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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Компенсациите за тока трябва да продължат и в следващите месеци  
Причината да поискаме среща с премиера е, че вместо цените на тока за бизнеса да се намалят наполовина с началото 
на пролетта, поради конфликта в Украйна се увеличиха близо два пъти. Това обясни председателят на АИКБ Васил Велев 
в студиото на "Денят започва". 
"Тримесечните договори за април, май и юни се сключват на борсата на нива от 642 до 680 лв. Тоест, ние очакваме в 

следващите месеци програмата за компенсиране на 
потребителите да продължи. Европейската комисия казва 
дотогава, докогато е необходимо", коментира Велев. 
Трайното решение е свързано с дългосрочни договори, но ако е 
на ниво 200, а не 600 лв., категоричен е Васил Велев. 
"Искаме днес, утре, до две седмици да бъдем убедени, че един 
такъв механизъм може да работи, защото той очевидно не 
може да работи. Искаме да отпадне таванът на 
компенсациите така, както няма таван на цените и на 
свръхпечалбите в енергетиката", допълни той. 
 

Само печаблите от АЕЦ "Козлодуй" са достатъчни да покрият всички надвзети парии да ги върнат на хората. Това са пари 
на работещие хора в предприятията и са им отнети със сметките за ток, смята той. 
"За април имаме решение, за март още нямаме решение да се махне таванът, но ние нямаме трайно решение за 
месеците май и нататък. А цената няма да се върне на 200 лв., каквито бяха очакванията", подчерта Велев.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
News.bg 
 
√ Васил Велев притеснен за енергийната помощ след май 
Печалбата от АЕЦ "Козлодуй" е достатъчна да покрие всички надвзети пари и да ги върне на хората. Това 
заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред БНТ. АИКБ нямат трайно решение за месеците от май нататък. Много 
държави в ЕС поставят въпроса за преосмисляне на дизайна на пазара, посочи Велев. 
Работодателите поискали срещата с Министерски съвет по няколко предложения: вместо цените на тока да се намали 
наполовина, се увеличили близо два пъти. Програмата за компенсиране да продължи толкова, колкото е необходимо и 
средносрочно. Не трябва да се правят сметки само за април месец, настоя Велев. 
Той се съмнява, че може да има трайно решение, при положение, че такова няма. АИКБ искат днес, утре или до две 
седмици, че един механизъм може да работи, а не че не може да работи. АИКБ искат да отпадне таванът на 
компенсациите за помощите, като ще го предложат по време на утрешната си среща с ръководството на Министерство 
на енергетиката. 
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: Не трябва да се прави сметката за помощта за бизнеса само за април 
Печалбата от АЕЦ „Козлодуй“ е достатъчна да покрие всички надвзети пари и да ги върне на хората. Това каза 
председателят на АИКБ Васил Велев пред БНТ. АИКБ нямат трайно решение за месеците от май нататък. Много държави 
в ЕС поставят въпроса за преосмисляне на дизайна на пазара, отбеляза Велев.  
Работодателите поискали срещата с Министерски съвет по няколко предложения: вместо цените на тока да се намали 
наполовина, се увеличили близо два пъти. Програмата за компенсиране да продължи толкова, колкото е необходимо и 
средносрочно. Не трябва да се правят сметки само за април месец, настоя Велев. Той се съмнява, че може да има трайно 
решение, при положение, че такова няма. АИКБ искат днес, утре или до две седмици, че един механизъм може да 
работи, а не че не може да работи. АИКБ искат да отпадне таванът на компенсациите за помощите, като ще го предложат 
по време на утрешната си среща с ръководството на Министерство на енергетиката, каза още Велев.  
 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-aikb-kompensaciite-za-toka-tryabva-da-prodalzhat-i-v-sledvashtite-meseci-1188489news.html
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Cross.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Очакваме компенсациите за тока да продължат и в следващите месеци 
 Причината да поискаме среща с премиера е, че вместо цените на тока за бизнеса да се намалят наполовина с началото 
на пролетта, поради конфликта в Украйна се увеличиха близо два пъти. Това обясни председателят на АИКБ Васил Велев 
в студиото на БНТ "Денят започва". 
Тримесечните договори за април, май и юни се сключват на борсата на нива от 642 до 680 лв. Тоест, ние очакваме в 
следващите месеци програмата за компенсиране на потребителите да продължи. Европейската комисия казва дотогава, 
докогато е необходимо, коментира Велев. Трайното решение е свързано с дългосрочни договори, но ако е на ниво 200, а 
не 600 лева, категоричен е Васил Велев. 
Искаме днес, утре, до две седмици да бъдем убедени, че един такъв механизъм може да работи, защото той очевидно 
не може да работи. Искаме да отпадне таванът на компенсациите така, както няма таван на цените и на свръхпечалбите в 
енергетиката, допълни той. 
Само печалбите от АЕЦ "Козлодуй" са достатъчни да покрият всички надвзети парии да ги върнат на хората. Това са пари 
на работещите хора в предприятията и са им отнети със сметките за ток, смята той. За април имаме решение, за март още 
нямаме решение да се махне таванът, но ние нямаме трайно решение за месеците май и нататък. А цената няма да се 
върне на 200 лв., каквито бяха очакванията, подчерта Велев. 
 
Tribune.bg 
 
√ Бизнесът поиска компенсациите за тока да продължат и в следващите месеци  
Искаме да отпадне таванът на компенсациите така, както няма таван на цените и на свръхпечалбите в 
енергетиката, каза председателят на АИКБ 
Причината да поискаме среща с премиера е, че вместо цените на тока за бизнеса да се намалят наполовина с началото 
на пролетта, поради конфликта в Украйна се увеличиха близо два пъти. Това обясни председателят на АИКБ Васил Велев 
пред БНТ. 
„Тримесечните договори за април, май и юни се сключват на борсата на нива от 642 до 680 лева. Тоест, ние очакваме в 
следващите месеци програмата за компенсиране на потребителите да продължи. Европейската комисия казва дотогава, 
докогато е необходимо“, коментира Велев. 
„Трайното решение е свързано с дългосрочни договори, но ако е на ниво 200, а не 600 лв.“, категоричен е Васил Велев.  
„Искаме днес, утре, до две седмици да бъдем убедени, че един такъв механизъм може да работи, защото той очевидно 
не може да работи. Искаме да отпадне таванът на компенсациите така, както няма таван на цените и на свръхпечалбите в 
енергетиката“, допълни той. 
„Само печалблите от АЕЦ „Козлодуй“ са достатъчни да покрият всички надвзети пари и да ги върнат на хората. Това са 
пари на работещите хора в предприятията и са им отнети със сметките за ток“, смята той. 
„За април имаме решение, за март още нямаме решение да се махне таванът, но ние нямаме трайно решение за 
месеците от май и нататък. А цената няма да се върне на 200 лева, каквито бяха очакванията“, подчерта Велев. 
Много държави в ЕС поставят въпроса за преосмисляне на дизайна на пазара, посочи той.  
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Без дългосрочно решение, помощите за бизнеса ще продължат и след април 
Интервю на Диана Янкулова с Васил Велев в предаването ''Нещо повече'' 
"Европейската комисия казва, че мерките за облекчаване на ефектите от високите цени трябва да продължат колкото е 
необходимо. Това е в съобщение от 8 март, точно във връзка с новата ситуация. Договореността, която постигнахме (на 
срещата на работодатели с премиера - б.р.), е, ако не можем да постигнем дългосрочно решаване на проблема чрез 
договори, мерките ще продължат колкото е необходимо - не само през април.   
Това каза пред БНР Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), във връзка с решенията от срещата на представители на работодателските организации с премиера 
Кирил Петков и ресорни министри. 
"Програмата продължава със сигурност и през април, ако намерим по-добро решение - то ще е през май и нататък. Ако 
не намерим, програмата ще продължи, докато не намерим по-добро решение, както казва ЕК. А тя казва, че на 
държавите от ЕС им е позволено да използват за целта свръх приходите на електроцентралите. Ние имаме късмет, че 
миксът на нашата електроенергия е много евтин - 55 лв. струва мегаватчас, произведен от АЕЦ, 84 лева е произведен от 
НЕК. Т.е. ние имаме средно претеглена цена от порядъка на 150-160 лева, а на борсата е 600. Тази разлика от 150 до 
600 прави една голяма печалба, а с част от нея могат да бъдат компенсирани всички, без таван, и така да продължава, 
докато е счупен пазарът ", уточни той.  
Интервюто на Диана Янкулова с Васил Велев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Васил Велев: След април ще се търсят по-трайни варианти за компенсиране на бизнеса 
Пазарният подход не е работещ, смята Красимир Дачев 

https://bnr.bg/post/101615694/vasil-velev-bez-dalgosrochno-reshenie-pomoshtite-za-biznesa-shte-prodaljat-i-sled-april
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След април ще се търсят по-трайни варианти за компенсиране на бизнеса. Това каза в ефира на „Денят на живо” 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му след проведена среща с премиера 
Кирил Петков е станало ясно, че програмата за компенсиране на потребителите на електроенергия на свободния пазар, 
не само за бизнеса, но и за социалната сфера, ще продължи и през месец април. 
„След април амбициите са да се разработи по-траен вариант за регулиране на този проблем. Ако няма такова решение 
обаче, компенсациите трябва да продължат, като парите да не се вземат от бюджета, а от свърхпечалбите на 
електроцентралите, каквито са препоръките на ЕК”, каза още Велев. 
Той добави, че пазарният принцип в случая трябва да бъде оставен на страна, тъй като е неработещ. 
Велев коментира и предложението на „Булгаргаз” за поскъпване на природния газ от април с 58%. 
„Цените на пазара за април са от порядъка на 260 лева за мегават част, това което се предлага за април е 180 лв. за 
мегават у нас- с около една трета надолу. Всичко това предвид, че само 70% от цената се определя от този пазар, другите 
са от тръбния газ. След това огромно увеличение цената в България през месец май не е ясно каква ще бъде, неясноти 
има и за април”, обясни той. 
Зам.-председателят на търговско-промишлената палата Красимир Дачев коментира от своя страна, че крайният 
потребител е този, които ще плати сметката за предложението на „Булгаргаз”. 
„Ситуацията ескалира бързо. Никой не очакваше да се стигне до тук. Трябва обаче да знаем какво и с кого договаряме. 
Приказваме повече по тази тема, отколкото да разсъждаваме. Липсата на политическа воля и силно фрагментираният 
парламент не позволяват да се вземат по-крайни мерки, а само така държавата може да се успокои.”, добави той. 
По отношение на пазарния подход Дачев обясни, че негов привърженик беше Великобритания. 
„Те обаче ни оставиха с раздробен електроенергиен пазар, който махна елемента на печалбата от мащаба”, каза още 
той. 
Производителите у нас също изразиха притеснение от предложенията на „Булгаргаз” за поскъпването на природния газ. 
„Притеснени сме, защото цената на електроенергията е увеличена с около 60% спрямо миналия месец. Вероятно това 
предложение на „Булгаргаз”  ще се отрази и на пазара на електроенергията. Цената на газа оказва влияние върху всички 
останали сектори. Не знам как можем да се подготвим за подобни увеличения предварително. Това не може да се 
поддържа в дългосрочен план без увеличение на цените и шоково увеличение на всичко на пазара”, коментира 
Аннамария Аксинте, изпълнителен директор на фирма, произвеждаща индустриални газове. По думите й не е ясно в 
какъв размер ще бъдат компенсациите за април, както и докога ще има такива. 
„Няма никаква предвидимост за бизнес средата у нас. Нищо не можем да планираме по-рано от месец в най-добрия 
случай. Подкрепяхме болниците с необходимите количества, понякога за сметка на индустрията, а подкрепата от 
правителството се изрази в логистична подкрепа и компенсациите за електроенергията, които са на парче. 
Васил Велев и Красимир Дачев бяха категорични, че необходимост от презапасяване със стоки няма. 
„Когато има големи разлики в цените, очевидно нещо не е наред. Няма риск обаче от изчезване на стоки от пазара”, 
обясни Велев. 
„Нямаме стресов сезон, имаме запази. Наближава и времето за новата реколта, няма предпоставка за паника”, добави 
Дачев. 
Повече вижте във видеото.  
 
В. Стандарт 
 
√ Васил Велев на среща с Петков. Какво обсъдиха 
След април ще се търсят по-трайни варианти за компенсиране на бизнеса. Това каза в ефира на „Денят на живо” 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му след проведена среща с премиера 
Кирил Петков е станало ясно, че програмата за компенсиране на потребителите на електроенергия на свободния пазар, 
не само за бизнеса, но и за социалната сфера, ще продължи и през месец април. 
„След април амбициите са да се разработи по-траен вариант за регулиране на този проблем. Ако няма такова решение 
обаче, компенсациите трябва да продължат, като парите да не се вземат от бюджета, а от свърхпечалбите на 
електроцентралите, каквито са препоръките на ЕК”, каза още Велев. 
Той добави, че пазарният принцип в случая трябва да бъде оставен на страна, тъй като е неработещ. 
Велев коментира и предложението на „Булгаргаз” за поскъпване на природния газ от април с 58%. 
„Цените на пазара за април са от порядъка на 260 лева за мегават част, това, което се предлага за април, е 180 лв. за 
мегават у нас - с около една трета надолу. Всичко това предвид, че само 70% от цената се определя от този пазар, другите 
са от тръбния газ. След това огромно увеличение цената в България през месец май не е ясно каква ще бъде, неясноти 
има и за април”, обясни той. 
Зам.-председателят на търговско-промишлената палата Красимир Дачев коментира от своя страна, че крайният 
потребител е този, които ще плати сметката за предложението на „Булгаргаз”. 
„Ситуацията ескалира бързо. Никой не очакваше да се стигне до тук. Трябва обаче да знаем какво и с кого договаряме. 
Приказваме повече по тази тема, отколкото да разсъждаваме. Липсата на политическа воля и силно фрагментираният 
парламент не позволяват да се вземат по-крайни мерки, а само така държавата може да се успокои.”, добави той. 
По отношение на пазарния подход Дачев обясни, че негов привърженик беше Великобритания. 
„Те обаче ни оставиха с раздробен електроенергиен пазар, който махна елемента на печалбата от мащаба”, каза още 
той. 

https://nova.bg/news/view/2022/03/14/361003/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/
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„Няма никаква предвидимост за бизнес средата у нас. Нищо не можем да планираме по-рано от месец в най-добрия 
случай. Подкрепяхме болниците с необходимите количества, понякога за сметка на индустрията, а подкрепата от 
правителството се изрази в логистична подкрепа и компенсациите за електроенергията, които са на парче. 
Васил Велев и Красимир Дачев бяха категорични, че необходимост от презапасяване със стоки няма. 
„Когато има големи разлики в цените, очевидно нещо не е наред. Няма риск обаче от изчезване на стоки от пазара”, 
обясни Велев. 
„Нямаме стресов сезон, имаме запази. Наближава и времето за новата реколта, няма предпоставка за паника”, добави 
Дачев. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Още компенсации заради тока: Готви се нов механизъм за дългосрочно подпомагане 
Бизнесът ще получи компенсации за тока и през април, готви се нов механизъм за дългосрочно подпомагане. За това се 
договориха работодателските организация на среща с премиера и ресорни министри. И докато правителството подготвя 
нов пакет от мерки за компенсиране на скъпото електричество, "Булгаргаз" поиска над 58% увеличение на газа за април. 
Ако Комисията по енергийно и водно регулиране одобри исканото повишение, то цената на синьото гориво от 114 лв. ще 
скочи на 180 лв. за мегаватчас. 
Седем пъти се е увеличило електричеството на борсата от лятото досега, като днес в сегмента "ден напред" един 
мегавтчас се продаваше за 860лв. Това бе и една от причините бизнесът да поиска подкрепа от държавата за скъпата 
електроенергия. След близо двучасови разговори с премиера Кирил Петков и министрите на икономиката и енергетиката 
бе договорено през април да бъде продължена помощта за индустрията, която се изплащаше и през март и още 
допълнителни мерки в подкрепа. 
Веселин Петков е управител на ресторант. Твърди, че сегашната държавна помощ е крайно недостатъчна за 
компенсиране на ценовия шок. 
"Сметката за последния месец е около 7 000 лв, държавната помощ е 1 700 лв. за вас това какво означава? Означава 
трудно оцеляване да не кажем невъзможно и реално, ако ние отразим това покачване на  ел. енергията в нашите 
крайни цени не мисля че ще има ресторант и въобще заведение в България което да остане отворено", казва Веселин 
Петков. 
Изцяло външни фактори са причината за скока на енергоносителите и в частност на тока, обяви премиерът. 
"България в момента е в средата на една почти перфектна буря. Но, това, което се обединихме, че всички сме 
заедно в една лодка, ще можем да излезем на базата на знанията и на базата на диалога, който имаме. Безнесът ще 
бъде подкрепен и през април месец", каза Петков. 
До края на седмцитата експерти ще изчислят размера на помощта през април, заяви вицепремиерът Корнелия Нинова. 
"Помощта за увеличените цени на енергоносителите също ще бъде увеличена от страна на правителството. С колко и как, 
предстои експертите да решат. Правителството и държавата декларираме, че с всички възможни законови средства ще 
подпомогнем българската икономика, така че предприятията да продължат да работят и да не съкращават хора, за да не 
расте безработицата", каза Нинова. 
А министърът на енергетиката посочи, че през април ще се изработи механизъм за дългосрочно решаване на проблема с 
цените на борсата, каквото бе желанието и на бизнеса. 
"Ще се разгледат всички възможни механизми за по-средносрочни и дългосрочни решения, включващи структура на 
пазара, дългосрочни договори, което вече да доведе до доста по висока степен на яснота за корпоративния сектор, 
не за месец, а поне за година напред", каза Александър Николов. 
"Днес разговаряхме и затова в дългосрочен план да имаме сигурност, да имаме устойчиви решение по отношение 
определяне на цената на ел. енергия за вътрешния пазар", каза Добри Митев, председател на БСК. 
И докато правителството и бизнесът търсят механизъм за компенсиране на скъпия ток, днес "Булгаргаз" публикува 
прогнозните си цени, предвиждащи поскъпване на синьото гориво с 58% през април и още 39% през май. На въпрос дали 
кабинетът готви мерки за компенсиране и на драстичния скок на газа, премиерът отговори така: "В момента влиза целият 
свят в една рискова зона на стагфлация. Ако това се случи, това означава, че имаме хем инфлация, хем растежа 
икономически се намалява. Така че от тук нататък ние много внимателно трябва да направим всяко наше движение, така 
че да избегнем рискът от забавяне на икономиката". 
Премиерът разкритикува опозицията за нападките, по адрес на правителството през последните дни. 
 
√ Кирил Петков: Газовата криза в Европа е резултат от добре планирана стратегия на Путин 
Газовата криза е измерение на войната и плод на една добре планирана стратегия на Владимир Путин. Това каза 
премиерът Кирил Петков в изявление преди началото на срещата на властта с бизнеса. 
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"Нашето младо правителство попадна именно в перфектната буря. За съжаление Путин е имал добра стратегия 
доста по-рано - купувайки газовите хранилища в Германия, той източва нивата на газа в Западна Европа до много 
ниски нива. "Газпром" контролира немските газохранилища и контролира общата цена в Европа", заяви премиерът.  
Европа е във война. За съжаление войната дойде обратно на нашия континент, война, която сме очаквали, че ще бъде 
само част от историята, подчерта премиерът. 
"Война означава 636 цивилни убити, означава 46 убити деца, между 6000 и 8000 убити украински военни и 11 000 
руски момчета. Дори в България влизат 70 000 бегълци от войната. Говори се за енергийната, газовата криза, това 
също са измерения на войната. Това не са отделни кризи", каза той. 
Това, което се случва в България, се случва във всяка една от останалите страни членки на ЕС, категоричен е Петков. 
Когато икономиката ни е натегната заради добро стратегическо паниране от страна на Русия, ние трябва да кажем кои са 
нашите ценности. 
"Единият вариант е да се крием в тревата и да кажем: "Дано тази буря мине покрай нас". Другият вариант е да 
кажем: "не - омръзна ни България да не може да решава собствената си съдба и да няма глас, винаги Великите сили 
да решават нещо за нас". Ние имаме собствен глас", каза Кирил Петков. 
 
√ Корнелия Нинова обсъди икономическата криза и ситуацията в Украйна с посланици от Централна Европа 
Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова проведе работна среща с посланиците на 
централноевропейските страни в България. 
В нея взеха участие посланиците на Австрия, Полша, Словакия, Словения, Чехия и Унгария. 
Сред обсъжданите теми бяха актуалната политическа и икономическа ситуация в Европа, конкретни мерки за 
преодоляване на икономическата криза в съответните страни в контекста на Ковид кризата и войната в Украйна. 
Засегнати бяха и въпроси от взаимен интерес. 
Домакин на разговора бе Негово Превъзходителство посланика на Република Словения Анджей Франгеш. 
 
√ Министър Заков и посланикът на Турция обсъдиха двустранните отношения в областта на отбраната 
Министърът на отбраната Драгомир Заков и нейно превъзходителство Айлин Секизкьок, извънреден и пълномощен 
посланик на Република Турция у нас, обсъдиха днес, двустранните отношения в областта на отбраната. 
Двамата подчертаха традиционно доброто сътрудничество и очертаха перспективите за развитие на двустранния диалог 
в контекста на проведената преди ден среща между министър-председателя Кирил Петков и президента на Република 
Турция Реджеп Ердоган. 
Министър Заков и Н.Пр. Айлин Секизкьок обсъдиха и ситуацията в Украйна, усложнената среда на сигурност и 
предизвикателствата, пред които са изправени и двете страни. 
Срещата се състоя в Министерството на отбраната. На нея присъства и директорът на дирекция „Отбранителна политика“ 
бригаден генерал Радостин Илиев. 
 
√ НАП ще представи пред НС резултатите от проверките в бензиностанциите 
Информация за извършените проверки от Националната агенция по приходите за цените на горивата ще бъде 
представена пред народните представители от Комисията по икономическа политика и иновации. 
Проверките на приходната агенция започнаха след създадената паника преди дни, когато на места беше отчетен 
драстичен скок на цената на някои бензиностанции. 
Комисията за защита на конкуренцията също се самосезира за наличие на евентуално картелно споразумение във връзка 
с наблюдаваното през последните седмици повишение на цените на дребно на автомобилните горива в страната. 
От комисията съобщават, че след анализ на получените сигнали и становища, може да се направи основателно 
предположение за наличие на забранено картелно споразумение от страна на двама търговци на горива. 
 
√ Ресторантьорите: Настояваме да ни върнат 75% от разликата между тока на борсата и тока, прогнозиран от КЕВР 
"Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България изразяват искреното си възмущение 
от рекета, който част от енергоразпределителните дружества с любезното съдействие на правителството упражняват 
върху изнемогващия български бизнес". Това пишат в позицията си от браншовата организация. 
Емил Коларов - председател на Сдружението на заведенията в България коментира за "Денят започва", че миналия 
месец компенсациите, които е трябвало да се получат от бизнеса за декември и януари, част от дружествата са ги взели 
като авансово плащане за следващия месец, и не са били приспаднати от сметките за ток. 
"Този месец наши колеги имат компенсации, които са начислени, които нямат нищо общо с реалното потребление. 
На електроенергия на стойност 14 000 лв., компенсацията с ДДС е 118 лв. Заведението се намира в центъра на 
София, дружеството е ЧЕЗ. В момента сметката е почти тройна, преди да се получи това драстично увеличение на 
електроенергията, сметките бяха от порядъка на 5000- 6000 лв., тоест има три пъти увеличение на 
електроенергията", разказа Коларов. 
Държавата не начислява ДДС, когато връща парите на бизнеса, а когато иска да ни ги вземе, си начислява ДДС-то, каза 
още той. Искането на ресторантьорите е 75% от разликата, която се получава между реалния ток, който е на борсата и 
токът, който беше при прогнозните цени на КЕВР, да се връща на бизнеса, заяви още Емил Коларов. 
"Истината е, че пуснаха една програма, за да пуснат едни пари и сега се опитват да съберат част от тях обратно 
и то с лихвите", коментира още Емил Коларов. 
Коларов каза още, че е нормално да има проверки и тези, които не са ги отчели да върнат средствата. 
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"Да променяш правилата при които веднъж си приел документите на тези компании и след една година решаваш, че 
ще промениш критериите при които трябва да се оценява това дали едни разходи са допустими или не, и да искаш 
тези пари да бъдат върнати с лихви, това според нас е недопустимо", заяви още Коларов. 
Той каза, че от Сдружението очакват да видят какво ще се случи с отговора на работодателските оранизации по 
отношение на тока и ако тези 75% не бъдат приети като компенсации, браншът ще се включи в протестите организирани 
от работодателските организации и синдикатите, но е в готовност и да организира собствени протести. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев е на посещение в Румъния 
Румънският президент Клаус Йоханис ще посрещне българския си колега Румен Радев в президентския дворец 
Котрочени в Букурещ. Там двамата ще разговарят на четири очи.  
Във фокуса на разговора ще бъде променената среда за сигурност в региона след войната на Русия в Украйна, както и 
произтичащите от това рискове пред България и Румъния. В рамките на работното посещение държавният глава ще се 
срещне и с български офицери от щаба на многонационалната дивизия "Югоизток", разположена в Румъния. 
 
√ Помощи за бизнеса заради високите цени на тока и през април 
Репортаж на Марта Младенова в предаването ''12+3'' 
Бизнесът ще бъде подпомогнат заради високите цени на тока и през април, а след това ще се търси дългосрочен 
механизъм за справяне със ситуацията. Това стана ясно след среща на представители на работодателските организации с 
премиера Кирил Петков и ресорни министри. 
Петков допълни, че кабинетът няма да допусне покачване на цените заради спекула, а поскъпването на стоките и 
услугите ще бъде движено единствено от инфлацията, която е „няколко процента, а не 10 на сто“. 
Тъй като високите цени на енергоносителите са сериозен проблем пред българския бизнес, заедно с кабинета е 
постигната договореност за изработване на механизъм, при който ще се търси дългосрочност на договорите, обясни 
Петков. 
За да има време да се изработи този механизъм, „бизнесът ще бъде подкрепен и през април месец. Нивата, на които ще 
бъде подкрепен за цените на електроенергията, ще ги обсъдим до края на тази седмица и в началото на следващата 
седмица ще има предложение за нова мярка“. 
Министърът на енергетиката Александър Николов допълни: 
"Ще се разгледат всички възможни механизми за по-средносрочни и дългосрочни решения, включващи структура на 
пазара, дългосрочни договори, което вече да доведе до доста по-висока степен на яснота за корпоративния сектор - не за 
месец, а поне за година напред". 
Петков предупреди, че заради струпването на различни рискове като войната в Украйна и проинфлационни още преди 
нея светът навлиза в изключително сложен период: 
„В момента целият свят влиза в една рискова зона на стагфлация. Ако това се случи, това означава, че имаме хем 
инфлация, хем растежът, икономическият растеж се намалява. Така че оттук нататък ние много внимателно трябва да 
направим всяко наше движение, така че да избегнем риска от забавяне на икономиката“. 
"В момента гасим пожар след пожар! Навсякъде е продънена системата. В същия момент чуваме изказвания от рода на: 
"За един ден ще реша всичко"! Ми къде бяхте последните 10 години? Защо не ги бяхте решили? Защо сега ние за 90 дни 
трябва да оправим всичките ви бакии. Запретнали сме ръкави и ще ги оправим, но просто е безумно нагло да се чуват 
този тип разговори". 
Помолен за коментар за опашките за олио в почивните дни и опасенията за дефицит или прекомерна цена на стоки от 
първа необходимост, Кирил Петков заяви: 
„Фейсбук и паниките не трябва да бъдат част от ежедневието, за да можем да нямаме инциденти като този, който се 
случи с олиото“. 
 
√ Премиер и министри участват в годишна среща с бизнеса 
Кризата в Украйна и последиците в Европа ще бъде водещата тема на Годишната среща на бизнеса с правителството, 
организирана традиционно от „Икономедиа“. Гости ще бъдат премиерът Кирил Петков и редица министри от кабинета.  
Последиците от войната в Украйна ще бъдат темата на участието на министър-председателя Кирил Петков в срещата с 
бизнеса, където той ще коментира възможностите за управление на съществуващите рискове. 
Сред тях са енергийната сигурност и високите цени на енергоносителите - тема, която бе актуална още преди руската 
агресия в Украйна. Лектор ще бъде ресорният министър Александър Николов, който все още не е коментирал исканото 
от „Булгаргаз“ увеличение на цената на синьото гориво с 58 %. 
Вчера Николов участва в среща с работодатели, на която бе поет ангажимент за компенсации през април за високите 
цени на тока и разработването на механизъм за овладяването на ситуацията.  
В деня, до когато се очаква да бъде получено техническо одобрение на Плана за възстановяване, вицепремиерът Асен 
Василев ще коментира възможностите за растеж. Към темата за зеления преход ще се включи и Борислав Сандов - 
вицепремиер и министър на околната среда и водите. 
Стратегическата инфраструктура и възможностите за растеж ще бъдат темите, по които ще вземат участие 
вицепремиерът Гроздан Караджов и министрите Николай Събев и Даниел Лорер. 

https://bntnews.bg/news/restorantyorite-nastoyavame-da-ni-varnat-75-ot-razlikata-mezhdu-toka-na-borsata-i-toka-prognoziran-ot-kevr-1188492news.html
https://bnr.bg/horizont/post/101615441/pomoshti-za-biznesa-zaradi-visokite-ceni-na-toka-i-prez-april
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Киберсигурността и електронизацията ще бъдат повод за участие и на министър Божидар Божанов. 
 
√ Очаква се Планът за възстановяване да бъде одобрен на техническо ниво 
До днес се очаква на техническо ниво Планът за възстановяване и устойчивост на България да бъде одобрен, увери 
миналата седмица в парламента вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев. 
Парите от Брюксел трябва да бъдат разходвани до юни 2026 година, а страната ни може да разчита на 12,3 милиарда 
лева, които постъпват поетапно. Василев представи индикативна разбивка на средствата по пера: 
„За икономически мерки най-грубо казано - 3,6 милиарда лева, енергиен преход - 5,6 милиарда лева, за дигитализация и 
свързаност - 2,4 милиарда лева и за социални мерки - около 2 милиарда лева“. 
България е една от малкото държави, които все още нямат одобрени планове. Първият вариант на плана бе разработен 
още от последния кабинет на Бойко Борисов, но след това претърпя няколко сериозни промени от служебните 
правителства и кабинета „Петков“. 
 
√ Камала Харис е благодарила на Петков за помощта, която страната предоставя на Украйна 
Премиерът Кирил Петков е разговарял снощи по телефона с вицепрезидента на Съединените щати Камала Харис, 
съобщи правителствената информационна служба. 
Разговорът е бил по инициатива на Харис. Тя е благодарила на българското правителство за хуманитарната помощ, която 
страната ни предоставя на Украйна, както и за приемането на бягащите от войната. 
 
√ Министърът на отбраната на САЩ идва в България 
Министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин ще посети България тази седмица, съобщи Пентагонът. 
Говорителят на военното ведомство на САЩ Джон Кърби съобщи, че Остин ще пътува днес за Брюксел, за да участва в 
среща с колегите си от останалите членки на НАТО. След това ще посети Словакия, а пристигането в София е добавено в 
програмата му вчера: „Министърът добави и трета спирка в плановете си - България. Пътуването се удължава с един ден, 
за да има той възможност да се срещне с цивилните и военните лидери на България. Това е ключова спирка от гледна 
точка на източния фланг на алианса“. 
По повод предстоящото посещение на Лойд Остин у нас Ройтерс отбелязва, че България е била най-близкият съюзник на 
Москва през Студената война, но сега е членка на Европейския съюз и НАТО, която осъжда руското нахлуване в Украйна. 
 
√ Поехме нов държавен дълг за 500 млн. лева 
Половин милиард лева нов дълг бе поет под формата на държавни ценни книжа със срочност три години и половина, 
съобщиха от Министерството на финансите. Среднопредеглената годишна доходност е 0,55 %, което е доста по-висока 
цена за бюджета спрямо 0,13 на сто през ноември миналата година, когато за последен път бе преотворена тази емисия. 
Това е първата дългова емисия за годината. Според Бюджет 2022 до края на декември България може да поеме 7,3 
милиарда лева нов дълг. В закона не се залагат параметри каква част трябва да бъде поета от вътрешния пазар и каква от 
международните пазари, където страната ни най-вероятно ще трябва да излезе по-късно през годината. 
С част от новопоетите задължения ще се рефинансират стари дългове, а останалите средства ще се използват за 
инвестиции, ако управляващите изпълнят намеренията си. Те бяха заявени преди началото на войната в Украйна. 
 
√ КЗК проверява търговията с олио и с храни от първа необходимост 
Комисията за защита на конкуренцията започва проверка на пазарите на производство и търговия с хранителни стоки от 
първа необходимост за евентуално наличие на антитръстови нарушения или нелоялни търговски практики заради 
напрегната обстановка при тяхната продажба и конкретно на слънчогледово олио, както и с оглед повишаването на 
цените на дребно на тези стоки през последните седмици и постъпил сигнал от Комисията за защита на потребителите. 
Започнала е и проверка на фирмите "Инса ойл" и "Сакса" за евентуално картелно споразумение между тях във връзка с 
наблюдаваното през последните седмици повишение на цените на дребно на автомобилните горивата. 
Антимонополният орган се е самосезирал след публикации в медиите, както и постъпили сигнали за необосновано 
покачване на цените на горивата на някои обекти, които са част от вериги бензиностанции. 
 
√ „Булгаргаз“ иска поскъпване на природния газ с 58 на сто 
Държавното дружество „Булгаргаз“ иска рекордно поскъпване на природния газ през април - 58 процента. Аргументът е, 
че заради войната в Украйна синьото гориво е поскъпнало на европейските борси. Ако Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране одобри искането, един мегаватчас трябва да се увеличи от сегашните почти 114 на почти 
180 лева без такси и налози. 
В края на миналата седмица „Булгаргаз“ оповести прогнозата си за май, която предвиждаше скок от 39 на сто спрямо 
сегашните нива. 
При подобно поскъпване на природния газ наредбата за ценообразуването промяна и в цените на тока и парното, чийто 
мораториум изтича на 31 март. 
Окончателното решение за цените на тока и парното за бита регулаторът ще вземе на 1 април. 
 
√ ЕС се готви да забрани вноса на алуминий и стомана от Русия 
ЕС ще забрани вноса на алумуний и стомана от Русия. Това съобщи Клеман Бон, държавен секретар на френското външно 
министерство. 
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„Днес ще обсъдим и, според мен, ще забраним вноса на стомана и алуминий от Русия", каза Бон. Това ще се отрази 
много на Русия. „Нанасяме много осезаем удар върху руската икономика и финанси", заяви Бон. 
Той отбеляза, че "от правна гледна точка новите санкции ще бъдат одобрени днес от постоянните представители на 
държавите членки в ЕС в Брюксел, а практическото прилагане на тези мерки ще започне през следващите дни". 
Бон заяви, че ЕС е подготвил и други мерки. 
"Но все още не ги разкриваме", добави той. „Русия може и да е смятала, че ще спрем след първия пакет от санкции, но 
ние вече подготвяме петия.” 
 
√ 20-и ден от войната в Украйна, руската офанзива е в застой 
Две силни експлозии разтърсиха рано тази сутрин западните покрайнини на украинската столица Киев. Украинска медия 
съобщи, че ракетите са били изстреляни от беларуска страна, но това твърдение засега не е потвърдено от независим 
източник. Сирени за въздушно нападение прозвучаха освен в столицата, също в Одеса на юг, Уман в централната част на 
страната и в района на Хмелницки на запад.  
Почти навсякъде руската офанзива остава в застой през последните дни, съобщи високопоставен американски служител 
на отбраната. От обсадения украински град Мариупол успя да излезе конвой от около 160 автомобила. Вчера Русия 
заплаши, че ще бомбардира украински оръжейни заводи в отговор на, както твърди Москва, украинската 
бомбардировка в Донецк, при която били загинали 20 души. Украйна от своя страна обвини за нападението Русия.  
Междувременно президентът Украйна Володимир Зеленски внесе законопроект в парламента, с който се удължава 
военното положение в страната. Според сега действащото извънредно законодателство, военното положение трябва да 
приключи на 24 март, но сега Зеленски иска то да бъде удължено с още 30 дни след тази дата. Войната в Украйна започна 
на 24 февруари, когато руският президент Владимир Путин нахлу в Украйна, наричайки това "специална военна 
операция".  
В ново видео обръщение тази нощ Зеленски заяви, че преговорите между руски и украински представители ще бъдат 
възобновени днес в Турция, след като четвъртият кръг от преговорите приключи без голям напредък. Той очаква като 
резултат от преговорите да бъде договорен разговор между него и президента на Русия Владимир Путин. От Кремъл 
обаче обявиха, че официално такова искане от Киев не е постъпвало. 
Зеленски съобщи също, че над 3800 души вчера са успели да избягат от регионите на Киев и Луганск, но конвой със 100 
тона провизии все още се намира в Бердянск и не може да стигне до обсадения пристанищен град Мариупол. В 
изявлението си Зеленски каза, че руските войски са объркани: 
"Приключи 19-тият ден от нашата съпротива, от историческата война. Още един тежък ден, който все пак ни доближава 
до победата, доближава ни до мира в Украйна. Както и преди, врагът е объркан. Те не очакваха такава съпротива. 
Вярваха на своята пропаганда, която ги лъже от десетилетия за нас. Но те вече започнаха да разбират, че няма да 
постигнат нищо с война." 
 
√ Световната банка одобри близо 200 млн. долара допълнително финансиране за Украйна 
Световната банка одобри допълнително финансиране за Украйна в размер на близо 200 млн. долара, предаде Ройтерс. 
Те ще са допълнително и препрограмирано финансиране, освен 723-те милиона, одобрени миналата седмица, 
подпомагащи социалните услуги за уязвими хора в Украйна.  
Финансирането е част от пакет за подпомагане на стойност 3 млрд. долара, който преди време Световната банка обяви, 
че подготвя за Украйна през следващите месеци. 
Президентът на световната финансова институция Дейвид Малпас обясни, че в рамките на този проект ще бъдат 
отпуснати значителни средства ще бъдат отпуснати за подпомагане на грижите за украинските бежанци в приелите ги 
европейски държави. 
В глобален план Малпас призова хората да не се презапасяват с хранителни продукти и горива. Санкциите ще имат по-
голям ефект върху световната икономика, отколкото самата война, заяви президентът на Световната банка, но това може 
да бъде балансирано с увеличаване на производството. 
Икономиката на Украйна може да се срине с 35 процента тази година, ако войната не бъде прекратена. Под заплаха е и 
световната продоволствена сигурност, прогнозира Международния валутен фонд. 
 
√ Русия с ускорена процедура за банкрутиране на напусналите компании 
Изтеглянето на чуждестранните компании от Русия не е изгодно за никого. Това заяви в телевизионно интервю руският 
министър на финансите Антон Силуанов. 
В ефира на държавния телевизионен канал “Русия 24” Силуанов съобщи, че министерството на финансите е разработило 
ускорена процедура за банкрутиране на чуждестранните компании, които решат окончателно да напуснат руския пазар. 
В същото време Силуанов подчерта: 
„Бихме искали компаниите да продължат да работят тук, защото в руските и в чуждестранните компании работят руски 
работници, потребява се руска продукция, произвежда се допълнителен брутен вътрешен продукт“. 
Министърът на икономическото развитие Максим Решетников заяви от своя страна, че причините, поради които 
чуждестранните компании се изтеглят от Русия са по-скоро логистични, отколкото политически. 
„Въпросите, които поставиха на първо място бяха свързани с логистиката, с необходимостта от пренастройване на 
производствените вериги, с търсенето на доставчици в азиатските страни“. 
Междувременно президентският представител по правата на предприемачите Борис Титов подчерта, че новите западни 
санкции вредят в най-голяма степен на малкия и средния бизнес. От думите му стана ясно, че след започването на 
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военната операция в Украйна делът на засегнатите от санкциите предприятия се е увеличил от 26 на 84%. Титов се позова 
на резултатите от проучване на Института за икономически растеж “Пьотър Столипин” сред около 6 000 руски 
предприемачи. 
 
√ От петък падат и последните Covid ограничения за пътуване във Великобритания 
Британският министър на транспорта Грант Шапс потвърди, че всички оставащи ограничителни Covid мерки за пътуване, 
засягащи неваксинираните, ще бъдат отменени от петък, 18 март.  
В момента, всеки който пътува до Великобритания, трябва да допълва формуляр за локация преди 
пристигане.  Пътниците, които не са напълно ваксинирани трябва да правят тест преди тръгване, да попълват формуляра, 
и да си ангажират и платят PCR тест след пристигане.  
Изявлението на Шапс означава, че от петък пътниците, които не са напълно ваксинирани повече не трябва да правят тест 
преди тръгване и след пристигане на Острова.   
Няма де е необходимо и попълване на формуляр за локация. Хората, планиращи пътувания в чужбина, ще трябва обаче 
да се съобразяват с изискванията на другите държави.  
Грант Шапс посочи, че промяната е възможна благодарение на успешното масово ваксиниране и означава по-голяма 
свобода съвсем навреме преди Великден. Правителството работи върху спешни планове за справяне с нови варианти на 
вируса, които се очаква да бъдат обявени преди Великденските празници през април. 
 
3e-news.net 
 
√ Облекчени процедури за работа у нас за българи от Украйна предвижда законът 
За украинските бежанци също не е трудно да се включат в трудовия ни пазар, имат нужда само от един документ 
повече 
Българите от Украйна, които бягат от войната и идват у нас, най-лесно и най-бързо ще могат да се реализират на 
трудовия ни пазар. За самите украинци също няма да е особено трудно, но ще трябва да преминат през някои 
процедури, които не са в сила за чужди граждани от български произход. Никоя от тях не е сложна, повечето са 
ангажимент на държавните институции или на самия работодател, който ще наема чужденеца. Освен това има и 
допълнителни облекчения предвид ситуацията, като например, че Агенцията за бежанците вече е разположила свои 
изнесени пунктове по границите, от които пристигат бягащите от войната в Украйна. Но дори и да не подадат молбите си 
за получаване на статут или убежище у нас, те могат да го направят във всеки град в който или около който са се 
настанили. 
Хората с български корени 
Ако могат да докажат български произход, бежанците от Украйна свободно ще могат да започнат работа след 
пристигането си на територията на Република България. Едно от предимствата на сънародниците ни от други държави е, 
че могат да започнат работа дори и без да са получили разрешение да упражняват трудова дейност у нас. Необходимо е 
само да се регистрират в Агенцията по заетостта (АЗ). Единственото условия да се възползват от облекчението е да могат 
да докажат с някакъв документ, че имат български произход. Също така регистрацията в АЗ и започването на работа 
може да стане още преди да са получили разрешение за постоянно пребиваване на територията на нашата страна. Което 
обаче ще трябва да си изкарат, тъй като все пак не са български граждани. Ако пък имат двойно, в такъв случай просто 
трябва да се регистрират като граждани на Република България, тъй като за тях вече не са им необходими документите, 
разрешенията и процедурите, които са валидни за гражданите на други държави, пък били те и с български произход. 
В противния случай, когато човекът е гражданин само на друга държава, според нашето законодателство трябва да 
представи документ, който да установява българският му произход. За достатъчно доказателство се смята дори само 
един негов роднина по възходяща линия да е българин. Това означава бащата, майката или поне един от техните 
родители, т.е. да имат баба или дядо с български произход. Друго условие за регистрация в Агенцията по заетостта, е 
човекът с български произход да е сключил трудов договор с работодател в България, регистриран по нашето 
законодателство, който да е със срок от поне 6 месеца. Също така необходимите за самата регистрация на чуждия 
гражданин с български произход в нашата АЗ документи се подават от работодателя му, което също е облекчение за 
човека. В тази посока е и правилото, че всъщност това е регистрационна процедура, а не разрешителна, следователно 
няма как Агенцията да откаже да регистрира като работещ чуждият гражданин от български произход. 
Освен трудовият договор да трябва да бъде регистриран в АЗ, за сключването му задължително се уведомява и 
териториалното поделение на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ). Срокът и за двете процедури 
е 7 дни след сключването на договор, като и за втората ангажимент има работодателят. Уведомяването на ГИТ е 
необходимо тъй като тя осъществява специализирана контролна дейност във връзка със заетостта на чужденци у нас. В 
тази връзка ГИТ контролните органи имат право да посещават всички обекти на работодателите, където се осъществява 
работа, както и да изискват лични документи, включително и от пребиваващите и работещите там чужденци. 
Хората без български произход 
Ако бежанец от Украйна няма български произход или има такъв, но не може да го докаже според изискванията на 
Закона за чужденците в Република България или Закона за българите, живеещи извън Република България, той вече ще 
се счита за чужденец и няма да може да се възползва от по-специалните права, които му дава нормативната уредба у 
нас, ако има български произход. Въпреки това обаче и при този сценарий процедурите не са сложни и времеемки, а 
дори има и облекчени за определени видове заетост. 
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Такива са предвидени за сезонната. Ако започнат такава, украинските граждани (както и такива от която и да било трета 
страна) могат да разчитат на облекчена процедура. Тя обаче е в сила само в случаите, че сезонната работа ги ангажира 
със срок до 90 дни. Освен това те имат право на такава заетост за въпросните 3 месеца само веднъж в рамките на 12-
месечен период. Българската нормативна уредба и по-специално Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност 
(ЗТМТМ), определя възможност за наемане на чужденци за 90 дни при облекчени процедури, когато те биват наемани 
като сезонни работници в сферата на селското, горското и рибното стопанства, както и в хотелиерството и 
ресторантьорството. За всички други сектори украинските бежанци няма да могат да се възползват от облекчените 
процедури, но това не означава, че нямат право на работа у нас, напротив. Друга особеност, ако български фирми ги 
наемат за сезонни работници, е ограничението, че 90-дневният временен трудов договор може да се случва максимум 
за такъв период, но също така и че договорът може да бъде само един. С други думи няма как украински бежанец 
следващата седмица да започне работа в някое горско стопанство, но след месец да си намери по-добра в кухнята на 
някой ресторант и да се премести. Също така 90-дневната работа не може да бъде прекъсвана, т.е. някой български 
работодател да наеме украинец за месец април, след това да го освободи и да го наеме отново за месеците юли и август. 
Отново както и при наемането на чужди граждани от български произход работодателят ще трябва да регистрира 
подписания трудов договор с чужденеца в Агенцията по заетостта. Възможно е обаче да се изисква и представянето на 
виза за пребиваване у нас на лицето от другата държава, макар това условие да е валидно само в някои случаи. Дори и 
това да не е необходимо в конкретния случай, регистрацията на договора в АЗ е задължителна. Всичко това пък е 
продиктувано не само от българското законодателство, но и от Директива 2014/36/ЕС относно влизане и престой на 
граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници. Отново, както и при хората с български произход, за 
сключването на трудовия договор трябва да бъде уведомена и Главна инспекция по труда. 
Изисквания към работодателите 
При наемане на чужденци за сезонна работа, например украинци, са налице и някои изисквания към българските им 
работодатели. Според закона те нямат право да им предлагат по-лоши условия на труд и заплащане спрямо тези, при 
които биха наели българи. Също така работодателят може да се наложи да осигури на чужденеца-сезонен работник 
жилище, което също и да отговаря на всички изисквания за безопасност и здраве. Той ще трябва да може да го ползва до 
края на договора си. Ако наетият чужд гражданин не разполага с място, където да живее и се наложи работодателят да 
му го осигури, между двамата се сключва и договор за наем. Сумата по него трябва да бъде съобразена с получаваното 
от сезонния работник възнаграждение и с качеството на жилището, казва законът. 
Освен това работодателят трябва да поеме и транспортните разходи по идването на наетия от него за сезонна работа 
чужденец. В конкретния случай с украинците обаче до изпълнението на това условие едва ли ще се стигне, тъй като тези 
от тях, които решат да останат в България и да започнат работа, вече ще са пристигнали. 
Българските фирми имат изискването да покрият и изискуемите за наемането на чужденец застраховки и осигуровки. Те 
обаче са за негова сметка и не могат да бъдат приспадани от заплатата на чуждия сезонен работник. Това правило се 
прилага и по отношение на направените разходи за транспорт, както и наема за жилище, ако то ще бъде осигурявано от 
работодателя. 
Регистрираните като бежанци 
Облекчена процедура за назначаване от български работодател ще има и за украинците, които са регистрирани у нас 
като бежанци. Нещо повече, от тях ще могат да се възползват дори и тези, които само са подали молба за международна 
закрила, но тя все още не е получила одобрение. По принцип срокът за това е до 3 месеца, но в случаите, когато отговор 
все още няма и това не е по вина на чужденеца, той може да започне или ако вече е започнал, да продължи да работи и 
без получен статут. При тези обстоятелства на бежанците няма да им се изисква и разрешение за работа в България. 
Когато получат положителен отговор на молбата си пък те автоматично ще имат право да работят отново без 
специалното разрешение за работа. 
От всички тези права могат да се възползват не само избягалите от Украйна у нас, но и членове на техните семейства, на 
които е предоставено право на убежище или международна закрила в България, съответно и да се възползват от това да 
работят без да имат разрешение за достъп до пазара на труда в нашата страна. Хората, които имат статут на бежанец или 
хуманитарен статут, могат да се регистрират също и като търсещи работа в Бюрата по труда, като това се прави по 
постоянен или настоящ адрес на пребиваване. 
При сключването на трудов договор по тези процедура, отново работодателят е този, който трябва да го регистрира с 
Агенцията по заетостта. Освен договора, пред институцията ще трябва да се представят и още няколко документа – 
заверено от фирмата или наемащата институция копие от договора, независимо дали е срочен или безсрочен (срочен 
може да бъда и при условие, че чужденецът има разрешение за пребиваване у нас само за определен срок), декларация, 
копие на документа, на чиято база чуждият гражданин има право да пребивава у нас, както и служебна бележка от 
Държавната агенция за бежанците. Пак съществува и изискването на уведомяване и на ГИТ, което пак е ангажимент на 
работодателя. 
Къде могат да намерят работа 
Още в началото на войната в Украйна и първите сигнали за бежански поток, от Българската стопанска камара обявиха, че 
у нас могат да се намерят работни места за около 200 000 украинци. Информацията в следващите дни потвърдиха и от 
други бизнес организации. Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер се срещна във Варна с едни от първите 
избягали от Украйна инженери, след което потвърди, че те могат да започнат работа в българската IT сфера. Същото 
мнение изразиха наскоро и от Българската търговско-промишлена палата. Като уточниха още, че секторите, където биха 
могли да започнат работа украинските бежанци, са още строителството, текстилната промишленост, индустрията, 
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туристическият бранш. От БСК пък обявиха, че интерес към квалифицирани кадри има на практика от всички сфери на 
икономиката. Такъв са изразили вече и от големите търговски вериги, от транспортния сектор. 
Здравеопазването също е сектор, в който България изпитва недостиг на квалифицирана работна ръка или на такава 
изобщо. По време на изслушването й в ресорната парламентарна комисия в четвъртък министърът на здравеопазването 
Асена Сербезова потвърди, че украински лекари и медицински сестри могат да бъдат назначавани, стига да искат да 
упражняват своите професии у нас. Предвид спецификата обаче ще трябва да преминат през определени процедури. 
Едната ще е да държат изпит по български език. Втората и по-сериозна ще е да се явят на изпит по специалността си. 
Паралелно с това България ще организира и процедура за проверка на самото обучение, през което са преминали 
украинските медици. Според думите на Сербезова повереното и ведомство, заедно с образователното, вече работят за 
организирането на съкратена такава процедура. 
 
√ Търговският дефицит на България със страните от ЕС се задълбочава през 2021 година 
Салдото за 2021 година възлиза на минус 1 071.5 млн. лева, спрямо минус 736.7 млн. лева през 2020 година, сочат 
обобщените данни на НСИ 
През 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 26.3% спрямо 2020 г. и е в размер на 45 266.5 млн. лева, а 
основни търговски партньори на нашата страна са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които 
формират 69.1% от износа на България за държавите - членки на ЕС. 
В същото време вносът на стоки в България от ЕС през миналата година се увеличава с 26.7% спрямо 2020 г. и е на 
стойност 46 338.0 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, 
Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария. Това показват обявените днес данни на Националния статистически институт 
(НСИ). 
От тях става ясно, че търговският дефицит е отрицателен в размер на 1 071.5 млн. лева и като се има предвид, че 
търговското салдо с ЕС и през предходната 2020 година също беше отрицателно в размер на 736.7 млн. лева, а това 
означава, че търговският дефицит на България със страните-членки на ЕС се задълбочава. 
Освен това, и за последния месец на миналата година търговският дефицит е отрицателен, в размер на 34 407 млн. лева, 
при износ за 3 889.6 млн. лева за декември 2021 година, спрямо внос за 4 489.0 млн. лева. 
През 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, 
най-голям ръст в сравнение с 2020 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен 
произход“ (105.6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (98.6%) (табл. 4 от приложението). Спад се 
наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.8%). 
При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2021 г. най-голямо 
увеличение спрямо предходната година е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен 
произход“ (168.2%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите. 
 
√ Спад с 6.9 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 583.22 лв. за MWh с ден за доставка 15 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 583.22 лв. за MWh и обем от 85 076.30 MWh с ден за доставка 15 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 6.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 603.78 лв. за MWh, при количество от 45 939.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 136.80 MWh) е на цена от 562.66 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа 
Борсата стартира при средна цена от 486.85 лв. за MWh и количество от 3124.2 MWh. 
Най-ниската стойност от 469.54 лв. за MWh (3208.9 MWh) е отчетена за 04 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 868.18 лв. за 
MWh при количество от 3398.6 MWh. Висока е и постигнатата стойност за 08 часа – 664.14 лв. за MWh (4075.4 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е на ниво от 517.57 лв. за MWh при количество от 3079.7 
MWh. 
Спрямо стойността от 626.56 лв. (266.00 евро) за MWh за 14 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 15 март 2022 г. се понижава до 583.22  лв. за MWh (спад с 6.9 %) по данни на БНЕБ или 298.19 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 092.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 522.86 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 33,15%  2164.37 
Кондензационни ТЕЦ 47,25%  3085.29 
Топлофикационни ТЕЦ 5,76%   375.98 
Заводски ТЕЦ 2,05%   133.68 
ВЕЦ 0,50%   32.69 
Малки ВЕЦ 1,47%   95.87 
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ВяЕЦ 1,04%   68.18 
ФЕЦ 8,06%   526.23 
Био ЕЦ  0,72%   46.88 
Товар на РБ     5421.34 
 
√ Слабо понижение на цените по енергийните борси в Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 317,80 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 298,71 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 317,80 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 15 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 347,87 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 287,74 
евро/мвтч. Най-високата цена от 568,21 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
240,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 653,6 мвтч. Това ще бъде и най-високата цена в Европа 
за този ден. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 15 март ще бъде 298,71 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 168,76 гвтч. Максималната цена ще бъде 443,89 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 240,07 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 15 март е 304,35 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 326,14 евро/мвтч. Най-високата цена от 405,02 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 
ч тя ще бъде 240,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 72 713,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 15 март на Словашката енергийна борса е 302,28 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 405,02 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 240,07 евро/мвтч. 
На Чешката енергийна борса базовата цена ще бъде 300,54 евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 20 ч и тя ще 
е 405,02 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 240,07 евро/мвтч. 
 На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 15 март е 301,84 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
325,41 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 65 095,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 405,02 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 240,07 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 300,54 евро/мвтч на 15 март. Пиковата цена ще бъде 322,65 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 449 202,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 405,02 евро/мвтч. В 2 ч се очаква и най-ниската цена от 240,07 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси попаднаха в спиралата на санкциите, а ценовите нива от 300 - 400 евро за 
MWh са най-доброто доказателство 
Санкции и цени. Нестабилен пазар. Газови борси, на които цената на синьото гориво ту скача, ту се понижава при 
поддържане на много високи амплитуди. Ценови нива,  които водят до нервна криза особено индустрията. Нещо повече 
– до отказ от бизнес. При стойностите, отчетени на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през 
миналата седмица няма как да не се случи затварянето на редица бизнеси. Взаимовръзката между газовия пазар и този 
на емисии внася допълнително напрежение. 
Не трябва да се забравя обаче, че високите ценови нива не са само в резултат военните действия.  Те са само 
допълнителен фактор към онези стари причини, които бяха наречени „ефект от възстановяването на икономиката от 
коронавируса“. Времето, когато в сегмента „ден напред“ изглеждаха плашещи цени от 250 евро за MWh не са чак така 
далечни. 
Факторът „война-санкции“ на фона на продължаващото вихрене на Covid даде своя принос – ценовите нива успяха да 
стигнат до 400 евро за MWh. Казват, че високите стойности са заради несигурността и то основно на газовия пазар. 
Сигурно е така. Сигурно има значение. Но това изречение има своето продължение – несигурността на пазара е и заради 
опасенията за бумеранга  наречен „санкции“. Досега за тях пазарът имаше само предчувствие. Сега ще започнат да се 
виждат резултатите.  Пазарът вече е в спиралата на санкциите. Изходът оттам не може да стане с регулиране, или ако 
има такова, то ще е съпроводено със силно изкривяване на пазара, висока корупция, с която всички искат да се борят и, 
изходът от която е известен – край на средната класа, обедняване и движение по посока на нов политически ред. 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ вече са в спиралата на санкциите. Няма нужда от 
доказателства. Ценовите нива говорят достатъчно добре. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през десетата седмица в страните от Европа достига 54 312.0 GWh. 
Към 17.24 часа (по Гринуич) към 13 март тази година производството на електроенергия в ЕС достига до обем от 49 472.2 
GWh, според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E. От това общо производство на фосилните горива се пада 
дял от 39.2% или 19 368.5 GWh (на кафявите въглища – 9.2 %, а на каменните – 8.9%). Газът държи дял от 17.1 % (84.82.8 
GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 24.7% или 12 225.9 GWh. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 17 877.7 GWh или 36.1 %. Вятърните централи на 
сушата са произвели обем от 7 539.1 GWh или 15.2%, а офшорните - от 962.0 GWh или 1.9 %. Слънцето в този период от 
годината все още е със слаб дял – 6.5 % или 3206.7 GWh. 
Предвид данните, отчетени седмица по-рано отчетливо се забелязва подобряване на данните за приноса на 
възобновяемите източници и в частност увеличаване на производството, както от слънчеви, така и от вятърни мощности, 
а на този фон свиване на дела на газа. 
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Цените 
Отминалата седмица стартира с високи ценови нива, надхвърлящи 410 евро за MWh, с изключение на 
електроенергийните борси в България (БНЕБ, IBEX), Гърция (HENEX), Полша и Нидерландия. С ден за доставка 8 март 
тенденцията за ръст в сегмента ден напред на европейските електроенергийни борси се засили. Ценовите нива скочиха 
на някои от борсите над 550 евро за MWh. Под 500 евро за MWh останаха стойностите единствено на 
електроенергийните борси в България (БНЕБ, IBEX) – 429.29 евро за MWh, при ръст с 38.22 % (310.58 евро за Mwh с ден за 
доставка 7 март), Гърция – 426.9 евро за MWh (ръст с 52.5 % спрямо 279.94 евро за MWh за 7 март), както и Белгия (при 
скок с 12.4 % до 461.95 евро за MWh) и Нидерландия (повишение с 12.93 % 443.32 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси увеличението варираше от 18.89 % () от 410.1 до 487.57 евро за 
MWh) в Германия и 28.41 % (от 421.05 до 540.66 евро за MWh) във Франция, както и 30.38 % в Австрия (от 426.36 до 
555.45 евро за MWh). Цените достигнаха нивото от 542.78 евро за MWh и 544.98 евро за MWh и на Иберийския пазар 
(Португалия и Испания при скок с 22.65 % и 23.15 % съответно). 
На електроенергийните борси в Унгария и Румъния, с които доскоро страната ни влизаше в една що-годе устойчива 
ценова зона повишението в сегмента „ден напред“ достигна до 24.85 % (544.73 евро за MWh за 8 март спрямо 436.3 евро 
за MWh с ден за доставка 7 март) и 23.83% в Румъния (до 540.99 евро за MWh спрямо отчетените 436.3 евро за MWh за 
седми март). 
Най-ниска очаквано бе постигнатата цена на електроенергийната борса в Полша – 171.9 евро за MWh (плюс 24.38 % в 
сравнение със 138.21 евро за MWh в рамките на предишната сесия), а най-висока в Италия – 587.67 евро за MWh (плюс 
29.58 % в сравнение с не по-малко високата цена от 453.51 евро за MWh за 7 март). 
Въпреки наблюдаваното понижение на всички европейски електроенергийни борси, нивата останаха значително по-
високи и с ден за доставка 9 март. Понижението в „ден напред“ варираше от 2.5 % (432.22 евро за MWh) в Нидерландия 
и 8.5 % в Германия (446.25 евро за MWh), както и 13.1 % (473.30 ) в Унгария и Словакия до 18.6 % в Румъния (439.68 евро 
за MWh) и 21.2% в Италия (463.01 евро за MWh). 
Високите ценови нива останаха и с ден за доставка 10 март, въпреки наблюдаваното поредно понижение. Тази картина 
се повтори и с ден за доставка 11 март с опит за засилване на тенденцията, забързване с цел по-бързо достигане на по-
нормални ценови нива, сочи статистиката на enerylive.cloud. Съществено се различават обаче темповете на спад, 
разликите в постигнатите стойности – от 4.3% (371.49 евро за MWh) в Италия и 5.3 % (307.33 евро за MWh) в Унгария до 
8.0 % (293.92 евро за MWh) в България и 9.3 % (294.44 евро за MWh) в Румъния та до 24.1 % (278.65 евро за MWh) във 
Франция и 37.8 % (184.31 евро за MWh) в Чехия до 71.2 % (80.44 евро за MWh) в Германия. 
Понижението на цените на Иберийския полуостров (Испания и Португалия) достигна 23.0 % до 284.58 евро за MWh. 
Над 300 евро за MWh останаха ценовите нива в Словакия (спад с 5.4 % до 306.83 евро за MWh) и Словения (понижение 
със 17.2% до 319.32 евро за MWh). 
С ден за доставка 12 март бе наблюдавана слаба разнопосочност. Увеличение бе отчетено на четири от европейските 
електроенергийни борси - в Белгия стойността достигна 186.90 евро за MWh, Германия – 124.25 евро за MWh, 
Нидерландия – 222.94 евро за MWh и Полша – 134.13 евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси бе отчетено понижение от 5.3 % (263.96 евро за MWh във Франция) и 
10.2 % (284.25 евро за MWh) в Сърбия до 17.1 % в Чехия (152.84 евро за MWh) и 16.6 % в Гърция (261.30 евро за MWh) . 
Стойността на БНЕБ се понижи с 14.3 % до 251.80 евро за MWh, в Румъния при спад с 11.1 % - до 261.74 евро за MWh и 
Унгария – до 262.12 евро за MWh (минус 14.7 %). 
С ден за доставка 13 март бе наблюдавана по-висока разнопосочност като на 11 от европейските електроенергийни 
борси в сегмента „ден напред“ бе отчетено повишение, което варираше до 266.00 евро за MWh за БНЕБ и Гърция – 
266.65 евро за MWh. В този диапазон останаха и нивата, постигнати в Унгария – ръст до 268.86 евро за MWh и Румъния – 
270.31 евро за MWh. 
На останалите електроенергийни борси бе отчетено понижение от 5.2 % (250.32 евро за MWh) във Франция и 7.4 % в 
Германия до 115.10 евро за MWh и 22.6 % (144.68 евро за MWh) в Белгия и 35.1 % (до 86.99 евро за MWh) в Полша. 
Новата седмица стартира с ръст като на 11 от европейските електроенергийни борси в сегмента ден напред цените са 
над 300 евро за MWh – в диапазона до 310-320 евро за MWh. На останалите борси, с изключение на Полша (154.18 евро 
за MWh) ценовите нива – 275-300 евро за MWh. 
Петрол, газ, СО2 
Само седмица по-рано, на 8 март цената на петрола сорт Brent успя да достигне 127.98 долара за барел. Тази седмица 
сорт Brent се установи на 112 долара за барел. Някои потриват ръце от спада, но истината е, че цената остава на едно от 
най-високите си нива от 2008 г. Това е почти два пъти над отчетените 62.4 долара за барел преди година. И още едно 
сравнение - преди две седмици в началото на военните действия в Украйна, когато първото увеличение бе факт, 
средната цена бе на ниво от 97.22 долара за барел. 
Нивото на несигурност на петролния пазар като цяло остава високо и подобно на останалите пазари всяка прогноза ще е 
несигурна. 
През изминалата седмица САЩ наложиха санкции върху вноса на петрол от Русия, а това още повече засили опасенията 
сред участниците на пазара. Ограниченията, политическите изявления от страна на европейските лидери и на САЩ ще 
продължат да движат залозите. Участниците на пазара не са въодушевени от резултатите от преговорите за мирно 
разрешаване на конфликта в Украйна, но все още таят някаква надежда. Няма движение на ниво ОПЕК, но има желание 
за връщане на пазара и на Иран, и на Венецуела. Предвид настоящата ситуация не на пазара, а в света това не изглежда 
примамлив вариант. В случай, че има достатъчно добри сигнали може да се очаква спад до нивото от 100 долара за 
барел. 
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Засега обаче подкрепата е за по-високите цени. 
Що се отнася до синьото гориво, пазарът демонстрира силна неустойчивост и експертите не се наемат да прогнозират в 
каква посока ще поемат ценовите нива. Внимателното говорена на различни консултантски компании сочи, че в резултат 
на военните действия в Украйна стойността на синьото гориво може във всеки един момент да изненада с по-високи 
цени. От една страна в резултат на спиране на руските доставки, но заради прекъсване на газова инфраструктура, от 
друга – в резултат на по-скъпия втечнен природен газ. 
Така че няма нищо неочаквано предвид ситуацията на газовите борси през миналата седмица. Наблюдаваната ценовата 
динамика говори и за първите резултати от спиралата на санкциите. Рисковете от засягане на газотранспортната 
инфраструктура съпътстват всекидневната динамика. Опасенията за доставката на руски газ, който все още държи дял от 
40 %,от европейския пазар, независимо от военните действия продължават действат на пазара стресиращо, а 
спекулативните фактори успяват да се възползват във всеки един момент. Цените на газа успяха в рамките на една 
седмица да стигнат от високото ниво от 245 евро за MWh (постигнати на 8 март) и да спаднат наполовина. Пазарите се 
успокоиха, на пазара се върна, макар и отчасти някакъв оптимизъм, след като мина през цени от 206 – 150 – 130 евро за 
MWh. Въпреки това нивото на несигурност остава високо и затова очакването е за запазване на волативността по 
отношение на газовите договори.. 
Към това трябва да се прибавят и прогнозите за времето. Всеки по-студен ден в зависимост от други странични фактори 
може понякога да доведе до разлика от десет процента в цената.. Студеното време, което ако продължава достатъчно 
дълго ще означава, че потреблението на газ няма да спадне до нивото отпреди година, а състоянието на запълване на 
европейските подземни газохранилища остава на трагично ниско ниво. 
Преди месец цената на газовите фючърси все пак се движеше на ниво от 74.03 евро за MWh, седем дни по-късно нарасна 
до 94 евро за MWh, а войната в Украйна даде ход за постигането на стойности до 147 евро за MWh. Цената от 245 евро за 
MWh на 8 март и връщането й до стойността от 134.50 - 133.00 евро за MWh през втората седмица на месец март не е 
успокояващо. 
Що се отнася до фючърсите за правата на емисиите, то през изминалата седмица те успяха да наваксат загубите. 
Тенденцията, люшкаща се между необходимостта от декарбонизация и цената за осъществяването й, и стойността на 
газа продължава да се приема от пазарите като някакъв резерв. 
Преди около месец цената на фючърсите на СО2 по индекса ICE EUA на борсата ICE спря на ръба на 100 евро за тон, но 
през последните две седмици остава на средно ниво от малко над 70 евро за тон. Явно е, че този толкова спекулативен 
пазар отново започна да потрива ръце в резултат на още по-силните призиви за декарбонизация. До изясняването на 
картината, играчите на пазара на СО2 леко се покриха, но твърдият тон за зелената насока на Европа ги върна на пазара с 
още повече ентусиазъм. Играчите вече придобиха опит и са наясно от механизма, който може да изтласка стойностите за 
дни до психологическата граница от 100 евро за тон. 
Тенденции 
Европа подготвя пореден завой в енергетиката. Не на философията. Зеленият пакет с политическото говорени си остава. 
Лошото е, че заради настоящата ситуация на напрежение въпросът с въглеродния отпечатък и плащането на 
въглеродните данъци, който присъстваше в дневния ред от срещата на високо ниво на ЕС на 10-11 март не получи 
достатъчна публичност. Защото бизнесът, индустрията ще продължи да работи и след приключване на военните 
действия. 
Иначе, по предварителни данни този път европейските лидери са се вторачили в борсите. По-скоро в борсата на газ. 
Преди дни гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се похвали как направените от него предложения са довели до спад 
на цената на газа на борсата с петдесет процента. Сега новото предложение е подобно на това, което се наблюдава на 
Лондонската борса на метали по отношение на никела – ограничение върху скока на цената до 10 %, така че да се намали 
влиянието върху цените на електроенергията. 
Предстои да разберем дали ще се случи. Друг е въпросът дали това ще бъде пазар. Регулиране по този начин може да 
доведе до изкривяване от една страна, а от друга да предизвика коментари, които ще доведат до изкривяване на други 
пазари. В този смисъл преди време имаше предложение за налагане на мораториум върху цената на СО2, но то остана 
като глас в пустиня. 
Каквото и да се говори, става въпрос за функционирането на пазар в ситуация на военни действия. Става въпрос за 
санкции, икономическите последствия, от които може да доведат икономиката до кризисна ситуация. Става въпрос за 
пари, за пазари, които предстои да бъдат преструктурирани. Начинът, по който това става не се харесва. Сам по себе си 
този начин залага основите на още по-голям конфликт. 
 
√ Каква ще бъде цената, ако се спре предлагането на руски петрол на западните пазари? 
Анализаторите виждат потенциал за цени от повече от $200/барел, ако става все по-трудно за западните страни 
да купуват суров петрол от Русия 
Президентът на САЩ Джо Байдън може да е готов Европа да не се присъедини към ембаргото му за внос на руски 
петрол. Но решението на Shell да се ангажира да не купува повече руски петрол и постепенно да го изключи изцяло от 
веригите си за доставки през следващите седмици, служи като напомняне, че дори ако страните все още не са 
официално забранили вноса от Русия, то купуването, плащането и осигуряването на  финансиране за търговия с петрол с 
Федерацията вече се оказва предизвикателство в много юрисдикции. Следвайки примера на САЩ във вторник, 
правителството на Обединеното кралство изчисли, че 70 процента руски петрол се борят да намерят купувач за стоката. 
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Така че не е изненада, че анализаторите се борят да се опитат да определят цената на въздействието от 
възстановяването на глобалните доставки на суров петрол, където руските обеми на практика са замразени в 
Атлантическия басейн или, което е още по-сериозен финансов проблем – те не могат да намерят дом никъде. 
И покачването изглежда е подходяща дума. Например, наскоро консултантската компания Rystad Energy прогнозираше 
цена от $200/ барел на фона на загубата на 3,5-4,0 млн. барела на ден руски доставки за пазара. До сряда сутринта 
консултантите повиши най-лошия си сценарий - до 4,3 милиона барела на ден от загубените руски доставки, ако 
западните страни се присъединят към ембаргото на САЩ, а Китай и Индия запазят стабилните си покупки. Тогава цената 
на черното злато ще се повиши до 240 долара за барел. „Ако повече западни страни се присъединят към САЩ и наложат 
петролни ембарго на Русия, това ще създаде дупка от 4,3 милиона барела на ден на пазара, която просто не може да 
бъде бързо заменена от други източници на доставки“, казва ръководителят на петролните пазари на Rystad, Бьорнар 
Тонхауген . 
„Цените на петрола следователно трябва да се повишат, за да унищожат достатъчното търсене и да стимулират 
реакцията на предлагането чрез по-висока активност – и двата фактура се случват с времеви интервал от няколко месеца. 
Така ще се възстанови баланса на пазара при по-висока пресечна точка на предлагане, търсене и цена, категоричен е 
експертът. 
„Този праг потенциално може да бъде до 240 долара/барел, което ще ограничи търсенето на международния пазар в 
достатъчна степен през следващите шест месеца както чрез пряко въздействие върху цената, така и чрез косвено 
въздействие върху БВП“, продължава той. 
Колкото по-високи са цените, толкова по-големи са шансовете глобалната икономика да влезе в рецесия през четвъртото 
тримесечие на 2022 г. „Цена на петрола от $240/барел ще предизвика глобална рецесия, като тези нива на практика ще 
се самоунищожат само за няколко месеца, след което цените ще паднат рязко. 
Само ден по-рано ръководителят на анализите при Rystad, Пер Магнус Нисвийн, обрисува по-малко бича картина на 
пазара, макар не особено различаваща се. „Русия изнася около 7,5 милиона барела на ден, ако включите и петролните 
продукти, а Китай взема 2 милиона барела на ден от това“, каза той. „Ако имате теоретичен случай, че не трябва да 
позволяваме на никой друг да купува този петрол, вероятно ще бъде много трудно за пазара. „Но ние смятаме, че в най-
лошия случай, нещо като 3,3-4,0 милиона барела на ден може да бъде извадено от световния пазар на доставки поради 
много тежки санкции, както и някои ангажименти, който Китай може да изпълни“, продължи той. 
Допълнително производство 
От Rystad смята, че на фона кризата с руския петрол ще се появят допълнителни производства, за да се опита да запълни 
празнината в доставките. Такова производство може да видим дори и от САЩ. До края на годината вече включваше още 
1 милион барела на ден, но сега добави още 600,00 барела на ден към тази цифра. „Изглежда, че сега има някакъв 
социален лиценз за повече сондажи за Украйна“, смята Нисвийн. 
ОПЕК също може да се засили продукцията, не на последно място чрез „извънредно освобождаване“ на запаси от 
петрол, прогнозира той. „Сделка с Иран може да се сключи по-бързо и това също може да предостави над 1 милион 
барела за пазара“, предполага още Нисвийн. 
„Ускорената сделка с Иран определено ще донесе известно спокойствие на петролните пазари“, съгласява се старшият 
анализатор на петролните пазари на Rystad, Луиз Диксън. „Въпреки това, рискът от интерпретирания недостиг на 
доставки се случва тук сега на пазара и барелите, които идват от включените ирански находища, всъщност не са в 
състояние да се увеличат напълно за период от около 3-6 месеца. 
Съществува също така възможността Саудитска Арабия да действа независимо от своите съюзници по ОПЕК+, които, 
разбира се, включват и Русия, и да предостави част от 2-та милиона барела на ден незабавно, заради наличния свободен 
капацитет, който притежава тя и ОАЕ. „Интересно е да се отбележи, че Саудитска Арабия гласува в подкрепа на 
резолюцията на ООН [за осъждане на инвазията на Русия в Украйна], докато ОАЕ се въздържаха“, казва Нисвийн. 
„Мисля, че това е знак, че можем да видим някои реални действия от Саудитска Арабия за увеличаване на доставките на 
петрол в бъдеще, може би едностранно, без да имаме съгласието на ОПЕК. 
„Европа ще бъде основният потребител, засегнат от промените в петролните доставки заради преминаването от средно 
киселия сорт Урал към други смеси от ОПЕК“, смята Диксън. „Но все още не сме виждали от ОПЕК демонстрирани 
възможности за увеличаване на производството. Първо трябва да видим от четири или пет основни страни от ОПЕК 
[Саудитска Арабия, ОАЕ, Иран и Ирак] не само ангажимент, но и действително демонстрирано увеличение на 
производството, което ще се появи на пазара през следващите няколко месеца. 
Анализаторите Крис Уитън и Дейвид Раунд от американската инвестиционна банка Stifel имат малко по-малко бичи 
възгледи за пазара, като приемат, че повечето руски барели няма да бъдат загубени за пазара при по-широк западен 
бойкот, но до голяма степен ще могат да намерят купувачи на изток от Суецкия канал. Но те все пак прогнозират, че 
„пренасочването на търговските потоци ще доведе до временно разместване на пазарите, което може да доведе до 
високи цени на петрола – между 130 и 200 долара за барел – между сега и края на 2022 г. 
Обръщане на търговските потоци 
„Смятаме, че замяната на който и да е от този руски петрол на европейските пазари ще изисква обръщане на настоящите 
търговски потоци на петролния пазар“, смятат анализаторите. „В момента руските търговски потоци са предимно на 
запад, докато потоците от производителите на петрол от Близкия изток са предимно на изток към пазарите на Азия. Ако 
Европа трябваше да замени всичките си 4 милиона барела/ден петрол от Русия, това ще трябва да бъде заменено от 
производители от Близкия изток и от Африка. 
Но дори и в този по-оптимистичен сценарий, Stifel все още вижда ограничения, които ще премахнат някои руски 
доставки от пазара. Например, ако руски петрол не може да потече към Европа през тръбопровода Дружба, този суров 
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петрол ще трябва да се изнася през западните пристанища, тъй като в руската система няма капацитет, който да го 
премести на изток. 
Но банката оценява само на 600 000 барела на ден свободния капацитет в пристанищата  в Новоросийск на Черно море и 
Приморск и Уст-Луга на Балтийско море. За сравнение по петролопровода „Дружба“ преминават по 900 000 барела на 
ден. 
Рафиниращата индустрия на Европа също трябва да има достатъчен свободен капацитет, за да замести вноса на руски 
петрохимически продукти, добавят от анализаторите на Stifel. При оценка на 4 милиона барела на ден неизползвани 
мощности в сравнение с 2,5 милиона барела на ден от руския внос. 
„[Но] не е ясно дали целият този капацитет може да произведе продукт с необходимата спецификация за съдържание на 
сяра от 10ppm и ние смятаме, че има вид „стъклен таван“ на времето на работа на рафинерията от около 95%“, 
предупреждават анализаторите. 
 
Сега 
 
√ Радев поиска охрана на небето с български изтребители и летци 
Президентът, военният министър и генералите се сетиха, че не може да има поддръжка на самолетите ни от 
Украйна, Русия или Беларус 
Президентът Румен Радев поиска охраната на въздушното ни пространство да става от български самолети с български 
екипажи. Това става ясно от официално съобщение на президентството след спешна среща на държавния глава с 
министъра на отбраната Драгомир Заков, началника на отбраната адм. Емил Ефтимов и командира на ВВС ген.-майор 
Димитър Петров. Според публичната информация те обсъдили "предизвикателствата пред гарантирането на въздушния 
суверенитет на България". 
"Президентът постави въпроса за предприемането на неотложни мерки за осигуряването на охраната на въздушното ни 
пространство от български самолети с български екипажи. Предложените възможности в тази насока от Министерството 
на отбраната изискват задълбочен анализ, както и своевременни и адекватни решения в условията на усложнена 
геополитическа обстановка, беше подчертано на срещата", добавят от президентството. 
От съобщението, в което са пожеланията за това да се пази българското небе от български самолети, обаче изобщо не 
става ясно как точно ще става това. Проблемът възниква заради това, че България не може да поддържа и да ремонтира 
самолетите си МиГ-29 нито чрез Русия, нито чрез Беларус, нито чрез Украйна. И това ще е валидно години наред. 
Страната ни има общо 15 МиГ-29, което стана ясно през 2017 г. от обществена поръчка за над 80 млн. лв за интегрирана 
логистична поддръжка, спечелена от Русия.  
На практика това са най-добрите самолети, с които в момента разполагат ВВС. Тогава стана ясно, че България има 12 
МиГ-29А и 3 МиГ-29УБ. Част от тези самолети дават задължително бойно дежурство, а друга част се използват за 
тренировки на  военните пилоти. Включително и от изявления на официални лица е ставало ясно, че от всички тези 
самолети обичайно летят половината, което прави в общи линии 4 двойки, на каквито летят миговете. Наскоро България 
успя да ремонтира в Беларус и 8 СУ 25, но и те няма как да бъдат обслужени отново там, предвид ситуацията около 
войната. Може да се окаже в един момент, че само Полша може да е някакво спасение, поне за МиГ-29. Преди няколко 
години имаше сделка точно с Полша за двигатели за машините. 
Само преди няколко дни президентът Румен Радев заговори остро за проблемите на българския въздушен суверенитет 
като за целта използва информацията, че платените от България на САЩ 8 F-16 ще се забавят, като се заговори дори, че те 
ще бъдат получени 2 години по-късно - т.е. от 2025 г. нататък. 
„Това е изключително тревожно за нашите въоръжени сили. Поставя на изпитание личния състав. Има рискове България 
да загуби въздушен суверенитет, рискове България да загуби възможността да охранява сама своето въздушно 
пространство, което е въздушно пространство на НАТО“, предупреди тогава държавният глава. В отговор на въпрос с 
колко ще закъснеят новите машини, които трябва да пазят българското небе, Радев посочи, че „Бойко Борисов и неговото 
правителство“ трябва да кажат „при какви условия са подписали договора“ за изтребителите. 
В момента за охраната на въздушното пространство ни помага Испания. Това става по т.нар. еър полисинг, в който 
участват 4 самолета Eurofighter EF-2000 Typhoon II и 130 военнослужещи. Теса тук до 31 март. След това те ще бъдат 
заместени от нидерландски изтребители, като за първи път българското въздушно пространство ще бъде пазено от 
модерните F-35.  
Атлантически съвет: Какво е състоянието на старите съветски самолети МиГ-29 и СУ-25  
В същото време и от Атлантическия съвет в България обявиха притесненията си състоянието на старите съветски 
самолети МиГ-29 и СУ-25. "Очакваме народните представители да поискат от Министерството на отбраната писмен 
доклад с оценка на състоянието на старите съветски самолети МиГ-29 и СУ-25", обявиха от организацията, цитирани от 
БГНЕС. 
От съвета припомниха, че миналата година НС възложи на военното министерство да изотви оценка на изпълнението на 
Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжение сили до 2020 г. Според тях сега е време за нова 
такава оценка касаеща състоянието на съветските самолети от Военновъздушните сили МиГ-29 и СУ-25 и призовават 
партиите в 47-я парламент да внесат проекторешение.  
От Атлантическият съвет смятат, че в документа трябва изрично да фигурират: оценка на състоянието към момента, 
включително колко са годните за използване машини; остатъчен ресурс на годните за използване самолети МиГ-29 и СУ-
25; извършените ремонти и поддръжка през последните 15 години; вложените през последните 15 години финансови 
средства за ремонта и поддръжката на МиГ-29 и СУ-25; изпълнението на договорите по рамковото споразумение с РСК 
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МиГ от 2018 г. (забавяния, изпълнени ли са и ако да - кога, какви неустойки са платени); инциденти с ремонтирани в 
Русия и Беларус самолети през последните 4 години?; брой хора на летателни длъжности за самолетите МиГ-29 и СУ-25 в 
момента; годишен брой летателни часове на пилотите на тези самолети; бюджет на ВВС спрямо общия бюджет за 
отбрана през 2021 година и дял на годишните разходи (вкл. оперативните) за МиГ-29 и СУ-25 спрямо целия годишен 
бюджет на ВВС. 
"Ясно е вече, че повече ремонти в Русия и Беларус няма да има. Оттук нататък какво следва?", питат от Атлантическия 
съвет и категорично заявяват, че е необхимо да има визия за бъдещето на бойната авиация, включително колко време 
може още да се използват старите самолети, заедно с предложения за бързо и неизбежно освобождаване от тях.  
 
√ Студентите на още 2 вуза са срещу сливането на университети 
"Как ще се запази уникалността ни, как ще се разпознават дипломите от "Общия университет"?", питат 
младежите от МГУ и Лесотехническия 
Поредни два Студентски съвета - на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" и на Лесотехническия университет - 
се обявиха публично против планираното обединение на университети, лансирано от просветния министър акад. 
Николай Денков. Преди дни това направиха и студентите от Висшето училище по телекомуникации и пощи, откъдето се 
заканиха на протест, ако не бъдат чути. Вчера пък препоръка за намиране на широко обществено съгласие отправи и 
омбудсманът Диана Ковачева. 
"МГУ е пряко свързан с националната сигурност и с енергийната независимост на страната ни и подобна идея за 
създаване на мегаструктура е предпоставка за пряка заплаха за националната сигурност и енергийната независимост на 
България", заявяват от Студентския съвет на Минно-геоложкия вуз, откъдето смятат, че заличаването на бъдещето 
на енергийния отрасъл у нас е недопустимо и крайно безотговорно. Студентите са на мнение, че евентуално сливане ще 
отнеме идентичността и автономността им, както ще се случи и с всеки един университет, който бъде вкаран в плана за 
изграждане на мегаструктура. 
"Готови сме да браним нашата общност и всекидневните предимства, които получаваме като малък бутиков 
университет! Няма друг университет в страната, в който да осигурява пряк контакт на студентите с ректора и да позволява 
личното познанство на преподаватели, и студенти. Нашите преподаватели извън амплоато си на преподаватели са и 
експерти към различни компании в минерално-суровинната индустрия, което прави образованието ни още по-
висококачествено и изключително", казват студентите от МГУ. Младежите поставят редица въпроси - как ще се гарантира 
разпознаването на дипломите от "Общия университет" и как ще се запази тяхната уникалност на световната карта; от 
къде минният бранш ще намира експерти и специалисти; защо не е направен предварителен анализ на тази идея и кои 
са независимите експерти, които ще го направят; какво ще се случи с материалната база на МГУ; как ще се гарантира 
пряк и лесен достъп до администрацията, защо не се споменава нищо за частните университети; какво ще се случи с 
преподавателите и кой ще преподава по тясно свързаните специалности; мега университетът как ще има достатъчно 
финанси за осигуряването на социални стипендии или на стипендии на студентите с висок успех, как ще се гарантира 
присъственото обучение в новия мегавуз и др. 
Доста въпроси задават и от Лесотехническия университет, на които не са получили отговори от МОН - защо избирателно 
се изтъкват само позитивни, но голословни очаквания от евентуално обединение, как ще се изгради добра репутация на 
една мегаструктура и колко време ще отнеме това, няма ли други форми за разционално използване и споделяне на 
ресурси, как едно ръководство "шапка" ще разбере и решава многообразните и специфични проблеми и задачи на най-
различни направления и специалности, какво ще стане със специфичния академичен дух, който се изгражда от 
поколения преподаватели и студенти и др. 
Несъгласни с обединяването са и студенти от други вузове, но все още оттам не са готови с официални позиции. "Към 
момента не виждаме да има належаща нужда да бъдем обединявани с другите висши училища по изкуствата. Имаме 
висока акредитационна оценка, изпълняваме всички изисквания, запълваме приема си и затова към момента сме против 
идеята, тъй като не сме видели и анализ и доводи, които да ни убдеят", коментира председателят на Студентския съвет 
на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив Петър Стефанов. "Притесняваме се да не 
изгубим идентичността си, освен това имаме специалности, които се припокриват с тези от други вузове - те могат да 
изчезнат, както и някои от преподавателите ни. Но и се надяваме, че едно обединение може да обнови материално-
техническата ни база и да даде възможност за повече стажове", казват младежи от друго висше училище. 
НАТИСК 
Студентите и от трите студентски съвета посочват, че на общата среща на всички студентски съвети с просветния 
министър акад. Денков не е изтъкнал пред тях конкретни доводи в подкрепа на идеите си, а им е заявил, че те ще бъдат 
манипулирани от своите ректори. "В качеството си на академик и професор, той си позволи да омаловажи нашите 
ректори, както и нашето лично възприятие за ценности и морал, като твърди, че ние ще бъдем употребени за нечия 
изгода", казват те и заявяват, че заради това му твърдение те вече се съмняват в неговата искреност и почтени 
намерения. "Накърняването на достойнството и омаловажаването не само на нашите ректори, а и на нашия 
университет, преподаватели и нашия личен избор поражда тревога и притеснение за бъдещите действия на министъра 
на образованието и науката", казват студентите от МГУ.  
ПРЕПОРЪКА 
Преди ден омбудсманът Диана Ковачева препоръча на министър 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 и се 
преценят положителните и отрицателните последствия от подобно решение. "В академичната общност остава 
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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", заявява тя, изразявайки 
надежда, че позициите на академичната общност ще бъдат отчетени. 
 
√ Журналистка протестира в ефира на основната руска телевизия 
Марина Овсянникова е задържана и адвокатите ѝ не могат да открият къде се намира в момента 
Журналистка от руския Первый канал призова за спиране на войната в Украйна по време на централната новинарска 
емисия "Время". 
Докато известната водеща Екатерина Андреева говореше за санкциите, наложени на Русия, друга жена изненадващо 
влезе в кадър зад гърба й и издига транспарант с надпис: "Спрете войната. Не вярвайте на пропагандата. Тук ви лъжат. 
Руснаците са срещу войната".  
По информация на бившия главен редактор на "Ехото на Москва" Алексей Венедиктов това е редакторът Марина 
Овсянникова. 
Преди да излезе в ефир родената през 1978 г. Овсянникова е записала и качи видео в YouTube, в което заяви, че 
случващото се в Украйна е престъпление, а Русия - агресор. 
"Отговорността за тази агресия е само на един човек - Владимир Путин. Баща ми е украинец, майка ми рускиня, ние 
никога не сме били врагове. Русия трябва веднага да прекрати тази братоубийствена война, нашите народи могат да се 
помирят", каза Марина Овсянникова. 
Первый канал е започнал проверка за "инцидента", а Овсяникова веднага е задържана в полицейското управление на 
квартал Останкино.  
„Може да бъде подведена под отговорност, включително по член 20.3.3. от Кодекса за административните нарушения 
(„Публични действия, насочени към дискредитиране на използването на въоръжените сили на Руската федерация с цел 
защита на интересите на Руската федерация и нейните граждани, поддържайте международния мир и сигурност")", каза 
източник на ТАСС.  
От отвеждането ѝ в полицейското управление за Овсянникова няма никакви вести. Адвокатите от правозащитната 
организация "ОВД-Инфо", които поискаха да поемата нейната защита, не могат да я намерят и никой не им дава 
информация за нейнота местонахождение. 
 
√ Как се живее в Русия след въвеждането на санкциите 
Руснаците се редят от опашка на опашка, а правителството се опитва да овладее Интернет 
Няма как да говоря за чувствата на хората, защото сега човек може да получи до 15 години затвор, ако критикува 
''специалната операция'', наричайки я война, ако разпространява ''фалшиви новини'', подкрепя санкциите или призовава 
към протест. Трябва да се внимава. Не може да се протестира, защото всеки, който го направи, бива задържан веднага, 
дори случайни хора. Спомнете си какво се случи на протестите на площад ''Болотная'', когато Немцов беше убит, или в 
Беларус. Тези правителствата са добри в потушаването на протести.  
Полицията за борба с безредиците вече е навсякъде. Те не само контролират телевизионните канали и сайтовете, но и 
всички медии. Социалните мрежи са глобявани, ако не съдействат. Facebook и Google бяха глобени за това, че ''не 
премахват фалшиви новини''. Правителството ограничи скоростта и след това ги спря. Случвало се е и преди. В момента и 
Twitter има наложена глоба. Използването на VPN помага.  
Активите на централната банка са замразени, рублата падна с почти 50%, трябваше да затворят фондовите борси, да 
замразят акции, притежавани от чуждестранни инвеститори, за да не могат да теглят пари и т.н. Борсата вероятно ще 
отвори в понеделник, ще видим какво ще се случи. Централната банка въведе комисионна от 12% за закупуване на 
валута. 
Първоначално беше 30%. Банките разшириха спредовете за търсене на оферти безумно много, често до 2,2x. Хората се 
редят на дълги опашки пред банкоматите, защото искат да изтеглят долари. На втория ден след обявяването на 
санкциите се появиха ботове в Telegram, показващи къде има банкомати, които пускат долари. Опашки се образуваха и в 
три часа сутринта. 
Магазините и фирмите замразяват дейността си. Някои затварят не заради санкции, а заради нестабилност - така по 
договор е по-евтино да се преизчисли всичко, да се преподпишат договори, да се сменят логистиката и цените. Опашки 
се извиват пред магазините, които обявиха, че затварят. Стоките започнаха рязко да поскъпват или съвсем да изчезват. 
Нов закон ви задължава да обмените в рубли 80% от доларите и еврото, които сте получили като заплата от 1 януари 
досега. В момента от банка можете да изтеглите само 10 000 долара за срок от 6 месеца. Всичко над тази сума се 
преобразува в рубли по лош обменен курс. Не можете да пътувате с повече от 10 хил. евро в брой. Не можете да 
прехвърляте долари и евро към вашите собствени чуждестранни банкови сметки. Не може да се изпращат повече от 5 
хил. долара на месец на роднини в чужбина. Това ще продължи до септември, ако нищо не се промени. 
Обявиха, че ще бъдат похарчени 8,5 милиарда долара за изкупуване на акции на руски компании. Повече държавни 
компании. Колко хубаво. Сега пък обявиха, че компаниите могат да изкуват акции обратно (това беше строго регулирано 
преди). Говори се за национализиране на компании, които спират всякаква дейност в Русия. Може би това са просто 
приказки, за да ги накарат да се върнат, но изглежда страшно. Ако се случи - няма да имаме никакви инвестиции и никой 
няма да иска да прави бизнес с нас в продължение на много години. 
Swift не е такъв проблем: имаме SPFS, който обработва всички транзакции в нашата страна. Забраната на Visa/MasterCard 
обаче е проблем - не можем да плащаме за международни услуги или да използваме банкови карти, издадени в Русия, в 
чужбина. Имаме собствен процесор за плащане, клонинг на Visa/MC - Mir, което иронично се превежда като "мир". Със 
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сигурност работи само в Русия, така че ще използваме китайския UnionPay, за да извършваме транзакции между 
държави и да използваме карти в чужбина. Само няколко банки работят с UnionPay карти, което естествено 
предизвиква високи такси и дълги опашки. 
Крипто борсите също са забранени, така че сивият пазар процъфтява. Начинът да се сдобиете с пари отвън е да получите 
плащане в криптовалута и да го изтъргувате с някой тук. Разликата между покупката и продажбата на долари и евро е 
толкова голяма, че е по-добре да поемете риска да търгувате с някого, вместо да се занимавате с банки. 
От мерките излиза, че има огромни проблеми с долара и еврото, така че се ограничава всичко, което източва тези валути 
извън страната. Следващата стъпка е насилствено конвертиране на доларите на хората по пазарния курс. Или просто да 
им вземат парите. Съмнявам се, че тези две мерки ще се осъществят, защото ще доведат до протести. 
Малкият бизнес отново е ощетен. Случи се по време на ковид кризата, случва се и сега. Цените на доставките са 2 пъти 
по-високи, има проблеми с логистиката и т.н. Има и по-добри условия за кредит, но това е всичко. 
Мнозина избягаха в Грузия, защото там откриват банкови сметки на руснаци, а ние имаме безвизов достъп. За да 
откриете банкова сметка там обаче, трябва да подпишете документ, че сте против войната и т.н. Но ако той изтече към 
руското правителство, няма да бъде много забавно, така че малцина подписват. Местният бизнес може да се срине, 
може да се стигне до хиперинфлация, безработица и т.н. 
Друго страшно е, че интернет може да спре: по същество - опитват се да създадат локална схема за копиране на целия 
интернет. И бутон за изключването му. Местят всичко, за да използват локална IP система вместо RIPE (регионалният 
интернет регистър за Европа, Близкия изток и части от Централна Азия). Трансграничните кабели трябва да са 
собственост на местни компании. Всички доставчици на интернет услуги трябва да използват SORM: (техническата 
спецификация за законни интерфейси за прихващане на телекомуникационни и телефонни мрежи, работещи в Русия) и 
Deep Packet Inspection (метод за проверка и управление на мрежовия трафик). Това означава, че могат физически да 
изключват кабелите, което прави използването на VPN безполезно. Големите интернет сайтове трябва да имат сървъри в 
Русия и да са свързани с нашите интернет доставчици, които могат да започнат да използват нашата собствена система за 
издаване на IP. Така че по принцип могат дори да накарат тези уебсайтове да работят локално. Засега това са спекулации 
и теории. Сателитният интернет изобщо няма да помогне, защото трябва по някакъв начин да сдобиете с антена, а пък тя 
лесно се проследява. 
 
Мениджър 
 
√ ЕК очаква България да възстанови още 28,7 млн. евро от средствата за къщите за гости 
Европейската комисия очаква България да възстанови още 28,7 милиона евро от средствата, осигурени от бюджета на ЕС 
за изграждане у нас на т. нар. къщи за гости. Това съобщи Кристина Бохман, представител на дирекцията по земеделие 
на ЕК при изслушване в комисията на Европейския парламент по бюджетен контрол, предава БТА. 
По думите й, останалата част от средствата, които подлежат на възстановяване, вече са върнати от нашата страна. Бохман 
отбеляза, че българските власти сами са решили в новия бюджет на ЕС до 2027 г. да не залагат повече подобни проекти. 
Според нея, само в България се наблюдават толкова масови съмнения за нередности със средствата по този фонд, макар 
че са извършени 21 проверки в 10 страни от ЕС. 
Генералният директор на службата за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ) Виле Итала заяви, че у нас от 746 къщи 
за гости, получили над 103 милиона евро финансиране, 377 са били проверени и нито една от тях не изпълнява 
поставените цели за разнообразяване на икономическите дейности на регионално равнище и за разкриване на работни 
места. Той отчете, че българските власти са проверили 288 къщи и за 253 са установили нарушения - 88 на сто. 
"За 158 къщи е препоръчано вложените средства от ЕС да бъдат върнати изцяло. Общо 456 къщи не са били проверени, 
защото сроковете за това са изтекли, поясни Итала. 
Представителите на Европейската народна партия в парламентарната комисия нарекоха случая с българските къщи 
"ужасяващ". 
От името на социалистите и демократите евродепутатът Цветелина Пенкова призова за понасяне на отговорност и 
отбеляза, че досега по повдигнатите обвинения няма присъди. 
Според групата на Зелените докладът за къщите за гости е съкрушителен. 
Евродепутатът Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ) определи данните като тревожни и изрази очакване онези, които умишлено 
са злоупотребили и са изправени на съд, да понесат отговорност. Подобни срамни постъпки създават образа на цяла 
държава, посочи той. Новаков препоръча ЕК и ОЛАФ да разработят способи за по-ранно засичане на нередности.  
 
√ ЕС вероятно ще отложи лишаване на Полша и Унгария от европейски средства 
Европейският съюз вероятно няма да бърза със задействането на своя нов мощен механизъм, който му позволява да 
задържа финансиране за страните, които не спазват върховенството на закона, предаде Блумбърг. 
Според запознати източници налагането на тези наказателни мерки било рисковано, имайки предвид правните 
усложнения, свързани с тях, особено в момент, когато държавите членки изпитват затруднения с високите цени на 
енергията и перспективите за допълнителни икономически щети от руската инвазия в Украйна. Двете страни, които щяха 
да бъдат засегнати от механизма - Полша и Унгария, са и сред държавите, приемащи най-много бежанци от Украйна. 
В основата на тази предпазливост са правните затруднения. Макар че миналият месец европейските съдии подкрепиха 
председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в нейните преследване на страните, които нарушават 
принципите на правовата държава, те подчертаха, че за да се използват тези механизми, трябва да има категорични 
доказателства, че дадена страна е злоупотребила с разпределени по-рано средства от бюджета на блока. 
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Правомощията, свързани с върховенството на закона, бяха договорени от правителствата в края на 2020 г., след като 
мнозинството от страните членки изразиха опасения от продължаващото подкопаване на независимостта на съдиите в 
страни като Полша. Ако ЕС стартира дългия правен процес чрез активирането на механизма, Полша може да бъде 
лишена от средства за над 130 млрд. евро в рамките на седемгодишната бюджетна рамка на блока. На Унгария тези 
нарушения на принципите на правовата държава може да струват повече от 40 млрд. евро. 
Според запознатите източници няма голяма вероятност Полша да бъде санкционира чрез този механизъм в 
краткосрочен план, тъй като няма адекватно доказателство за злоупотреба с европейски средства. 
Междувременно Полша дава сигнали, че може да отмени някои елементи от спорната си съдебна реформа, което ще 
помогне на страната да отключи 36 млрд. от пакета от стимули на ЕС за възстановяване от пандемията. 
Унгария беше смятана от мнозина за основаната цел на новите правомощия на ЕС поради комбинацията от обвинения в 
предполагаема корупция и нарушения на върховенството на закона от страна на правителството на премиера Виктор 
Орбан. Въпреки че Европейската комисия все още подготвя аргументите си срещу Унгария, малко вероятно е тя да 
прибегне до използването на новия механизъм преди парламентарните избори в страната на 3 април. 
Окончателното решение за това дали и кога да бъде използван механизмът е в ръцете на Фон дер Лайен. 
 
√ Борел: Мястото на Северна Македония е в европейското семейство 
Европейската комисия ще продължи да разговаря с България, докато бъде разрешен двустранният въпрос, който 
възпрепятства началото на присъединителни преговори на Република Северна Македония с ЕС. Това каза на 
пресконференция в Скопие върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност и 
вицепрезидент на Европейската комисия Жозеп Борел след среща с премиера на Северна Македония Димитър 
Ковачевски. 
„Мястото на Република Северна  Македония е в европейското семейство. Дата за начало на преговори не мога да 
обещая, но мога да ви уверя, че правим всичко възможно преговорите за присъединяване на Албания и Република 
Северна Македония да започнат на следващата междуправителствена конференция, защото това е приоритет за ЕК. 
Надявам се, че интензивната работа на двете правителства - на България и Република Северна Македония - ще разреши 
двустранните проблеми, което ще направи процеса възможен, защото разширяването не може да продължи, ако е 
възпрепятствано от двустранни въпроси. Разговаряхме, разговаряме и ще разговаряме с България, докато не се разреши 
този въпрос. Позитивното е, че виждам воля и в двете правителства да се постигне решение, повтарям, че двустранни 
проблеми не трябва да застрашават процеса на присъединяване. Не мога да ви обещая дата, но мога да ви обещая воля”, 
заяви Борел. 
Ковачевски от своя страна благодари на Борел за категоричната подкрепа за Република Северна Македония да получи 
незабавно дата за започване на преговорите и повтори, че с България е установен нов принцип на сътрудничество, който 
според него е правилният път за решаване на спора. 
„Само напълно обединена Европа може да бъде силна. Сегашното статукво не е в полза на никого. Блокадата на 
преговорите за присъединяване на страната се усеща в целия регион. Необходимо е Република Северна Македония да 
има силна и ясна европейска перспектива. Войната в Украйна е риск за засилване на влиянието на трети страни в 
региона, за което всички трябва да бъдем изключително внимателни и подготвени. Оставянето на геостратегическа 
празнина в нашата част от Европа не е вариант, бързата интеграция на Северна Македония и региона в ЕС ще осигури 
стабилност в Европа“, каза Димитър Ковачевски.  
„Нуждаем се от предсказуеми, ускорени и засилени процеси на интеграция в ЕС.  Разширяването със страните от 
Западните Балкани вече е не е само стратегически въпрос, а и сигурност. Страните от Западните Балкани са тясно 
свързани - когато има напредък в една страна, това е стимул за напредък в други съседи. Правителството на Република 
Северна Македония остава ангажирано с процеса на реформи по отношение на върховенството на закона и борбата с 
корупцията, по икономически въпроси, а финансовата подкрепа на ЕС ще има голям принос в тази посока“, добави 
Ковачевски. 
Република Северна Македония е първата държава в региона, включена в обиколката на Жозеп Борел. В Скопие по-рано 
днес той се срещна с президента Стево Пендаровски, предстоят му срещи с министъра на външните работи Буяр Османи, 
с председателя на парламента Талат Джафери, както и с лидерите на основните политически партии в парламента.  
 
√ Напускащите Украйна надхвърлиха 2,8 млн. души. Полша започва да се задъхва с приема на бежанци 
Над 2,8 млн. души са напуснали Украйна, отправяйки се към съседни държави заради войната, сочат данните на 
Международната организация за миграция към ООН. От тях 127 хил. са чужденци от трети страни. 
Най-предпочитаната дестинация за хората, бягащи от войната, остава Полша, която е приела 1,7 млн. души или повече от 
половината от бежанската вълна от 24 февруари насам. Страната започва да изпитва затруднения в приемането на 
огромния брой хора. Рафал Тшасковски, кметът на Варшава, каза, че 300 хил. души са пристигнали в столицата и обеща 
подкрепата за тях да продължи, но каза в Twitter, че положението „става все по-трудно всеки ден“. 
По думите му едно от основните предизвикателства е осигуряването на места в училищата за деца от Украйна. До 
момента са приети над 4500. 
Пристигащите в полската столица са настанявани основни в частни обекти и в две големи спортни зали. На гарите във 
Варшава се поставят табели, насочващи хората към други части на Полша. „Големите градове в Полша вече са 
пренаселени, не се страхувайте да отидете в по-малките градове“, пише на една от тях. 
В петък със своя публикация във Facebook кметът на Краков, Яцек Майхровски, каза, че правителството започва да 
препраща бежанци за настаняване извън града. „През последните няколко дни получихме около 100 хил. военни 
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бежанци. Краков бавно губи способността си да поема по-нататъшните вълни“, предупреди градоначалникът, цитиран от 
„Уолстрийт Джърнъл“. 
 
√ Германия: Бърз бойкот на руския газ ще ни навреди повече, отколкото на Путин 
Незабавен бойкот на доставките на руски газ и петрол може да навреди повече на населението на Германия, отколкото 
на Владимир Путин, като доведе до масова безработица и бедност, смята германският министър на икономиката и 
енергетиката Роберт Хабек. 
„Ако натиснем превключвателя незабавно, ще има недостиг на снабдяване“, каза той обществената телевизия ARD, 
цитиран от „Гардиън“. 
Политикът от Зелената партия прогнозира „масова безработица, бедност, хора, които не могат да отопляват домовете си, 
хора, които остават без бензин“, ако страната му спре да използва руското синьо гориво и петрола. 
Малко са западноевропейските икономики в Европа със силна зависимост към руската енергия, колкото Германия, която 
разчита на доставките от Русия за 55% от потребявания природния газ, 52% от въглища и 34% от минерално масло. 
Хабек каза, че правителството му работи усилено, за да гарантира, че Германия ще бъде в състояние да се откаже от 
руските въглища до лятото и постепенно да прекрати доставките на руски петрол до края на годината, но краткосрочно 
спиране на снабдяването с руски газ няма да повлияе добре на страната. 
Миналата седмица Великобритания и САЩ обявиха планове за прекратяване на доставките на руски петрол и газ. С 
предложения за намаляване на зависимостта на ЕС от руски газ с две трети до края на 2022 г. излезе и Европейската 
комисия. Канада забрани вноса на руски петрол в края на февруари. 
 
√ Средната заплата в Испания е по-ниска в реално изражение отпреди 20 години 
Средната заплата в Испания е била 26 537 евро през 2020 г., 9528 евро под средната за Еврозоната, която достига 36 065 
евро. Това показва доклад, изготвен от службата за проучвания на испанския синдикат UGT, който цитира данни от ОИСР. 
Това е с 26,4% по-ниско от средната заплата в Еврозоната, с 37,7% по-ниско от това в Германия, 30,3% по-ниско от това на 
Франция или с 5,2% по-ниско от това в Италия. Разлика, която според анализа на съюза UGT, до който ElEconomista има 
достъп, се е влошила с времето: от 2000 г. насам, докато в Еврозоната средната заплата по постоянни цени за 2020 г. се е 
повишила с 12,5% до тази година, то в Испания е спаднала с 1,1 процентни пункта. 
"Средната заплата в Испания е по-ниска в реално изражение, отколкото преди 20 години", декларират от синдиката, 
подчертавайки, че само увеличаване на размера на междупрофесионална минимална заплата (SMI), дори ако е 
необходимо, не е достатъчно за работещите хора да постигнат адекватен стандарт на живот, докато общото ниво на 
заплата в Испания е много ниско. Следователно ролята на колективното договаряне за подобряване на заплатите, и 
особено на най-ниските, е от решаващо значение за постепенното приближаване към средната заплата в Европейския 
съюз, според UGT. 
Анализът на службата за проучвания на синдиката UGT също така подчертава разликата в заплащането между половете в 
Испания. С данните за 2019 г. (последните налични) от Проучването на структурата на заплатите, ако средната заплата в 
Испания е била 24 938 евро през тази година, при жените тя е много по-ниска - 21 682 евро на година, или с 5252 евро 
по-малко от тази на мъжете.  
Това означава, че на практика една на всеки четири жени (25,7%) получава заплата под SMI, в сравнение с 11% от 
мъжете, поради вида на работата, която извършват (например на непълно работно време).  
Анализът разглежда разликата в заплащането на половете, измерена чрез почасово заплащане (като по този начин се 
елиминират изкривяванията, които различните видове работно време могат да причинят) и перспективите продължават 
да са обезкуражаващи, по мнението на проучвателната служба на синдиката, ръководена от Пепе Алварес. 
Докладът цитира, че през 2020 г. по данни на Евростат разликата в заплатите е била 9,4%, същата като през 2019 г. Цифра, 
която обаче намалява през годините, особено през периода, в който е настъпило най-голямо увеличение на SMI: от 2016 
до 2019 г. SMI се е увеличил с 37,4%, докато разликата е намалена с 36%. Синдикатът заключава, че развитието на SMI се 
е превърнало в мощна мярка за насърчаване на равното заплащане. 
Службата за проучвания на UGT подчертава, че 11,8% от работниците са били изложени на риск от бедност през 2020 г., 
което е "втората най-лоша цифра в Еврозоната". Предвид тази ситуация синдикатът смята, че повишаването на 
междупрофесионалната минимална работна заплата ще повиши доходите на тези, които страдат от най-
неблагоприятните последици от бедността на работещите. Ситуация, която може да се влоши при сегашната ситуация на 
силна инфлация.  
 
√ Европейските финансови институции обръщат гръб на Русия 
Deutsche Bank даде заден ход и обяви, че се изтегля от Русия, а Лондонската фондова борса временно спря услугите си в 
страната, след като западните правителства наложиха санкции на Москва заради инвазията в Украйна, предаде Ройтерс. 
Германската банка, която беше остро критикувана от някои инвеститори и политици заради продължаващите й връзки с 
Русия, заяви късно вечерта в петък, че намалява дейностите си в страната.  
Изненадващото решение последва изтеглянето на американските банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase след руската 
инвазия на 24 февруари. То ще засили натиска над големите съперници на Deutsche Bank да последват примера й. 
Банката беше изтъкнала, че трябвало да подкрепя мултинационалните компании, развиващи дейност в Русия. Но в петък 
вечерта франкфуртската кредитна институция внезапно даде заден ход. 
"В момента приключваме останалите ни дейности в Русия, докато помагаме на неруските ни мултинационални клиенти 
да намалят операциите си", заяви Deutsche Bank. "Няма да има нови дейности в Русия", допълни тя. 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11662336/03/22/El-salario-medio-de-2020-en-Espana-es-inferior-al-de-hace-20-anos-en-terminos-relativos.html
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Застрахователят Zurich също не поема нови клиенти в Русия и няма да възобнови съществуващите си дейности, заяви 
днес негов говорител пред Ройтерс. 
Мениджърите на активи също обявиха, че няма да правят нови инвестиции в Русия, а много фондове с руска насоченост 
бяха замразени заради невъзможността да се търгува в резултат на западните санкции и контрамерките на Москва. 
Лондонската фондова борса съобщи късно вечерта в петък, че спира временно всичките си продукти и услуги за всичките 
си клиенти в Русия, няколко дни, след като спря разпространението на новини и коментари в страната вследствие на 
новите закони в Москва. Групата посочи, че продължава да подкрепя служителите си в региона и се ангажира към 
клиентите си извън Русия да получават данни и информация за вътрешни цени в Русия. 
Доставчикът на индекси FTSE Russell заяви днес, че премахва четири листвани във Великобритания дружества, насочени 
към Русия, сред които Evraz на Роман Абрамович, след като много трейдъри отказаха да търгуват с техни акции. 
Evraz, както и Polymetal International, Petropavlovsk и Raven Property Group ще бъдат извадени от всички индекси на FTSE 
при ревизията през март, посочи той в комюнике. 
Според JP Morgan по-голямата част от риска, предвиден за европейските банки след шока с Русия, ще произтече от 
ефекта на разпространение от суровините към икономиката - сектор, изгубил 16% от края на февруари насам. 
 
√ Русия е загубила достъп до половината от валутните си резерви 
Русия вече е загубила достъп до почти половината от валутните си резерви и вижда рискове за останалата част на фона 
на увеличения натиск от Запада върху Китай, заяви финансовият министър Антон Силуанов, цитиран от Блумбърг. 
„Общият обем на нашите резерв е около 640 млрд. долара, като около 300 млрд. са в такова състояние, че не можем да 
ги използваме сега“, каза той в интервю за държавната телевизия. 
„Виждаме какъв натиск оказват западните страни върху Китай за ограничаване на достъпа до резервите ни в юани. 
Мисля, че нашите партньорски връзки с Китай ще ни позволят не просто да ги запазим, но и да ги разширим“, добави 
той. 
Замразяването на активите на Руската централна банка беше наложено като част от икономическите санкции срещу 
Москва за инвазията й в Украйна, която започна на 24 февруари. Според собствените данни на Русия, публикувани през 
януари, около 100 млрд. долара от резервите на страната са били държани в щатски долари към юни, което е 16,4% от 
общия общата сума по това време. Наличностите в евро са били 32,2% от общите валутни резерви, а тези в юани - 13,1% 
към края на юни 2021 г. 
Китай обеща да продължи нормалните търговски отношения с Русия въпреки напускането на много европейски и 
американски фирми от страната. 
 
√ Оптимизъм на европейските борси на фона на новия кръг от преговори между Украйна и Русия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в понеделник, след 
като инвеститорите възложиха големи надежди на дипломатическите усилия на Украйна и Русия за прекратяване на 
продължаващия повече от две седмици конфликт, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,01 пункта, или 1,16%, до 436,18 пункта, удължавайки печалбите от 
петък. Немският показател DAX се повиши с 363,97 пункта, или 2,67%„ до 13 992,08 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст от 20,49 пункта, или 0,29%, до 7 176,13 пункта. Френският измерител CAC 40 
напредна със 106,32 пункта, или 1,7%, до 6 366,57 пункта. 
„Все още няма признаци за отслабване на военните действия в Украйна, но рисковите активи започват да се държат така, 
сякаш по-голямата част от негативното влияние вече е взето предвид при ценообразуването“, коментира Иън Уилямс, 
анализатор по икономически и стратегически изследвания в Peel Hunt. 
Автомобилният индекс SXAP напредна с 4,02%, следвайки поскъпването на акциите на германския гигант Volkswagen с 
5,81% на фона на добрия корпоративен отчет на компанията. Volkswagen обяви 15,43 млрд. евро печалба след облагане с 
данък за 2021 г. в сравнение с 8,82 млрд. за 2020 г. Приходите на компанията достигнаха 250,20 млрд. евро спрямо 
222,88 млрд. през предходната година. 
В същото време индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании се понижи с 1,92%, след като ръстът 
на броя на заразените с COVID-19 в някои китайски региони предизвика опасения за перспективите за икономически 
растеж в Китай. Акциите на компаниите за луксозни стоки LVMH и Richemont, които зависят от Китай за голяма част от 
продажбите си, също поевтиняха. 
Вниманието на инвеститорите е насочено към срещите на Федералния резерв на САЩ и Английската централна банка по-
късно тази седмица, като се очаква и двете централни банки да повишат лихвените проценти. На този фон европейският 
банков индекс SX7P се повиши с 2,92%. 
Цената на книжата на EDF се понижи с 2,02%, след като тя предупреди, че ограниченията на цените на едро на енергията 
и проблемите с по-ниското ядрено производство вероятно ще повлияят на способността на френската енергийна 
компания да постигне финансови цели. 
Акциите на нидерландския технологичен инвеститор Prosus, който притежава значителен дял в китайския гигант Tencent, 
поевтиняха с 9,97% на фона на опасенията от засилване на регулаторния натиск върху технологичния сектор в Китай. 
Цената на книжата на Telecom Italia се повиши с 5,12%, след като телекомът заяви, че ще започне официални преговори с 
KKR за оценка на потенциалната оферта за придобиване от американската инвестиционна компания в размер на 10,8 
млрд. евро. 
Загуби на Уолстрийт 
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Водещите американски борсови индекси регистрираха понижения в петък, като Dow Jones записа пети пореден 
седмичен спад, след като инвеститорите подходиха предпазливо към търговията на фона на войната между Русия и 
Украйна, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 229,88 пункта, или 0,69%, до 32 944,19 пункта, повлечен надолу от 
поевтиняването на акциите на Nike и Apple с 2,70% и 2,39%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се 
понижи с 55,21 пункта, или 1,3%, до 4 204,31 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 286,15 
пункта от стойността си, или 2,18%, достигайки ниво от 12 843,81 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като в петък руският държавен глава Владимир Путин заяви, че се настъпили „известни 
позитивни промени“ в преговорите между Кремъл и Украйна. 
Междувременно американският президент Джо Байдън призова за лишаване на статута на Русия на „най-
облагодетелствана нация“ заради войната в Украйна. Това означава промяна на търговските отношения на Вашингтон с 
Москва, която ще позволи налагането на по-високи мита върху руските стоки. 
„Акциите станаха свидетели на поредната червена седмица, тъй като надеждата за прекратяване на огъня ме се 
осъществи и това увеличи несигурността“, коментира Райън Детрик от LPL Financial. 
Така Dow записа пето поредно седмично понижение, а S&P 500 и Nasdaq – второ. 
За седмицата Dow загуби 2% от стойността си, а S&P 500 – 2,9%. Nasdaq се понижи с 3,5%. 
В петък от Bank of America обаче заявиха, че спадът на акциите, свързан с военните действия, може вече да е достигнал 
дъното. 
„Акциите до голяма степен са взели предвид геополитическия шок в ценообразуването, като S&P 500 падна с 9% от своя 
връх от началото на февруари, когато в медиите започнаха да се появяват новини за случващото се по границата между 
Русия и Украйна. Това е подобен резултат на типичния спад от 7-8% при предишни макро/геополитически събития“, 
казват от Bank of America. 
На икономическият фронт, индексът на потребителските настроения на Университета в Мичиган падна до 59,7 пункта 
през март от 62,8 пункта през февруари. Това е най-лошото представяне на индекса от септември 2011 г. насам. 
Междувременно акциите на Rivian поевтиняха с 7,56%, след като финансовите резултати на производителя на 
електрически превозни средства за последното тримесечие не отговориха на очакванията. Цената на книжата на 
DocuSign се понижи с 20,10%, след като компанията представи слаби прогнози за първото тримесечие и за фискалната 
година. 
Някои технологични компании в Nasdaq продължиха слабото си представяне от началото на седмицата. В петък акциите 
на Zoom Video поевтиняха с 5,04%, завършвайки седмицата със от 10%. Цената на книжата на Meta падна с 3,89%, като за 
седмицата тя изгуби 6,2% от стойността си. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в понеделник, докато 
инвеститорите следят новата вълна от коронавирус в Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Загубите поведе хонконгският показател Hang Seng, който се срина със 1 022,13 пункта, или 4,97%, до 19 531,66 пункта. 
Акциите на Tencent, Alibaba и Meituan се понижиха съответно с 9,79%, 10,90% и 16,84% 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 86,21 пункта, или 2,6%, до 3 223,53 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite записа спад от 63,68 пункта, или 2,93%, до 2 109,46 пункта. 
В момента Китай преминава през една от най-големите вълни от инфекции с COVID-19, която накара големи градове като 
Шънджън да ограничат бизнес активността. 
В момента Китай преминава през нова вълна от коронавирус - най-тежката, откакто страната затегна мерките срещу 
пандемията през 2020 г., а големите градове, включително Шънджън, бързат да ограничат бизнес активността. От другата 
страна на границата на Шънджън специалният административен район Хонконг също се бори с възобновяването на 
случаите на Covid през последните седмици. 
„В Китай се наблюдава най-голямата вълна от Covid след края на националните блокади през март 2020 г.", пишат в 
бележка от понеделник Реймънд Йънг и Джаопен Син от ANZ Research. 
„Ако мерките за затваряне бъдат удължени, икономическият растеж на Китай ще бъде значително засегнат. За нас е 
твърде рано да променим прогнозата си за растежа на БВП (5,0%) за 2022 г., но следим внимателно въздействието на 
частичното блокиране в икономически богатите провинции", добавят те. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 145,07 пункта, или 0,58%, до 25 307,85 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 15,63 пункта, или 0,59%, до 2 645,65 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 85,8 пункта, или 1,21%, до 7 149,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 5,82 пункта, или 1%, до 585,13 пункта. BGBX40 се повиши с 1,21 пункта, или 0,89%, до 136,83 пункта. 
BGTR30 напредна с 4,81 пункта, или 0,71%, до 686,42 пункта. BGREIT се повиши с 0,23 пункта, или 0,14%, до 168,09 пункта. 
 
√ Цените на петрола достигнаха двуседмично дъно 
Цените на петрола продължават да се движат в низходяща посока, като тази сутрин те достигнаха двуседмично дъно, 
след като преговорите за прекратяване на огъня между Русия и Украйна облекчиха опасенията от по-нататъшни 
прекъсвания на доставките, докато нарастващия брой на заразените с COVID-19 в Китай подхрани страховете за по-
бавното търсене. 
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Към 8:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 5,94 долара, или 5,56%, до 101 долара за барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 5,58 долара, или 5,42%, до 97,43 долара за барел. И двата бенчмарка 
поевтиняха с над 5% предходния ден. 
„Очакванията за положително развитие в преговорите за прекратяване на огъня между Русия и Украйна засилиха 
надеждите за облекчаване на напрежението на световния пазар на суров петрол“, каза Тошитака Тазава, анализатор от 
Fujitomi Securities Co Ltd. 
„Новите ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса в Китай пък предизвикаха опасения за по-
бавно търсене“, добави той. 
Китай отбеляза рязък скок в броя на заразените с COVID-19 във вторник, като новите случаи се удвоиха в сравнение с 
предишния ден и достигнаха двугодишен връх, докато епидемията се разраства бързо в североизточната част на 
страната. 
Днес се очакват по-нататъшни разговори между украински и руски преговарящи за облекчаване на кризата в Украйна, 
след като онлайн срещите в понеделник донесоха оптимизъм за напредък в преговорите. 
Очаква се президентът на САЩ Джо Байдън да пътува до Брюксел следващата седмица, за да се срещне с лидерите на 
НАТО, за да обсъдят руската инвазия в Украйна, съобщиха в понеделник американски и чуждестранни източници. 
Съединените щати също така предупредиха Китай да не предоставя военна или финансова помощ на Москва. 
Индия обаче може да приеме руско предложение за закупуване на суров петрол и други стоки с отстъпка, казаха двама 
индийски представители. Това е знак, че Делхи иска да запази добрите си отношения със своя ключов търговски 
партньор. 
„Дори и да има прекратяване на огъня, цените на петрола се очаква да останат на високи нива, тъй като опитите на 
Запада да изолира Москва чрез санкции ще продължат. Това ще поддържа световния петролен пазар в тежко 
състояние“, каза Цуйоши Уено, старши икономист в NLI Research Institute. 
 
√ 4 тенденции в набирането на персонал, които ще ви помогнат да постигнете целите си 
2021 г. беше предизвикателна година за набирането на персонал. Последните няколко месеца на годината бяха особено 
трудни, според 79% от анкетираните от Indeed работодатели. Това усещане се потвърждава допълнително от данни от 
Бюрото по трудова статистика, които показват, че процентът на напусналите се е увеличил, докато процентът на наетите 
почти не се е променил в края на миналата година. Въпреки очевидната патова ситуация в сблъсъка между нетърпеливи 
работодатели и неангажирани търсещи работа, наемането остава основен приоритет през новата година за фирми от 
всякакъв размер. За да постигнете целите за наемане в тази нова ера, разгледайте по-долу някои от най-големите 
тенденции за промяна в процесите по търсене и наемане на кадри. 
1. Потърсете автоматизация, за да управлявате отнемащи време процеси  
Последните проучвания показват, че 91% от бизнес лидерите е трябвало да поемат допълнителни задачи и отговорности, 
за да поддържат бизнеса при недостиг на кадри. Това е особено вярно за малките и средни предприятия, чиито 
собственици вече вероятно ще се ангажират с много повече дейности, за да поддържат бизнеса си. 
Един от начините да си спестят времето за наемане на персонал, разпределено в процедура с твърде много стъпки 
(четене на автобиографии, скрининг на кандидати за работа, насрочване на интервюта и контакт с кандидати), е чрез 
използване на автоматизирани инструменти. Това ще помогне на работодателите да се съсредоточат върху свързването с 
потенциални служители и развитието на техните компании. 
2. Наемане, базирано на умения  
Понякога миналият трудов опит на кандидата може да не изглежда точно в съответствие с това, което търсите. Някои 
може да имат различна степен от очакваната или изобщо да нямат такава. И все пак, понякога тези кандидати все още 
могат да бъдат подходящи за работното място - може би дори по-добре от някой, който проверява всички 
"традиционни" квадратчета. Тук в играта влиза наемането, базирано на умения. Чрез добавяне на тестове за умения в 
процеса на наемане, работодателите могат бързо и лесно да идентифицират подходящия за длъжността служител. 
3. Хибридно наемане с виртуални интервюта  
Сега, когато дистанционната работа се превръща в постоянно предложение за много работодатели и начин да се откроят 
пред кандидатите, собствениците на бизнес трябва да обмислят начини да подкрепят не само хибридната работа при 
наемане. Чрез включването на виртуални интервюта работодателите могат да вкарат кандидатите в интервю средно с 
20% по-бързо отколкото при личните интервюта в Indeed. И освен намаляването на времето за наемане, има много други 
предимства за работодателите. Например, осем от десет работодатели казват, че тяхната компания е получила повече 
кандидати за работа отколкото преди. 
4. Предлагайте предимства, които подкрепят начина на живот на кандидатите  
В морето от обяви за работа, фирмите се нуждаят от начини да се открояват от тълпата. От гледна точка на търсещия 
работа, едно от най-привлекателните неща в независимия бизнес е способността да се погрижат за служителите 
индивидуално. В настоящата среда огромното мнозинство от работодателите (96%) съобщават, че добавянето на нови 
предимства е повлияло положително върху способността им да привличат таланти. Ползите като уелнес дни, 
възстановяване на разходите за обучение, гъвкаво работно време и офиси, подходящи за домашни любимци, вече се 
разглеждат в комбинация. Много от тези идеи не са скъпи, но трябва да са автентични за вашите корпоративни ценности 
и нагласи. 
Бързината и гъвкавостта са в основата на днешните тенденции за наемане. Технологията може да помогне на 
собствениците на фирми да спестят време при всяка стъпка от процеса на наемане - от скрининг до интервюиране на 
кандидатите. А това време може да бъде инвестирано в креативни начини за вдъхновение и свързване със служителите.  
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок 

- Войната в Украйна между бойните действия и преговорите – бившият служебен министър на отбраната Георги 
Панайотов. 

- Как ще бъде подпомогнат бизнесът и през април и ще се стигне ли до фалити и съкращения – Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал. 

- Паника на пазара. Има ли спекула – какво показаха проверките на Комисията за защита на потребителите. 
- За цената и рисковете при доставките на природен газ – какви са възможностите на топлофикациите. 
- Очаква ли се нова блокада на камионите, превозващи зърно на граничния пункт Кулата и какви са исканията на 

шофьорите. 
НТВ, „Здравей, България“ 

- Ексклузивната среща на журналиста Марина Цекова с първия демократично избран президент на Полша след 
1989-а можете да видите в „Здравей, България“ 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - BG самолети да охраняват небето ни, поиска Радев от министър и военни 
в. Монитор - 63% от българите нямат застраховка "Живот" 
в. Телеграф - Апаши ни жилят с 50 кражби на нощ 
в. Труд - Приемаме бежанци без здравен контрол 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - След погалването с газа за март от април цената избухва с 58% 
в. 24 часа - "Инса" и "Сакса", които в голямата паника продаваха горива на 3,15 лв., днес са под 3 лв. Проверяват ги за 
картел 
в. 24 часа - Доброволци заместиха държавата по границите, обучения бавели системата 
в. 24 часа - Превозвачи с открито писмо до премиера - искат акцизът върху горивата да падне с 50% 
в. 24 часа - Държавата индексира строителите на всеки 3 или 6 месеца 
в. Монитор - Бизнесът с по-висока помощ за тока, с колко - неясно 
в. Монитор - Войната нанася 250 млн. евро загуби за туризма ни 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Иван Христанов зам.-министър на земеделието: Ще има опити за дирижирана спекула и с брашно, яйца и 
захар 
в. Монитор - Министърът на електроното управление Божидар Божанов: Чип в личната карта слага край на опашките 
в. Телеграф - Проф. Димо Зафиров от Института за космически технологии: Дронът в Загреб е, за да се въвлече НАТО във 
войната 
в. Труд - Даниел Митов, зам. председател на ГЕРБ, пред "Труд": Не знам премиерът наясно ли е кой управлява 
държавата, но със сигурност не е той 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо Радев поиска сами да си пазим небето 
в. Телеграф - Извинете, полицията работи ли? 
в. Труд - Съдебна реформа, приказки за наивници и нещо като нищо 
в. Труд - Голата истина за Иво Прокопиев - 1 част 

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

