 
 Илиана Беновска: Цитирам. 
Румен Радев: Но ако този, който го е казал, е добър енергиен експерт с познания по топлодинамика или е чул такива – 
може и да са достоверни. Дори мисля, че още по-голям ефект би се получил, ако намалим отоплението с 2 градуса. Но 
разбирате, че по-същественото е друго, а не това. Това е и връзката между конюнктурата и дългосрочната визия. На 
какви енергоносители залагаме? И тук не бих ги дефинирал непременно по произход в интерес на истината. Както 
неведнъж, макар и под формата на шега, сме коментирали - метанът като формула, CH4, не предполага разлика да е със 
северноамерикански, руски, азиатски или близкоизточен произход. По-съществено е на какви енергоизточници 
залагаме. И от тази гледна точки хора, които ползват някакви конюнктурни проблеми и оттам притеснения в хората и на 
този фон коментират с негативизъм идеята за възобновяеми източници, достъпът до подобен вид чиста енергия – 
грешат! Грешат! Просто истината е, че едни по-устойчиви решения с възобновяем произход на енергоносители ни дават 
много по-голяма оперативна независимост. Ако това е нещото, което се търси. Ако се търси по-голяма свързаност, то това 
означава да се залагат инвестиции в свързаност в чувствително по-голяма степен. Не само в свързаност, и в балансиране 
разбира се, защото свързаността предполага да се съобразяваш с много по-динамичен, променящ се товар и 
респективно производство в една мрежа. Това са по-съществената част от въпросите. А иначе такива симпатични 
примери с промяна на потребителски навици например – да, винаги могат да се дават. Ние, ако продължим така, много 
вероятно е, ако само веднъж седмично си сменяме бельото, ще спестим от вода, перилни препарати, най-вероятно няма 
да се налага толкова много да купуваме дрехи. Съответно текстилът е един също енергоинтензивен отрасъл. За да 
произведете текстилно изделие, плат, вие минавате през плетене, багрене, пранета, фиксиране на този плат. По една 
случайност познавам процеса и затова го говоря.  
Илиана Беновска: Разбирам симпатичното Ви чувство за хумор, но краткият ми въпрос, актуалният е следният – каква 
трябва да е краткосрочната стратегия, каква трябва да е краткосрочната пътна карта на българското правителство, за да 
могат да се преодолеят текущите проблеми? 
Румен Радев: Ето това е най-добрият въпрос!  
Илиана Беновска: Благодаря!  
Румен Радев: Не го правя от комплимент към журналист, а защото това е същественият въпрос. Какво можем да 
направим и как да извлечем някакви ползи от създалата се ситуация? Можем ли? Истината е, че можем да направим 
такова нещо. Стъпка едно – всякакви разсъждения на тема спиране на износ са безпредметни! Говоря за спиране на 
електроенергия. Вместо това ние имаме достатъчно генериращи мощности, които при тези високи цени позволяват както 
вътрешно потребление, така и значителни обеми за износ. От този износ ние генерираме сериозни приходи. Тези 
приходи влизат в електроенергийната система. Една съществена част влизат всъщност в производителите на 
електроенергия. Много, много по-малък е делът на сумите, които се задържат като разлика в самите търговци. За за се 
задържат суми в търговците, за да се „загубят“ грубо казано по цялата верига, това може да стане само, ако се правят 
непрозрачни търгове, които производителят на електроенергия продава тенденциозно евтино, за да може при изнесен 
скъп ток, цялата разлика остава при търговеца. 
Илиана Беновска: Добре, може ли да обясните как стават тези непрозрачни търгове? Всички говорят за тях! 
Румен Радев: Аз не знам кой какво говори, но факт е, че у нас от доста време електроенергията, всъщност това е и 
причината да се търгува основно на пазара ден напред, в някаква степен има двустранни договори, но и по двустранните 
договори цените са високи. Ето, дори опитът вече втори ден напред на държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ да продаде на 
по-висока цена на тръжните си процедури електроенергия всъщност са само частично задоволени. Ето, на днешните 
търгове те успяха да продадат цифром и словом само 20 мегавата. При това на цена 545 лева. 545 лева базова цена на 
мегаватчас, забележете обаче ...  
Илиана Беновска: Това не е ли чудовищно?  
Румен Радев: Забележете обаче, това е с доставка от 1-ви юли до 30-ти септември, за трето тримесечие. По отношение на 
текущите тримесечия се случиха цени на някои сделки по 600-700 лева. Това е много. Защото нека да се върнем на 
основната част. Ако ние изнасяме електроенергия, генерираме тези приходи и те влизат в системата, това, което може да 
се направи – от тези приходи при един умно разработен компенсиращ механизъм за всички небитови потребители у нас 
ще има единствено и само ползи. Защото и конкурентите на тези небитови потребители в друга държава също плащат 
скъп ток. И ако те не са и не бъдат там компенсирани то тези, които са компенсирани ще имат конкурентно предимство. 
Това са нюанси, които правителството може да реализира. То частично започна да го прави през компенсиращата 
програма, която влезе в сила и започна да се прави в момента. 
Това, което ние сега искаме, са две простички неща. Едното е продължаване. За нещастие всички мислихме, че до март 
месец ще поприключат тези неща, но ето, случиха се тези неща и проблемите продължават. И другото е да се 
преразгледат горните граници, тъй като в момента ние утвърдихме едни относително ниски тавани, защото това бяха 
разчетите. Но за нещастие конкретно през последния месец, от месец март започнаха тези драстично по-високи цени и 
съответно могат да се адаптират едни нови тавани или съответно да се махне тавана. Ако аз говоря за цени от 570-600 
лева – това е базовата осреднена цена за денонощие. Голяма част от по-малките предприятия в България работят 
предимно дневно. Съответно те плащат пита. Пикът обикновено е 50-60, в отделни часове и със стотици лева по-висок, 
отколкото е базовата цена. 
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Илиана Беновска: За финал към Вас имам една молба и два кратки въпроса. Разбрах, че ще гостувате в една телевизия 
привечер. Моля още веднъж да обърнете внимание на този аспект от темата, за да бъдете чут по повече медии! И дано 
Ви чуе и правителството, пък и хората, за да разберат за какво става дума! Моля Ви да говорите повече по въпроса! 
Румен Радев: Действително права сте и дано да е така! Истината е, че се стараем да отговаряме конкретно според 
зададения въпрос. Вие наистина уцелвате въпроса в случая. Да, това може да се направи и в това има смисъл. Генерира 
се достатъчно добър ресурс, с който може да бъде подкрепян небитовия сектор.  
Илиана Беновска: И два кратки въпроса – Вашият бизнес как върви в тази енергийна обстановка?  
Румен Радев: Тя обстановката не е само енергийна, тя е геополитическа. Като всички други бизнеси. Ние сме експортно 
ориентирани. Немалка част от нашите клиенти реализират инвестиционни проекти в тази част на Европа, където в 
момента действително се случват трагични неща ...  
Илиана Беновска: Ще ви засегнат ли санкциите срещу Русия?  
Румен Радев: Не в този смисъл. По-скоро може би, защото към момента няма такава санкция, в частта на доставки на 
някои от суровините. Но в много по-голяма степен засягат по-скоро общата логистика. Защото то не е само Русия, 
респективно Украйна, то включва и зоната на конфликта. Това е нещото, което определено носи затруднения. Но това е 
специфика на един или друг бизнес. Със сигурност трябва да се гледат нещата в доста по-голяма степен доста по-широко 
и така като погледне човек – едва ли може да има незасегнати. Нормалният бизнес иска нормална обстановка. Тези, 
които искат ненормална обстановка са хора, които разчитат на единични удари, спекуланти и прочие. Този, който по 
един нормален, почтен начин изработва хляба си, иска спокойствие и предвидимост. 
Илиана Беновска: Това е едно много важно послание, което отправяте! И накрая един шеговит въпрос, възползвайки се 
от свежото Ви чувство за хумор – как живеете като Румен Радев, съименник на президента? Или той е Ваш съименник? 
 Румен Радев: Не познавам човека и нямам проблеми!  
Илиана Беновска: Не Ви бъркат с него?  
Румен Радев: Не разбира се! 
Илиана Беновска: Много Ви благодаря за това интервю! И Ви пожелавам да продължите това убеждаване и на 
управляващи, и на бизнес, и на обществото в конструктивността и хладнокръвието на преценката в определени 
обстоятелства, ако мога така да се изразя! 
Румен Радев: Благодаря, успешна работа! 
 
БсТВ 
 
√ Главният секретар на АИКБ Милена Ангелова в «СТУДИО ИКОНОМИКА» по БсТВ, 10.03.2022 
Имаме една инфлация на основа на поскъпването на цените на тока, за което предупреждаваме като работодатели от 
много месеци. Закъсня компенсацията за бизнеса за тези свръхцени на електроенергията. Само за 8-ми март цени на 
тока от пазар „Ден напред“ от 840 лв., а в определени часове дори надвишиха 1170 лв. и това означава, че ни чакат още 
по-тежки времена. Затова трябва да се вземат мерки. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на 
индустриалния капитал в България е вфира на „СТУДИО ИКОНОМИКА“ с водещ Нора Стоичкова по БсТВ. 
Целия разговор може да гледате тук. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Радев: Спасението на българските евреи е резултат на нравствения капитал на цели поколения 
Спасението на българските евреи през Втората световна война е резултат на нравствения капитал на цели поколения, 
заяви президентът Румен Радев. Той отправи послание по случай 79 години от спасяването на българските евреи. 
По думите му по традиция на 10 март отбелязваме светлия подвиг на спасението на българските евреи и в същото време 
скърбим за всички жертви на онази жестока и мрачна епоха. 
"През 1943 година българският народ храбро издържа едно от големите си исторически изпитания и направи това, 
което малцина други в Европа успяха или пожелаха да сторят. Фундаментът на това спасение бе в огромния 
нравствен капитал на цели поколения. Надгради го будната съвест на България – православната църква, народни 
представители, политически и обществени лидери, мнозинството обикновени българи", допълва Румен Радев.  
Държавният глава добавя, че отхвърлили удобството на конформизма, изправили се срещу безразличието, предците ни 
не са позволили депортацията на своите съседи, съученици и приятели евреи. Така те завещаха и на нас частица от 
своята дързост и доблест, от вярата в човешкия живот, заявява Румен Радев. 
"През последните дни живеем с усещането, че светът се намира на исторически кръстопът, който може да възроди 
непростими грешки от миналото, да посее семената на нови неправди и страдания. Ето защо днес примерът на 

https://www.youtube.com/watch?v=8mcdkF4UShM
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нашите предци грее особено ярко. И не е случайност, че много българи, достойни техни наследници, отварят 
сърцата си – този път за невинните жертви на една братоубийствена война", подчертава Румен Радев. 
Според него историята за чудото, сътворено от малка България в най-мрачните за Европа години, трябва да се разказва. 
"За да не забравяме, че с общи усилия можем да се обединяваме около доброто и да даваме надежда там, където е 
най-нужна", завършва президентът. 
 
√ 3-ма вицепремиери и 11 министри на парламентарен контрол 
3-ма вицепремиери и 11 министри ще бъдат изслушани на парламентарен контрол, съобщва БГНЕС. 
В контрола ще участва вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев. Той ще отговори на въпрос за драстично 
несъответствие във финансовите данни за износа на ценни кожи с косъм от регистъра UNCTAD към Комисията за 
търговия и развитие на ООН, както и за писмени споразумения между административнонаказващ орган от Закона за 
митниците. 
Вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов също ще участва в контрола и ще отговаря за 
инвестиционно намерение на ферма за ларви "Насекомо" АД за вътрешно преустройство и смяна на предназначението 
на производствено-административна сграда в пилотна ферма за насекоми в с. Лозен, Столична община. 
Третият вицепремиер е министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов. Въпросите към него се отнасят за 
изграждане на естакада над свлачището в района на местност "Трифон Зарезан", край гр. Варна, както и начина, по който 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството смята да реши проблемите с качеството на питейната 
вода на територията на община Хасково. 
На депутатски въпроси ще отговаря и новият министър на отбраната Драгомир Заков. Рекорден брой са въпросите пък 
към другия силов министър - Бойко Рашков. Към министъра на вътрешните работи са зададени 51 въпроса. 
На питания ще отговаря и министърът на енергетиката Александър Николов. Сред въпросите към него има и такъв, 
свързан с гарантиране на енергийната сигурност на България. 
В контрола ще участват още министърът на образованието Николай Денков, министърът на правосъдието Надежда 
Йорданова, министърът на външните работи Теодора Генчовска, министърът на здравеопазването Асена Сербезова, 
министърът на транспорта Николай Събев и други. 
 
√ Асен Василев: Няма забрана за износ на зърно 
Няма забрана за износ на зърно, текат детайлни проверки. Това каза пред журналисти в Народното събрание 
вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев. 
Вицепремиерът коментира сигнали на фирми, че на Дунав мост не им се дава да излязат от страната. 
"Забрана няма. Текат детайлни проверки върху целия износ така, че да сме сигурни, че всички процедури и изисквания 
са спазени. В България имаме достатъчно зърно, но на международните пазари ситуацията е абсолютно критична. 
Трябва да сме сигурни, че всичко е спазено преди този износ да напусне страната и преди зърното да напусне 
страната", допълни още Василев. 
Той коментира помощта от 40 лв. за настаняване на украинските бежанци. 
"Конкретната програма се администрира от Министерство на туризма. Те са разработили конкретните детайли. 
Първоначалните разчети са за 30 хиляди лева. Програмата е разписана на база фактически направени разходи. В 
момента като попитаме туризма, външните работи, те не могат да ни кажат колко хора ще влязат, ще подадат 
документи за временна закрила и съответно ще могат да се възползват от тази помощ", допълни още 
министърът. 
Василев коментира и темата на заседанието на Комисията по въпросите на ЕС и утрешното му изслушване в Народното 
събрание за Националния план за възстановяване и устойчивост. Той обяви, че на 15 март очакваме последните 
корекции на техническо ниво по Плана за възстановяване, след което ЕК си има процедура, която отнема от две до три 
седмици максимум за формалното вписване. 
"В момента, в който имаме уточнено техническо ниво, започваме предварително изпълнение на проектите", заяви 
още Асен Василев. 
Според него лятото се чакат първите пари по Плана за възстановяване. 
 
√ Поли Карастоянова: 40 лева на човек на ден не е никаква форма на подкрепа за туристическия сектор 
Бюджетът от 40 лева на човек на ден не е никаква форма на подкрепа и печалба за туристическия сектор и не може да 
бъде разглеждано като инструмент, с който се постигат бизнес резултати. Това е мярка просто в подкрепа на човешки 
съдби, каза в "Денят започва" Поли Карастоянова от Националния борд по туризъм. 
"Отварянето на хотелската база извън сезона е много скъпо и много сложно усилие. Бюджетите са абсолютно 
нерелевантни към разходите, които колегите хотелиери вече правят там, където са приели и са настанили 
украински граждани", заяви Карастоянова. 
Според Карастоянова не е добра идеята първо да се чака базите на държавата да бъдат напълнени с украински 
граждани. 
"Чухме, че от хотелиерския сектор колегите ще бъдат потърсени, когато базите на държавата бъдат напълнени. 
Това е твърде смущаващо като идея, защото базите на държавата или нямат никаква готовност за приемане на 
хора или става въпрос за санаториуми и рехабилитационни центрове, където хора се възстановяват от операции. И 
изглежда абсолютно нелепо те да търсят алтернативно решение", каза Поли Карастоянова. 
По думите ѝ държавните институции са се забавили с реакцията в тази кризисна ситуация. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Членовете на Националния борд по туризъм в рамките за по-малко от 48 часа са представили на Министерството на 
туризма подробна и конкретна информация за своите възможности и готовност да окажат подкрепа и да дадат 
алтернатива за следващите няколко месеца. 
"Най-бавният участник в тези процеси е държавата, поради особености, свързани със съобразяване на процедури и 
нормативни уредби. И ден 15-и от войната е първият, в който функционира или поне е обявен вече, че съществува 
Централен кризисен щаб. Ние виждаме едно характерно за нашето управление обстоятелство, да не го наричам 
дефицит, и то е че управлението при кризи означава да можеш много бързо и много ефективно да се справиш с 
това, което се случва, без да спират всички други процеси. А ние наблюдаваме точно обратното - буквално 
парализиране на останалите теми, които са важни за обществото, за бизнеса, за хората", коментира Поли 
Карастоянова. 
Карастоянова допълни, че се очаква тази седмица да започне да действа мярката в подкрепа на хотелиерите, но и това е 
непотвърдена информация. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев е на посещение в Русе 
Президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Русе, където ще се срещне с местната управа и представители на 
институциите, ангажирани с оказването на подкрепа идващите от Украйна в България. 
Държавният глава ще посети и граничния пункт "Дунав мост", където доброволци посрещат и осигуряват помощ на 
влизащите у нас бежанци, а след това и общинския кризисен център за настаняване на част от бежанците от конфликта. 
 
√ Депутатите изслушват Асен Василев за Плана за възстановяване 
Вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев ще бъде изслушан в Народното събрание във 
връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост и за оперативните програми, които ще бъдат финансирани 
до 2027 година. 
Василев ще бъде изслушан по искане на ДПС, чиято парламентарна група повече от месец настоява вицепремиерът да 
разясни пред депутатите Плана за възстановяване след забележките на Европейската комисия и за оперативните 
програми за периода от 2021 до 2027 г., защото според Джевдет Чакъров за тях няма никаква информация: 
„Сериозни притеснения поражда липсата на информация и анализи за социалните и икономическите последици от 
реализацията на някои проекти по Плана. Закъснението в подготовката на оперативните програми за настоящия 
програмен период вече е огромно. Тече втората година от този период, като и тя се очертава да е нулева за България“. 
Вчера пред парламентарната комисия по европейски въпроси Асен Василев оцени последните промени в Плана като 
положителни за страната ни. На 15 март се очаква техническото одобрение на Плана, с което може да започне 
възлагането на проекти по него още преди официалното му подписване. 
Освен него депутатите ще изслушат и управителя на НЗОК Петко Салчев във връзка с реформите за отпускане и 
изплащане на помощни средства и приспособления за хората с увреждания. 
Дневният ред включва и редовния за петък парламентарен контрол. 
 
√ Василев: Промените в плана за възстановяване са положителни за страната 
Енергийните мощности "Бобов дол" и "Брикел" трябва да бъдат затворени заради Националния план за възстановяване и 
устойчивост, потвърди вицепремиерът Асен Василев на заседание на ресорната парламентарна комисия. На 15 март се 
очаква техническото одобрение на плана, с което може да започне възлагането на проекти по него още преди 
официалното му подписване, подчерта Василев и оцени последните промени в плана като "положителни за страната ни", 
особено с оглед ситуацията в Украйна: 
"Тя би се отразила изключително много, ако бяхме приели затваряне на мощности в Маришкия басейн и изграждане на 
парогазова централа. И двете, имайки предвид  какво се случва в момента, са изключително грешни решения". 
Централите в Маришкия басейн няма да бъдат затваряни, каза още вицепремиерът. В плана за възстановяване се 
включва и изграждане на мощности за съхранение на електроенергия чрез батерии, като дружеството ще е под шапката 
на Министерството на енергетиката, коментира Асен Василев и допълни, че това е въпрос "на национална сигурност": 
"Ние няма как да заложим нашата енергийна система на един гигават складиране на електроенергия без да имаме 
локално ноу-хау за поддръжка, възможност за заместваеми мощности, ако някоя от тях излезе от строя и възможност, в 
случай на прекъсване на глобалните доставки и пътища за комуникации, на местна почва да поддържаме този парк". 
 
√ Петков ще иска от Европа финансова подкрепа за страните, приели бежанци от Украйна 
Европейските партньори да подкрепят финансово България и страните, близо до войната в Украйна, които приемат 
бежанци на своя територия. Това заяви министър-председателят Кирил Петков пред медии преди началото на 
неформалния Европейски съвет, който се провежда във Версай, Франция, съобщават от пресслужбата на Министерския 
съвет. 
Премиерът бе категоричен, че не може самостоятелно всяка страна членка да се справи с оказването на подкрепа на 
хората, които бягат от войната и затова е нужен общ европейски отговор. 
"Първото е да видим, че има обща подкрепа за хората, които бягат от войната в Украйна. Това трябва да стане на 
европейски ниво. Не може всяка страна самостоятелно да плаща всичките тези разходи и сама да се бори. Така че това 
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ще бъде една от темите, която ще искам да обсъдим - европейските партньори да ни подкрепят финансово, особено 
всичките страни, които са по близо до конфликта", посочи премиерът. 
Според министър-председателя Петков страната ни трябва да помисли и за сценарий, при който Русия спира доставките 
на газ. 
"Аз не вярвам, че ще се стигне дотам, но както вече неведнъж заявих, единственият начин България да се справи с такъв 
казус, е да спре експорта на ток в екстремалната ситуация. Хубавото е, че виждам разбиране от европейските колеги по 
темата, че в такава екстремна ситуация това би било възможно“, отбеляза Кирил Петков. 
В тази контекст премиерът добави, че България активно работи както за приключването на изграждането на гръцката 
газовата връзка, така и се фокусира върху инвестиции в алтернативни източници на енергия като геотермалната и 
соларни батерии. С всички тези действия страната ни ще постигне целта за енергийна независимост, каза българският 
премиер. 
"Мисля, че всички разбрахме, че колкото по-бързо имаме независимост, толкова по-добре за всички. Знаете, че в нашия 
план (Плана за устойчивост и развитие) ние имаме заложена безпрецедентна инвестиция в батерии и соларни източници 
на енергия. Едновременно с това смятам още другата седмица да посетя гръцката газова връзка, за да имаме и 
допълнителната връзка за по-лесно влизане в нашата страна на азерския газ", отбеляза Кирил Петков преди началото на 
европейската лидерска среща. 
В отговор на журналистически въпрос каква е позицията на страната ни за общ европейски заем заради рекордните цени 
на газа, Петков заяви, че следва да се обмисли грантов механизъм, чрез който общността ще покаже, че е готова да 
поеме разхода. 
"Мястото на Украйна със сигурност е в Европейския съюз, въпросът е кога ще се присъедини към европейското 
семейство“, категоричен бе министър-председателят Петков. 
По-рано през деня българският премиер разговаря с министъра на икономиката, финансите и индустрията на Френската 
република Брюно льо Мер. Срещата е продължение на разговора на Кирил Петков с френския президент Еманюел 
Макрон през февруари в Брюксел. Българският премиер и френският министър обсъдиха задълбочаването на 
двустранното икономическото сътрудничество във контекста на съвместни инфраструктурни проекти. 
 
√ Драгомир Заков е обсъдил с шефа на Пентагона войната в Украйна и доставката на Ф-16 
Плановете на България за формиране на водена от страната ни бойна група на наша територия е представил в телефонен 
разговор министърът на отбраната Драгомир Заков пред американския си колега Лойд Остин. По-рано през деня Заков 
каза, че това е българска батальонна група, която обаче ще бъде „придадена“ под командването на главнокомандващия 
въоръжените сили на НАТО:  
„Има процедура, с която е необходимо българската да бъде придадена под командването на главнокомандващия 
въоръжените сили на НАТО. Тя остава на българска територия, нейният командир остава българин и водеща държава 
продължава да бъде България“. 
Заков посочи и че вече има предложения от съюзници в НАТО за попълване на бойната група. 
По време на разговора между Лойд Остин и Драгомир Заков са били обсъдени „усилията на съюзниците за оказване на 
помощ на украинския народ“. Сред темите на разговор е била и доставката на самолетите Ф-16, както и подкрепата за 
трансформация на Сухопътните войски, посочват от Министерството на отбраната.  
Обсъдена е и войната в Украйна. 
 
√ Дискусия за устойчива икономика и пристанището за обществен транспорт в Бургас 
Дискусия на тема „Устойчива синя икономика чрез развитието на пристанището за обществен транспорт“ ще се проведе 
в Морския конгресен център в Бургас. В нея ще участват министърът на транспорта Николай Събев, зам.-министърът 
Владимир Върбанов, депутати, както и представители на местната власт и морската общност в града. 
На дискусията ще бъдат обсъдени перспективите за развитие на пристанището за обществен транспорт в Бургас, 
морският туризъм,спасяването при аварии в българските териториални води, както и изпълнението на европейски 
екологични норми. 
Форумът е продължение на политиката на министерството на транспорта и съобщенията за развитие на синия сектор у 
нас. 
В Бургас министър Събев ще открие и учебна база „Южно български морски образователен център“ и демонстрационно 
упражнение на навигационен симулатор с ученици от Морската гимназия в града.Той ще разговаря с възпитаниците на 
гимназията за настоящето и бъдещето на морските професии. 
 
√ Владимир Иванов: При страх на пазара има търговци, които си пълнят джобовете 
Интервю на Наталия Ганчовска с Владимир Иванов в предаването ''12+3'' 
"Страховете от войната предизвикат смут в пазара, доста паника. В момента се търгуват страхове, няма реална картина. 
Храна има. Говори се излишно. 7-8 лева за олио е чисто спекулативно. Хората да не съдействат на подобен тип практики. 
Да, цената ще мърда нагоре. Но нека всеки потребител се информира и за цената на едро, и да наблюдава 
магазините. Има четири пъти повече олио, отколкото е необходимо за населението".  
Това каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.  
Той посочи, че при страх на пазара винаги има търговци, които "си пълнят джобовете" и подчерта, че пир по време на 
чума не трябва да се прави.  
"Нека хората слушат официалните източници", призова отново той.  

https://bnr.bg/post/101613842/vladimir-ivanov-pri-strah-na-pazara-ima-targovci-koito-si-palnat-djobovete
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В предаването "12+3" Иванов допълни, че държавна регулация съществува и в условия на пазарна икономика, когато се 
спазват законите и намесите не са в пазарния механизъм.  
"Цените леко ще пълзят нагоре. Имаме добър конкурентен пазар. Пазарът в Европа е осигурен с храна. Цената на 
свинското месо е без промяна, на варивата бележи спад. Съобразно обстановката, в която се намира светът, сме в 
нелошо положение, имаме добре балансиран и висококонкурентен пазар, добре обезпечен със стока".  
И предупреди да се избягват хипотезите, защото обстановката е непредвидима.  
"Хипотезите нагнетяват паника, а паниката води до загуби".  
 
√ ДФ "Земеделие" превежда средствата по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци 
Днес държавен фонд "Земеделие" ще преведе на земеделските производители средствата по схемите за обвързана 
подкрепа за плодове и зеленчуци. Тази година ставките са с около 30% по-ниски спрямо миналогодишното подпомагане, 
алармираха земеделците и обявиха готовност за протести. 
Още с въвеждането си схемата за обвързано подпомагане е свързана със скандали заради земеделци, които формално 
очертават земеделски площи и получават субсидии за тях без дори да засеят нищо. Тези субсидии първо направиха 
България най-голям производител на тикви в Европа. После доматите и картофите станаха новите тикви, а 
предприемчивите фермери станаха популярни като чертожници или схемаджии. 
Според картофопроизводителя Тодор Джиков схемаджиите се толерират от висши чиновници в агроведомството. Ако 
Фонд "Земеделие" прави проверка на всички фермери преди да им плати, чертожниците, които не произвеждат нищо, 
ще бъдат изключени от подпомагане. Но тази година проверки не са направени. 
"Понеже ставките по обвързано подпомагане се намалиха с над 30% заради служители в Министерството на 
земеделието и Държавен фонд "Земеделие", които от години не си вършат работата или явно участват в порочни схеми 
за източване на бюджета на гърба на реалните производители, затова ние твърдо настояваме да се намалят заплатите на 
тези служители с 35%, защото само така ще разберат какво ни причиняват. Обявяваме стачна готовност". 
 
√ В Ловеч обсъждат координацията между институциите за бежанците от Украйна 
Областният управител на Ловеч Виктор Стойчев свиква днес заседание на областния съвет по сигурността, на което ще 
бъде обсъдена ситуацията с бежанците от Украйна и координацията между институциите относно бежанската вълна. 
По време на заседанието  общините , РСЗ, РУО, МВР и БЧК ще представят актуална информация свързана с пристигналите 
в областта украински граждани, оказването на хуманитарна помощ и възможностите за работа и  обучение, поясни 
областният управител Виктор Стойчев: 
„Да подобрим координацията помежду си за справяне с кризата.“ 
До момента в област Ловеч са пристигнали около 400 бежанци от Украйна. 
„Трябва да имаме готовност за по-силна вълна. Точно съветът по сигурността да играе ролята на кризисен щаб при 
нужда“ 
Стойчев допълни, че ангажимент към бежанците трябва да имат както държавната, така и общинските власти, 
администрациите и всички институции. 
„Да подсигурим посрещане, подслон и връзка с териториалните структури на централната власт, дали ще е по повод 
образование, дали ще е по повод здравни грижи“. 
В БЧК в Ловеч продължават да постъпват дарения с хранителни продукти, дрехи, обувки и санитарни принадлежности за 
пристигналите бежанци, но има нужда от още, включително и лекарства. 
 
√ Георги Вулджев: Вероятно ще се стигне до глобална рецесия 
"Инфлацията ще мине 10%, ще обеднеем, цените на храните ще растат" 
Интервю на Даниела Големинова с Георги Вулджев в предаването ''12+3'' 
"Вероятно ще се стигне до глобална рецесия. В историята винаги когато е имало такъв огромен срок в цената на петрола, 
обикновено месеци по-късно следва рецесия, плюс скок в цените и на останалите суровини".  
Това каза пред БНР икономистът Георги Вулджев от Експертния клуб по икономика и политика.  
Той посочи, че Русия и Украйна отговорят заедно за огромния дял от световния износ на пшеница, на слънчогледово 
олио:  
"Затова цената на олиото е полудяла навсякъде. Също и други зърнени култури - царевица, ечемик. Русия е най-големият 
износител на торове. Цените на храните през следващите месеци ще растат нагоре... В рамките на 1-2 години Европа е 
невъзможно да се лиши до съществена степен от енергийните си доставки от Русия. В средносрочен или дългосрочен 
план може да се постигне намаляване на доставките на петрол и на природен газ. Амбиция на ЕС от 2023 година е да 
намали доставките на природен газ от Русия с 80%. Това ми се струва амбициозно, защото означава, че Европа ще трябва 
да се конкурира с Източна Азия за глобални доставки основно на втечнен природен газ от Близкия изток. Европа едва ли 
ще спечели такава ценова война, това е надцакване с Източна Азия. В момента се подценява това колко пари ще струва 
на ЕС".  
В предаването "12+3" Вулджев допусна, че след падането на мораториума е възможно да има шок с цената на тока.  
"Правителството трябва да фокусира усилията си върху помощи за нуждаещите се".  
По думите му инфлацията ще мине 10% и ще обеднеем.  
Интервюто с Георги Вулджев можете да чуете в звуковия файл.  
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101613807/georgi-vuldjev-veroatno-shte-se-stigne-do-globalna-recesia


8 

 

√ ЕС изключва бързо присъединяване на Украйна 
Държавните и правителствените ръководители на страните членки на ЕС, събрали се на неформална среща на върха във 
Версай, изключиха всякакво бързо присъединяване на Украйна към ЕС, но отвориха вратата за по-тесни връзки с нея, 
предаде АФП. 
Лидерите обсъждат какви да бъдат общите европейски реакции в областта на икономиката и отбраната заради кризата, 
породена от руската инвазия в Украйна. 
Дискутира се и бъдещото преструктуриране на енергийния пазар, мерки за ограничаване поскъпването на тока и план за 
спиране на вноса на фосилни горива от Русия до 2027 година. 
Вторият ден от срещата на върха ще бъде посветен на дискусии за укрепване на икономическия модел на ЕС. 
Българският премиер Кирил Петков заяви, че ще поиска от европейските партньори да гласуват финансова подкрепа за 
страните, които приемат бежанци от Украйна. 
 
√ Фон дер Лайен: ЕС трябва да спре постепенно вноса на изкопаеми горива от Русия до 2027 г. 
Европейският съюз трябва да спре постепенно вноса на изкопаеми (фосилни) горива от Русия до 2027 година, заяви 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщава Ройтерс. 
Тя също така посочи, е планът за постигане на енергийна независимост на ЕС, наречен RePowerEU, ще бъде изложен в 
подробности в средата на май. 
От сега обаче се знае, че този план ще съдържа мерки за разнообразяване на енергоизточниците, "превключване" към 
втечнен газ и увеличаване на дела на възобновяемите източници, по-добра свързаност на енергийните системи, повече 
енергийна ефикасност и преструктуриране на пазара на електроенергия в Европа. 
В краткосрочен план европейските лидери, които се събраха днес във Версай, обсъждат ограничаване на поскъпването 
на тока, регулиране на цените и увеличаване на държавното подпомагане, каза още Фон дер Лайен.  
 
√ "Политико": Бившият канцлер на Германия Шрьодер се срещна с Путин в Москва 
Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер се срещна с руския президент Владимир Путин в Москва за преговори за 
прекратяване на войната в Украйна, съобщи политическият новинарски сайт "Политико" (Politico), позовавайки се на 
източници, запознати с въпроса. 
Посещението идва след разговори в Истанбул с украински политик, който е член на делегацията на страната за 
преговори с Русия, посочиха източниците на "Политико". 
Запитан за информации относно визитата на Шрьодер, германският канцлер Олаф Шолц каза пред репортери в 
кулоарите на срещата на върха на европейските лидери във Версай, Франция, че не желае да коментира въпроса. През 
последните седмици Шолц се опита да се дистанцира от своя колега социалдемократ. 
Германското правителство не е двало съгласие за каквато и да било среща, нито е участвало в такава, посочиха пред 
агенция Ройтерс немски правителствени източници. 
Герхард Шрьодер, германски канцлер от 1998 до 2005 г., е в доста тесни връзки с руски компании. Той е в борда на 
руския петролен гигант "Роснефт" и е председател на комитета на акционерите на компанията, която отговаря за 
изграждането на газопровода "Северен поток 2". 
Той беше призоваван от някои политици от германското правителство да се оттегли от тези свои роли, след като другите 
бивши лидери обявиха, че напускат позиции в бордовете на руски компании заради инвазията на Русия в Украйна. 
Междувременно в нов телефонен разговор президентът на Франция Еманюел Макрон и канцлерът на Германия Олаф 
Шолц са поискали от руския президент Владимир Путин да спре бойните действия и да реши спора си с украинското 
ръководство чрез дипломация. 
Тримата лидери са се разбрали да продължат контактите помежду си през следващите дни. 
За "възможно по-скоро" спиране на войната се изказа китайският външен министър Ван И след видеоконферентен 
разговор с френския си колега Жан-Ив льо Дриан. 
 
√ Goldamn Sachs, JP Morgan и Western Union също напускат Русия 
Goldamn Sachs, JP Morgan и Western Union са поредните водещи западни компании, които обявиха, че излизат от руския 
пазар заради въоръжената инвазия в Украйна. 
"Goldman Sachs прекратява бизнеса си в Русия в съответствие с регулаторните и лицензионните изисквания“, заяви пред 
медиите говорител на Goldman и допълни: 
"Ние сме фокусирани върху подкрепата на нашите клиенти по целия свят при управлението или приключването на вече 
съществуващи задължения на пазара и осигуряването на благосъстоянието на нашите хора“. 
С днешното съобщение Goldman Sachs стана първата голяма банка от Уолстрийт, която напусна руския пазар след 
началото на интервенцията на Москва в Украйна. 
Американска мултинационална компания за финансови услуги Western Union също обяви в четвъртък, че спира 
дейността си в Русия и Беларус. 
Според прессъобщение, публикувано от компанията, през последните седмици тя е била в диалог с всички 
заинтересовани страни, за да се постигне правилното решение относно услугите на Western Union в Русия и Беларус, като 
се имат предвид вътрешни и външни фактори. 
"В крайна сметка, в светлината на продължаващото трагично въздействие на продължителното нападение на Русия 
срещу Украйна, ние решихме да спрем операциите си в Русия и Беларус", се казва в изявлението. 
Освен това Western Union посочи, че работи за подкрепа на украинските клиенти по най-добрия възможен начин. 
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Междувременно и JPMorgan заяви в четвъртък, че ще започне да се отказва от бизнеса си в Русия в резултат на 
санкциите, наложени срещу страната. 
"В съответствие с директивите на правителствата по света, ние активно се отказваме от руския бизнес и не преследваме 
нов бизнес в Русия“, каза говорител на голямата американска банка. 
 
√ Джанет Йелън: Обмислят се допълнителни санкции срещу Русия 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън заяви в четвъртък, че американските власти "ще продължат да 
обмислят и обсъждат допълнителни санкции, които наистина ще лишат Русия от ресурсите, необходими за водене на 
война". 
Говорейки пред бизнес телевизия CNBC относно отговора на Запада на инвазията на Русия в Украйна, тя каза: 
"Ние въведохме и бихме могли да разширим санкциите, които затрудняват изключително трудно Русия, нейното 
правителство и нейните фирми за достъп до международния капитал". 
Йелън също така каза, че "има още какво да се направи, но и това което вече направихме, беше опустошително за Русия". 
 
√ Инфлацията в САЩ достигна през февруари 40-годишен връх от 7,9% 
В Съединените Щати през февруари е отчетена инфлация от близо осем процента в сравнение с миналата година. Това е 
най-голямото повишаване на цените в Съединените Щати от четири десетилетия насам (от януари 1982 г.)  
Рекордно високата инфлация от 7,9 процента (спрямо 7,5% през януари) не отразява напълно въздействието на руската 
инвазия в Украйна до момента, което създава опасения, че цените предстои да се се увеличават още повече. 
Реакцията на забраната на внос на руско гориво заради инвазията вече може да се усети по бензиностанциите, където 
скокът в средната цена на горивото надмина 4 долара за галон. Това кара някои американци да се готвят за промени в 
навиците си и замяна на автомобила с обществения транспорт.  
Има предпоставки за покачване цени на храна, електроенергия, наем, здравни услуги и забавления и труден избор за 
разпределяне на парите при хората с по-нисък доход.  
За контролиране на инфлацията се очаква намеса от Федералния Резерв под формата на серия от покачвания на 
лихвения процент. 
 
√ 16-и ден от инвазията в Украйна: Руските сили напредват към Киев 
Руските сили се приближиха с 5 км по-близо до Киев през последните 24 часа, заяви висш представител на Пентагона. 
Международният комитет на Червения кръст предупреждава, че запасите от храна и вода в обсадения Мариупол са 
опасно намалели. 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на твърденията на Русия, че Украйна разработва химически или 
биологични оръжия на своя територия с помощта на САЩ. 
Сателитни снимки на руски конвой близо до Киев показват, че силите на Русия се преразпределят в близките райони, 
което потенциално сигнализира за подновяване на натиска към украинската столица. 
Тази сутрин беше съобщено за взривове в градове от противоположните страни Украйна. Местни медии съобщават за 
експлозии в Луцк на северозапад, както и в Днипро - вътрешен град, разположен на река Днепър и основна крепост в 
централната част на Източна Украйна.  
Три са въздушните удари нанесени рано тази сутрин в Днипро, предаде Ройтерс. По данни на държавните служби за 
Спешна помощ има един убит и един ранен човек. Ударите са били в райони близо до детска градина и жилищен блок. 
В град Луцк ударът е бил насочен към летище, съобщава BBC, позовайки се на информация от местни жители в района, 
която беше потвърдена и от кмета на града. 
Има също сведения, че е била ударена и фабрика в града, където могат да бъдат ремонтирани двигатели на определени 
изтребители. 
Нито един от тези градове досега не е бил подлаган на директен обстрел, отбелязват медиите и уточняват, че сирените за 
въздушно нападение са прозвучали в няколко града в Украйна преди експлозиите. 
Руските военни са обстрелвали Института по физика и технологии в Харков, в който има експериментален ядрен реактор. 
Според съобщение в Туитър на украинския парламент боевете в района не спират. Руските части са изгонени от град 
Николаев и продължават да бъдат изтласквани от града, съобщи ръководителят на областната администрация Виталий 
Ким. 
В поредното си видеообръщение тази нощ украинският президент Зеленски съобщи, че украинските власти са успели да 
евакуират почти 40 хиляди души през вчерашния ден от редица градове на страната. По думите му успешно са били 
доставени и хуманитарни помощи - стотици тонове продукти и медикаменти. Зеленски също така определи появилите се 
в руски медии съобщения за разработка на оръжия за масово поразяване в Украйна като фалшиви новини. 
„Обвиняват нас, че уж разработваме биологично оръжие и готвим химическа атака, това ме тревожи, тъй като ние 
многократно сме се убеждавали – ако искаш да знаеш какви са плановете на Русия, виж в какво тя обвинява другите“. 
Очаква се Съветът за сигурност на ООН да проведе извънредно заседание днес по искане на Русия, за да обсъди 
твърдението на Москва, че САЩ финансират разработването на биологични оръжия в Украйна. Според западните страни 
Русия е изфабрикувала тези обвинения, за да оправдае собствената си бъдеща употреба на биологични и химически 
оръжия в Украйна. 
По-рано генералният секретар на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви, че Москва и Киев са 
готови да работят с организацията, за да гарантират ядрената сигурност. Агенцията изрази загриженост за ситуацията 
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след като стана ясно, че руски военни са завзели най-голямата атомна електроцентрала в Европа - Запорожие  - както и 
централата в Чернобил. 
Вчера мирните преговори между външните министри на Украйна и Русия в Турция приключиха без напредък за 
прекратяване на огъня. По-късно Русия обяви, че от днес ежедневно ще открива хуманитарни коридори, водещи към 
нейна територия от обсадените украински градове. Допускат се и коридори към Централна и Западна Украйна, но при 
съгласуване с украинските власти. 
 
√ МААЕ: Москва и Киев изглеждат съгласни да разговорят за ядрената безопасност на украинските АЕЦ 
Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси посочи в четвъртък, че 
институцията е успяла да създаде пряк диалог между Русия и Украйна по въпроса за ядрената безопасност на фона на 
конфликта между двете страни, предаде Ройтерс. 
След срещите си с външните министри на Русия и Украйна Сергей Лавров и Дмитро Кулеба на форума за дипломация в 
Анталия Гроси каза: 
"Имахме срещи, добри срещи, не лесни, но сериозни, относно същността на нещата, които възнамеряваме да направим". 
Той добави, че и двамата дипломати са дали съгласието си за преговори за ядрената безопасност. 
По-рано тази седмица посланикът на Москва в МААЕ Михаил Улянов изрази подкрепата на страната си за тристранна 
среща между Русия, Украйна и агенцията. 
Междувременно агенция Интерфакс съобщи, че руското министерство на отбраната е заявило в четвъртък, че се е 
съгласило да разреши на украински ремонтен екип достъп до електропроводите в района около атомната 
електроцентрала в Чернобил. Агенция обаче не предостави повече подробности. 
Надзорния орган на ООН за ядрена енергия заяви по-рано, че в резултат на руската инвазия в Украйна комуникациите с 
Чернобил и друга атомна електроцентрала в Запорожие са се влошили и ситуацията е тревожна.  
 
√ Украйна предупреди за "реална опасност" от прекъсване на транзита на природен газ 
Операторът на украинската газопреносна мрежа предупреди, че има "реална опасност" от прекъсване на транзита на 
природен газ през Украйна, съобщи агенция Ройтерс. 
Украинските власти призоваха руските войски да се оттеглят от района на две компресорни станции в Луганска и 
Харковска област. 
Маршрутът през Украйна и Словакия е един от основните за износа на руски природен газ за Европа, наред с "Турски 
поток" към Турция и България, "Ямал-Европа" към Полша за Германия и "Северен поток 1" през Балтийско море до 
Германия. 
 
√ Природният газ в Европа поевтинява до 130 евро за мегаватчас 
Природният газ в Европа продължи да поевтинява и по време на търговията в четвъртък, достигайки нива около 130 евро 
за мегават час за пръв път в рамките на месец март. 
Ценовият спад е факт, тъй като продължават да отслабват опасенията за съкращаване или дори спиране на руските 
газови доставки за Европа въпреки продължаващата военна инвазия в Украйна. 
По-рано в четвъртък руският газов гигант "Газпром" заяви, че износът за Европа, преминаващ през засегнатата от войната 
страна, е стабилен и в съответствие с поръчките на клиентите. 
Русия продължава да изпълнява задълженията си по договорите за доставка на природен газ в Европа, заяви и руският 
президент Владимир Путин на днешното заседание на правителството, в което се включи чрез видеоконферентна 
връзка. 
Междувременно правителствата в ЕС подготвят планове за извънредни ситуации в случай, че доставките на природен газ 
бъдат спрени, като тази вече във Версай европейските лидери обсъждат предложения от ЕК план за намаляване на 
зависимостта си от Русия с две трети до края на 2022 г. Вчера пък председателят на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен посочи, че ЕС разполага с достатъчно втечнен природен газ за останалата част от зимата.  
Всичко това допринесе за днешното ново поевтиняване на синьото гориво с близо 15% към 133 евро за мегаватчас, като 
фючърсите на нидерландския газов хъб TTF дори за кратко удариха ценово дъно около 120,60 евро - най-ниско ниво от 
28-ми февруари насам. Така само в рамките на три дни цената на европейския газ върна рязко от рекордния връх от 345 
евро за мегаватчас, достигнат по време на търговията в понеделник. 
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Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
√ Путин: Русия продължава да изпълнява договорните задължения за доставка на газ в Европа 
Русия продължава да изпълнява задълженията си по договорите за доставка на природен газ в Европа. Това заяви 
руският президент Владимир Путин на вчерашното заседание на правителството, в което се включи чрез 
видеоконферентна връзка. 
По време на заседанието, което беше предавано пряко в ефира на руските телевизии, Владимир Путин подчерта: 
"Доставяме всичко, което трябва да доставяме на нашите основни потребители и в Европа, и в други части на света. На 
100% е напълнена даже газопреносната мрежа на Украйна". 
Путин увери, че Русия не е виновна за поскъпването на енергийните носители на европейския пазар. 
"Цените растат, но не по наша вина. Това е резултат от техните грешки. Няма какво да ни обвиняват!". 
В края на заседанието Путин изрази увереност, че руската икономика, ще издържи на санкционния натиск. 
"Безспорно икономиката ще се адаптира към новата ситуация. Ще продължаваме да заменяме вносните стоки с 
произведени в Русия. В края на краищата всичко това ще доведе до повишаване на нашата независимост, 
самостоятелност и суверенитет". 
По-рано правителството забрани износа в чужбина на около 200 вида стоки. Става дума за технологично, 
телекомуникационно и медицинско оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и електрическа 
апаратура. Забраната за износ остава в сила до края на годината. Изключение се прави за страните от Евразийския 
икономически съюз, Абхазия и Южна Осетия. 
 
√ ЕЦБ определи "руската инвазия в Украйна като вододел за Европа" 
Европейската централна банка определи "руската инвазия в Украйна като вододел за Европа" и изрази подкрепа за 
украинския народ, като същевременно обеща "да осигури гладки условия за ликвидност и да приложи санкциите, 
определени от Европейския съюз“. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви в четвъртък, че запазва основните си лихвени проценти непроменени. 
Гуверньорът Кристин Лагард излезе на пресконференцията със значка с украинското знаме и започна изказването си с 
подкрепа за украинския народ, като потвърди, че Франкфурт ще действа в координация с наложените санкции от 
Европейската комисия. По думите на Лагард, войната в Украйна ще има ефект върху икономическата активност в 
еврозоната, основно по отношение на поскъпването на горивата и суровините, както и нарушаването на веригите за 
доставки. Независимо дали говорим за основния сценарий, или за утежнените сценарии с по-тежки последици от 
войната, в средносрочен план инфлацията ще се стабилизира около 2%, прогнозира Лагард. 
Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по кредитните и депозитните 
улеснения остават на нива съответно от 0,0%, 0,25% и -0,50%. 
На фона на несигурността заради войната в Украйна Европейската централна банка изненадващо ускори темпа на 
намаляване на икономическите стимули. 
Банката преразгледа програмата си за покупка на активи (APP), като посочи, че месечните нетни покупки ще възлизат на 
40 милиарда евро през април, на 30 милиарда евро през май и 20 милиарда евро през юни, като по-нататъшните 
покупки ще зависят от входящите икономически данни. 
"Ако входящите данни подкрепят очакванията, че средносрочните перспективи за инфлация няма да отслабнат дори 
след края на нашите нетни покупки на активи, Управителният съвет ще приключи нетните покупки по APP през третото 
тримесечие на 2022 г.“, добави ЕЦБ. 
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Гуверньорът Кристин Лагард подчерта, че при базовия сценарий, по който работи Франкфурт, тази година инфлацията в 
еврозоната ще бъде 5,1% в еврозоната. В него са изчислени последиците от руската агресия, които внасят допълнително 
несигурност и ще доведат до забавяне на икономическото възстановяване след пандемията. Все пак от ЕЦБ са уверени, 
че до няколко години целта от 2% инфлация е постижима. 
Независимо дали се работи по основния сценарий или другите два, които са по-утежнени заради потенциалното 
влошаване на войната в Украйна, ценовата стабилност е обозрима в следващите години, коментира Лагард. 
"Руската инвазия в Украйна е повратна точка за Европа. Управителният съвет изразява пълната си подкрепа за 
украинския народ. Той ще осигурява гладки условия на ликвидност и ще прилага санкциите, приети от Европейския съюз 
и европейските правителства. Управителният съвет ще предприеме всички необходими действия за изпълнение на 
мандата на ЕЦБ за ценова стабилност и за запазване на финансова стабилност". 
Заради кризата в Украйна и съответните тежки последици върху цените на горивата и храните, икономическият растеж 
ще бъде 3,7 на сто тази година, а не над 4 %, каквито бяха предишните прогнози (през декември 2021 г.). 
Банките в еврозоната са готови да посрещнат последиците от санкциите срещу Русия, а ограничаването на достъпа на 
руските банки до системата SWIFT няма да навреди сериозно на европейските финансови институции, заяви 
вицепрезидентът на банката Луис Де Гиндос: 
"Русия е важна заради енергийните пазари и цените на стоките, но по отношение на експозициите й на европейския 
финансов пазар не е от практическо значение. Едновременно с това делът на руската икономика е твърде ограничен. Той 
е около 2% от глобалната икономика". 
ЕЦБ работи по възможностите за осигуряване на финансова подкрепа на Украйна било чрез съществуващи инструменти, 
било по друг начин, което ще бъде направено в унисон с Европейската комисия, допълни Лагард и подчерта, че до дни се 
очаква решение за хората, "които, след като за съжаление са се превърнали в бежанци и е трябвало да преминат 
границата, се нуждаят да обменят парите си в друга валута от тяхната, но заради взетото решение тя вече не е 
конвертируема, както преди. 
Запитана дали се очаква лихвено повишение, Лагард отговори, че то ще дойде "скоро след прекратяването на покупките 
на активи", но не даде конкретен срок. 
 
√ ЕЦБ: Скок на инфлацията с 5,1% и по-слаб икономически растеж от 3,7% заради войната в Украйна 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви на пресконференция след края на днешното 
заседание, че конфликтът в Украйна ще повлияе на икономическата активност в еврозоната "чрез по-високи цени на 
енергията и суровините, нарушаване на международната търговия и по-слабо бизнес и потребителско доверие". 
Тя излезе на пресконференцията със значка с украинското знаме и започна изказването си с подкрепа за украинския 
народ, като потвърди, че Франкфурт ще действа в координация с наложените санкции от Европейската комисия. По 
думите на Лагард, войната в Украйна ще има ефект върху икономическата активност в еврозоната, основно по 
отношение на поскъпването на горивата и суровините, както и нарушаването на веригите за доставки. 
"Независимо дали говорим за основния сценарий, или за утежнените сценарии с по-тежки последици от войната, в 
средносрочен план инфлацията ще се стабилизира около 2%", прогнозира Лагард. 
Руската инвазия в Украйна накара ЕЦБ да преразгледа в низходяща посока прогнозата си за икономическия растеж и в 
посока нагоре оценката си за инфлацията. 
Според основния сценарий, заложен в последните прогнози на централната банка, БВП на Еврозоната ще отбележи 
растеж от 3,7% през 2022 г., след което растежът да се забави до 2,8% през 2023 г. и до 1,6% през 2024 г. 
В същото време ЕЦБ вече очаква инфлацията в еврозоната да скочи с 5,1% през настоящата година, след като през 
декември 2021 г. централната банка очакваше инфлация от 3,2%. За 2023 г. се очаква инфлацията да отслабне до 2,1% 
(спрямо 1,8% през декември) и до 1,9% през 2024 г. (спрямо 1,8% през 2024 г.). 
 

Мартенски прогнози на ЕЦБ за инфлацията в еврозоната (спрямо декемврийските) 
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Кристин Лагатд предупреди, че икономическата активност "може да бъде забавена значително от по-рязко покачване на 
цените на енергията и суровините и по-сериозно забавяне на търговията и нагласите", а инфлацията може да бъде 
"значително по-висока" в краткосрочен план на фона на геополитическата несигурност, като отбеляза, че само в рамките 
на февруари енергийните цени са скочили с 31%. 
Шефът на централната банка също така посочи, че икономическите рискове в еврозоната са се увеличили "значително" 
поради събитията в Украйна и са в "низходяща посока" (за още по-слаб от очакваното растеж). 
Ситуацията в Източна Европа може да доведе до по-голям натиск върху цените на храните и суровините, както и до 
"влошаване наново на ограниченията от страна на предлагането". От друга страна, рисковете, свързани с пандемията на 
коронавирус, намаляха и негативното въздействие от ограниченията, въведени заради силно заразния вариант Омикрон, 
са отслабнали в сравнение с предишни подобни мерки, подчерта Лагард. 
Тя също така отбеляза, че цените на енергията са основната причина за изненадващо високите нива на инфлацията, 
предупреждавайки, че те биха могли "да „тласснат нагоре цените в много други сектори“. "Високите цени на енергията, 
съчетани със загуба на доверие, биха могли да намалят търсенето повече от очакваното и да ограничат потреблението и 
инвестициите", посочи Лагард. 
 
√ Кр. Георгиева: МВФ ще понижи прогнозите за глобалния растеж заради войната в Украйна 
Руската икономика е пред "дълбока рецесия" с оглед на западните санкции 
Войната в Украйна и масивните санкции срещу Русия предизвикаха свиване на световната търговия, като повишиха 
цените на храните и енергията рязко, което ще принуди Международния валутен фонд да понижи прогнозата си за 
глобалния растеж през следващия месец, заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, съобщава 
Ройтерс. Тя все пак очаква "положителна траектория" за световната икономика. 
Глобалният кредитор вече понижи икономическите си прогнози за Съединените щати, Китай и световната икономика 
през януари, позовавайки се на рискове, свързани с пандемията Covid-19, нарастващата инфлация, прекъсванията на 
веригите на доставки и очакваното затягането на паричната политика в САЩ. 
Тогава МВФ прогнозира, че глобалният икономически растеж ще достигне 4,4% тази година, което е понижение от 
предишна прогноза за експанзия с 4,9%, напомня Ройтерс. 
В четвъртък Кристалина Георгиева каза пред репортери, че безпрецедентните санкции, наложени на Русия заради 
нейната инвазия в Украйна, са причинили рязко свиване на руската икономика и тя е изправена пред "дълбока рецесия" 
тази година. Тя също така посочи, че неплатежоспособност по отношение на дълга на Русия вече не се разглежда като 
нещо "невероятно". 
Шефът на МВФ обаче не предостави по-подробна прогноза за Русия или за световната икономика. 
Кристалина Георгиева отбеляза, че МВФ няма програма или политически отношения с Русия в този момент, като офисът 
на Фонда в Москва не работи. Членовете на МВФ осъдиха войната, която Русия нарича "специална военна операция", но 
не е имало дискусия за прекратяване на членството на Русия в глобалния кредитор, отбеляза тя. 
Георгиева добави, че е "много, много, много малко вероятно" Русия да може да намери централна банка, която да 
обменя нейните т.нар. „Специални права на тираж“ в МВФ в друга валута. 
Кристалина Георгиева също така очаква нарастващ натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна, като се имат 
предвид страничните ефекти, които военната инвазия има върху икономиките по света. 
Пред бизнес телевизия CNBC Георгиева посочи, че е разговаряла в сряда със служител на Китайската централна банка, 
който е изрази голяма загриженост за загубата на човешки живот и страдание в Украйна.  
 
3e-news.net 
 
√ Еврокомисарят Мария Габриел обсъди с иновативни компании екосистема с по-лесен достъп до финансиране и 
ресурси 
Целта ни е да бъде създадена Паневропейска мрежа за подкрепа на иновациите в полза на бизнеса и обществото, 
обясни пред над 40 представители на стартъпи, иновативни компании и хора от академичната общност Габриел 
Иновативна екосистема от компании с по-лесен достъп до финансиране, откриване на таланти и умения за намиране на 
ресурси са сред ключовите дейности, около които се обединиха над 40 иноватори и представители на академичната 
общност у нас. Те се събраха на специална среща с еврокомисар Мария Габриел, която отговаря за иновациите науката, 
образованието и младежта в ЕС.  На събитието присъства и Христо Борисов - основателят на първата българска 
компания-еднорог Payhawk. 
Намерението на родните фирми е да предприемат нова инициатива, която да им помогне да представят идеите си и на 
голямата европейска сцена. Става дума за ново поле за изява, на което българската иновационна система да има какво 
да покаже пред Стария континент. За тези хора е ясно, че с проектите си, с визиите си реално могат да допринесат за 
благосъстоянието на цяла Европа и те са готови да ги реализират. 
Една работеща българска иновационна екосистема в близко бъдеще може да бъде част от Паневропейската 
иновационна екосистема, за която в момента се говори и е на път да бъде създадена. 
Трудностите 
За компаниите у нас обаче се оказа, че има редица трудности, които спъват процеса на реализирането на даден проект. 
Един основен проблем е достъпа до финансиране, обясниха част от родните иноватори. Според експертите една немалка 
част от финансовата тежест за една идея може да бъде поета от пенсионните фондове. Към момента обаче тези фондове 
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инвестират основно в нискорискови активи. При стартъп компаниите обаче се достига до дълбините на човешките 
възможности и вече все повече се говори и търсят deep tech технологии. А в Европа това ще бъде и следващия приоритет 
за финансиране, защото именно оттам е възможно да се появи следващия визионер в развитието на човечеството. 
Разбира се от създаването и валидирането на една идея и нейното развитие, трансферът на технологии и зараждането на 
начинанието на европейско ниво може да отнеме много време. Редица компании не са успели да го направят – дали 
защото е твърде рано за подобни иновативни решения или просто защото някой друг ги е изпреварил с идеята – не е от 
значение. Важното е хората да опитат, макар и да знаят, че могат да не успеят в начинанието си. И все пак – вече сме 
свидетели на редица иновации, които променят ежедневно животът ни. Затова е важно да има място и средище, в което 
да се създават нови предложения, идеи и те да успяват да се финансират по един или друг начин. В това се корени и 
идеята за един български форум за иновации. 
Къде талантът може да срещне идеята и реализацията? 
Според еврокомисар Габриел в момента за ЕС от ключово значение е достъпа на талантливите хора до подобни 
иновации. Тук не говорим само за обучение в училище, ами за израстване през целия живот. Затова е важно да работят 
иновационната и образователната система заедно, за да имат успех такива инициативи, смята еврокомисарят. 
„Визията ни е амбициозна. Искаме да превърнем европейското образователно пространство в реалност до 2025 г. 
Подходът ни е цялостен, адресиращ мерки във всеки един етап на образователния процес от ранна детска възраст през 
началното, средното и висшето образование до възможностите за преквалификация и учене през целия живот. Важно е 
да осигурим достъп до висококачествено цифрово образование за всички и умения свързани със „зеления“ преход“, 
сподели Мария Габриел още при представянето на новата стратегия за университетите на Европа и инкубаторите към 
тях. 
Предизвикателството сега е съществуващите университети с инкубатори да се свържат помежду си. В момента има 
случаи, в които два географско близки инкубатора, не знаят кой какво разработва и този проблем трябва да бъде решен. 
„Нашата цел е да бъде създадена европейска мрежа с университети и инкубатори. Това е и идеята на подготвяния за юни 
тази година Innovation and Education Summit, където на едно място ще могат да обменят опит и идеи иноватори и 
представители на университетите“, обясни пред предприемачите българският еврокомисар. Тя припомни, че в момента 
в ЕС  има 41 европейски университетски алианса, в които участват 284 университета. Тук участват и пет български 
университета, като идеята е да бъде създадена обща европейска мрежа на университетите с инкубатори.   
Според визията на европейските политици занапред ще бъде важно да има иноватори дори в училище. А единствено 
хората с идеи и дори компаниите-еднорози могат да вдъхновят младите да рискуват да участват в подобни инициативи. 
Третата амбициозна цел на ЕК е да има едно събитие в годината, на което талантите да се срещат с иноваторите и 
компаниите – еднорози. „Заради това идеята ни е да направим такова събитие занапред“, сподели намеренията си 
еврокомисар Габриел. 
Connecting hubs 
Важен елемент за бъдещо развитие на научните достижения и бизнеса ще бъде свързването на всички европейски 
иновативни хъбове. Така в крайна сметка ще се получи една обща европейска екосистема, но този процес ще бъде дълъг 
и ще отнеме време. Именно това е идеята на European Institute of Innovation & Technology (EIT), който е независим орган 
на Брюксел, подкрепящ подобни идеи. От Комисията също така са си поставили цел в рамките на следващите три години 
да бъдат обучени 1 милион кадри, които да творят и развиват deep tech идеите си. Именно в този пазар ще е бъдещето, 
на което могат да се уповават разработките, вярват европейските експерти. 
На срещата стана ясно още, че всички тези трудности се споделят не само от българските иноватори или стартъп 
ентусиасти, които искат да реализират идеите си. Чрез подобни срещи обаче реално се коват основите на 
сътрудничеството и развитието на иновациите. Затова и вероятно сега се поставят началото на Bulgaria Innovation Forum – 
място за обмяна на опит и растеж на стартъп идеи, които да отекнат из Европа. 
 
√ Понижение с 8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 574.85 лв. за MWh с ден за доставка 11 
март 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 574.85 лв. за MWh и обем от 85 966.10 MWh с ден за доставка 11 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 659.35 лв. за MWh, при количество от 46 017.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 948.90 MWh) е на цена от 490.36 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа 
Борсата стартира при средна цена от 270.7 лв. за MWh и количество от 3272.6 MWh. 
Най-ниската стойност от 169.28 лв. за MWh (3940.1 MWh) е отчетена за 03 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 938.8 лв. за 
MWh при количество от 3435.6 MWh. Много висока е и постигнатата стойност и за 08 часа – 723.57 лв. за MWh (3746 
MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 576.58 лв. за MWh при количество от 3316.1 
MWh. 
Спрямо стойността от 624.63 лв. (319.37 евро) за MWh за 10 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 11 март 2022 г. се понижава до 574.85  лв. за MWh (спад с 8 %) по данни на БНЕБ или 293.92 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 4 817.00  MWh при средно претеглена дневна цена от 663.98 лв. за MWh. 
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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 28,09%   2166.81 
Кондензационни ТЕЦ 46,15%   3559.44 
Топлофикационни ТЕЦ 4,91%    378.55 
Заводски ТЕЦ 1,78%    136.96 
ВЕЦ 3,41%    263.02 
Малки ВЕЦ 1,72%    132.34 
ВяЕЦ 6,82%    526.27 
ФЕЦ 6,51%    502.28 
Био ЕЦ  0,61%    46.81 
Товар на РБ      5874.45 
Интензитетът на СО2 е 423g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ Понижение на цените на регионалните енергийни борси 
Румънската OPCOM затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 294,44 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 11 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 338,17 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 250,71 
евро/мвтч. Най-високата цена от 480,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 86,55 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 75 839,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 11 март ще бъде 313,25 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 172,53 гвтч. Максималната цена ще бъде 480,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 204,05 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 11 март е 307,33 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 338,17 евро/мвтч. Най-високата цена от 480,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 
ч тя ще бъде 123,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 90 427,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 11 март на Словашката енергийна борса е 306,83 евро/мвтч. На Чешката 
енергийна борса базовата цена ще бъде 184,31 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава ще бъде в 20 ч и тя ще е 
480,00 евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 18 ч и тя ще е 379,95 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 
Словакия в 3 ч и тя ще бъде 115,26 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в Чехия в 13 ч като тя ще бъде 85,41 евро/мвтч. 
 На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 11 март е 299,02 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
353,24 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 74 757,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и 
тя ще достигне 389,92 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 123,07 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 80,44 евро/мвтч на 11 март. Пиковата цена ще бъде 58,61 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 557 117,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 185,06 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 0,08 евро/мвтч. 
 
√ Инвестициите в енергийни проекти в Югоизточна Европа достигат впечатляващите 483,7 млрд. евро 
Регионът остава зависим от вноса на петрол, газ, а енергийната сигурност все още е ниска. Въпреки това 
компаниите се готвят за Зелената сделка и залагат на ВЕИ проекти 
Регионът на Югоизточна Европа се оказва все по-привлекателен за инвестиции в енергийната сфера, независимо от 
трудностите, които все още забавят развитието му. Това става ясно от публикуваното издание на гръцкия Институт по 
енергетика за Югоизточна Европа IENE – SEE ENERGY OUTLOOK 2021/2022.  Домакини на презентацията в София бяха 
Институтът за енергиен мениджмънт и Българската независима енергийна борса. 
Според експертите в момента общите прогнозни инвестиции, свързани с енергийни проекти  в региона, са много по-
високи и вече възлизат на 483,7 милиарда евро. Това е значително подобрение в сравнение с преди 5 години и ясно 
показва значително повишения интерес и апетит за енергийни инвестиции в Югоизточна Европа, обясни Костис 
Стамболис председател и изпълнителен директор на IENE по време на презентацията си. 
От нея станаха ясни няколко ключови послания на последния доклад на специалистите. Според тях в момента 
съществува значителна разлика между заявените цели и действителния напредък по темите за декарбонизация, 
навлизане на ВЕИ проекти и  регионално сътрудничество. Налице е явен провал на ниво политика на ЕС в постигането на 
националните цели, особено в областта на ВЕИ, тъй като има конфликт по отношение на бюджетни правила и разрешени 
нива на дефицит в държавните бюджети. Пандемията на коронавирус накара правителствата да наложат 
безпрецедентни мерки за ограничаване на транспорта и икономическата дейност като цяло. 
В съчетание със спада на световните цени на петрола, особено през март-май 2020 г., тази криза създава дисбаланси в 
енергийния сектор, засягайки както инвестициите, така и прехода към декарбонизация, сочат резултатите от доклада на 
IENE. Според тях и самият енергиен микс на страните от региона все още сравнително бавно се променя по отношение на 
използването на доминиращите горива и въвеждането на нови такива. Именно продължаващото значение на твърдите 
горива се обяснява с големите количества местни находища на въглища и лигнит.  А тези мини и в момента се разглеждат 
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като отчасти възпрепятстващи решителното движение към декарбонизация, смятат авторите на доклада. Те припомнят, 
че регионът на Югоизточна Европа се характеризира и с висока зависимост от вноса на нефт и газ. Неслучайно България 
обяви, че е против налагането на санкции към Русия по повод на вноса на горива оттам. Основните петролни доставки и 
запаси на страната ни са пряко свързани с руския петрол. 
В същото време обаче перспективата за нефтената и газовата индустрия на Югоизточна Европа рядко изглеждаше 
толкова несигурна. Природният газ става все по-важен за енергийния микс на страните от ЮИЕ, както за производство на 
електроенергия, така и за търговска и битова употреба. 
Либерализацията на пазара при електроенергийния сектор пък постигна огромен напредък през последните пет години с 
осъщественото отделяне на пазарните участници и достигнатата конкуренция при търговията на дребно. Това е 
постигнато основно от страните-членки на ЕС в региона, както и Сърбия и Турция, които също предприемат смели стъпки 
в тази посока. 
По-малко впечатляващ е напредъкът в сектора на природния газ, където конкуренцията е до голяма степен ограничена 
основно до промишления сектор. На този пазар и търговията на дребно изостава сериозно, обясняват от IENE. 
От доклада на експертите става ясно, че ядрената енергия остава жизнеспособна опция, тъй като покрива важни 
изисквания за базова мощности в някои ключови страни като Румъния, България, Хърватия, Словения, Унгария. АЕЦ и е 
напълно съвместим и подкрепян след ревизия и от Брюксел. Въпреки това в момента ядрената енергия допринася само с 
4,1% за общото бруто вътрешно потребление в ЮИЕ, включително и на Турция, става ясно от доклада на IENE. 
На енергийната ефективност в Югоизточна Европа доскоро не се обръщаше достатъчно приоритет или внимание, 
въпреки че ролята й беше призната във всички държави-членки на ЕС. Необходими са допълнителни усилия за 
въвеждане на енергийната ефективност като неразделна част от националното енергийно планиране, смятат авторите. 
Страните от ЮИЕ имат особено високи нива на енергийна бедност поради ниските доходи, високите енергийни нужди, 
произтичащи от енергийно неефективни жилища, и ограничения достъп до различни енергийни източници. 
Слаба енергийна сигурност, но ръст на ВЕИ и електромобилите 
По отношение на сигурността на енергийните доставки, регионът на ЮИЕ като цяло изглежда по-уязвим от останалата 
част на Европа. Наред с укрепването на енергийната мрежа, разнообразна комбинация от гъвкави технологии за 
производство на ВЕИ енергия в Югоизточна Европа. Трябва също така да се улесни интегрирането на променливата 
зелена енергия в електроенергийните системи на страните. 
В Югоизточна Европа внедряването на електрическите превозни средства все още е в много ранен етап, въпреки че 
показва значителен годишен ръст. Разглеждайки прогнозата за брутното вътрешно енергийно потребление в страните-
членки на ЕС от региона на ЮИЕ, общата тенденция показва стабилизиране и дори малко намаляване на времевия 
хоризонт до 2040 г. 
За разлика от това, прогнозата за брутното вътрешно потребление на енергия в шестте страни от Западните Балкани 
представя доста различна история от тази на страните-членки на ЕС в региона. След очаквания ръст на БВП, брутното 
вътрешно енергийно потребление се очаква да нарасне с почти 40% между 2015 и 2040 г., като количеството въглища се 
поддържа почти постоянно, близо до 15 Mtoe. 
На този фон брутното вътрешно потребление на енергия в Турция се очаква да нарасне сериозно  - повече от 50% между 
2020 и 2040 г. 
На този фон инвестиционните перспективи за свързани с енергетиката основни инфраструктурни и енергийни проекти 
като цяло изглеждат положителни през следващото десетилетие, смятат авторите на доклада. 
Презентацията на Костис Стамболис можете да видите тук. 
Презентация на Костас Теофилактос можете да разгледате тук. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Планът на Европа да се откаже от руското гориво поставя началото на глобална битка за газ 
За да замени доставките от Русия до края на годината, ЕС изготви план, който изисква нови източници на втечнен 
природен газ 
Пазарът на втечнен природен газ се подготвя за глобална битка за доставки с дългосрочни последици, тъй като заплахата 
Русия да я отреже кара Европа да търси алтернативи. 
Всеки ден Русия вкарва в Европа достатъчно газ, за да покрие една трета от потреблението на континента. За да замени 
по-голямата част от тези доставки до края на годината, ЕС изготви план, който изисква нови източници на втечнен 
природен газ, еквивалентни на годишните доставки за Южна Корея, третия по големина купувач на пазара, отбелязва 
Bloomberg. 
Това е пренасочване на търговските потоци, което би разрушило сегашната структура на пазара. Глобалното търсене ще 
надхвърли значително допълнителните доставки на втечнен природен газ, които ще бъдат на разположение през тази 
година, което ще накара Европа да открадне доставките от най-близките азиатски производители и ще доведе до по-
нататъшно покачване на вече високите цени. 
"Това ще окаже огромен натиск за повишаване на спотовите цени на втечнения природен газ, тъй като Европа по 
същество се бори с азиатските страни", казва Саул Кавоник, енергиен анализатор в Credit Suisse Group AG. "Много 
неефективно е товарите с австралийски втечнен природен газ да се насочват към Европа, но това може да се случи сега, 
тъй като по-голямата част от правилата за енергийните пазари са изхвърлени през прозореца." 
 

https://www.emi-bg.com/wp-content/uploads/2022/03/SEEEO-2021-2022-2.pdf
https://www.emi-bg.com/wp-content/uploads/2022/03/IENE_SEE-Outlook_8322_Sofia.pdf
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Последиците от сътресенията могат да бъдат драматични, като по-високите цени и недостигът на енергия ще натоварят 
азиатските икономики, ще свият печалбите и ще натоварят потребителите с високи сметки за електроенергия. 
Развиващите се страни, които са по-малко способни да плащат високи цени, като Индия и Пакистан, ще пострадат най-
много, а преминаването към по-мръсни горива може да доведе и до изоставане от целите на държавите в областта на 
климата. 
Спот цените на горивото за отоплителни и електроцентрални инсталации скочиха до рекордни стойности тази седмица, 
като според S&P Global Platts спот цената на LNG в Северна Азия достигна почти 85 долара за милион британски 
термични единици. Преди това цените рядко надхвърляха 50 долара. Докато ралито на петрола завладя пазарите, 
увеличението при газа е още по-драматично - цените скочиха до еквивалента на повече от 600 долара за барел. 
До 2022 г. световните доставки на природен газ вече бяха ограничени поради липсата на нови проекти за износ и 
възстановяването на търсенето след пандемията. Според търговци от региона, с нагнетяването на напрежението около 
Украйна Северна Азия, където се намират най-големите купувачи на втечнен природен газ в света, се е насочила към 
осигуряване на доставки чрез дългосрочни договори. Според тях планът на ЕС да ограничи руските доставки с две трети 
до края на годината ще ускори усилията на Азия. 
Според Мег О'Нийл, главен изпълнителен директор на Woodside Petroleum Ltd., която миналата година одобри проект за 
12 млрд. долара в Австралия, целящ да увеличи износа за поне две десетилетия, кризата ще накара страните вносителки 
да обмислят зависимостта си от държави, които не споделят същите ценности. 
"Светът ще се замисли трезво за пътя към диверсификация на енергийните доставки и ще се обърне към страни като САЩ 
и Австралия, за да види как могат да подкрепят съмишленици в осигуряването на енергия", каза тя на конференция в 
Сидни. 
Желаното увеличение на европейския внос на втечнен природен газ означава, че световното търсене ще нарасне с близо 
10% през тази година. Но производителите имат ограничени възможности да увеличат предлагането в краткосрочен 
план. Освен това около 65% от световното предлагане на втечнен природен газ вече е обвързано с дългосрочни 
договори, което оставя само малка част за Европа. 
"Но как изглежда една война за наддаване, когато спот цените вече са над 50 долара? Нямам представа”, каза Цафос. 
Вносът на втечнен природен газ в Европа достигна рекордни стойности по-рано тази година, тъй като търговците 
пренасочиха доставките от САЩ и други региони, за да се възползват от по-привлекателните цени. Това няма да може да 
продължи още дълго, тъй като купувачите в Япония и Китай скоро ще трябва да попълнят запасите, изчерпани през 
зимата. 
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Според анализатора на BloombergNEF Луджиа Као някои азиатски купувачи с гъвкави договори за доставка от САЩ може 
да изберат да изпратят пратки в Европа, за да се възползват от атрактивните цени, вместо на родните си пазари. 
По-високите цени на втечнения природен газ и потенциалният недостиг означават, че предприятията за комунални 
услуги в страни като Япония, Южна Корея и Пакистан, които разчитат на вноса на газ за производство на голяма част от 
електроенергията, ще се насочат към по-мръсни алтернативи като въглища и мазут. Въздействието върху климата може 
да бъде сериозно, като увеличи замърсяването в Азия и усложни работата по постигане на целите за климата. 
"Това ще представлява предизвикателство, особено на азиатските пазари - както и в Европа - където газът се разглежда 
като преходно гориво", каза Том Марцец-Мансер, ръководител на отдела за анализ на газ в изследователската компания 
ICIS в Лондон. "Това означава, че преходните цели могат да се забавят и да станат по-скъпи." 
Може би много по-лошо за тези правителства ще бъде повишаването на сметките за електроенергия на домакинствата и 
предприятията, което ще доведе до риск от намаляване на разходите и по-бавно икономическо възстановяване. Макар 
че Северна Азия традиционно е изолирана от спот пазара чрез дългосрочни договори, преминаването към краткосрочни 
доставки през последното десетилетие означава, че скъпите покупки на газ вероятно ще стигнат до потребителите. 
Китай, който е най-големият купувач на втечнен природен газ в света, е изправен пред свиване на печалбите на 
компаниите и покупателната способност на потребителите, както и пред по-бавно търсене на неговия износ. Това 
усложнява усилията на Пекин да стабилизира забавящата се икономика. 
Войната в Украйна и произтичащите от нея разходи за гориво означават, че Япония, вторият по големина вносител на 
втечнен природен газ в света, се нуждае от около 80 млрд. долара помощ, за да подкрепи крехката си икономика. По-
високите цени "променят дебата за японската енергийна сигурност по начин, който не беше предвиден дори преди шест 
месеца", каза Тобиас Харис, старши сътрудник за Азия в мозъчния тръст Център за американски прогрес. 
"В най-добрия случай това означава изгаряне на повече петрол и въглища", казва Цафос от CSIS. "В най-лошия случай 
това ще е нормиране на електроенергията." 
 
√ Кремъл налага санкции, докато търговските връзки на Русия изчезват 
Владимир Путин призна, че санкциите на Запада започват да се усещат 
Търговията с кораби на Русия намаля рязко след инвазията на Москва на 24 февруари в Украйна и западните санкции 
принуждават много чуждестранни компании да преустановят плаванията, като добавят допълнителен натиск върху 
икономиката на страната, според данните за товарните превози. 
Най-големите в света чуждестранни контейнерни линии - включително първите три MSC, Maersk, CMA CGM и други като 
Hapag Lloyd - временно спряха превозите на товари за и от Русия, докато множество компании, включително фирмата за 
домашно обзавеждане IKEA, затвориха магазини. 
Хранителните компании Nestle, Mondelez, Procter & Gamble и Unilever спряха инвестициите в Русия, но заявиха, че ще 
продължат да предоставят най-важните неща. 
Общият обем на руския внос за седмицата от 2 до 8 март е спаднал с 40% спрямо седмицата от 16 до 22 февруари преди 
инвазията, според данните от платформата за проследяване на веригата за доставки FourKites, която анализира всички 
видове транспорт, включително въздушен и морски товарен превоз, както и по суша с камиони. 
Намалението е във всички индустрии като обемите на производствения сектор, химикалите, както и вноса на петрол и газ 
са надолу с 33%, търговията на дребно с 35%, а потребителските опаковани стоки заедно с храни и напитки са намалели с 
57% за същия период, показа анализът на FourKites. 
„Изпращачи с товари, пътуващи за Русия, питат: „Какво мога да направя?“ Тъй като големите европейски 
превозвачи спряха да посещават руски пристанища, вносителите с товари, пътуващи за Санкт Петербург и 
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Новоросийск, се сблъскаха с редица проблеми“, каза Питър Санд, главен анализатор в платформата за сравнителен 
анализ на тарифите за въздушен и океански превоз Xeneta, пред "Ройтерс". 
„Техните товари сега са разпръснати в различни пристанища, всички на грешното място, като основните 
европейски пристанища се отдръпват напълно от обработката на контейнери, свързани с Русия." 
Руското правителство заяви в четвъртък, че е забранило износа на 200 артикула, включително телекомуникационно, 
медицинско, автомобилно, селскостопанско, електрическо и технологично оборудване до края на 2022 г., в отговор на 
западните санкции срещу Москва. 
Броят на контейнерните кораби в рамките на 50 морски мили от руските пристанища е намалял с близо 30% до 7 март до 
около 177 кораба от над 250 на 24 февруари, показа анализ на логистичната платформа project44. 
Според други данни на компанията за прогнозни морски анализи Windward, контейнерни кораби, притежавани или 
управлявани от MSC, Maersk и CGA CGM, са посетили 1244 пъти руски пристанища през последната година и 
представляват 28% от всички пътувания на контейнерни кораби до руски пристанища през този период. 
Контейнерни кораби са направили 4184 посещения в руски пристанища през 2020 г., според отделни данни на UNCTAD.  
Ролф Хабен Янсен, главен изпълнителен директор на германската Hapag Lloyd, каза, че контейнерната линия все още се 
опитва да достави някои хуманитарни стоки, включително храна. 
„Трябва да се съобразим с въведените санкции и докато те действат, не мисля, че ще имаме възможност да се 
върнем“, каза Янсен на виртуална пресконференция в четвъртък. 
Ситуацията е предизвикателство и в други области, свързани с жизненоважната търговия с петрол за Русия. 
 

 
 
Според анализа на Windward, към 7 март 248 танкера са съобщавали за позициите си, пътуващи към Русия. От тях 149 са 
под руски флаг, а други 13 са собственост или се управляват от руски дъщерни компании. 
Това оставя 86 танкера, които не са свързани с руски компании - в сравнение преди месец към руски пристанища са 
пътували 125 чуждестранни танкера, 98 танкера под руски флаг и допълнителни 38 собственост или управлявани от 
компании, регистрирани в Русия, показа анализът на Windward. 
Застрахователни рискове 
Миналата седмица британският корабен застраховател West of England заяви, че е оттеглил покритието за два 
контейнерни кораба, управлявани от руската FESCO Transportation Group, след като корабите са били включени в списъка 
на Министерството на финансите на САЩ като част от по-широки санкции. 
„В карго сектора виждаме, че все повече и повече корабни компании спират резервациите за товари за и от Русия“, 
каза Антония Панайидес, корабен партньор в адвокатската кантора Reed Smith. 
"Разпоредбите за санкции не са статични и трябва да бъдат внимателно обмислени." 
Съществуват и по-широки рискове, възникващи с руската търговия. 
Има загриженост сред някои корабни линии, които все още плават до руски пристанища като Санкт Петербург, за 
обстоятелствата, при които руските власти биха могли да арестуват корабите, каза Маркъс Бейкър от водещия 
застрахователен брокер и консултант по риска Marsh. 
„Например, ако корабът по невнимание повреди пристанищната инфраструктура и бъде арестуван, може да няма 
гаранция, че техните застрахователни полици, докато покриват загубата, биха могли да осигурят финансови гаранции на 
това, което може да бъде санкционирано лице“, каза той. 
„Също така много неруски пристанища не позволяват на руски кораби да влизат, като по този начин ефективно спират 
както вноса, така и износа от Русия на каквито и да било стоки, което може да има потенциално далечни последици от 
веригата за доставки." 
Путин: Русия ще реши проблемите си, санкциите са нелегитимни 
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Руският президент Владимир Путин каза в четвъртък, че западните санкции са незаконни и Русия спокойно ще реши 
проблемите, произтичащи от тях. 
Говорейки на заседание на правителството, Путин каза също, че Москва - основен производител на енергия, която 
доставя една трета от европейския газ - ще продължи да изпълнява договорните си задължения. 
Путин призна, че санкциите, наложени от началото на това, което Русия нарича своя специална военна операция в 
Украйна, се усещат. 
„Ясно е, че в такива моменти търсенето на определени групи стоки винаги нараства, но не се съмняваме, че ще 
решим всички тези проблеми, като работим спокойно“, каза той. 
„Постепенно хората ще се ориентират, ще разберат, че просто няма събития, през които не можем да преминем и 
разрешим.“ 
На същата среща финансовият министър Антон Силуанов каза, че Русия е предприела мерки за ограничаване на 
изтичането на капитали и че страната ще обслужва външните си задължения в рубли. 
„През последните две седмици западните страни по същество водеха икономическа и финансова война срещу Русия“, 
каза той. 
Той каза, че Западът не е изпълнил задълженията си към Русия, като замрази нейните златни и валутни резерви. Западът 
се опитва да спре външната търговия, каза той. 
„В тези условия приоритет е за нас да стабилизираме ситуацията във финансовата система“, каза Силуанов.   
Забранени за износ 
Русия се опита в четвъртък да отмъсти срещу западните санкции, като забрани износа на определени суровини и 
селскостопански стоки. Министърът на икономиката Денис Манторув потвърди, че страната ще спре временно износа на 
торове, както Bloomberg съобщи по-рано. Министърът на земеделието Дмитрий Патрушев каза на правителствената 
среща под председателството на Путин, че руската продоволствена сигурност е гарантирана и че Москва ще продължи да 
обслужва задълженията си за износ за световните селскостопански пазари. 
Износът на телекомуникационно, медицинско, автомобилно, селскостопанско, електрическо и технологично 
оборудване, както и на някои горски продукти, ще бъде забранен до края на 2022 г. Над 200 позиции са включени в 
списъка за спиране на износа, който включва и железопътни вагони, стругове, пултове, контейнери, турбини и други 
стоки. 
„Тези мерки са логичен отговор на наложените срещу Русия и са насочени към осигуряване на непрекъснато 
функциониране на ключови сектори на икономиката“, заявиха от министерството на икономиката. 
По-нататъшните мерки могат да включват ограничаване на навлизането на чуждестранни кораби в руските пристанища и 
разрешаване на руските авиокомпании да регистрират самолети, наети от западни фирми, като тяхна собственост, каза 
правителството.  
Агенция Интерфакс цитира източник, запознат с подготвяното законодателство, според който Русия може временно да 
забрани износа на зърно за група бивши съветски страни, които са част от Евразийския икономически съюз (ЕЕС), от 15 
март до 31 август, както и износа на захар извън нея. 
Експортните ограничения важат за целия свят с изключение на Южна Осетия и Абхазия.  
На 8 март руският президент Владимир Путин подписа указ, ограничаващ износа на суровини и материали и 
правителството получи два дни да изготви списък на продукцията, която ще бъде забранена за експорт. 
 
√ МВФ: Вече не е невероятно Русия да изпадне в неизпълнение на дълга 
Русия навлиза в "дълбока рецесия", като сривът на рублата води до повишаване на инфлацията и сериозно накърнява 
покупателната способност на руското население 
Международният валутен фонд се присъедини към нарастваща група, която предупреждава за риск Русия да не изпълни 
дълговите си задължения, тъй като нацията претърпява дълбока рецесия, причинена от санкции в отговор на нейната 
инвазия в Украйна. 
Руският фалит вече не е "невероятно събитие“, каза пред репортери в четвъртък управляващият директор на МВФ 
Кристалина Георгиева.  
"Не че Русия няма пари, Русия не може да използва тези пари“, каза тя, добавяйки, че безпрецедентните санкции срещу 
нацията ще затруднят страната да конвертира резервните си активи в МВФ, известни като специални права на тираж, във 
валута. 
Fitch Ratings тази седмица заяви, че неизпълнението на облигациите от страна на Русия е "неизбежно“ в резултат на 
мерките, въведени след избухването на войната. Търговията със суапове за кредитно неизпълнение, използвани за 
застраховане срещу неплащане, нарасна рязко и предполага, че има 71% шанс за неизпълнение в рамките на една 
година и 81% в рамките на пет години. 
Инвеститорите и търговците се опитват да разберат дали суаповете за кредитно неизпълнение могат да бъдат уредени, 
ако Русия изплати външния си дълг в рубли, след като през уикенда президентът Владимир Путин подписа указ, 
позволяващ на правителството и руските компании да направят това. 
Русия има купони на стойност 117 милиона долара по доларови облигации, които предстоят на 16 март, които 
евентуално биха могли да предизвикат суапове, ако бъдат платени в местна валута. 
Макар че е твърде рано да се определят количествено щетите от войната и разходите за възстановяване на Украйна и 
МВФ ще трябва да изчака края на битките, за да направи оценка, вече е ясно, че те ще бъдат огромни, каза Георгиева. 

https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/104045-balgariya-uvelichava-zapasite-si-ot-pshenitsa-rusiya-zaplashi-da-spre-torovete
https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/104045-balgariya-uvelichava-zapasite-si-ot-pshenitsa-rusiya-zaplashi-da-spre-torovete
https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/104211-rusiya-planira-da-zadarzhi-naetite-samoleti-predizvikvayki-desetiletiya-sadebni-bitki
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Руската инвазия доведе до загуба или унищожаване на украински активи и инфраструктура на стойност около 100 
милиарда долара, каза по-рано в четвъртък главният икономически съветник на президента Владимир Зеленски Олег 
Устенко. 
МВФ обяви в сряда 1,4 милиарда долара за спешно финансиране за Украйна, което според Георгиева ще бъде 
използвано за изплащане на заплати, пенсии и финансиране на основни услуги. 
"Дълбока рецесия" 
Русия навлиза в "дълбока рецесия", като сривът на рублата води до повишаване на инфлацията и сериозно накърнява 
покупателната способност на руското население, каза Георгиева. 
Георгиева каза, че докато членовете на МВФ са силно загрижени за войната, в борда не е имало дискусия за спиране на 
членството на Русия във фонда. Страната ще трябва да бъде изключена въз основа на нарушение на нейните 
икономически задължения по споразумението на МВФ; до този момент нацията изпълнява задълженията си, каза тя. 
МВФ няма никакви кредитни програми с Русия, офисът му в Москва не функционира, нито институцията има 
представител в руската столица, каза Георгиева. 
МВФ вероятно ще намали прогнозата си за глобален растеж за тази година, когато представи следващата актуализация 
на своята световна икономическа перспектива преди пролетните срещи на кредитора следващия месец, каза Георгиева. 
Фондът вече намали прогнозата си за 2022 г. до 4,4% през януари, тъй като пандемията от Covid-19 навлиза в третата си 
година, позовавайки се на по-слабите перспективи за САЩ и Китай, заедно с устойчивата инфлация. 
Войната ще има глобални последици, включително чрез по-високи цени на суровините като пшеница, царевица, метали 
и торове, и въздействие върху реалните доходи чрез инфлация, каза шефът на МВФ. Това е особено опасно за семейства, 
живеещи в бедност, за които храната и горивото са по-висок дял от разходите, каза тя. 
Натискът от по-високите цени на петрола и газа вероятно ще накара финансовите условия да се затегнат по-бързо и 
повече от очакваното преди, ситуация, която е особено тревожна за развиващите се пазари, каза Георгиева. 
 
√ Световната икономика може да избегне повторение на 70-те години, но не и без щети 
Нахлуването на Русия в Украйна предизвика криза, която ще продължи години, а може би и десетилетия 
Световната икономика има добри шансове да избегне пълно повтаряне на стагфлацията от 70-те години на миналия век, 
но с това свършват всички добри новини по темата, пише Bloomberg.  
Историческият скок на цените на суровините след нахлуването на Русия в Украйна, който се прибави към вече високата 
пандемична инфлация, накара инвеститори и икономисти да търсят паралели с енергийните шокове отпреди четири 
десетилетия и последвалите ги продължителни забавяния. 
Морис Обстфелд, бивш главен икономист на Международния валутен фонд, казва, че "имаме право да се тревожим". 
"Колкото по-продължителен е този период на продължаващи шокове", казва той, толкова по-вероятно е 
икономиките да претърпят "нещо подобно на преживяното през 70-те години". 
 

 
 
Тази съдба вероятно все още може да бъде избегната, смятат повечето икономисти. Но причините да мислят така не са 
съвсем окуражаващи за компаниите и работниците. 
По-слабият икономически растеж и може би дори рецесията могат да бъдат цената, която ще платим за победа над 
инфлацията, като особено уязвими са развиващите се икономики. 
"Трябва да сме по-притеснени от едно значително забавяне на световния икономически растеж", отколкото от 
бягството от инфлацията, каза Казуо Мома, който доскоро ръководеше паричната политика в Японската 
централна банка. 



22 

 

Това отчасти се дължи на факта, че централните банки като Федералния резерв на САЩ са си взели поуки от 
продължителната инфлация през 70-те години на миналия век - достатъчно, за да се избегне повторното тръгване по 
този "тъмен път", смята Марк Занди, главен икономист в Moody's Analytics. 
"Те предпочитат по-скоро да ни тласнат към рецесия, отколкото да се стигне до сценарий на стагфлация и много 
по-лоша рецесия по-късно", казва Занди. 
Друга основна причина, поради която икономистите не очакват съживяване на 70-те години на миналия век, е, че 
работниците няма да могат да се договарят за увеличение на заплатите си, както са го правили тогава. 
В САЩ и Великобритания профсъюзите са се свили драстично. Дори в Германия, където те играят по-голяма роля, сега се 
проявява предпазливост по отношение на настояването за голямо увеличение на заплатите. 
Това означава, че повторение на т.нар. спирала на заплатите и цените, която беше ключова за инфлационния епизод 
през 70-те години на ХХ век, е по-малко вероятно. Това излага домакинствата на риск, тъй като доходите не успяват да се 
справят с по-високите цени в супермаркетите или бензиностанциите. 
Все още има причини да прелистваме учебниците по история. През 70-те години на миналия век се наблюдаваха два 
енергийни скока, свързани с петролното ембарго на ОПЕК през 1973 г. и иранската революция шест години по-късно. 
През седмиците, след като руският президент Владимир Путин нареди на войските да навлязат в Украйна, цената на 
суровия петрол надхвърли 130 долара за барел - наред с много по-широк спектър от ценови скокове. Русия е ключов 
производител на суровини - от пшеница и торове до никел, а водените от САЩ санкции разклатиха тези пазари. 
И през 70-те години на ХХ век, и днес шоковете засегнаха икономики, които вече имаха проблеми с инфлацията. Така 
например прогнозите са, че данните, които ще бъдат публикувани в четвъртък, ще покажат, че индексът на 
потребителските цени в САЩ се е ускорил със 7,9% през февруари, спрямо предходната година, което би било високо 
ниво от 1982 г. насам. Според Bloomberg Economics пикът ще бъде около 9% през март или април. 
 

 
 
Съществуват и няколко други източника на инфлация. През 70-те години на ХХ в. имаше отказ от златния стандарт, което 
доведе до обезценяване на долара, и тежко преглъщане на последиците от стимулите през 60-те години. Дори 
перуанската риба, ключова съставка за производство на фураж за едър рогат добитък, изигра роля, когато сривът в улова 
през 1972 г., причинен от климатичния феномен Ел Ниньо, доведе до по-високи цени на фуража и говеждото месо. 
През изминалата година наследените от ковид разкъсани вериги за доставки, големите държавни разходи и облекчената 
парична политика запалиха цените. Европа вече беше изправена пред енергийна криза още преди руската инвазия. 
Една от разликите е, че развитите икономики са много по-малко енергоемки, отколкото бяха тогава. 
"Потреблението на петрол като дял от БВП е много по-ниско, а енергийната ефективност се е подобрила", казва 
Пол Донован, глобален главен икономист в UBS Wealth Management. 
И това не е засяга само енергетиката: "Освен това тежестта на суровините в ценовия микс е различна. Пшеницата е само 
20 % от цената на един хляб". 
Все пак някои от тези цифри могат да се променят в условията на настоящата криза. 
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Според Алекс Брейзър, бивш служител на Английската централна банка, който сега е управляващ директор на 
инвестиционния институт BlackRock, в Европа, която получава най-голямата част от петрола и газа си от Русия, "тежестта 
на енергийните разходи" върху икономиката вероятно ще бъде най-високата от 70-те години на миналия век насам. 
Последната вълна от повишения на цените на суровините означава още по-трудно балансиране за централните банкери, 
които трябва да жонглират с рисковете от устойчива инфлация и забавяне или обръщане на растежа. 
Поне в САЩ инвеститорите все още очакват шест повишения на лихвените проценти от страна на Фед с по четвърт пункт 
през тази година, като се започне от следващата седмица. Икономистите на Citigroup Inc. прогнозират, че в някакъв 
момент централната банка ще извърши повишение с половин пункт. 
Да се разчита на това, че Фед ще ограничи ръста на цените, може да доведе до ненужни икономически щети, казва 
Изабела Вебер, икономист в Масачузетския университет в Амхърст. Според нея трябва да се проведе поне сериозен 
разговор за държавен контрол върху цените на основни стоки. 
Когато Вебер заговори за това за първи път през декември, предложението предизвика яростна реакция от страна на 
ортодоксалните икономисти, отчасти поради спомена за контрола върху цените в САЩ през 70-те години на миналия век. 
Съществуват признаци, че ключовите лица, вземащи решения в правителството и извън него, са склонни да не повтарят 
грешките от 70-те години на миналия век, като оставят цените и заплатите да се покачват спираловидно. 
В САЩ президентът Джо Байдън предупреди компаниите да не допускат поскъпване. Когато във вторник обяви забрана 
за внос на руски петрол, Байдън заяви, че администрацията му ще проверява бензиновата индустрия за всякакви 
признаци на "прекомерно повишаване на цените или надуване на печалбите". 
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Що се отнася до заплатите, в някои страни - като САЩ и Великобритания - преговорната сила е спаднала толкова много от 
70-те години насам, че работниците имат малко лостове за договаряне. Германия, където профсъюзите остават 
относително по-силни, предлага показателен пример за някои научени уроци. 
След петролния шок от 1973 г. профсъюзите реагираха на инфлацията от близо 8 %, като прокараха двуцифрено 
увеличение на заплатите. Това помогна на икономиката да изпадне в най-тежкия си спад след Втората световна война - и 
на практика сложи край на пълната заетост. 
Сега профсъюзите и работодателите се обръщат за помощ към правителството. Най-големият германски профсъюз IG 
Metall и асоциацията на работодателите Gesamtmetall лобираха в изявление от 4 март за "цялостен пакет от мерки" за 
компенсиране на инфлацията.  
Други държави като Франция и Испания също използват фискална политика, за да смекчат инфлационния шок, като 
отпускат субсидии, за да помогнат на домакинствата с по-високи сметки. Някои икономисти подкрепят подобен подход и 
в САЩ. 
Според Кристофър Смарт, главен глобален стратег в Barings, всичко това води до факта, че световната икономика е по-
устойчива, отколкото през 70-те години на миналия век. Той смята, че всеки период на стагфлация вероятно ще бъде 
кратък. 
Въпреки това казва, че нахлуването на Русия в Украйна е предизвикало "истинска криза, която ще продължи години, а 
може би и десетилетия". 
 
Мениджър 
 
√ ЧЕЗ в България става Електрохолд 
Електрохолд ще е новото име на дружествата на ЧЕЗ в България от края на април 2022 г. Операторът на 
електроразпределителната мрежа в Западна България - ЧЕЗ Разпределение, ще се нарича Електроразпределителни 
мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД).  
Освен смяна на имената дружествата от групата ще заявят промяната с нова корпоративна идентичност и нов брандинг.  
Електрохолд България ЕООД ще е правоприемник на ЧЕЗ България ЕООД, Електрохолд Продажби АД - на ЧЕЗ Електро 
България АД, Електрохолд Трейд ЕАД ще е името на ЧЕЗ Трейд България ЕАД, а дружеството за осигуряване на ИКТ услуги 
ще се нарича Електрохолд ИКТ ЕАД. 
Акционерите на двете дружества - ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД, ще гласуват новите имена 
и лога на общи събрания в края на април, а ребрандирането на компаниите ще стартира след одобрение от акционерите.  
Това е поредна стъпка в стратегията на Еврохолд България АД за развиване на новия бизнес след придобиването на 
седем компании на чешката ЧЕЗ Груп в България през юли 2021 г. 
Новата идентичност отразява приемствеността в историята на дружествата, като същевременно подчертава 
корпоративната им принадлежност. Тя е изработена в съответствие със съвременното разбиране за динамично 
развиваща се компания, която осигурява енергия, дигитализира мрежата си, инвестира устойчиво и работи за 
подобряване качеството на живот. Брандингът отразява основните ценности на дружествата на Електрохолд - 
професионализъм, отговорност, ефективност, стабилност, доверие и иновативност. 
Новият имидж на компаниите от групата ще се гради не само на промени в корпоративния визуален стил, но и в още по-
усилена работа за повишаване на клиентската удовлетвореност и изграждане на доверие, широко навлизане на 
електронното обслужване, модернизация и дигитализация на мрежата, стратегия за въвеждане на иновации в крак с 
промените в сектора, устойчиво развитие и инвестиции, уверяват от компанията. 
Смяната на имената и корпоративната идентичност не налага клиентите да предприемат никакви допълнителни 
действия. 
 

https://www.eurohold.bg/
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√ Понижения на европейските борси преди решението на ЕЦБ за паричната политика 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в четвъртък, 
докато инвеститорите насочиха вниманието си към срещата на Европейската централна банка, която вероятно 
ще представи нови детайли за въздействието на кризата в Източна Европа върху икономиката на еврозоната, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа спад от 4,31 пункта, или 0,99%, до 430,14 пункта. Немският показател DAX 
се понижи с 280,37 пункта, или 2,02%, до 13 567,56 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 60,72 
пункта от стойността си, или 0,84%, достигайки ниво от 7 130 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи със 137,41 
пункта, или 2,15%, до 6 250,42 пункта. 
Вълната от санкции срещу Москва заради руската инвазия в Украйна, включително забрана на САЩ за внос на руски 
петрол, доведе до скок на цените на петрола през тази седмица до най-високите нива от 2008 г. насам, а пазарите на 
акции се сринаха на фона на опасенията на инвеститорите от растящата инфлация. 
ЕЦБ ще публикува решението си за паричната политика по-късно днес, като икономистите очакват малко промени на 
фона на кризата в Украйна и рекордната инфлация в еврозоната. 
„Инфлацията ще бъде буйна, движена от покачващите се цени на енергията и храните, изострена от конфликта в 
Украйна. Тя не може да бъде оставена да излезе извън контрол, но в същото време ЕЦБ се притеснява да действа по 
начин, който може да се отрази негативно на икономическия растеж“, коментира Нийл Бирел главен инвестиционен 
директор в Premier Miton Investors. 
Междувременно лидерите на ЕС ще проведат разговори на среща на върха във Версай за съвместен инвестиционен 
план, целящ повишаване на независимостта на блока в сферите на отбраната и енергетиката. 
Европейските акции достигнаха рекордни нива в началото на годината, особено в банковия сектор,тъй като 
инвеститорите залагаха на силен икономически растеж и по-строга парична политика в глобален мащаб. Кризата в 
Украйна обаче сложи край на ралито, като бенчмаркът STOXX 600 е надолу с почти 12% от началото на годината. 
Акциите Carlsberg поевтиняха с 4,96%, след като датската пивоварна се отказа от прогнозата си за печалбата през тази 
година поради несигурността относно големия руски пазар, към който спря износа миналата седмица. 
Цената на книжата на модна къща Hugo Boss се понижи с 6,44%, след като компанията обяви временно спиране на 
операциите си в Русия, но даде оптимистична прогноза за печалбата през 2022 г. 
Акциите на Vivendi поскъпнаха с 1,38%, след като френската медийна група съобщи за удвояване на основните 
оперативни печалби през 2021 г. 
Силен ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха сериозни повишения в сряда, след като скорошният ръст на цените на 
суровините, изострен от Войната в Украйна, се охлади, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши търговската сесия с ръст от 653,61 пункта, или 2%, до 33 286,25 пункта, 
подкрепен от поскъпването на акциите на Salesforce, Nike и JPMorgan със съответно 5,77% 4,74% и 4,01%. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши със 107,18 пункта, или 2,57%, до 4 277,88 пункта, 
регистрирайки най-добрата си сесия от юни 2020 г. Индексът на високотехнологичните дружества напредна с 460 пункта, 
или 3,59%, до 13 255,55 пункта, подкрепен от силното представяне на акциите на технологичните гиганти. Това бе най-
добрият ден за индекса от ноември 2020 г. насам. 
Печалбите от понеделник извадиха Dow от територията на корекция и Nasdaq от мечия пазар. 
На пазара повлия рязкото понижение на цените на петрола с над 10% 
„Пазарът на акции продължава да реагира на сигналите от промените в цените на суровините, особено на петрола“, 
коментира Кати Бостанчич, старши икономист в Oxford Economics. „Търговията ще остане волатилна, като при спад на 
цените ще има рали, но перспективи за петрола и неенергийните продукти хвърлят сянка върху цялостната 
икономическа активност и пазара на акции“, добави тя. 
Технологичните акции подкрепиха основните индекси, като цените на книжата на Netflix, Microsoft, Meta и Alphabet се 
повишиха съответно с 4,98%, 4,59%, 4,31% и 4,97%. 
Авиокомпаниите и операторите на круизни кораби също записаха печалби. Акциите на Carnival Corp. поскъпнаха с 8,75% 
а United Air Lines с 8,27%. 
Доходността по американските държавни ценни книжа се покачи, като тази по референтните 10-годишни облигации 
нарасна с около 5 базисни пункта до 1,93%. 
На този фон банковият сектор също записа печалби, като акциите на Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs 
поскъпнаха съответно с 6,35%, 5,81% и 3,80%. 
Повишения в Азия 
Акциите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха ръст в четвъртък, следвайки повишенията на Уолстрийт от 
предходната сесия на фона на рязкото поевтиняване на петрола, предаде Си Ен Би Си. 
В сряда американският суров петрол и сортът Брент поевтиняха с повече от 10%. На този фон пазарите в Китай, Япония и 
Южна Корея, които са големи вносители на петрол, тръгнаха нагоре. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 скочи с цели 972,87 пункта, или 3,94%, до 25 690,4 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 39,7 пункта, или 1,22%, до 3 296,09 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite отчете ръст от 44,79 пункта, или 2,12%, до 2 160,94 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng напредна с 262,55 пункта, или 1,27%, до 20 890,26 пункта. Днес акциите на китайския производител на 
електрически автомобили Nio започнаха да се търгуват на борсата в Хонконг при вторично листване. Те завършиха 
първия си ден на борсата с ръст от 0,82%, след поредица от понижения и скокове. 
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Южнокорейският бенчмарк Kospi записа ръст от 57,92 пункта, или 2,21%, до 2 680,32 пункта, след като кандидатът на 
консервативната опозиционна партия „Силата на народа“ Юн Сук-йол спечели оспорваните президентски избори в 
страната. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши със 77,8 пункта, или 1,1%, до 7 130,8 пункта. 
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 се задържа над прага от 1,10 долара 
Курсът на еврото днес остана стабилен над 1,10 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1005 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1084 долара. 
 
√ Русия е отстранена от Банката за международни разплащания 
Банката за международни разплащания (BIS), която служи като централна банка на отделните централни банки на 
държавите, е отстранила Русия. 
„Банката за международни разплащания следи международните санкции срещу Централната банка на Русия, както е 
приложимо, и няма да бъде средство за заобикаляне на санкциите“, каза говорител на организацията в изявление пред 
CNN. По думите му достъпът на Русия до „всички услуги, срещи и други дейности“ е спрян. 
BIS, която е собственост на 63 централни банки и е основана през 1930 г., казва на уебсайта си, че нейната мисия е да 
подкрепя паричната политика на централните банки и финансовата стабилност чрез международно сътрудничество и да 
„действа като банка за централните банки“. 
В края на февруари Великобритания, Европейският съюз, Канада и САЩ обявиха, че ще премахнат едни от най-големите 
руски банки от международната платежна система SWIFT. Проблемите с разплащанията допълнително дадоха тласък на 
десетки чуждестранни компании да напуснат руския пазар след започналата на 24 февруари инвазия в Украйна. 
 
√ Цените на петрола се стабилизираха 
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия в петък и са на път да регистрират най-големите си седмични 
понижения от месец ноември насам на фона на изключително волатилна търговия, предизвикана от опасенията от 
ескалация на забраните за внос руски петрола и усилията за увеличаване на доставките от други големи производители, 
пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,09 долара, или 1%, до 110,4 долара за барел, след като 
бенчмаркът поевтиня с 1,6% предходната сесия. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,89 долара, 
или 0,84%, до 106,9 долара за барел, следвайки понижение с 2,5% в четвъртък. 
В седмица на нестабилна търговия, белязана от разговори за ембарго върху руския петрол и потенциални увеличения на 
доставките от Иран, Венецуела и Обединените арабски емирства, докато бойните действия в Украйна ескалираха, Бренът 
върви към седмичен спад от около 7%, след като достигна по-рано 14-годишен връх от 139,13 долара за барел. 
Американският суров петрол пък се е насочил към спад от около 8%, след като достигна връх от 130,50 долара за барел. 
„И двата договора биха могли да преминат под 100 долара за барел при всякакви новини, които се възприемат като знак 
за облекчаване на проблемите с доставките“, коментира Джефри Хейли, анализатор в OANDA. 
Новините в обратната посока могат пък лесно да тласнат цените над 115 долара за барел. „Това е пазарът, който имаме в 
момента“, каза той. 
Цените се понижиха тази седмица, след като стана ясно, че Европейският съюз, който е силно зависим от руската 
енергия, няма да се присъедини към Съединените щати и Великобритания в забраната на руския петрол. 
Русия, вторият по големина износител на суров петрол в света след Саудитска Арабия, изнася около 3 милиона барела 
петрол на ден за европейските страни от ОИСР. 
В краткосрочен план е малко вероятно липсите в доставките да бъдат компенсирани от допълнителна продукция от 
членове на Организацията на страните износителки на петрол и техните съюзници, известни като групата ОПЕК+, особено 
като се има предвид, че Русия е част от групировката, каза анализаторът на Commonwealth Bank Вивек Дар. 
Освен това някои производители от ОПЕК+, включително Ангола и Нигерия, изпитват трудности да постигнат целта за 
увеличение на производството, което ограничава способността на групата да компенсира загубените руски доставки. 
Commonwealth Bank прогнозира, че сортът Брент ще се търгува средно за 110 долара за барел през второто и третото 
тримесечие на годината, но вижда потенциал за скок до 150 долара в краткосрочен план. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок 

- Разкази за войната от горещите точки в Украйна. Как се живее под обстрел? 
- Какво договориха министрите на Украйна и русия в Анталия? Възможно ли е примирие и при какви условия? 
- Обявиха списъка на бомбоубежищата в страната- какво е систоянието им и при какви заплахи ще се ползват? 
- Ще продължи ли поскъпването на горивата и ще затворят ли малките бензиностанции? 
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- Директно от Германия - как ще продължи лечението на младия футболист Стиви от Перник? 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- Ще продължи ли да се ускорява инфлацията и колко пари ще отдели държавата за бежанците от Украйна? Гост 
Даниел Лорер.  

- Как минават нощите и дните в Украйна? 
- Адвокатът на част от близките на Милен Цветков за присъдата по делото. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Жилищата на зелено с такса "инфлация", ако клиент откаже, връщат парите 
в. 24 часа - 2 седмици ВСС ще пише правила, по които да се обсъжда главен прокурор ли да е Гешев 
в. Монитор - Гласуваме по вайбър таксата за входа 
в. Монитор - Искри в коалицията заради чистки в системата на горите 
в. Телеграф - Държим в банка до 10 бона 
в. Труд- Войната отваря черния пазар 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Тази есен звънецът бие на 15.IX., от догодина - 3 варианта, 7-и септември засега най-харесван 
в. 24 часа - До 2026 г.: 20 влака за 200 км/ч, 35 мотриси и 7 двуетажни за 1 млрд. лв. 
в. Монитор - 292 от 704 скривалища са годни за използване 
в. Монитор - Шефът на КЕВР: Токът за бита поскъпва с до 10% от юли 
в. Монитор - Над 18 000 души се отчетоха пред НАП 
в. Телеграф - САЩ НИ ДАВАТ 19 УРЕДА ЗА БИТКА С ЯДРЕНИЯ ТРАФИК 
в. Телеграф - Пламна африканска чума по дивите свине 
в. Труд - ГЕРБ призова да не се пипат службите  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Евелина Славкова, социолог: Никой няма интерес от предсрочни избори освен "Възраждане" и неродената 
партия на ген. Янев 
в. Монитор - Отец Костадин от храм "Рождество Богородично" в столичния квартал "Лагера": 80 бежанци от Украйна 
могат да се подслонят в манастири до София 
в. Телеграф - Д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз: Пред катастрофа сме заради дефицита на 
кадри 
в. Труд - Икономистът проф. Боян Дуранкев пред "Труд": Стратегическа цел на САЩ е покачването на цените на петрола и 
газа  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Намалим ли топлото вкъщи само с 1 градус - пада със 7% газовата зависимост от Путин 
в. Монитор - Бушува невъоръжен конфликт между търговци и купувачи 
в. Телеграф - Долу ръцете от лятната ваканция 
в. Труд - ВСС върна на поправителен министъра на правосъдието 
в. Труд - Заблудата, че Русия е виновна за всичко 
в. Сега - Бежанците идват с надеждата, че кошмарът ще е кратък 
в. Сега - От помощите за украинските бежанци ще спечелят... хотелиерите 
в. Сега - Кой печели и кой губи от войната в Украйна 

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

