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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Телевизия „Европа“ 
 
√ Васил Велев: Има сериозен недостиг на суровини за бизнеса, които идват от Русия и Украйна 
"На този етап здравият разум, доколкото е останал сред политиците, все пак надделя и няма виждане и перспектива за 
спиране на енергийните доставки - защото те не могат да бъдат заместени в реално време. Могат в годините, и то 
трудно. Но енергията не е всичко, което ни свързва. Икономиките на Русия и ЕС са свързани, преплетени", заяви в 
предаването „Европа сутрин“ по Телевизия Европа председателят на АИКБ Васил Велев. "Например, ние доставяме от 
Украйна и от Русия много метали като суровини за нашето машиностроене и електротехника. Те не могат да бъдат 
заменени в реално време. И ако този поток спре (а той в момента е много силно затруднен), в рамките на 2-3 месеца ще 
спрат предприятията. А като спрат тези предприятия, ще спрат още много други по веригата. Така че не всичко се вижда 
съвсем ясно като първа връзка във веригите за доставки. Трябва да се вникне малко по-надълбоко, за да се види мащаба 
на това, което предстои. Ако този конфликт продължи повече от 2 месеца, ще има масово спиране на предприятия, 
масова безработица и обедняване. Говоря и за България, и за Европа..." 
Целия разговор вижте в приложеното видео. 
 
В. Стандарт 
 
√ Грантове, а не кредити за възстановяване. Препоръки на Васил Велев 
Цените на тока на енергийната борса счупиха всички рекорди през тази седмица. Газът поскъпна. Заради войната в 
Украйна спряха доставки на основни суровини. Как се справя бизнесът и какво трябва да направят управляващите, за да 
се възстанови икономиката, коментира пред "Стандарт" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
Подкрепа за инвестициите и програма за заселване на мигрантите са сред най-важните стъпки, които да направи властта, 
казва Васил Велев, шеф на АИКБ 
- Господин Велев, бизнесът има ли разговори с управляващите за компенсация и за високите цени на газа? 
- Газът за март е 113 лева, за април, ако нищо не се промени, ще има сериозно увеличение. Сега има компенсации за 
битовите потребители и за топлофикациите, за компенсиарне на индустрията разговорите предстоят. Страдат най-много 
химическата и торовата промишленост, което води до оскъпяване на храните. Търсили сме среща. Но този въпрос е по-
труден за решаване, защото ще трябва да се търсят пари от другаде. Докато за цената на електроенергията парите са в 
самата енергетика, те са иззети от предприятията и трябва да се върнат обратно на енергетиката.  
- Кое е най-тежкото поражение върху фирмите от конфликта в Украйна? 
- Затруднени са доставките на суровини, на метали. Ние сме голям вносител на метали от Украйна и Русия, които се 
преработват тук и се продават с добавена стойност в Западна Европа. След коронакризата този трансфер се увеличи, 
защото много клиенти потърсиха скъсяване на производствените вериги и това, което са внасяли от по-далечни 
дестинации, от Китай, се опитват да го прехвърлят в България, в Източна Европа. 
И това е шанс, който не бива да се пропусне. Но трябва да се подкрепят инвестициите в българските предприятия, за да 
се случи това пренареждане на веригите. Затова ние казахме, че трябва подкрепа за инвестициите и иновациите, а не да 
замразяваме средства във финансови инструменти, какъвто уклон има. 
А войната създаде допълнителен проблем с логистиката, с транспорта. Много камиони са блокирани по границите, 
свободните маршрути са пренатоварени, това удължава срока и оскъпява транспорта. 
Плащанията също са затруднени. Износът, който правим в тези страни, не е голям процент, но не е пренебрежимо малък. 
По-голям проблем е доставката на суровини. Защото ние получаваме суровини за 20 пари, а преработени ги продаваме 
за 100 пари - липсата на доставки отразява петорно върху продажбите. 
А не можем да ги заменим толкова бързо с други доставчици. Първо, защото изисква време за постигане на нужното 
качество. Второ, алтернативните доставчици са пренатоварени. Удължава се във времето с 6-8 месеца и се оскъпява от 
порядъка на 20-30%.  
- Как виждате тази подкрепа за инвестициите, за която споменахте? 
- Ние говорим за пряка подкрепа за инвестициите в съществуващите предприятия - модернизация, технологично 
обновление, за да могат да участват по-мащабно в този процес на скъсяване и пренареждане на веригите на доставки. С 
началото на конфликта този процес се усили, създават се повече възможности за страни като нашата да натоварим 
допълнително предприятията, да увеличим капацитета и продажбите. 

https://www.vbox7.com/play:17372c1cbe?fbclid=IwAR0mHMRx8mIpQjKvdzbXurdEbd15QIKiYC6Z0j28R1s5EloEDVDEvcb-fH0
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За целта е нужна подкрепа на инвестициите. За това сме предложили в Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ в 
тази икономическа трансформация да не се залита по финансови инструменти, защото на пазара има достатъчно такива - 
гаранции по кредити, дялови финансирания и т.н. Затворени са милиарди, за които няма търсене. Освен това става и по-
бавно. 
А пряка подкрепа на инвестициите - т.е. съфинансиране на инвестициите в предприятията, е това, от което икономиката 
има нужда сега, за да може на широк фронт да тече процесът на модернизация на икономиката. Всъщност в този План, 
който само ние и Нидерландия нямаме одобрен, в предпоследния му вариант цялата програма за икономическа 
трансформация бе чрез грантове. И нямаше възражение срещу това от Еврокомисията. А сега той се преправя като се 
увеличава делът на финансовите инструменти, а се намалява делът на пряката подкрепа. Не е ясно защо. Точно 
обратното на това, което трябва да се направи. Парите бяха на 100% за пряка подкрепа, сега се борим за по-голям дял. 
- Какви стъпки трябва да предприеме правителството, за да може бизнесът ни не само да оцелее, но и да се 
развива?  
- За развитие има възможности - кризите ги създават. Една от тях е пренареждане на веригите на доставки. Ние 
изпитваме и недостиг на човешки ресурси. 
Ако има подкрепа на инвестициите, ако има подкрепа за логистиката, за транспортните коридори, за търговията, ако има 
програма за заселване на мигрантите, за облекчаване на трудовата миграция, България много бързо може да дръпне 
напред. 
Разбира се, трябва да има и решение на проблема с крайните цени на електроенергията. Което пък изобшщо не е сложен 
проблем - просто трябва да се върнат от държавата. Защото на АЕЦ "Козлодуй" един мегаватчас му струва 55 лева, а го 
продава за 839 лева. 
За пострадалите от пандемията отрасли - кризата при тях се наслагва - говоря за туризма и пътническия транспорт - там 
трябва да продължат мерките. 
Много е важно и тези мерки да се направят бързо и навреме.   
 
√ Токът полудя. Бизнесът: Компенсирайте ни с част от печалбите на АЕЦ 
Работодателите искат да отпадне таванът на компенсациите 
Режимът за изграждане на ВЕИ да стане уведомителен 
Цената на тока на енергийната борса счупи всички досегашни рекорди. На 8 март /вторник/ в сегмента "Ден напред" 
средните нива за деня удариха 839,61 лв., като в отделни часове се вдигнаха над 1170 лева. На 9 март мегаватчасът бе 
708 лв. с пик до 937,44 лева.  
"За първите 9 дни на март средната цена на "Ден напред" е 614,13 лв.  Няма изгледи да върви надолу, защото в региона 
са още по-високи цените", каза пред "Стандарт" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/. Той посочи, че досега най-високата средна месечна цена е била през декември - 429,91 лв. Но вече е с 
50% нагоре. 

 
Това заплашва българските предприятия 
със спиране на работа, загуба на работни 
места, сериозен ръст на цените и масово 
обедняване на хората. Но освен бизнеса, 
засегнати от високите цени са училища, 
болници, общини, театри, музеи и т.н., 
които също купуват ток на свободния 
пазар.  
Ha фoнa нa тази cитyaция, дeйcтвaщитe 
мepĸи oт cтpaнa нa пpaвитeлcтвoтo вeчe нe 
ca дocтaтъчни. Според схемата за 
компенсиране, която действа до 31 март, е 
за покриване нa 75% oт paзлиĸaтa мeждy 
дeйcтвитeлнaтa пaзapнa цeнa зa cъoтвeтния 
мeceц нa БHEБ, пaзap „Дeн нaпpeд“, и 
дeйcтвитeлнaтa пaзapнa цeнa зa юли 2021 г. 
(185.59 лв./МWh), нo нe пoвeчe oт 250 
лв./МWh. 

Таванът трябва да отпадне, е позицията на чeтиpитe нaциoнaлнo пpeдcтaвeни paбoтoдaтeлcĸи opгaнизaции – AИKБ, БCK, 
KPИБ и БTΠΠ, изпpaтeнa дo миниcтъp-пpeдceдaтeля Kиpил Πeтĸoв и oтгoвopнитe миниcтpи - на икономиката, на 
финансите и на енергетиката. 
"Очакваше се с идването на пролетта цените да се нормализират, но те ескалират, за което допринася конфликтът в 
Украйна. Затова срокът на програмата за компенсации трябва да се удължи докато се нормализират цените. Факт е, че 
пари за обезщетения има. Защото себестойността на произвежданата енергия у нас не се е повишила - в АЕЦ "Козлодуй" 
мегаватчасът продължава да струва 55 лева, в на НЕК ВЕЦ-овете е 84 лева. 
Само в АЕЦ "Козлодуй" имаме непредвидена печалба е в достатъчен размер, така че да се компенсират без таван всички 
633 000 ползватели на енергия на свободния пазар. И пак ще остане допълнителна печалба в АЕЦ "Козлодуй"", посочи 
Велев. 
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Той уточни, че докато програмата за компенсации за първото тримесечие е финансирана с пари от бюджетния излишък, 
сега не е нужно да се бърка в хазната. "За първите 2 месеца на 2022 имаме печалба в АЕЦ "Козлодуй" от порядъка на 750 
милиона. За ноември и декември миналата година почти още толкова. А само за март ще има още толкова. Говорим за 
суми от порядъка на 2,5 милиарда, които се събират в "Козлодуй" към края на март. А цялата компенсация при по-високи 
от сегашните цени би била около 800 млн. лева", изчисли Велев. 
В писмото се поставя още едно искане - да се промени режимът на изграждане на възобновяем енергиен източник /ВЕИ/ 
за собствено потребление. "Режимът сега е разрешителен, трябва да стане уведомителен. Защото когато е за собствени 
нужди, няма защо да се съгласува и да се пита може ли. Просто трябва да се уведоми. Ползвателят няма да продава ел. 
енергия в мрежата", посочи Велев. И уточни, че в Европа режимът е уведомителен. "Монтажът на самите фотоволтаични 
панели отнема от дни до седмици, а разрешението - една година, което е безумно. А това е една потенциална 
възможност хората сами да си решават проблема, помага и за зеления преход", каза още Васил Велев. 
Какво казаха енергийният и финансовият министри 
"Няма как да се променят помощите всеки ден. Цените на тока, на петрола и на газа се менят ежеминутно по борсите. 
Цената на електроенергията е пряко свързана с цената на газа. Планирането на компенсациите за бизнеса трябва да бъде 
съобразено с контекста на геополитическста ситуация. Наблюдаваме всичко и следим динамичната обстановка с цените. 
Естествено, че при възможност ще обсъдим възможността за удължаване на компенсациите", коментира министърът на 
енергетиката Александър Николов. "Мерките за компенсации за бизнеса са разписани до 31 март. Разбира се, че не се 
изключва възможността за тяхното удължаване. Както министър Николов каза вече, винаги можем да седнем на масата и 
да разговаряме", обяви и министър на финансите Асен Василев.  
Копирано от standartnews.com 
 
БНР 
 
√ Кирил Петков ще се срещне с представители на работодателски организации 
Премиерът Кирил Петков ще се срещне с представители на работодателски организации заради ситуацията на пазара на 
електроенергия в България във връзка с войната в Украйна. 
Срещата е поискана от бизнеса, който алармира, че проблемът с прекалено високите цени на електроенергия се 
задълбочава от началото на военния конфликт. 
Работодателите предупреждават, че ако не се вземат мерки, ще има фалити на предприятия, следователно сериозен 
спад на икономиката и загуба на работни места. 
В срещата ще участват също вицепремиерът Корнелия Нинова и министърът на енергетиката Александър Николов.  
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
БНТ 
 
√ Регионалният министър Гроздан Караджов: Цялата магистрала "Хемус" може да стане до 2027 г. 
Войната в Украйна, за съжаление, идва в момента, когато започнахме да излизаме от кризата с ковид, тя доналя 
инфлация в системата на икономиката. Това коментира в "Денят започва" с Георги Любенов" Гроздан Караджов, 
вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството. 
Войната спря редица доставки на материали и суровини, това в строителния сектор се отрази може би най-драматично, 
посочи той. 
Над 40% е увеличението в цената на желязото, битумът, който използваме - 60%, всички строителни материали, допълни 
Караджов. Минимум 25% сме загубили, смята той. 
Единственият начин да спасим паритета на лева, е да продължим да инвестираме в инфраструктура, обясни 
министърът. 
В срок не повече от месец трябва да се внесе решение в НС на забавените проекти заради ин хаус процедури, 
категоричен е Караджов. 
Час по-скоро трябва да влагаме всички левове в инфраструктурни проекти, които никога повече няма да са толкова 
евтини, все по-скъпо ще става, обясни министърът. 
Трябва да бъде разплетен този възел с АМ "Хемус". Най-вероятно 7-и, 8-и, 9-и ЛОТ трябва да бъде обявен отделен 
конкурс съгласно ЗОП и да победи най-добрата оферта. ЛОТ-овете от 1 до 6, по които има конкретни чертежи, са 
изключително важни, обясни Караджов. Цялата магистрала може да стане до 2027 година, няма да има никакво 
забавяне, категоричен е той. 
"Хемус", въобще ин хаус-ите са едно минно поле. Заобиколени са обществените поръчки и без конкурс са възложени 
едни 4 милиарда работа. Сега аз и колегите ми се опитваме много внимателно да се движим по това минно поле. Ето 
защо много внимателно изследваме рисковете, допълни Караджов. 

https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
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Регионалният министър коментира и проблемите със строителството на АМ "Струма" в Кресненското дефиле. 
Драма голяма е там. Ние имаме веднъж екооценка, имаме действащ ОВОС и избрани изпълнители за строителство 
и надзор. И сега седим и разговаряме с едни работни групи по т.нар. Бернска конвенция, която има препоръчителен 
характер. Така че, ако екологията ни разреши, всичко може да започне утре. 
Строителството да започне сега е и най-добрият вариант от икономическа гледна точка, тъй като офертите са на старите 
цени, допълни Караджов. 
Вицепремиерът коментира и темата има ли напрежение в управляващата коалиция. Според него, по-истинската 
политика е когато има спорове и разногласия. 
Правителството в крайна сметка обаче, взема прагматични решения извън партийните пристрастия. Ползата е 
за народа, категоричен е Гроздан Караджов. 
Над 2,5 млрд. лв. са в бюджета на министерството, извън тях са средствата по Плана за възстановяване и развитие, най-
вероятно говорим за удвоен бюджет, допълни регионалният министър. 
И още - за проблемите във ВиК холдинга, вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Определиха ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци 
Ставките за единица площ по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2021 бяха 
определени със заповеди на министъра на земеделието. 
Плащането е формирано като съотношение между бюджета и допустимите площи по съответната схема за подпомагане. 
По Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) ставката за първите 30 ха е 1 809.96 лв./ха, а за 
площите над 30 ха – 1 206.64 лв./ха. В рамките на Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно 
грозде) за първите 30 ха ще се получава по 928.47 лв./ха и по 618.98 лв./ха за над 30 ха. 
Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) ще осигури финансова 
подкрепа от 2 180.73 лв./ха до 30-я хектар на стопанствата и 1 453.82 лв./ха за над 30 ха. Ставките за Схемата за 
обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) са в размер на 2 366.82 лв./ха за първите 30 ха и 1 577.88 лв./ха за над 30 
ха. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) земеделските стопани ще получат 1 680.12 
лв./ха за площите до 30 ха и 1 120.08 лв./ха за площите, надхвърлящи 30 ха. Допустимите площи по Схемата за обвързано 
подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) ще гарантират плащане от 899.64 лв./ха за първите 30 ха и 
599.76 лв./ха за над 30 ха. Субсидията по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци е 13 050.46 лв. 
През 2021 г. в сравнение с 2020 г. се наблюдава увеличение в площите, които отговарят на условията за допустимост по 
всички схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци с изключение на Схемата за обвързано подпомагане за 
зеленчуци, (домати, краставици, корнишони и патладжан), където има спад на допустимите площи с около 194.26 ха. 
Разликите в ставките в сравнение с предходната година са в резултат на повечето допустими площи по схемите, за които 
земеделските стопани ще получат подпомагане за кампания 2021. 
За Кампания 2020 земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци получиха по-висок размер на подпомагането 
по схемите за обвързана подкрепа, в резултат на допълнителен трансфер на средства в размер на 10,5 млн. лева. от 
ПРСР, определен с Регламент за изпълнение (ЕС)2020/1424 на Комисията от 08 октомври 2020 година, с цел 
ограничаване на последиците от пандемията от COVID19 и произтичащите от нея затруднения за селскостопанския 
сектор. 
Отчитайки всички изисквания на европейското и националното законодателство по схемите за обвързано подпомагане 
за кампания 2021 са определени максималните възможни ставки на хектар, които позволяват да се спази размерът на 
бюджета при отразяване на всички допустими площи по схемите. 
 
√ Пламен Абровски: Не съм убеден дали трябваше да купуваме толкова голямо количество зърно 
От днес ще започне реалното изкупуване на зърно за резерва. Това заяви в "Говори сега" председателят на комисията по 
земеделието и горите Пламен Абровски от "Има такъв народ". 
Той каза обаче, че не е убеден, че се е налагало изкупуването на такова количество зърно. 
Според него тази ситуация е показала, че България произвежда нещо изключително ценно - зърно, тъй като светът ще 
започне да изпитва огромен недостиг на храна, каза Абровски. 
По думите му с въвеждането на извънредно положение разлика би било единствено, че необходимото зърно би се 
закупило по-бързо и може би на по-ниска цена, тъй като с всеки изминал ден тя расте. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ Производители на плодове и зеленчуци протестираха на "Дунав мост" при Русе 
Протест срещу политиката на земеделското министерство в сектора на плодовете и зеленчуците организираха овощари и 
зеленчукопроизводители на "Дунав мост" при Русе. 
Те изсипаха на пътя част от продукцията си и спряха за кратко движението в района на граничния пункт. 
Протестиращите призоваха за по-справедливо разпределение на субсидиите за компенсиране на загубите им от COVID-
19 и високите цени на водата, горивата и електроенергията. Земеделските производители недоволстваха и срещу по-
ниските ставки на различните мерки, по които предстои държавата да подпомага двата сектора през тази година за 
сметка на животновъдите. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/regionalniyat-ministar-grozdan-karajov-cyalata-magistrala-hemus-mozhe-da-stane-do-2027-g-1188233news.html
https://bntnews.bg/news/plamen-abrovski-ne-sam-ubeden-dali-tryabvashe-da-kupuvame-tolkova-golyamo-kolichestvo-zarno-1188349news.html
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√ Омбудсманът към МОН: Обединение на ВУЗ само след широка обществена подкрепа 
Омбудсманът Диана Ковачева препоръча на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков темата за 
преобразуването на държавни висши училища да се постави на задълбочен анализ и широко обществено обсъждане, 
след сериозна оценка на университетската мрежа, като се вземат предвид обективните данни за състоянието на висшето 
образование към настоящия момент и се преценят положителните и отрицателните последствия от подобно решение. 
„Бих искала да изразя убедеността си, че ще бъдат отчетени позициите на академичната общност, защото само с широка 
обществена подкрепа може да се реализират промени, които да доведат действително до повишаване качеството на 
висшето образование в страната“, категорична е проф. Диана Ковачева. 
Повод за отправената препоръка са получените в рамките на няколко дни в институцията на обществения защитник две 
позиции от Студентските съвети на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) в гр. София и Минно-геоложкия 
университет (МГУ) „Св. Иван Рилски“, гр. София, които се обявяват против идеята на образователното министерство за 
обединение и преструктуриране на държавни висши училища. 
„В позициите се изразява притеснението и категоричното несъгласие на студентската общност на ВУТП и МГУ със 
заявеното намерение. Посочва се, че членовете на Студентските съвети, като представители на обучаваните студенти, 
приемат като заплаха към идентичността и автономията на двете висши учебни заведения сливането им с други висши 
учебни заведения“, пише омбудсманът. 
Проф. Ковачева обръща внимание, че Студентските съвети недоволстват от липсата на прозрачност при вземането на 
решения за преструктуриране на държавните ВУЗ в страната, както и от липсата на анализ за ползите от сливането на 
висше училище с други такива. 
„Посочва се позицията на несъгласие за предложената реформа изказана от Европейската асоциация на 
професионалните висши училища - EURASHE, „която ползвайки своя опит, ясно предупреди за бъдещите негативи от 
евентуалното обединение на висшите училища в България“. Цитира се и мнението на президента на EURASHE г-н 
Армандо Пирес, според който има „много негативни последици в други европейски страни когато преструктурирането се 
осъществи „отгоре надолу“ без подкрепата на тези, които предоставят висше образование на място“, допълва 
общественият защитник. 
Омбудсманът посочва, че Студентският съвет към ВУТП се опасява, че предлаганите промени за обединение на висшите 
училища по-скоро ще доведат до занижаване на качеството на обучение и до унищожаване идентичността на ВУТП пред 
ключовите им партньори в телекомуникационния и IT сектор, както и на 140-годишната история на Висшето училище. 
Диана Ковачева информира, че Студентският съвет към МГУ също е несъгласен с окрупняването на университетите в мега 
структури и е категоричен, че университетът им е уникален, има изградена репутация, разпознаваем е на световната 
карта, единствен в страната, а в Европа е един от 4-те минни университета. 
„Като национален омбудсман следя отблизо процесите в системата на висшето образование. Постъпващите в 
институцията многобройни сигнали и жалби от граждани обхващат почти целия спектър от проблеми и дават възможност 
за обратна връзка и анализ на приложимостта на предприетите мерки и за функционирането на системата на висшето 
образование“, пише още Ковачева. 
Тя подчертава, че е запозната с приетата Стратегия за развитие на висшето образование у нас за периода 2021-2030 г., 
чиято цел е да осигури устойчиво развитие на висшето образование в страната за посочения период. Но изразява 
съжаление, че при приемането на Стратегията съществен дефицит е липсата на широка и публична дискусия с 
представители на академичната общност. 
„Наясно съм, че целите, които се поставят пред висшето образование в страната са следствие от процесите на 
глобализация и необходимостта българските висши училища да се интегрират успешно в общото европейско 
университетско пространство. В същото време, намирам, че е необходимо да се съхранява идентичността на 
националната ни образователна система, националните образователни традиции и създадените добри практики. Тази 
позиция изразих и при приемането на Стратегия за развитието на висшето образование в Република България за периода 
2021-2030 г.“, допълва тезата си омбудсманът. 
Диана Ковачева посочва още, че в академичната общност остава усещането, че реформите се извършват набързо и без 
доказване на тяхната ефективност, което поражда съмнения за задълбочаване на проблемите във висшето образование 
и занижаване на качеството му. 
„В този смисъл, смятам, че е необходимо широко обществено обсъждане със заинтересованите страни и академичната 
общност като се отчитат всички обстоятелства, свързани с особеностите и нуждите на развитието на страната, на 
съответния регион, което отговорните институции трябва да оценяват справедливо и безпристрастно“, препоръчва 
омбудсманът. 
Препоръката вижте ТУК. 
 
√ Русия се готви за нови атаки край Киев, днес предстои поредният кръг преговори 
Руските войски укрепват позициите си и се подготвят за нови атаки, съобщават от щаба на украинската армия. Ударите по 
Харков, Суми и киевските предградия ще продължат и днес, предупреждават от там. 
Особено тежка е ситуацията в Мариупол, повече от 10 дни стратегическото пристанище е под руска обсада. Украинска 
хуманитарна помощ не успя да стигне до града вчера. 
"Ще победим", каза президентът на Украйна Володимир Зеленски и отново поиска НАТО да затвори небето над страната. 
В изказването си Зеленски подчерта, че една от задачите на украинската делегация, която води мирните преговори с 
Москва, е да осигури лична среща между него и Владимир Путин. 

https://www.ombudsman.bg/news/5585
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"Миналата година предупредих НАТО, че ако няма тежки превантивни санкции срещу Русия, тя ще започне война. 
Ние бяхме прави. От много дълго време казвах, че "Северен поток" е оръжие, което ще удари Европа. Сега това е 
очевидно. И сега повтарям отново - ако вие не затворите нашето небе, е въпрос на време руски ракети да започнат 
да падат на ваша територия. Върху домовете на граждани на държави членки на НАТО", категоричен е Зеленски. 
Поредният кръг преговори се очаква днес. Според американски медии, Русия е поискала от Китай военна помощ и 
съдействие за заобикаляне на санкциите, наложени срещу Кремъл. 
Посолството на Китай във Вашингтон твърди, че не е запознато с подобна молба. Натискът върху Путин започва да дава 
резултат, казаха от Държавния департамент. 
"Натискът, който се оказва върху Путин, започва да дава някакъв резултат. Виждаме признаци на желание за 
водене на истински, сериозни преговори. Но трябва да кажа, че към момента намеренията на Путин са да унищожи 
Украйна. Трябва да помогнем на украинците по всякакъв възможен начин", каза Уенди Шърман, заместник държавен 
секретар на САЩ. 
 
БНР 
 
√ Асен Василев: По всяка вероятност мярката 60 на 40 ще отпадне 
Министърът на финансите Асен Василев заяви по време на парламентарния контрол, че по всяка вероятност мярката 60 
на 40 ще отпадне. Според него няма предпоставки тя да бъде активирана отново след срока на действието й: 
"Моята препоръка би била, мярката 60 на 40 да приключи на 30-ти юни и повече да не бъде активирана, освен ако няма 
нова Covid вълна. Няма предпоставки да се активира тази мярка, тя продължава да работи три месеца след края на 
епидемичната обстановка и пандемията". 
"В момента заболеваемостта е доста по-ниска, смъртността е доста по-ниска. Няма ограничителни мерки към секторите. 
Най-вероятно април, май, юни няма да има почти никакви ограничителни мерки, ако се запази тази епидемиологична 
обстановка - така че, мярката 60:40 си е свършила работата", допълни той. 
Финансовият министър припомни, че в средата на годината се чака нова актуализация на бюджета, която трябва да 
разпредели още средства за компенсации в сектор туризъм. 
 
√ Асен Василев: България не предвижда да затваря ТЕЦ-ове 
България не предвижда да затваря топлоелектрически централи заради Плана за възстановяване и устойчивост и 
Зелената сделка, заяви на изслушване в парламента вицепремиерът Асен Василев. 
Той увери, че сигурността на енергийната система е гарантирана, но България няма как да се откаже от своята енергийна 
независимост. 1,8 милиарда лева от Фонда за справедлив преход ще се насочат за преструктуриране работата на ТЕЦ 
„Брикел“ и „Бобовдол“. 
Новият План за възстановяване не предвижда да се затварят 1600 мегавата от Маришкия басейн, увери Василев. 
Според него сигурността на енергийната система е гарантирана: 
„Не го приехме този план. Казахме, че това за българската енергийна система не работи и започнахме преговори с 
Комисията, така че това да бъде спряно и да се стигне до план, който Комисията може да приеме, който изпълнява 
целите на Зелената сделка, но който не нанася такава смъртна опасност на българската енергийна система. Цената на 
газа - ресурс, който България не контролира и в нашия регион имаме един основен доставчик, който в момента е във 
война с Европейския съюз и ни сложи в списък с неприятелски държави. Има много широкомащабни мерки свързани с 
инсталирането на малки соларни централи, много голяма програма за саниране, геотермалните източници на енергия, 
които даже и при нискотемпературен режим могат да помогнат с отопление. Един голям капацитет от батерийни 
мощности - 6000 мегаватчаса, които могат да подават пикова енергия от около 1 гигават. Т.е. да намалят пика на 
потреблението с 1 гигават“. 
Американските централи няма да бъдат затваряни - те имат твърди договори за изкупуване на енергия до 2026 г.  
ТЕЦ-овете „Брикел“ и „Бобовдол“ ще се преструктурират: 
„Има предвиден ресурс за заводите, които да са там, това би следвало да може да осигури добре заплатени работни 
места за всички тези хора“. 
В плана е заложено и купуването на влакове и изграждане на високоскоростни линии.  
 
√ Асен Василев: Няма да има драстични движения в цените на тока за бита 
Има информация, че се подготвят акции с брашното и захарта, подобно на тази с олиото, каза вицепремиерът 
Интервю на Явор Стаматов с Асен Василев 
Виждаме неоправдани увеличения при определени търговци за ден-два, след което всичко се успокоява, като това е 
синхронизирано с организирано медийно отразяване, коментира пред БНР вицепремиерът Асен Василев по повод на 
масовото закупуване на олио и опашките за бензин преди това. 
„Имаме информация, че подобни акции се подготвят с брашното, със захарта. Това са едни медийни истерии, които се 
организират, без да има никаква база.“ 
Има запаси на слънчогледово семе за 4 години, даде пример Асен Василев. 
Относно критиките на ГЕРБ за посредници в покупката на зърно за Държавния резерв Асен Василев уточни: 
„Зърното се купува на борсата. Посредници няма. Борсовият механизъм е най-прозрачният механизъм да се купи това 
зърно.“ 
По думите му най-важно за правителството е да се подсигури продоволствието до реколта 2023. 
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В момента в България има около два пъти повече зърно, отколкото ни трябва и има много голям натиск всичкото това 
зърно да бъде изнесено, нищо да не остане в България, отбеляза Василев. 
Според вицепремиера държавата е могла да реагира и „по-грубо“, като в Сърбия или Унгария, където износът е бил 
директно забранен. 
„Трябва да може да се изнесат излишните количества зърно, но ако видим, че не може да се подсигури продоволствието, 
може би и ние ще тръгнем в тази посока“. 
Няма нужда от удължаване на мораториума върху цените на тока. Регулаторът не вижда причина за вдигането им, 
посочи вицепремиерът в предаването „Неделя 150“. 
„Поне според регулатора няма да има драстични движения в цените на електроенергията за бита.“ 
„Специално за електроенергетиката ние сме много малко зависими от войната. Гориво за АЕЦ „Козлодуй“ има до 2025 г. 
Въглищата са си наш национален ресурс. Вода има по язовирите. Единствено газовите централи са свързани с войната и 
външни енергоизточници и техните цени.“ 
В момента 80 на сто от енергията се продава за ден напред, което прави пазара изключително непрогнозируем и скъп, 
подчерта Асен Василев. 
С новите механизми за пазарен сегмент 12 месеца, 18 месеца ще можем да се „разкачим“ от пазара за ден напред, 
допълни той. 
Има спестявания и буфери в бюджета, които да покрият разходите за бежанците от Украйна, преди те да бъдат 
възстановени. Към този момент не се пипат инвестиционните разходи, обясни вицепремиерът. 
В момента разходите се изразяват в пълен пансион – нощувка и три хранения на ден. Не се предвижда да се дават 
средства в брой. 
Василев изтъкна още необходимостта „да се огледат структурата и съставът на въоръжените сили и да се вземат тежки 
решения, които с десетилетия са били отлагани“. 
ТЕЦ 1, 2 и 3 остават да работят, няма да се закриват мощности от тях, потвърди вицепремиерът относно мощностите в 
Маришкия басейн. По думите му ще има периоди от годината, когато няма да ги използваме. 
„Ние си запазваме мощностите, можем да ги използваме, когато ни трябват.“   
Стратегическа цел на страната беше да не заменяме въглища с газ - това означава да заменим местен, наш си ресурс, с 
вносен, при който нито имаме контрол над цените, нито над сигурността на доставките, каза Асен Василев. 
„Удължаваме живота на нашия ресурс.“ 
Така според Василев ще вървим „от въглища към зелено, а не въглища-газ-зелено, както беше преди това“. 
„Атомната енергия няма как да е в Плана за възстановяване. В момента Министерство на енергетиката започна 
обследване как най-бързо да може да бъде построен още един реактор поне, най-вероятно в „Козлодуй“, тъй като там 
има готова площадка с ОВОС, има сглобен екип също така. Може би и втори. Ако го започнем 2022-ра, ще го имаме 2028-
2029-2030-а.“ 
„За да можем да вземем енергията и да я използваме, когато ни трябва, на нас ни трябва да бъде складирана“, заяви 
Асен Василев във връзка с бъдещото производство на батерии. 
Поканени са всички големи производители на батерии, целият процес ще се ръководи от Европейската банка за 
възстановяване и развитие, така че „да няма игрички на местна почва“, отбеляза той. 
„Със сигурност не сме склонни да преглътнем ако някой краде, да не бъде наказан“, каза още Асен Василев относно 
заявените през седмицата от депутата от ПП Александър Дунчев злоупотреби в системата на горите. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Министърът на енергетиката не очаква поскъпване на тока след мораториума 
Държавата няма да подкрепи бизнеса за цената на природен газ, защото у нас неговата цена е по-ниска, отколкото в 
останалите европейски страни. Това заяви министърът на енергетиката Александър Николов по бТВ. 
Той обясни, че България е единствената държава в ЕС, която управлява собствено газово хранилище. Според него това 
дава основание за достатъчно конкурентна цена на газа за българския бизнес. 
На въпрос колко България може да издържи, ако спрат доставките на природен газ от Русия, Николов припомни, че 
консумацията на природен газ у нас не е толкова висока и производството на електроенергия не зависи от газа. 
По отношение на природния газ министърът на енергетиката каза, че поддържаме добри отношения с Азербайджан, 
говорим с всички възможни партньори за доставката на втечнен природен газ, за целта има и достатъчно свободни 
капацитети на терминалите за ВПГ в Гърция и Турция. 
Министър Николов заяви, че преговори с „Газпром“ за нов договор ще започнат през втората половина на тази година, 
но това може да стане само ако няма война. 
Не очаквам да се променят сметките за ток за битовите потребители, когато падне мораториумът върху цените. „По-
скоро цената на тока няма да скочи след падането на мораториума“, каза Николов. 
 
√ Концесионерът на летище "София" ще бъде изслушан в Комисията по транспорт 
Парламентарната комисия по транспорт ще изслуша представители на концесионера на летище "София" заради забавяне 
на инвестиционната програма. Председателят на комисията Борислав Гуцанов коментира за програма "Хоризонт" на 
БНР, че най-важното летище в страната не се развива.  Концесионерът "СОФ Кънект" има инвестиционна програма, която 
трябва да изпълни. До края на тази година трябва да бъдат инвестирани 4.1 млн. евро.  
До момента държавата не е получила нито лев , коментира Борислав Гуцанов: 

https://bnr.bg/post/101615015
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"Нека компетентните органи да преценяват, какво и как трябва да се прави. За мен е важно да не бъде нарушаван 
интересът на държавата ни и да не бъде ощетявана България поради това, че някой не е догледал или пък е имал други 
користни цели. Аз не считам, че е нормално държавата да не е взела нито един лев за тази концесия при положение, че 
летище "София" е ключово летище и до тука вие да сте видели да има някаква инвестиция на летището освен два 
фотьойла на втория етаж? Когато гововря в момента за концесия, аз не говоря за нещо, което е изградено, а държавата 
да определи терена, да има разрешителното за строеж и да, нека тогава някой да дойде, да го изгради, да вложи 
няколко милиарда и след това да бъде експлоатирано. Защото по този начин се прави инфраструктура, по този начин се 
плащат данъци, откриват се работни места." 
 
√ НАП извършва проверки и наблюдение над големи производители на олио в страната 
Националната агенция за приходите извършва проверки и наблюдение над големи производители на олио в страната, 
потвърдиха за БНР от ведомството. 
Те са започнали от събота вечер, като се проверяват както компании от сектора, така и превозните средства, натоварени с 
продукция, на граничните пунктове, уточниха от приходната агенция. 
На много места в страната в събота се образуваха опашки пред магазини заради продажби на олио на промоционална 
цена. 
Стигна се до напрежение и дори до саморазправа. 
В Бургас 77-годишен мъж почина, докато чакаше на опашка за евтиното олио. 
Образувано е досъдебно производство. Предполага се, че е получил инфаркт, а точната причина за смъртта му трябва да 
стане ясна след аутопсия. 
 
√ НАП проверява денонощно износа на зърно 
Националната агенция за приходите осъществява денонощни проверки върху износа на зърнени и житни култури, 
съобщиха от ведомството.  
Обект на инспекцията от страна на приходната агенция са всички транспортни средства, които напускат страната и 
превозват пшеница, царевица, ечемик, ориз, овес и ръж, предназначени за страни от Европейския съюз.  
За по-малко от седмица са проверени над 520 камиона с товар почти 14 000 тона зърнени култури. 
 
√ Строителни фирми спират работа заради високите цени на стоманата и арматурното желязо 
Строителни фирми преустановяват работа заради високите цените на стоманата и арматурното желязо.  Инвеститори 
спират обекти заради недостиг на строителни материали и не изключват фалити. 
Продажбата на суровини е преустановена от началото на март заради войната в Украйна. 
От началото на войната цената на тон строително желязо е скочила от 1450 на 2100 лв., а на пазара вече има и сериозен 
недостиг, алармират строители от старозагорско. 
Основните доставчици са от Украйна и Русия, откъдето вносът е преустановен преди 2 седмици. Запасите в българските 
складове са недостатъчни, а производителите на тухли също свиват продажбите заради цените на тока и газа. 
Затруднени са и машиностроителните предприятия в региона, коментира местният предприемач Олег Стоилов: 
"Стара Загора е специфичен регион. Тук са първоешалонните предприятия на българското машиностроене, които са 
изключително широко засегнати. Проблемът е с ресурсите, металите преди всичко, които са от Русия и Украйна. И тук 
като че ли нямаме много възможности за търсене на алтернативи". 
От бизнеса са притеснени, че и други доставчици спират износа заради международната несигурност. 
 
√ "Булгаргаз" очаква поскъпване на газа с 39% 
Природният газ трябва да поскъпне с 39 на сто от май - това сочат прогнозите на "Булгаргаз". От газовото дружество 
изчисляват, че горивото трябва да достигне близо 158 лв. за мегаватчас (157,73 лв. за MWh или 80,65 евро), без таксите и 
налозите. 
Прогнозната цена е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 11-ти март. За 
сравнение, цените на европейските газови пазари за доставка през месец май на 10-ти март са в приблизителен размер 
от 120 евро за мегаватчас, посочват от "Булгаргаз". 
При подобен драстичен скок наредбата за ценообразуване предвижда промяна и в цената на топлоенергията, още 
повече, че дотогава се очаква да отпадне и мораториума върху цените на парното, тока за бита и водата. От "Булгаргаз" 
не са оповестили, каква промяна са поискали на природния газ за април. 
Междувременно с оповестяването на прогнозата за май от "Булгаргаз" са внесли заявление за цената на природния газ 
от април. Все още обаче не се съобщава каква промяна се предвижда за следващия месец. Актуализираното 
предложение на газовото дружество се очаква да бъде внесено в енергийния регулатор на 1 април, когато ще бъде 
определена и окончателната цена. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за месец май 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР 
на 1-ви май , отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 30-ти април, посочват от газовото дружество. 
Междувременно към края на петъчната търговия цената на синьото гориво в Европа е около 130 евро за мегаватчас, след 
като в началото на деня падна за кратко до 113,50 евро за MWh, преди обаче да отскочи към 141 евро. 
По този начин фючърсите на нидерландския газов хъб TTF преустанови драматичния ценови спад от предходните три 
дни на търговия, когато успяха да заличат драматичното поскъпване в началото на седмицата до рекордно ниво от 345 
евро. 
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Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
√ Сигнали за възможен напредък в преговорите между Русия и Украйна в понеделник 
Разговорите между Москва и Киев ще се проведат в понеделник, 14 март съобщи говорителят на руския президент 
Дмитрий Песков пред РИА Новости. Междувременно Ройтерс цитира съветника на Володимир Зеленски да казва, че 
диалогът се води в момента. "Не. Преговорите са насрочени за утре", категоричен беше Песков.  
Сигнали за възможен напредък в преговорите между Русия и Украйна 
Мирните преговори между Москва и Киев скоро могат да прераснат в обща позиция. Това заяви председателят на 
комитета по международни въпроси на Държавната дума Леонид Слуцки.  
Леонид Слуцки, който лично участва в преговорите в Минск заяви, че ако сравним позициите на двете делегации в 
началото и сега, то ще видим съществен напредък.  
“Моето лично очакване е, че този напредък може да прерасне в близките дни в обща позиция на двете делегации, в 
документ за подписване”, посочи Слуцки в интервю за телевизия RT. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди 
на свой ред, че на преговорите в Минск е била обсъждана и евентуална среща между президентите на Русия и Украйна 
Владимир Путин и Володимир Зеленски.  
“Трябва да разберем какъв ще бъде резултатът от тази среща и какво ще се обсъжда на нея”, заяви Песков, цитиран от 
агенция “Интерфакс”.  
Междувременно държавната телевизия излъчи интервю с министъра на финансите Антон Силуанов. В ефира на 
седмичното обзорно предаване “Москва, Кремъл, Путин” Силуанов призна, че почти половината от руските златовалутни 
резерви или 300 милиарда долара са блокирани заради западните санкции. По думите му Западът оказва натиск над 
Китай да ограничи достъпа на Русия до резервите в юани.  
Силуанов изрази надежда, че партньорските отношения с Пекин ще позволят на Москва да съхрани и дори укрепи 
двустранното сътрудничество 
Украинският преговарящ и президентски съветник Михайло Подоляк заяви във видеозапис, че в преговорите с Русия в 
следващите дни може да бъде постигнат напредък, тъй като руската страна е станала по-конструктивна, предаде 
Ройтерс.  
До момента са проведени 3 кръга от преговори между руска и украинска делегация, обявените резултати от които бяха 
създаване на хуманитарни коридори за извеждане на цивилни от украинските градове. Те обаче проработиха с 
ограничен успех.  
Коментарите от света 
Санкциите, наложени на Русия заради войната в Украйна, изглежда, я тласкат към дипломацията. Това казва заместник-
държавния секретар на Съединените щати Уенди Шърман. Виждаме някои знаци на желание за истински, сериозни 
преговори," казва Шърман пред "Фокс нюз". Далеч по-песимистичен е тонът на френския външен министър Жан-Ив льо 
Дриан, който предупреди, че войната ще е дълга, а "най-лошото предстои". 
 
√ Европейски държави обещаха още оръжия на Украйна 
Британският премиер Борис Джонсън е обещал на украинския президент Володимир Зеленски да продължи усилията за 
укрепване на украинските отбранителни способности, съобщиха от Даунинг Стрийт. 
Двамата лидери са обсъдили по телефона и действията на руснаците в окупираните части на Украйна, осъждайки 
отвличането на кметовете на градовете Мелитопол и Днипрорудне. 
Чехия ще удвои военните доставки за Украйна, заяви чешкият министър на отбраната Яна Чернохова, цитирана от 
Ройтерс. До момента стойността на оръжейните доставки от Прага за Киев надхвърля 31 милиона долара. 
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Словакия обмисля дали да изпрати в Украйна зенитно-ракетен комплекс С-300. Въпросът ще бъде обсъден в сряда при 
очакваната визита в Братислава на американския военен министър Лойд Остин. Словашкият премиер Едуард Хегер 
посочи вчера, че Словакия не може да се лиши от каквито и да е оръжейни системи, ако собствената й отбрана не е 
осигурена. 
 
√ Вилроа дьо Гало, ЕЦБ: Конфликтът в Украйна е икономически шок за ЕС 
Управителят на Френската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Франсоа Вилроа дьо Гало заяви в петък, 
че конфликтът между Русия и Украйна и санкциите, наложени срещу Москва, са причинили "негативен икономически 
шок" в Европейския съюз, въпреки че е "шокът за Русия е много по-силен". 
Кризата причинява по-нататъшно повишаване на инфлацията чрез по-високи цени на енергията, забавяне на 
икономическия растеж и повишена несигурност, обясни Вилроа дьо Гало 
Той обаче подчерта, че икономиката на ЕС няма да влезе в рецесия през следващите няколко години, въпреки че на 
вчерашното си заседание ЕЦБ ревизира надолу прогнозите за икономическия растеж. 
 
√ Влязоха в сила евросанкциите за ограничаване на достъпа до SWIFT на 7 руски банки 
От събота влязоха в сила европейските санкции за ограничаване на достъпа до SWIFT на седем руски банки, провокирани 
от руската инвазия в Украйна. Сред тях е втората по големина банка в страната - VTB, която вече е под санкции и от 
страна на Съединените щати. Останалите шест институции с отнет достъп до мрежата са: „Внешэкономбанк“ (ВЕБ), „Банк 
Россия“, „Промсвязьбанк“, „Банк Откритие“, „Новикомбанк“ и „Совкомбанк“, информира репортерът Марта Младенова 
Изключение от санкциите правят „Сбербанк“ и „Газпромбанк“ - първата и третата по големина руски банки, през които 
преминават международните плащания съответно на петрол и на природен газ. 
Решението на Европейската комисия бе оповестено на 2 март, като Брюксел даде 10-дневен срок, за да не се стигне до 
сътресения на финансовите пазари. Заради оповестеното ограничение на достъпа до SWIFT курсът на рублата спрямо 
долара отбеляза още по-рязък спад от 30%. 
Сред санкционираните институции е VTB - втората по големина руска банка, както и ВЕБ - банката за развитие. 
Ръководителят ѝ се назначава лично от президента Владимир Путин. „Банк Россия“ е считана за „личната банка на Путин“ 
според редица западни анализатори. Под санкции е и банката, през която минават основно плащанията за 
отбранителната индустрия на Руската федерация. 
Според Европейската комисия заедно с останалите санкции вече 70 - 80 % от финансовата система на Русия е засегната. 
Трябва да се отбележи обаче, че едва половината от банките в страната са свързани със SWIFT, като останалите имат 
връзка с китайската алтернатива на мрежата. След като бе застрашена от подобни санкции през 2014 година заради 
анекса на Крим, Русия започна да разработва и вътрешна система. 
 
√ ЕК ще предложи изключване на Русия от СТО, МВФ и Световната банка 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви четвърти пакет от санкции срещу Русия заради 
войната в Украйна: 
"С този пакет ние прекратяваме статута на Русия на най-облагодетелстваната нация на нашия пазар. Това ще отклони 
сериозни облаги, от които тя се възползва като член на Световната търговска организация. Руските фирми повече няма да 
бъдат третирани с привилегии в нашите икономики. Също така ще работим за замразяване на членството на Русия във 
водещи многостранни финансови институции, в т.ч. Международния валутен фонд и Световната банка. Ще гарантираме, 
че Русия няма да получава заеми и други облаги от тези финансови институции".  
Фон дер Лайен допълни, че ще продължи натискът върху руския елит и семействата му. Също така ще се гарантира, че 
той и държавата няма да могат да използват криптовалута, за да заобикалят санкциите. Ще бъде забранен износът на 
луксозни стоки от ЕС към Русия, както и вносът в Общността на ключови стоки от железния и стоманения сектор, а също и 
на нови европейски инвестиции в руската енергетика. 
„Утре ще представим четвъртия пакет от мерки за изолиране на Русия и изчерпване на нейните ресурси“, каза 
ръководителят на Европейската комисия. Според нея ЕС ще се стреми да „изключи Русия от глобалния свят“. 
Европейската комисия и страните от Г-7 възнамеряват да продължат да засилват натиска върху Русия, за да я принудят да 
спре инвазията си в Украйна. Фон дер Лайен подчерта и твърденията на украинската страна, че Русия е причина за 
проваляне на хуманитарните коридори за изтегляне на цивилни, а също и нанася удари по цивилни обекти, 
коментира "Ройтерс". 
Санкциите, предложени от Европейската комисия, предвиждат спиране на членството на Русия в Световната търговска 
организация (СТО), Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка, премахване на режима на най-
облагодетелствана нация в търговията със Западните страни, ограничения на износа на продукти от черната металургия, 
нови забрани за западни инвестиции в енергийния сектор на Русия, забрана за доставка на луксозни стоки за Руската 
федерация и ограничения за закупуване на криптовалути от руски граждани. 
 
√ Русия не може бързо да бъде изключена от МВФ, СТО и Световната банка 
Справка в процедурните правила показва, че обсъжданото евентуално изключване на Русия от Международния валутен 
фонд, Световната банка и Световната търговска организация не може да се случи в бърз порядък. 
В петък късно вечерта председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен анонсира възможността членството 
на Москва от ключовите международни организации да бъде прекратено като част от санкциите заради войната в 
Украйна. 

https://www.reuters.com/markets/europe/eu-unveils-fourth-set-sanctions-against-russia-2022-03-11/
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За да се стигне до изключване от международните институции, Русия или която и да е друга страна трябва да наруши 
редица икономически правила, коментира "Ройтерс". При констатирани нарешения и ако те не бъдат коригирани, може 
да бъде отнето правото на глас на Русия в МВФ, като това става с гласовете на страните, които държат най-малко 70% от 
гласовете и то след известно време. След още един "разумен период" от време с 85% от гласовете Русия може да бъде 
изключена от Фонда, в който тя е от 1992. 
Притесненията са, че Москва може да използва специалните си права на тираж, за да получи свеж финансов ресурс с 
оглед на справянето си със санкциите, наложени заради войната в Украйна. 
"Ние нямаме в момента икономически отношения с Русия", каза за CNN управляващият директор на МВФ Кристалина 
Георгиева, като подчерта, че офисът на организацията в руската столица не функционира. 
По отношение на Световната банка, последният заем за Москва е от 2014 преди анексирането на Крим, макар че според 
"Ройтерс" банката е платила 3 млн. долара по метеорологичен проект в края на миналата година. 
 
√ Борсовата търговия в Москва остава спряна и следващата седмица 
Руската централна банка заяви в събота, че е взела решение да не се възобновява търговията на Московската фондова 
борса в периода от 14 до 18 март 2022 г., с изключение на някои транзакции на неоткритя пазар със сетълмент в рубли, 
както и в пазарния раздел на SPFI. 
Според изявлението работният график на Московската борса за седмицата 21-25 март 2022 г. ще бъде обявен по-късно 
на официалния уебсайт на банката. 
Руската фондова борса остава затворена от началото на руската военна инвазия в Украйна на 24 февруари. 
 
√ Русия забрани тегленията във валута 
Централната банка на Руската федерация забрани на банките да дават валута в брой на гражданите, както и да правят 
преводи към сметки в чуждестранна валута. Това съобщиха от пресслужбата на Централната банка на Руската федерация, 
цитирана от БГНЕС. 
Руснаците могат да теглят средства от банкова сметка в чуждестранна валута всякаква сума, но само в рубли. 
Предходните ограничения бяха само за теглене на еквивалент на до 10 хиляди долара. 
От 12 март средствата, получени като превод от банка извън Руската федерация, както и от електронни портфейли, могат 
да се теглят само в рубли. Ограниченията ще са в сила до 9 септември 2022 г. 
По-рано в събота САЩ забраниха вноса на доларови банкноти в Руската федерация. ЕС вече определи същото 
ограничение за еврото. 
 
√ JP Morgan прогнозира руски фалит по външен дълг 
Разплащането в рубли на руския външен дълг е възможност само от гледна точка на Москва, но не и на Запада, 
предупреждават анализатори. В скорошен анализ на JP Morgan се прогнозира фалит по външен дълг, който може да се 
случи през април. 
По-рано руският министър на финансите Антон Силуанов заяви, че страната няма достъп до половината от 
златовалутните си резерви заради западните санкции". Всички златовалутни резерви на страната възлизат на стойност 
640 милиарда долара, но около 300 милиарда от тях не могат да се използват заради санкциите. 
На 16 март Русия има две падежиращи емисии при американски кредитори на стойност 117 милиона долара, а в 
договора не е упомената клауза за плащане в различна от долари валута. Общо през март падежиращите задължения на 
федерацията са за 700 милиона долара, припомнят анализаторите от JP Morgan. С гратисния период от 30 дни реалното 
необслужване може да доведе до дефолт по тези задължения най-рано в средата на април, коментират още от 
инвестиционната компания. На 4 април изтича срокът на облигации за 2 млрд. долара. 
По данни на Блумбърг Русия има в обращение държавни облигации на стойност 49 млрд. долара в долари и евро. 
Според указа на президента Владимир Путин изплатените лихви и главници в местна валута се считат за "надлежно 
изпълнени", което означава, че няма основание да се търси несъстоятелност по руското законодателство. От гледна точка 
на чуждите инвеститори обаче едностранната промяна на валутата може да е реално основание да считат, че има 
неизпълнение, което рейтинговите агенции тълкуват като "селективен фалит". 
Около половината от руските облигации в твърда валута се държат от чуждестранни инвеститори, сочи още справка на 
Блумбърг. Руските корпорации имат в обращение международни облигации за малко под 100 млрд. долара. По данни на 
Банката за международни разплащания чуждестранните банки имат експозиции към Русия в размер на малко над 121 
млрд. долара, по-голямата част от тях са концентрирани в европейски кредитори. 
 
√ Русия е готова за тежка енергийна конфронтация с ЕС, ако това е необходимо 
Европейският съюз е изправен пред покачване на цените на енергията в резултат на санкциите, наложени срещу Москва 
заради събитията в Украйна, каза в събота служител на руското външно министерство, цитиран от агенция Интерфакс, 
предаде Ройтерс. 
Служителят на руското външно министерство Николай Кобринец отбеляза, че Русия е надежден доставчик на енергия, но 
е готова за тежка конфронтация в сектора, ако е необходимо. Той обаче не предостави подробности за това какво може 
да доведе до такава конфронтация. 
Кобринец също така каза, че ситуацията на световните енергийни пазари ще доведе до това ЕС да плаща поне три пъти 
повече за петрол, газ и електричество. 
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"Вярвам, че Европейският съюз няма да има полза от това – имаме по-трайни доставки и по-здрави нерви", каза 
Кобринец пред Интерфакс. 
 
√ Експерти: В света няма достатъчно капацитет за доставка на втечнен газ 
В света няма достатъчно капацитет за доставки на втечнен природен газ, за да удовлетворят нуждите на Европа, 
предупреждава Институтът за енергийна енергетика и финансови анализи. В доклада, озаглавен „Поне четири студени 
зими ще изминат преди новите газови доставки“, се прави оценка на състоянието на газовия пазар след руската инвазия 
в Украйна. Експертите определят Европа като „наркозависима“ от руското синьо гориво, като подчертават, че 44 % от 
природния газ се доставя от Русия. 
„Необходима е само една по-студена зима, за да замръзнем“, пише в анализа си енергийният експерт от института Брус 
Робъртсън, който предупреждава, че само след девет месеца Европа отново ще бъде изправена пред най-студения сезон 
с газови хранилища, чийто капацитет не е пълен. 
В същото време компании, които доставят втечнен природен газ, основно от Съединените щати и Катар, оскъпяват 
цената на продукцията си, тъй като се възползват от ситуацията. Освен това съществуващите терминали не могат да 
поемат необходимото количество втечнено гориво, пише още в доклада. 
Войната в Украйна единствено е изострила проблема със зависимостта на Европа от руски доставки на природен газ, 
който не е решен с години, но сега трябва да се преодолее в бърз порядък, коментира Робъртсън и обръща внимание на 
активното преминаване към възобновяеми енергийни източници. Според него отоплението на домовете в Европа най-
вероятно ще премине в по-голяма степен на електричество, макар че особено в западната част на континента голяма част 
от енергийните нужди на домакинствата се удовлетворяват именно чрез природен газ. 
 
√ Венецуела желае да си сътрудничи със САЩ в областта на енергетиката 
Венецуела има желание да си сътрудничи със САЩ в сектора на търговията с енергия, обяви в събота министърът на 
външните работи на Венецуела Феликс Пласенсия. 
"Надявам се, че те (САЩ) уважават суверенитета и легитимността на моето правителство. Президентът Николас Мадуро е 
единственият легитимен ръководител на правителството на Венецуела. Можем да постигнем много в областта на 
търговията с петрол, като ги убедим да го уважават", каза Пласенсия пред Анадолската агенция. 
Пласенсия също така подчерта, че Каракас никога не е изгонвал американските петролни компании от Венецуела. 
"Те сами взеха това решение“, каза министърът. Той също така спомена, че се надява САЩ да премахнат санкциите, за да 
имат "отношения на уважение". 
В последните дни САЩ търсят известно сближаване с Венецуела, която е сравнително голям петролен производител, тъй 
като Вашингтон търси замяна на руския петрол, чийто внос забрани по-рано тази седмица. 
 
3e-news.net 
 
√ Ръст с 20.43%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 626.56 лв. за MWh с ден за доставка 14 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 626.56  лв. за MWh и обем от 84 003.90 MWh с ден за доставка 14 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е повишение с 20.43 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 675.44 лв. за MWh, при количество от 45 128.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 875.40 MWh) е на цена от 577.68 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа 
Борсата стартира при средна цена от 578.52 лв. за MWh и количество от 2985.7 MWh. 
Най-ниската стойност от 414.05 лв. за MWh (3090.8 MWh) е отчетена за 04 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 868.8 лв. за 
MWh при количество от 3525.1 MWh. Много висока е и постигнатата стойност за 09 часа – 749.17 лв. за MWh (4158.6 
MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е на ниво от 555.09 лв. за MWh при количество от 2994.4 
MWh. 
Спрямо стойността от 520.25 лв. (266.00 евро) за MWh за 13 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 14 март 2022 г. се повишава до 626.56  лв. за MWh (ръст с 20.43 %) по данни на БНЕБ или 320.36 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 924.90  MWh при средно претеглена дневна цена от 443.17 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                     MW 
АЕЦ    29,46%    2164.6 
Кондензационни ТЕЦ  47,77%    3509.59 
Топлофикационни ТЕЦ  4,76%    349.91 
Заводски ТЕЦ   1,84%    134.87 
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ВЕЦ    7,71%    566.17 
Малки ВЕЦ   1,38%    101.39 
ВяЕЦ    0,24%    17.79 
ФЕЦ    6,17%    453.39 
Био ЕЦ     0,66%     48.81 
Товар на РБ        5384.17 
Интензитетът на СО2 е 404g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ Отново скок на цените на енергийните борси в региона за първия работен ден 
Румънската OPCOM затвори при цена от 335,38 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 319,26 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 335,38 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 14 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 375,40 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 295,36 
евро/мвтч. Най-високата цена от 555,68 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
211,70 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 042,1 мвтч. Това ще бъде и най-високата цена в Европа 
за този ден. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 14 март ще бъде 319,26 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 162,48 гвтч. Максималната цена ще бъде 444,21 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 211,70 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 14 март е 305,84 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 319,00 евро/мвтч. Най-високата цена от 545,58 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 
ч тя ще бъде 211,70 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 75 163,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 14 март на Словашката енергийна борса е 302,87 евро/мвтч. На Чешката 
енергийна борса базовата цена ще бъде 281,44 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава ще бъде в 20 ч и тя ще е 
545,58 евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 20 ч и тя ще е 435,42 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 
двете държави в 2 ч и тя ще бъде 204,44 евро/мвтч. 
 На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 14 март е 289,11 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
309,40 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 77 527,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 435,42 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 211,70 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 281,44 евро/мвтч на 14 март. Пиковата цена ще бъде 298,94 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 498 231,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 435,42 евро/мвтч. В 2 ч се очаква и най-ниската цена от 204,44 евро/мвтч. 
 
√ Край на европарите за депониране на отпадъци 
Регионалните депа се запълват с бързи темпове и ако не започнем бързо да рециклираме, ще се заринем с отпадъци 
или ще трябва да ги горим, а това са най-лошите сценарии 
Оттук нататък през следващия период на програма "Околна среда" няма да се финансира изграждането на депа. Идеята 
по новите правила на ЕС е възможно най-малко боклук да попада на сметищата. От всички 53 регионални депа в 
страната, които изградихме последните 10 години голяма част от тях запълват капацитета си, но най- драматично е 
положението със седем от тях, които са на до 80% от своя капацитет. Това съобщиха за Dir.bg от Министерството на 
околната среда и водите. 
Причините затова са липсата на политика и на инсталации за сепариране, за компостиране и за биоразградими 
отпадъци, поради което се налага по-голямото количество отпадъци вместо да се преработва да отива на депото. За тези 
общини, които запълнят капацитета на депата си обаче няма да има пари за нови клетки и те трябва да ги финансират 
сами, а това е сериозна инвестиция. Местните власти трябва все по-усилено да мислят как да намалят отпадъка така, че 
минимална част да стига до депата. Още повече като знаем, че до 2030 г. според европравилата трябва само 10 на сто от 
боклука да отива за депониране. 
Какво постигна за 10 години таксата за депониране? 
От 2011 г. (вече повече от 10 години) беше въведена такса депониране или т.н. отчисления за депониране. Целта беше да 
се насърчат общините да намалят количествата на отпадъците, които депонират като въвеждат разделно събиране, 
повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. Отчисленията са част от таксата битови  
отпадъци. 
Това е такса, която общините плащат за всеки тон депониран отпадък в сметка към Регионалните инспекции по опазване 
на околната среда (РИОСВ). Тези средства до преди две години бяха блокирани и можеха да се ползват само за дейности 
по управление на отпадъците след специално разрешение на регионалните екоинспекции. Но от началото на COVID-19 
пандемията общините настояха и беше позволено тези средства да се ползват и за други дейности като например 
дезинфекция и почистване. Според екоминистерството това обаче намалило вноските на общините по сметките на 
екоинспекциите с аргумента, че ще се използват за дезинфекция. А това забавя изпълнението на целите за разделното 
събиране и рециклирането на отпадъците. Затова ще е добре тези средства от следващата година отново да могат да се 
ползват само за дейности, свързани с управлението на отпадъците. 
Общините не внасят таксата по сметка на екоминистерството 
В момента има 15 общини, които не са внасяли отчисления за депониране, което по 5-6 млн. лева на община прави над 
70 млн. лева. 
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Само преди няколко дни обаче в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона за корпоративното подоходно 
облагане, който касае Закона за управление на отпадъците. Според промените и през 2022 година тези пари няма да 
бъдат блокирани в МОСВ и могат да се ползват за дейности, свързани с дезинфекция и почистване. Това са дейности, 
свързани с управлението на отпадъците и чистотата в общините, коментира Десислава Стойкова от Националното 
сдружение на общините в България. 
Използват ли общините парите за дейности по разделно събиране и рециклиране? 
За общините беше важно тези средства да не бъдат блокирани по сметки на РИОСВ, за да могат да ги използват 
свободно без да искат специално разрешение от структурите на екоминистерството. Важното е да се подчертае, че това 
са пари на общините и те не са длъжници на никого, каза Стойкова. Общините, които не внасят, са изпълнили 
задълженията си по сепариране и оползотворяване на отпадъците и затова няма нужда да блокират тези средства, 
коментираха от НСОРБ. Целта на промените е да не се стига до увеличаване на таксата битови отпадъци. Отчисленията 
след решение на Общинския съвет могат да се използват само за дейности, свързани с управлението на отпадъците, 
категорични са от НСОРБ. Важното е, че процедурата сега е по-облекчена, отчитат от сдружението на общините. 
През тази година вече отчисленията стават 95 лева на тон депониран отпадък и няма повече да бъде увеличавана. 
Таксата се увеличаваше поетапно като преди две години плавното й нарастване беше разсрочено до 2022 година заради 
пандемията. Целта беше нарастването да бъде по-плавно за общините, а и да бъдат изградени междувременно по 
програма "Околна среда" планираните компостиращи и сепариращи инсталации. Процесът обаче се забави и много 
инсталации не бяха изградени навреме, което доведе и до проблема със запълване на голяма част от депата. По данни 
на екоминистерството от 2020 г. тези отчисления се движат около 130 млн. лева годишно. 
Средствата, събрани от отчисленията, могат да се използват само за инвестиции в инсталации за третиране и намаляване 
на депонирането. 
Въпреки това тези средства не са достатъчни за изграждане на нови клетки на запълващите се депа, затова общините 
трябва да направят всичко възможно да намалят отпадъците за депониране. 
Къде отидоха инвестиции за милиони за по-малко отпадъци по сметищата? 
За общините, които изпълняват целите за рециклиране и отклоняване на биоразградимите отпадъци от депата, 
отчисленията се намаляват с по 50%. Към момента с европейско финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 
(ОПОС) и от бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са 
изградени 53 регионални системи за управление на битовите отпадъци. По ОПОС 2007-2013 г. изградените инсталации за 
предварително третиране са 18 компостиращи, 11 сепариращи и 1 анаеробна. В настоящия програмен период ОПОС 
2014-2020 г. са подписани договори да изграждане на 35 компостиращи, 19 сепариращи и 3 анаеробни инсталации 
(Благоевград, Русе и Бургас) за над 500 млн. лв. Оказва се обаче че за изграждането на инсталацията в Русе има сериозни 
проблеми. Със средства от бюджета и частни инвестиции са изградени 15 инсталации за предварително третиране. Общо 
до края на 2021 г. в страната се очаква да работят 53 инсталации за компостиране за зелени отпадъци, 45 регионални 
съоръжения за сепариране/предварително третиране и 4 инсталации за анаеробно разграждане. 
България още не е закрила и рекултивирала всички стари сметища 
Отделно страната ни е в наказателна процедура заради това, че не е закрила и рекултивирала старите си сметища. През 
юли миналата година България беше уведомена, че ще бъде изправена пред Съда на Европейския съюз. В предходните 
пет години все още не бяха рекултивирани 43 от депата за неопасни отпадъци (при 113 постановени през 2015 г. от Съда 
на ЕС). По последна информация на МОСВ от края на миналата година е приключила техническата рекултивация на 32 от 
оставащите 43 депа, с което България постига намаляване на размера на санкцията, която страната ни ще заплаща. 
Така обшият брой на рекултивираните депа от май 2021 г. до момента е вече 32: Челопеч, Роман, Брезник, Бургас, 
Брацигово, Копривщица, Пордим, Белоградчик, Стара Загора, Елена, Димово, Чирпан, Ветрино, Трекляно, Гулянци, Долна 
Митрополия, Земен, Костенец, Ковачевци, Павликени, Невестино - 2 бр., Долни Дъбник, Бяла (Русе), Несебър, Гълъбово, 
Велико Търново, Казанлък, Поморие, Белоградчик, Самоков, Полски Тръмбеш. В заключителна фаза на изпълнение са 
проектите за рекултивация на още 6 депа: Трън, Батак, Сапарева баня, Рила, Трявна, Малко Търново. Очакваше се те да 
бъдат завършени до края на годината. Към момента за останалите незатворени депа все още текат процедури и те няма 
да могат да прекратят дейността си тази година. 
Тепърва ще видим ще има ли промяна в такса смет и ще се въведе ли и у нас депозитна система 
Амбицията на екоминистерството е до две години да се промени начина, по който се плаща такса смет. Идеята е това да 
се случи две години след излизането на данните от преброяването, за да има по-ясна информация за броя на членовете 
във всяко домакинство, което ще послужи за основа за определяне на новата такса смет според количеството. 
Министерството трябва да подготви методиката или възможните варианти, по които това да се случи. На ход са 
общините. Другата голяма промяна в сектора на отпадъците, която министерството планира да въведе е депозитната 
система, която да събира 90% от пластмасовите бутилки, алуминиеви кенчета и стъклени бутилки. Но това трябва да е 
ход на бизнеса, категорични са от екоминистерството. На ход е бизнеса. Ако и гражданите бъдат информирани 
достатъчни добре какво да правят, за да намалят отпадъците си може и да успеем да постигнем 90% повторна употреба 
и рециклиране за сметка на само 10% депониране на боклука. 
 
√ Срещата във Версай: Президентът на ЕИБ предлага силна подкрепа за Украйна и укрепване на енергийната сигурност 
Групата на ЕИБ е готова да използва опита си като банка за климата, за да ускори зелената трансформация и да 
увеличи енергийната ефективност и сигурност 
Банката на ЕС подготвя допълнителна подкрепа за Украйна и съседните страни, по-специално тези, които приемат 
бежанци, бягащи от войната. ЕИБ изплаща 668 милиона евро за финансиране на спешни нужди в Украйна. Освен това 
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търси начини да ускори доставката на допълнителни 1,3 милиарда евро инвестиции в страната.Това стана ясно по време 
на срещата на лидерите на ЕС във Версай. 
Изказвайки се на неформалната среща на евролидерите в петък, президентът на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) Вернер Хойер предложи подкрепата на Групата на ЕИБ за масово увеличаване на инвестициите в зелена и 
независима енергийна система на ЕС. Президентът Хойер очерта предстоящите предизвикателства, като подчерта 
необходимостта от: 
· облекчаване на последиците за цените и доходите от нов и глобален шок в предлагането; · намаляване на вноса на 
руски газ, като същевременно се възстановяват запасите за следващата зима; 
· да интегрират много по-силно енергийните системи и да изградят доктрина за колективна енергийна сигурност; 
· споделят разходите за посрещане на бежанци от Украйна; и 
· положат основите на обща отбранителна политика. 
Президентът Вернер Хойер подчерта, че „въпреки че ЕИБ не може да се справи с всички тези предизвикателства, ние 
можем да помогнем за решаването на някои от тези въпроси по много целенасочен, общоевропейски и рентабилен 
начин“. „По-специално, когато става въпрос за мобилизиране на допълнителни инвестиции в нови климатични 
технологии, мащабиране на източниците на зелена енергия, както и ускоряване на инвестициите в мерки за енергийна 
ефективност, Групата на ЕИБ има както опит, така и експертни познания, за да направи истинска промяна“, каза 
президентът Хойер на срещата. 
Групата на ЕИБ е банката за климата на ЕС и най-големият инвеститор в действията по климата в световен мащаб. Тя ще 
подкрепи 1 трилион евро инвестиции в действия в областта на климата и екологична устойчивост през критичното 
десетилетие от 2021 до 2030 г. 
Президентът Хойер каза, че Групата на ЕИБ е готова да подкрепи краткосрочни мерки за подпомагане на настоящата 
енергийна криза, но добави, че „ най-доброто използване на банката на ЕС в настоящия момент ще бъде да осигури 
силен стимул за стратегически инвестиции в стремежа на ЕС за въглероден неутралност“. Президентът Хойер също така 
посочи значителния опит на банката на ЕС по време на бежанската криза през 2015 г. чрез Европейската инициатива за 
устойчивост, подкрепяйки приемащите и транзитните страни да се справят с големи потоци от мигранти. 
ЕИБ вече работи с партньорски институции на ЕС, както и с национални и местни власти, национални институции за 
насърчаване и други контрагенти, за да предостави спешно финансова и техническа помощ на страните и регионите, 
засегнати от притока на бежанци, бягащи от войната в Украйна. ЕИБ вече започна да изплаща спешно финансиране в 
размер на 668 милиона евро на Украйна тази седмица, като част от спешния отговор на ЕИБ за солидарност в Украйна, 
одобрен от Съвета на директорите на ЕИБ на 4 март. Това изплащане се ползва от гаранция от ЕС по мандата за външно 
кредитиране и допълва други инициативи, обявени от институциите на ЕС. 
 
Сега 
 
√ В попълнените от НАП данъчни декларации се появиха псевдодоходи 
Вписаните данни може да се коригират или отказват 
Нови изненади поднесоха тазгодишните предварително попълнени от НАП електронни данъчни декларации, в които за 
втора поредна година фигурират и доходи от продажби по интернет. Данъкоплатци откриха неточни данни - вместо 
приходи от продажби, в данъчните им декларации НАП са посочили суми от покупки на стоки по интернет. 
Правилото е, че продажбите на лични вещи чрез платформите за електронна търговия са освободени от облагане.  
Облагаеми са само доходите, получени при продажба на предмети, закупени с цел препродажба или произведени с цел 
продажба. Т.е. когато физическото лице действа като търговец, независимо дали е регистриран като такъв по Търговския 
закон. Тези доходи от е-търговия се декларират в Приложение 2 на данъчната декларация. Това е приложението за 
деклариране на доходи от стопанска дейност. Тези доходи се облагат с 15% данък, а не с 10% както доходите от трудова 
дейност. 
Данъкоплатците, които вече са установили, че имат попълнени от НАП подобни доходи в Приложение 2 на електронната 
данъчна декларация, трябва внимателно да ги разгледат, преди да ги одобрят.  
НАП набира тази информация от над 10 пощенски оператора, подали данни за милиони пратки през миналата година, за 
които чрез наложен платеж са изплатени суми на продавачите през интернет. Във въпросното приложение се посочва 
имато на куриерската фирма, броят на изпратените пратки, както и размерът на получените суми. НАП обаче няма 
информация коя от тези продажби е на лични вещи, за да ги отсее. 
Ако данъкоплатец не е съгласен с попълнената от НАП информация, той може да я промени. Например когато става 
въпрос за продажба на лични вещи, доходът не е облагаем и не трябва да се декларира. Тогава тези данни могат да 
бъдат премахнати с натискането на един бутон, т.е. да се изтрият. Ако това не бъде направено, означава, че 
данъкоплатецът се съгласява със записаните данни и ще трябва да плати 15% данък върху тези доходи. 
Вече има случаи, когато данъкоплатци  установяват, че в Приложение 2 фигурират суми, които не са от продажби, а от 
покупки на стоки от интернет. Грешката е забелязана, когато закупената стока се е оказала дефектна или не отговаря на 
описанието и купувачът я отказва. Търговецът му връща парите, но куриерската служба отразява документа като наложен 
платеж, който изпраща на НАП. 
И в този случай данъкоплатецът трябва просто да изтрие този доход от попълненото от НАП приложение. 
Когато предварително попълнената електронна данъчна декларация данните се коригират, автоматично се преизчислява 
дължимият данък наново. Такива корекции може да се правят и за другите видове доходи, ако данъкоплатецът не е 
съгласен с попълнените вече суми - доходите от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, 
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наеми, получени агросубсидии. Добре е обаче преди това да се потърси и консултация с НАП, за да се уточнят 
претенциите. 
Срокът за деклариране на доходите на физическите лица и плащането на дължимия данък е 3 май 2022 г. Подалите 
годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат 
просрочени задължения към бюджета. 
 
√ Кьовеши идва по покана на Петков и заради високата корупция 
Предстоят разговори и как КПКОНПИ да се обръща директно към европейската прокуратура, обяви правосъдният 
министър 
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши идва в България тази седмица по покана на премиера Кирил Петков, 
съобщи правосъдният министър Надежда Йорданова в интервю по Нова тв.(link is external) 
От нейните думи стана ясно, че предстоят разговори как най-добре да противодействаме 
на "високата" корупция, особено когато е свързана и с европейски средства. Едно от важните неща, върху които 
работим, е антикорупционната комисия да може да сезира пряко европейските прокурори, когато констатира 
корупционните престъпления с европейски средства, обясни министър Йорданова. 
Йорданова информира и, че в сряда Народното събрание ще разгледа на първо четене проекта за промени в закона за 
съдебната власт, който предвижда закриването на специализираното правосъдие и премахването на т.нар. кариерни 
бонуси на членовете на ВСС, инспектората му и шефовете в системата. 
Правосъдният министър бе категорична , че битката за смяна на главния прокурор и реформата в съдебната система 
продължава и по време на реалната война в Украйна. 
"Нито правителството, нито мнозинството в парламента пренебрегват заложените цели за съдебна реформа", отбеляза 
тя. 
Мнението ѝ е, че ВСС е изправен пред исторически тест - да покаже дали е съставен от хора с гръбнак. "Процедурните 
вратички ги очаквахме. Те търсят прикритие зад процедурата. Правилата за смяна на главния прокурор ще 
бъдат изготвени от правната комисия в парламента. Една от големите битки е за независимостта на съдебната власт, не 
може да имаме главен прокурор, който определя осъдително решение на европейски съд за правата на човека като 
"правно нищо", каза още Йорданова. 
"Главният прокурор трябва да защитава и уважава правата на хората и техните свободи, да не уронва престижа на 
институциите", добави тя. "Не съм обезкуражена от трудностите и от процедурните хватки. Смятам, че ще доведем 
докрай замисленото. Пейзажът ще бъде съществено променен, когато това се случи", убедена е Надежда Йорданова. 
"Постигна се съгласие между членовете на ЕС за активиране на директива за временна защита, безпрецедентно в 
рамките на три дни, в помощ на украинците, които бягат от войната. Тя съществува от 2001 г. и за първи път се активира. 
Бе поставен и въпросът за наказателно преследване на Владимир Путин пред трибунала в Хага. България се присъедини 
към искането за разследване за военни престъпления в Украйна от страна на Русия", заяви в "На Фокус" правосъдният 
министър Надежда Йорданова. 
Според нея хибридният характер на война ще затрудни разследването, но заяви, че има начини за установяване на 
оригиналността и достоверността на доказателствата, включително и в електронен вариант. 
 
√ Кой печели и кой губи от войната в Украйна 
На фона на поскъпването на стоки и услуги има и добри новини - някои фирми имат повече поръчки, други могат да 
се справят с дефицита на кадри 
Ако се вгледате в заглавията на медиите през последните две седмици, ще останете с впечатление, че настъпва 
Апокалипсис. Колкото и драматизирани да са те обаче, няма спор, че в момента войната, запалена от Русия, взривява 
икономическите основи на Европа, а заплахите са особено страховити за България, която е в задушаваща зависимост от 
руските природен газ и нефт. Путин прилича на пироман, който налива бензин и пали огън в основите на къщата, без да 
го интересува, че ще пострада и неговото семейство. От месеци виждаме как главоломното поскъпване на най-важните 
източници на енергия разнася чудовищни пламъци навсякъде. Газ и нефт „ценообразуват“ във всяка стока и услуга - ток и 
парно, храни и бензин, торове и стъкло, желязо и цимент, строителство и транспорт. Херострат се е записал в черните 
страници на историята като подпалвач на великолепния храм на Артемида край Ефес. С какво ли ще бъде запомнен 
повелителят на Кремъл... 
Колко още могат да поскъпнат природният газ, петролът и електроенергията, 
никой не смее да прогнозира. Има ужасна война, сееща смърт и разруха, има безпрецедентни санкции срещу агресора, 
който се опитва да се брани с допълнително съсипващи го „контрасанкции“, има опити за преговори и прекратяване на 
безумното изтребление, има и чудовищни заплахи от Москва - за спиране на газовото кранче, за натискане на червения 
ядрен бутон, за трета световна... Ясно е, че българското правителство не може да направи много в тази криза без аналог, 
за да предпази икономиката, фирмите и найвече хората от шоковете. Остава му да разчита на „общи европейски 
решения за справяне с предизвикателствата“ - ако използваме брюкселския шаблон. 
Войната в Украйна и последвалият енергиен шантаж на Москва срещу Европа оголиха жестоката истина - докато елитът 
на ЕС „шаманстваше“ за диверсификация на източниците, „зелена сделка“ и скъсване с голямата зависимост найвече от 
руски газ, отделни държави членки са се оплели в още по-тежки връзки. Германия е крещящ пример - не й стигна 
„Северен поток 1“, ами направи и втора такава артерия за пренос на руски газ. 
Брюксел и водещи европейски политици непрекъснато кастрят България, че е прекалено зависима от руските доставки, и 
са прави. Но вижте какво се случи в Германия. В последните 10 години флагманът на ЕС е увеличил вноса на руски 

https://nova.bg/news/view/2022/03/13/360858/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0/
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природен газ от 40% на 55%, а на руски нефт - от 38% на 42%. Озадачаващ детайл е, че с 10% от газохранилищата в 
Германия се разпореждат дъщерни дружества на „Газпром“. 
Че България не направи през годините каквото можеше, за да поохлаби руската енергийна примка, е факт. Но и нашите 
приятели от ЕС се оказаха с двата крака в същия капан и сега не можем да разчитаме те да ни спасяват. Премиерът Кирил 
Петков и министрите му един през друг успокояват, че проблеми с доставките на газ и нефт няма. Но дори Русия да не 
врътне газовото кранче и петролните й танкери продължат да акостират край Бургас, галопиращите и абсурдно 
нестабилни цени остават колосален проблем. Раздаването на компенсации - за бизнеса и за домакинствата, 
евентуалното намаляване на данъци и вноски в разни фондове, са възможни мерки, но те само облекчават положението, 
не решават проблемите. А ако войната се проточи, ще става все по-лошо. Европа е на път да забрави високопарните 
декларации и „зелените“ сделки и вече „преосмисля“ отношението си към „мръсните“ въглища и „опасните“ ядрени 
централи. 
Все пак в икономиката не всичко е шок и ужас и фирмите се опитват някак да се справят. 
Много български предприятия са затрупани с поръчки 
от западни компании, твърдят от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Но допълват, че правителството 
трябва да увеличи компенсациите заради скъпия ток и да удължи тяхното получаване - до трайното успокояване на 
енергийните цени (не е ясно колко дълго може да издържи бюджетът в такъв „подкрепящ“ режим). Българското 
машиностроене, което работи основно за износ, е в особено положение - валят заявки от чужбина, но към 
непредвидимите цени на тока и на металите се добави още един огромен проблем - Украйна е водещ производител на 
стомана и голяма част от стоманените изделия за машиностроителните компании в България - ламарина и заготовки, 
идват оттам. Военните действия затрудняват превоза и сега доставчиците търсят метали другаде. Но алтернативите са 
далече (например Индия) и вносът се оскъпява много. Войната в Украйна и последвалите санкции срещу Русия 
предизвикаха рязко поскъпване на металите на международните борси. 
Пряко засегнат от това е строителният бизнес - цената на арматурното желязо през последните три месеца е скочила 
двойно. В България арматурно желязо произвеждат „Стомана Индъстри“ в Перник и „Промет“ край Бургас. „Промет“ 
ползва основно украинска стомана, самото предприятие е част от украински холдинг. В момента предприятието работи 
нормално, има заготовки. Дори ако се наложи то да спре, „Стомана индъстри“ може да произвежда достатъчно, за да 
задоволи вътрешния пазар. Но и цените ще са по-високи. Поскъпва и евтиното арматурно желязо, което внасяме от 
Македония и Турция. Агенциите за недвижими имоти обясняват, че в момента много строители и инвеститори са спрели 
продажбите на жилища, защото не могат да се ориентират накъде ще вървят цените на материалите и на какви цени да 
обявят на клиентите. 
Всички виждаме 
какво се случва на „хранителния фронт“ 
Страхът от недостиг след избухването на войната в Украйна изстреля цените на зърното до забравени върхове. След скок 
с 50% за месец пшеницата надхвърли 11 долара за бушел. Русия и Украйна са сред най-големите зърнопроизводители в 
света, а сега просто не могат да изнасят. Освен това войната застрашава тазгодишното засаждане на пшеница в Украйна. 
На този фон нашето правителството взе решение да изкупи 1.1 млн. т хлебно и фуражно зърно от българските 
производители, за да допълни държавните резерви. Така ще се подсигури хлябът до реколта 2023. Това ще е сериозен 
разход за бюджета, но поне няма да останем гладни - ще има и зърно, и брашно. Хляб ще има, но ще е скъп. Ето защо 
хлебопроизводители настояват ДДС ставката да се намали, ако не веднага, поне при актуализацията на бюджета в 
средата на годината. Но финансовият министър Асен Василев е непреклонен (поне досега) - намаляване на ДДС няма да 
има, защото това не води до по-ниски цени за потребителите. „Не се очаква шоково поскъпване на хляба заради 
саморегулацията на пазара“, уверява Марияна Кукушева, шеф на Съюза на хлебарите и сладкарите. Защото всеки 
разумен мениджър е наясно - поскъпването си има таван на социална поносимост. 
Войната в Украйна повиши рекордно цената на друга борсова стока - слънчогледа (Украйна и Русия са едни от най-
големите износители). Това влече поскъпване на олиото. Търговци вече „загряват“ за цени 6-7 лв. за литър. Някои дори 
говорят за бързо изпразване на складовете, намеквайки за възможен дефицит. Добрата новина е, че България 
произвежда предостатъчно слънчоглед и олио и ако правителството не допусне всичко да бъде изнесено към по-
платежоспособни пазари, проблеми с недостиг не би трябвало да има. 
Премиерът Петков вече каза, че държавата ще подходи като за житото - ще допълни държавните запаси със слънчоглед и 
олио. А междувременно земеделски производители алармират и за друга цъкаща ценова бомба - азотните торове вече 
струват 1500-1600 лв. за тон при 300-350 лв. преди година. И очакват държавата да направи нещо. 
В същото време се чуват и критични гласове за намесите „отгоре“. “Ако държавата е решила да се прави на търговец, 
това означава ли, че лятото ще започне да изкупува плодове и зеленчуци, мляко, месо, вълна и т.н.?“, попита риторично 
председателят на аграрната комисия в Народното събрание Пламен Абровски. Но и не предложи други мерки за 
успокояване на пазара. 
От държавата вече излизат и идеи за „замразяване“ на цени 
„Пазарът на горива не е регулиран и цените не се определят от държавни органи. Но при извънредни ситуации, каквато 
се създаде по повод пандемията и до каквато да се надяваме, че няма да се стигне сега по повод на военните действия, 
възниква въпросът дали да няма механизъм за поставяне на пределни цени на стоки от първа необходимост. Може би 
законодателите трябва да помислят в тази насока“, разсъждава шефът на Комисията за защита на потребителите 
Димитър Маргаритов. И припомня, че в началото на пандемията са били приети законови промени, които позволяват 
определени цени да се ограничават до средната им стойност за предните 3 месеца. 
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В туристическия бранш пак са отчаяни. Бушува война, и то съвсем близо - с Украйна ни дели само Черно море, а това не 
прави България привлекателно за чужденците място за ски, отдих и екскурзии. Ковид кризата удари жестоко бранша, а 
сега ще кажем задълго сбогом на руснаците и украинците като туристи. В годината преди пандемията - 2019-а, у нас са 
гостували близо 407 хил. руснаци и още повече украинци - 411 хиляди. Сега само за броени дни посрещнахме десетки 
хиляди украинци - не туристи, а хора, търсещи спасение и подслон. Министърът на туризма обясни, че освен грижа, 
човечност и солидарност настаняването на украински бежанци в хотели и почивни бази със съответни компенсации е и 
мярка за запазване на работни места в туризма. 
Прилив на работна ръка 
Бизнес организациите у нас твърдят, че могат да дадат работа на 200 000 бягащи от войната украинци (и че това ще е 
спасително за някои икономически сектори, които все се оплакват от липса на кадри). Дано да е вярно. Засега 
прииждащите хора, част от тях дори без документи, се сблъскват с тежка бюрокрация и всякакви формалности, които 
правят дори придвижването им трудно. 
Прави впечатление, че въпреки кошмарните седмици и месеци на непомнени икономически трудности, а сега и война, 
бизнесът у нас е умерен оптимист. „Заради пренареждането на веригите за доставки и търсенето на български 
изпълнители от западни компании ще се разкрият и много работни места“, посочват от АИКБ. 
Истината е, че светът вече не е същият. В Европа има кървава война с огромен брой жертви и неясен край, а мащабите на 
икономическите бедствия са необозрими. На фона на сегашните мрачни събития и сътресения всякакви предишни кризи 
от 21-ви век изглеждат дребни. Няма съмнение, чакат ни изпитания - скачащи цени, лавина от фалити, жестоко 
обедняване. Трябва да стискаме зъби. Да се молим войната да свърши бързо и да престане чудовищното братоубийство. 
И да се надяваме, че политиците - у нас, в Европа, в САЩ, в Азия, ще бъдат и разумни, и силни. 
 
Мениджър 
 
√ Зеленски е разговарял с Кирил Петков 
Украинският президент Володимир Зеленски е разговарял вчера с полския си колега Анджей Дуда, както и с българския 
премиер Кирил Петков, става ясно от публикация в Twitter. 
Зеленски е информирал за хода на отбраната на страната му спрямо руското настъпление. „Оценяваме предоставената 
помощ и подкрепата на ЕС за интеграцията на Украйна“, пише държавният глава. 
От Министерския съвет у нас до момента не са разпространили детайли по темата. В събота Петков се срещна с турския 
президент Реджеп Ердоган, чиято държава се стреми да се позиционира като медиатор в кризата в Украйна. 
От украинското посолство в България съобщават, че във фокуса на разговора с Дуда и Петков са били „престъпните 
действия на руския агресор, оказване на помощ и благодарност за подкрепата за европейската интеграция на Украйна“. 
По-късно Зеленски съобщи за разговори с още четирима лидери на европейски държави – президента на Словакия 
Зузана Чапутова, румънския президент Клаус Йоханис, британския премиер Борис Джонсън и чешкия премиер Петр 
Фиала. 
 
√ Сандов: Ядрен инцидент в Украйна е сред най-големите рискове за нас 
Един от най-големите рискове за страната ни и за региона от инвазията в Украйна е евентуален ядрен инцидент, става 
ясно от изказване на вицепремиера и екологичен министър Борислав Сандов за Nova. 
„Рискът идва от това ако самите функциониращи реактори, хранилища или това, което е под саркофага на „Чернобил“, 
бъде засегнато по някакъв начин и се стигне до изпускане на голямо количество радиация“, поясни той. При един такъв 
сценарий не е изключено и България да бъде потърпевша. 
„Безпрецедентно е да има такъв тип гореща война, в която има и атомни електроцентрали по трасето. Мисля, че досега 
това не се е случвало. Дълго време се смяташе, че едва ли не наличието на ядрени мощности те пази от война. Вижда се, 
че това не е точно така“, каза още Сандов. 
През цялото време се следи радиационният фон в страната, като няма увеличения. По думите му имало „леко 
завишение“ при влизането на военна техника в района на „Чернобил“, но това се дължи на вдигане на прах, уталожен 
около централата. 
„Ако се стигне до по-сериозен развой на ситуацията, ще има мигновена реакция. Имаме планове за действие, но силно 
се надявам да не се стигне дотам“, коментира екологичният министър. По думите му ядрен инцидент би бил пагубен и за 
самата Русия, ако такъв бъде предизвикан. 
От началото на военния конфликт в Украйна руските сили превзеха две централи – първо „Чернобил“, а след това и най-
голямата в Европа – „Запорожия“, където заради обстрели избухна и пожар, който по-късно беше потушен. Цитирана от 
„Ройтерс“, вчера лидерът на украинската ядрена компания „Енергоатом“, Петро Котин, каза, че руските сили са казали на 
служителите в Запорожката АЕЦ, че тя вече принадлежи на „Росатом“. На място са пристигнали и десет служители от 
руската ядрена компания. 
 
√ От 1 април се увеличава здравната вноска за безработните 
От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не 
получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като 
самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 28,40 лева.  
От първия ден на април тази година е увеличен минималния месечен размер на осигурителния доход за 
самоосигуряващите се лица, като той вече е 710 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго 
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основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите 
се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не 
по-малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.  
Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП.  
Здравната вноска за месец април 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 май 2022 г. Всички, за които възниква 
задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят още от 
приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез Портала 
за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ 
месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Санкцията за неподаване на 
тази декларация е от 500 до 1000 лева.  
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече 
от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, 
в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. 
Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват, при условие, че заплатят всички дължими 
здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички 
дължими здравноосигурителни вноски за този период. 
От НА напомнят, че хората могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, 
за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен в Портала на 
НАП.  
Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 /на цена, 
съгласно тарифата на съответния оператор/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата 
на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните 
здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.  
 
√ Увеличават се приходите от нощувки у нас през януари 
Приходите от нощувки през януари 2022 г. достигат 48,5 млн. лв., като се увеличават с 86,6 на сто в сравнение със същия 
месец на предходната година. Приходите от български граждани са 26,3 млн. лв., а от чужди граждани - 22,2 млн. лева, 
съобщи Националният статистически институт.  
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2022 г. е 22,3 на сто, като се увеличава с 6,4 процентни 
пункта в сравнение с януари 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 31,6 
на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди - 20,2 на сто, и с 1 и 2 звезди - 12,6 на сто.  
През януари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са работили 1702 обекта с над 10 
легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50,8 хил., а на 
леглата - 102,8 хиляди. В сравнение с януари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през 
периода, се увеличава с 4,2 на сто, а броят на леглата в тях - със 7,9 на сто. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари  2022 г., е 702,0 хил., или с 51,4 
на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са направили 435,2 хил. 
нощувки, а чуждите - 266,8 хиляди. През януари 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 77,9 на сто от общия брой 
нощувки на чужди граждани и 43,2 на сто - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от 
нощувките на чужди граждани и 30.7% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са 
съответно 5.0 и 26.1%.  
Броят на пренощувалите хора в местата за настаняване през януари 2022 г. се увеличава с 33,4 на сто в сравнение със 
същия месец на 2021 г. и достига 291,8 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 
2022 г., са 213,0 хил. и са направили средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 78,8 хил. и са имали средно по 3,4 
нощувки, като 76,8 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.  
 
√ Испанският туризъм плавно излиза от кризата 
Испания възстанови 60% от международните туристически пътувания през януари 2022 спрямо същия месец на 2020 г. 
Това съобщава правителствената преслужба, позовавайки се на данните от Националния статистически институт (INE). 
Близо 2,5 милиона чуждестранни гости са посетили страната в първия месец на годината. Те са пет пъти повече от 
влезлите в страната чужденци, отколкото през януари 2021 г. Приходите от международния туризъм бележат 561,7% 
ръст. 
В прессъобщение на правителството министърът на индустрията, търговията и туризма Рейес Марото отбелязва, че 
въздействието на варианта Omicron е било по-малко от очакваното, въпреки това е забавил ръста. „Докато чакаме да 
видим как войната в Украйна може да повлияе на туристическите потоци през следващите месеци, правителството на 
Испания вече работи за намиране на алтернативи на евентуалното отсъствие на руски туристи през предстоящия висок 
сезон в нашите курорти, които са най-предпочитани на този пазар, като Каталуния, например“, добавя Марото. 
Обединеното кралство се очертава основен пазар през тази година, благодарение на облекчаването на здравните 
изисквания за пътуване между двете страни. 363 150 туристи, които са посетили Испания през януари, представляват 
ръст от 1 461,3% спрямо същия месец на миналата година. 
Франция и Германия са следващите страни с най-много туристи, посетили Испания. Франция допринесе с 347 955 (195,6% 
повече на годишна база), а Германия - 282 280 (452,2% повече). 
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Канарските острови са най-предпочитаната дестинация от чужденците. Архипелагът е бил посетен от 759 765 гости (30,6% 
от общия брой), следван от Каталуния  -с 463 661 туристи (18,6% от общия брой), и Андалусия с 323 896 туристи (13%). 
Туристите, които са почивали на Канарските острови, са предимно британци и германци. Към Каталуния са се отправили 
предимно французи, а Андалусия – британци и холандци. 
Анализатори отбелязват, че престоят и средните разходи са се увеличили в сравнение с нивата отпреди пандемията. 
Средният разход на турист е 1217 евро спрямо 1155 евро през януари 2020 г. Средната продължителност на престоя е 9,9 
дни в сравнение с 8 дни преди две години. 
Общите разходи на международни туристи, посещаващи Испания през януари, достигнаха 3,027 млрд. евро и 
представлява ръст от 63% в сравнение с януари 2020 г. Обединеното кралство, Германия и скандинавските страни като 
цяло са водещи по отношение на разходите. 
Автономните общности с най-голямо дял в приходите от туризъм през декември са Канарските острови (с 37,3% от 
общите), Каталуния (14,4%) и Мадрид и региона около столицата (12,7%). 
 
√ Високопоставени лица от Китай и САЩ ще се срещнат в Рим 
Съветникът по национална сигурност на Белия дом, Джейк Съливан, се очаква да се срещне с Ян Дзиечи, един от 
членовете на Политбюро на Китайската комунистическа партия, в днешния ден в Рим. 
Според говорителя на Съвета по национална сигурност на Щатите, Емили Хорн, става дума за последващ разговор след 
виртуалната среща между китайския президент Си Дзинпин и американския Джо Байдън от миналия ноември, предаде 
CNN. 
„Двете страни ще обсъдят текущите усилия за управление на конкуренцията между нашите две държави“, съобщава 
Хорн. Ще бъде засегната и темата за руската инвазия в Украйна и нейното въздействие върху регионалната и глобалната 
сигурност. 
По време на срещата се очаква Съливан и Ян да обсъдят въпроси от миналогодишния разговор между Байдън и Си, 
посочват източници, запознати с темата. По думите им по тази среща се работи от известно време и не се очакват 
конкретни резултати след нея. 
Дзиечи е бивш китайски посланик в САЩ в първите години от началото на новото хилядолетие. 
 
√ Цените на урана достигнаха най-високи нива от аварията във Фукушима насам 
Цените на урана на спот пазара скочиха до най-високите си нива от 2011 г. насам, предаде Блумбърг. 
Цената на бенчмарка уран Ux U3O8 се повиши до 59,75 долара за паунд в четвъртък, сочат данни, събрани от 
консултантската компания UxC LLC. Това е най-високото равнище от март 2011 г., когато ядрената авария във АЕЦ 
„Фукушима" разтърси атомната индустрия и доведе до спад на търсенето на уран. 
Белият дом обмисля налагането на санкции срещу руската държавна компания за атомна енергия „Росатом“, което 
изостря опасенията за проблеми с износа на уран от Русия. „Росатом“ е мнoгo чyвcтвитeлнa цeл, тъй като компанията и 
нейните дъщерни дружества отговарят за 35% от обогатяването на уран в световен план. Русия отговаря за около 16,5% 
от внесения в САЩ уран през 2020 г. 
„Страхът от спиране на доставките на руско ядрено гориво от Запада (особено от САЩ и Европейския съюз), накара 
купувачите да вземат участие в спот пазара на уран през последните две седмици“, каза Джонатан Хинце, президент на 
UxC. „Докато перспективите за бъдещи ограничения върху доставките на руски обогатен уран на Запад остават високи, 
изглежда, че този натиск върху спот цените на урана е малко вероятно да отслабне“, добави той. 
Уранът е поредната суровина, която поскъпна значително като част от глобалният ръст на цените на фона на Руската 
инвазия в Украйна. Международните санкции срещу Русия доведоха до икономическа изолация на страната, която е 
основен глобален източник на енергия, метали и зърнени култури. 
Въпреки това, вероятността да се стигне до реален недостиг на уран, който да накара атомните електроцентрали да 
ограничат производството, дори при премахване на руските доставки, е малка. Cameco Corp., един от най-големите в 
света доставчици на уран, може да увеличи производството, ако цените се повишат достатъчно, за да оправдаят 
допълнителното производство в дългосрочен план, каза говорител на компанията. 
 
√ Ръст на европейските борси в края на седмицата 
Водещите индекси на фондовите борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в петък, възстановявайки се 
частично от спада в предходната сесия, след като Европейската централна банка неочаквано ускори свиването на 
монетарните стимули, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 напредна с 3,09 пункта, или 0,72%, до 430,21 пункта. Бечмаркът е на път да запише 
първи седмичен ръст за последните четири седмици. Немският показател DAX се повиши със 110,94 пункта, или 0,83%„ 
до 13 553,04 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от 56,22 пункта, или 0,79%, до 7 155,31 
пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 28,88 пункта, или 0,47%, до 6 236,08 пункта. 
В четвъртък ЕЦБ в проправи пътя за повишаване на лихвените проценти, тъй като растящата инфлация засенчи 
опасенията за последствията от руската инвазия в Украйна, а данните в САЩ показаха ръст на индекса на 
потребителските цени до най-високото ниво от 40 г. насам. 
ЕЦБ определи конфликта на Русия с Украйна като „вододел за Европа“, докато Управителният съвет потвърди 
обещанието си да „предприеме необходимите действия“, за да запази ценовата и финансовата стабилност. На този фон 
банката обяви, че ще забави нетните покупки по програмата за закупуване на активи (APP). Те ще бъдат в размер на 40 
млрд. евро през април. 30 млрд. евро през май и 20 млрд. евро през юни 
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„Централните банки вече не разполагат със същата гъвкавост, която имаха през последните години, за да смекчат 
сътресенията на пазарите на акции“, коментира Марк Хефеле, главен инвестиционен директор на UBS Global Wealth 
Management. 
Инвеститорите са се отдръпнали от европейските акции с рекорден темп, става ясно от седмичен доклад на Bank of 
America. Според него инвеститорите са изтеглили 13,5 млрд. долара от европейските акции, след като войната ги 
принуди да потърсят активи убежища. 
„Въпреки че основният ни сценарии продължава да се базира на прекратяване на огъня и намаляване на враждебната 
реторика между Русия и НАТО до лятото, този резултат изглеждат доста далеч... войната създава неяснота по отношение 
на цените на суровините, глобалния растеж и инфлацията“, добави Хефеле. 
Goldman Sachs понижи прогнозата си за растеж в еврозоната за 2022 г. в четвъртък от 3,9% на 2,5%, посочвайки като 
причина рискове от по-нататъшна ескалация на кризата в Украйна. 
Петролните компании са сред най-големите печеливши в ранната търговия, като техните акции са се насочили към най-
доброто си седмично представяне от повече от година на фона на волатилната търговия на петрол през тази седмица.  
Акциите на инфраструктурната група Atlantia поскъпнаха с 0,47%, след като компанията обяви, че очаква увеличаване на 
основната печалба с 27% до 2024 г. 
Цената на книжата на EssilorLuxottica се повиши с 3,50%, след като компанията, която стои зад очилата Ray-Ban, отчете 
добри финансови резултати за последното тримесечие. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в четвъртък, след като неуспешните мирни 
преговори между Украйна и Русия изплашиха инвеститорите, които анализират влиянието на конфликта върху глобалния 
икономически растеж, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 112,18 пункта, или 0,34%, до 33 174,07 пункта, след като предходната 
сесия напредна с повече от 650 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 18,36 пункта, 
или 0,43%, до 4 259,52 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 125,58 пункта от стойността 
си, или 0,95%, завършвайки сесията при ниво от 13 129,96 пункта, повлечен надолу от поевтиняването на акциите на 
Apple и Meta. 
В четвъртък преговорите между външните министри на Русия и Украйна не донесоха съществен напредък по въпросите 
за прекратяване на огъня и създаване на безопасни коридори за евакуация. 
На този фон пазарите следят отблизо движенията на цените на енергийните продукти, като през последните две сесии 
тези на петрола поевтиняха. 
Въпреки този спад цените на книжата на Chevron и Exxon Mobil се повишиха съответно с 2,74% и 3,10%. 
Други суровини, които поскъпнаха от началото на войната в Украйна, поскъпнаха в четвъртък след отдръпването 
предходния ден. Цените на златото и среброто се повишиха, докато инвеститорите анализират въздействието на 
инфлацията върху икономическия растеж. 
В четвъртък стана ясно, че индексът на потребителските цени в САЩ е нараснал със 7,9% на годишна база през февруари., 
регистрирайки най-големия си годишен ръст от януари 1982 г. насам. Това ниво е малко по-високо от очакваното от 
икономистите, анкетирани от Dow Jones, които залагаха на равнище от 7,8%. На месечна база беше отчетено повишение 
е 0,8% при очакван ръст от 0,7%. 
На този фон доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа премина прага от 2% за първи път от 25 
февруари насам. 
Цената на книжата на Amazon скочи с 5,41%, след като компанията обяви сплит на акциите при съотношение 20 към 1 и 
програма за обратно изкупуване на акции в размер на 10 млрд. долара. 
Другите компании от технологичния сектор обаче бяха на червено. Акциите на Zoom Video и Microsoft поевтиняха с 5,27% 
и 1,01%, а тези на Apple и Meta – с 2,72% и 1,66%. Цената на книжата на Tesla се понижи с 2,41% 
Цената на книжата на Goldman Sachs се понижи с 1,11%, след като банката обяви, че прекратява операциите си в Русия, 
ставайки една от първите големи глобални инвестиционни банки, предприемайки такъв ход. По-късно подобен анонс 
направи и JP Morgan, чиито акции поевтиняха с 1,18%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Акциите на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в петък, след като 
предходната сесия индексите на Уолстрийт се оцветиха в червено. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 527,62 пункта, или 2,05%, до 25 162,78 пункта. 
Цената на книжата на технологичния конгломерат Softbank се понижи с 6,21%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе напредна със 13,65 пункта, или 0,41%, до 3 309,75 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 12,20 пункта, или 0,56%, до 2 173,14 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng записа спад от 336,47 пункта, или 1,61%, до 20 553,89 пункта. Листнатите в Хонконг акции на Tencent, Alibaba и 
Meituan поевтиняха съответно с 4,47%, 5,52% и 6,1% 
Южнокорейският бенчмарк Kospi изтри 19,04 пункта от стойността си, или 0,71%, завършвайки сесията при ниво от 2 
661,28 пункта. . 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 67,2 пункта, или 0,94%, до 7 063,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,67 пункта, или 0,12%, до 571,16 пункта. BGBX40 се повиши с 0,22 пункта, или 0,16%, до 134,32 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,78 пункта, или 0,12%, до 678,15 пункта. BGREIT се повиши с 0,67 пункта, или 0,40%, до 166,16 пункта. 
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√ Еврото се разменя за 1,0930 долара 
Курсът на еврото днес задържа цена от 1,09 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0930 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,0990 долара. 
 
√ Петролът продължава да поевтинява 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, удължавайки спада от миналата седмица, след като 
американски представител заяви, че Русия дава знаци, че може да е готова да проведе съществени преговори за 
Украйна, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът брент поевтиня с 2,70 долара, или 2,40%, до 110 долара за барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 2,89 долара, или 2,64%, до 106,4 долара за барел. 
Започналата в края на февруари инвазия на Русия в Украйна, която Москва нарича „специална операция“, разтърси 
енергийните пазари в световен мащаб. Брент миналата седмица се понижи с 4,8%, след като достигна 139,13 долара за 
барел на 7 март. Американският суров петрол регистрира седмичен спад от 5,7%, след като достигна връх от 130,50 
долара за барел на същата дата. Това бяха най-високите нива на цените на двата сорта от 2008 г. насам. 
Инвеститорите са обезпокоени от затягането на петролния пазар след действията на Русия. Цените обаче паднаха 
миналата седмица, след като търговците оцениха потенциални подобрения на перспективите за доставки, които бяха 
нарушени от кризата в Украйна. 
Русия дава знаци, че може да е готова да води съществени преговори за Украйна, въпреки че Москва възнамерява да 
„унищожи“ своя съсед, каза заместник-държавният секретар на САЩ Уенди Шърман в неделя. 
За днес са планирани онлайн разговори между руски и украински преговарящи. 
 
√ Войната не предполага търговия 
Цените на основните стоки на борсите по света се покачиха в периода 8-11 март - Украйна е основен световен износител 
на царевица и нерафинирано слъчогледово олио, а Русия - на пшеница и торове. 
Украйна липсва от всички сделки, които Софийската стокова борса следи. „Войната не предполага търговия”, коментират 
анализатори. 
Пшеницата в САЩ поевтиня през седмицата и така коригира със 73 долара главоломното повишение отпреди дни до 455 
долара за тон. Във Франция зърното се повиши само с 3.25 евро до 368.25 евро/тон, като цени от Украйна липсват. 
Руската пшеница с доставка през март вече се предлага с 32 долара по-скъпо на 427 долара за тон.. 
Борсовата цена на царевицата в САЩ също поскъпна с нови 16 долара до 367 долара за тон. 
Ечемикът на борсата във Франция с доставка през март също повиши цената си с 33 евро до 387.00 евро за тон. 
Рапицата в Европейския съюз (Еuronext) се изстреля нагоре с рекордните 73.25 евро до 883 евро/тон. 
Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам, което достигна до безпрецедентните 1700 долара за тон, 
остана без котировка през тази седмица. 
Цената на рафинираната захар добави отгоре 5.30 долара до 527.50 долара/тон на борсата в Лондон. 
В подкръг "Зърно" на Софийска стокова борса АД котировките през седмицата са повлияни от информацията, че 
държавата ще купува сериозни количества зърно. Въпреки наличните запаси продавачите изчакват и се въздържаха от 
обявяване на насрещни котировки. Хлебна пшеница от място се търси на начална цена от 440 лв./тон, а фуражна 
пшеница – за 420 лв./тон. 
Обявите за царевица са на начална цена от 420 до 450 лв./тон в зависимост от местоположението, а цената „купува“ на 
маслодаен слънчоглед от място е 1400 лв./тон. 
Всички цени са без ДДС. 
В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните храни са стабилни засега. Има оферти за зрял фасул в чували по 50 кг 
на 3330 лв./тон, яйца на 0.15-0.21 лв./брой, както и богато разнообразие от консерви. 
В подкръг „Индустриални стоки” сделките бяха за енергоносители. Продадени бяха природен газ за 2109.05 – 2182.27 
лв./хил.н.куб.м, автомобилен бензин А95Н в диапазон 2020.00 - 2466.67 лв./хил.л, и дизелово гориво в рамките на 
2300.00 - 2670.00 лв./хил.л. 
Сключени бяха и сделки за газьол за ПКЦ в диапазон 2419.95 - 2700.00 лв./хил.л, и за газ пропан бутан от 1391.67 до 
1550.00 лв./хил.л. 
Моторни масла се реализираха на 81250 лв./хил.л, хидравлични масла на 7125.00 лв./хил.л и трансмисионни на 13066.67 
лв./хил.л. Спирачна течност се купи на 7316.67 лв./хил.л, а греси на 7.08 лв./кг. 
 
√ Кофас предупреждава: настъпва стагфлация 
Конфликтът между Русия и Украйна предизвиква сътресения във финансовите пазари и драстично увеличава 
несигурността за възстановяване на глобалната икономика. Рисковете, които ни очакват, според експерти на Кофас, са: 
Нарастване на цените и продължителна висока инфлация, които повишават риска от стагфлация и социална 
несигурност. Според анализаторите най-засегнати ще бъдат транспорта, химическата индустрия и автомобилният сектор. 
Руската икономика ще изпадне в дълбока рецесия от 7,5% през 2022 г. Пред риск е изправена и европейската икономика, 
за която анализатори прогнозират поне 1,5% допълнителна инфлация. 
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Конфликтът заплашва стоковите пазари. Още в първия ден на инвазията финансовите пазари отбелязаха спад, а цените 
на петрола, газа, металите и храната се повишиха. Петролът сорт Брент достигна цена от 100 долара за барел за пръв път 
от 2014 г., а тази на природния газ на хъба TTF за Европа бележи рекорд от 192 евро. 
 

 
 
Поскъпването на горивата вече оказват влияние върху стоковите пазари. Цените ще продължат да растат и ще се 
задържат високи с разрастването на конфликта. Това ще доведе до продължителна висока инфлация, която ще повиши 
рисковете от стагфлация и социална несигурност в развитите и развиващите се страни. 
„Икономическите последици от конфликта ще бъдат усетени в целия свят основно през цените на стоките, които вече 
осезаемо бележат ръст. Нетният износ на енергия и хранителни продукти ще бъде засегнат поради промяната в цените 
на стоките. Ако конфликтът се задълбочи, очакваме сериозни последици в снабдяването“, коментира Пламен Димитров, 
управител на Кофас България. 
Високите цени на суровините и проблемите в снабдяването оказват сериозно влияние върху автомобилния сектор. 
Украинските автомобилни фабрики снабдяват основните производители в Западна Европа. Някои от тях вече спряха 
дейността на заводи в Европа. 
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Авиолиниите са с най-висок риск поради цените на горивата, заедно с морския транспорт. Забраната за полети от 
европейските страни, САЩ и Канада за руски самолети и реципрочната мярка от руска страна, ще принуди 
авиокомпаниите да планират по-дълги полети и повече гориво. Рискът за тях е значителен, тъй като повишаването на 
цените ще доведе до отлив на потребители на тези услуги, които са все по-малко от началото на пандемията. 
Аграрният сектор също не е защитен. Очаква се повишените цени на газа да окажат влияние върху цените на торовете, а 
това да се отрази негативно на цялата аграрна индустрия. 
Дълбоката рецесия от 7,5%, в която ще изпадне руската икономика през 2022 г., ще заличи напредъка на страната, 
отбелязан през миналата година. Санкциите срещу Русия оказаха негативно влияние върху рублата, което ще предизвика 
неизбежно нарастване на инфлацията на потребителските цени. 
Възможност за Русия е да спечели от повишаване на цените на стоките за износ, най-вече от този на енергия. В същото 
време обаче европейските страни обявиха намерението си да ограничат вноса си именно на руска енергия. 
Поради зависимостта си от руски петрол и газ, Европа е най-застрашеният регион. Не е възможно в кратък срок да бъдат 
заменени доставките на газ от Русия , а цените ще имат осезаем ефект върху инфлацията в европейските страни. 
Експертите прогнозират поне 1,5% допълнителна инфлация за тези страни за 2022 г. Заедно с очаквания спад в бизнес 
инвестициите и износа БВП ще намалее с около 1%. 
 
√ Кристалина Георгиева: Русия навлиза в дълбока рецесия 
Международният валутен фонд се присъедини към нарастващия брой организация, които предупреждават, че Русия 
може да не успее да покрие дълга си  в долари и друга валута, тъй като нацията претърпява дълбока рецесия, причинена 
от санкциите в отговор на инвазията й в Украйна, предаде Блумбърг. 
Руският фалит вече не се счита за „невероятно събитие“, коментира управляващият директор на МВФ Кристалина 
Георгиева пред репортери. 
„Въпросът не е в това, че Русия няма пари, а това, че не може да ги използва“, каза тя, като добави, че безпрецедентните 
санкции срещу страната ще направят много трудно превръщането на руските резервни активи в МВФ, известни като 
специални права на тираж, във валута. 
Миналата седмица рейтинговата агенция Fitch заяви, че неизпълнението на облигациите от страна на Русия е 
„неизбежно“ в резултат на мерките, въведени от началото на войната. 
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 точно това. 
Русия разполага с купони на стойност 117 милиона долара по доларови облигации с падеж на 16 март, които могат да 
предизвикат суапове, ако бъдат платени в местна валута. 
Макар че е твърде рано да се оценяват щетите от войната и разходите за възстановяването на Украйна, вече е ясно, че те 
ще бъдат огромни, коментира Георгиева. 
По-рано главният икономически съветник на президента Владимир Зеленски Олег Устенко заяви, че руската инвазия е 
довела до загуба или унищожение на украински активи и инфраструктура на стойност около 100 млрд. долара. 
В сряда МВФ обяви спешно финансиране за Украйна в размер на 1,4 млрд. долара, което по думите на Георгиева ще 
бъде използвано за заплати, пенсии и финансиране на основни услуги. 
Георгиева също така посочи, че Русия навлиза в  „дълбока рецесия“, като сривът на рублата води до повишаване на 
инфлацията и сериозно накърнява покупателната способност на руското население. 
Георгиева каза, че макар членовете на МВФ да са силно загрижени за войната, в борда не е имало дискусия за спиране 
на членството на Русия. Страната ще трябва да бъде изключена въз основа на нарушение на нейните икономически 
задължения по споразумението на МВФ, като до този момент Москва изпълнява задълженията си. 
МВФ няма никакви кредитни програми с Русия, офисът на фонда в Москва не функционира, а институцията няма 
представител в руската столица, каза Георгиева. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок 

- Защо се стигна до масова истерия в магазините и трябва ли държавата да се меси на пазара за зърно? Гост: Илия 
Проданов – Национална асоциация на зърнопроизводителите 

- Бюджет, доходи и инфлация по време на военен конфликт. Гости: Левон Хампарцумян – банкер; Владимир 
Сиркаров – икономист 

- Ще бъде ли постигнато примирие между Русия и Украйна и на каква цена. Гост: Бойко Ноев – бивш министър на 
отбраната 

- За войната от първо лице – разкази на участници и очевидци 
Нова телевизия, „Здравей, България“ 

- Залогът на войната в Украйна и възможен ли е мирът 
- Отбраната на Украйна. Гост: Калин Димитров – експерт 
- През очите на оцелелите. Гост: Проф. Михаил Станчев; Соня Мартинюк 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - За улици, паркове и детски градини София трябва да изкупи частни имоти за близо 10 млрд. лева, а има 0,1 % 
от сумата годишно 
в. 24 часа - ГЕРБ реши: "овчарското куче" Борисов я повежда към предсрочни избори 
в. Монитор - Хазяи отказват квартири на бежанци 
в. Монитор - Ректорите ще предлагат кои университети могат да се обединят 
в. Телеграф - Пращат първолака в съседния квартал 
в. Труд - ГЕРБ реши - предсрочни избори 
в. Труд - Бой за яйца идва след олиото 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - НАП и две комисии при производители и търговци, търсят картел и спекула 
в. Монитор - Варна и Добрич поемат наплива от бежанци 
в. Телеграф - Енергийният министър Александър Николов: Компенсации за парно при високи цени 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Владислав Горанов, бивш финансов министър: Още 5-10 години войната в Украйна ще влияе негативно върху 
икономиките в региона 
в. Монитор - Десислава Лозанова, ръководител на съдиите по вписванията при Софийски районен съд: Съдиите по 
вписванията спират имотните измами 
в. Телеграф - Министърът на здравеопазването Асена Сербезова: Избираме си личен аптекар догодина 
в. Труд - Димитър Гърдев, дипломат и международен анализатор, пред "Труд": Украйна е само един етап от натиска на 
Путин за нов световен ред 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Назрява ли преврат срещу Путин? 
в. Монитор - Политическо раздвижване, или пак същото... 
в. Телеграф - Рулетка за първолаци 
в. Труд - Катастрофата на "руския свят" 
 

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

