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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
БНТ 
 
√ Скандал в парламента заради избора на управител на БНБ 
Правилата за избор на нов управител на БНБ скараха депутатите в Народното събрание. Това е втора процедура в 
рамките на 47-я парламент, до която се стигна заради липсата на кандидат, около който партиите да подкрепят 
единодушно. 
Точката за избор на управител на БНБ беше вкарана допълнително в дневния ред на парламента по настояване на ИТН. 
От ПП се опитаха да бламират това с липса на кворум, но безуспешно. 
От Бюджетната комисия предложиха срок от 7 дни за номинация за управител на БНБ. От ПП предложиха 20 дни, за да 
има повече време за широка дискусия и избор на най-подходящия кандидат. 
След дълъг спор и размяна на реплики и обвинения, от ПП предложиха компромисен варианти 14 дни, но в крайна 
сметка беше решено срокът да е 7 дни. 
От партия "Възраждане" попитаха кое налага посещение на министъра на отбраната на САЩ в България и заявиха, че 
трябва да му бъдат поставени конкретни въпроси. 
 
√ Даниел Лорер и работодатели обсъдиха осигуряването на работни места за бежанците от Украйна 
През България са минали около 80 000 бежанци през Украйна, а 40 000 остават у нас, каза министърът на иновациите и 
растежа Даниел Лорер на брифинг след среща с работодателските организации. 
На срещата бяха обсъдени възможностите за включване в пазара на труда у нас на бесарабските българи и украинците, 
бягащи от войната. 
"Трябва да отбележим ,че вече има доста конкретни заявки от секторите за поне 150 000 поста. Това не са 150 000 
съществуващи работни места, това са 150 000 потенциал на българската икономика да създаде такива места, ако 
такива хора с такива възможности се появят в България", каза Даниел Лорер, министър по инвестициите. 
"Също така Агенция по заетостта е направила мобилни екипи, които отиват на място и извършват анкетиране, за да се 
види техният образователен статус, къде са работили", допълни Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенцията по 
заетостта. 
Работодателите потвърдиха готовността си да поемат осигурят работни места. 
 
√ Средствата за хотелиерите, настанили украински граждани, ще се изплащат месец за месец 
До 10-15 април ще бъдат изплатени средствата на хотелиери, които са приели бежанци от Украйна. Това каза в "Денят 
започва" зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева. 
Тези средства ще бъдат отчетени чрез единната система за туристическа информация. Чрез нея точно може да се 
проследи кога са дошли украинските граждани и кога са си тръгнали някои от тях. От Министерството на туризма 
увериха, че няма да се изисква голям брой документи. 
Средствата за хотелиерите ще се изплащат месец за месец и първият период е от 24 февруари до 31 март, който следва 
да бъде отчетен по правилата от 1 до 5 април, каза още Георгиева 
Тя поясни, че на този етап сумата от 40 лв. не включва ДДС, включва само туристически данък, на този етап опрощаване 
на туристическата такса не се обмисля. Единната туристическа система е свързана с плащането на туристическия данък и 
трудно може да се осъществи това опрощаване. Този данък отива в общините и това също подпомага в една или друга 
степен местната икономика, поясни зам.-министърът на туризма. 
Всички обекти, регистрирани в Националния туристически регистър, могат да участват в програмата за подпомагане на 
разселените поради войната граждани на Украйна. Към регистъра е създаден допълнителен списък за държавните, 
общинските и ведомствените база, в случай, че са необходими още повече места. 
"Критериите за настаняване са възможно най-добрата и ефективна организация, която започва още от граничния 
пункт, през който се влиза в страната", посочи Ирена Георгиева. 
Програмата е за 3 месеца, а за украинските граждани, които се включат в пазара на труда - за един месец, ако в рамките 
на този месец успеят да се устроят на работа. 
Засега средствата са от държавния бюджет, водят се разговори на европейско равнище за финансиране пребиваването 
на украинските граждани от фонд "Солидарност", заяви зам.-министъра на туризма. 
"Средствата са за три месеца, разбира се, в зависимост от това как се развива ситуацията имаме готовнст, 
мислим и за повече - в рамките на година. Има разговори на европейско равнище за това пребиваването на тези 
украински граждани да бъде финансирано от фонд "Солидарност", но на този етап се разчита на средства от 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-otbranata-na-sasht-shte-poseti-balgariya-1188475news.html


2 

 

бюджета. Надявам се бързо да бъде постигнато такива споразумение на еворопейско равнище, така че този фонд 
да бъде задействан", каза Георгиева. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ САЩ водят разговори със съюзници за системи за противоракетна отбрана, с които украинците могат да оперират 
Съединените щати водят разговори със съюзници, разполагащи със системи за противоракетна отбрана, с които 
украинците знаят как да оперират. Въпросът ще бъде обсъден и в рамките на посещението на министъра на отбраната 
Лойд Остин в Словакия и България, съобщи Би Би Си, цитирайки високопоставен източник от САЩ. Според “Шпигел”, 
цитирани от “Дойче веле”, Министерството на отбраната на САЩ води разговори със Словакия и България за доставката 
на системи С-300 за Украйна. 
Полша и Германия вече са се съгласили, според Си Ен Ен, да предоставят в замяна ракети “Пейтриът” на Словакия. 
Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс посочи, че САЩ продължават да водят разговори със съюзниците за 
осигуряване на съветски противоракетни системи с голям обсег на Украйна, както и муниции за тях. Остин се очаква да 
пристигне в България в края на седмицата и да проведе срещи с висшето цивилно и политическо ръководство на 
страната. 
 
БНР 
 
√ Комисията по конституционни и правни въпроси прие на първо четене промените в Закона за съдебната власт 
След почти деветчасов дебат парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси прие на първо четене 
промените в Закона за съдебната власт, с които се закриват специализираните съд и прокуратура и се премахват т.нар. 
кариерни бонуси в съдебната система. 
"Против"  закриването на спецструктурите гласуваха депутатите от ГЕРБ и ДПС. Остри критики към предложените 
промени отправиха представителите на двете специализирани съдилища и прокуратури, на Висшия съдебен съвет и на 
прокуратурата. Най-остър беше Обвинител номер едно Иван Гешев, който прогнозира, че законопроектът ще 
катастрофира в Конституционния съд и че приемането му ще предизвика острата реакция на европейските ни партьори. 
Предстои дискусионните промени да бъдат обсъдени на първо четене и в пленарната зала.  
 
√ НС обсъжда Закона за пощенските услуги 
Работата на парламента ще започне с първо четене на промени в Закона за пощенските услуги. Депутатите ще изслушат 
управителя на Националната здравноосигурителна каса Петко Салчев относно реформите за отпускане, изплащане, 
ремонт и контрол при предоставянето на помощни средства и приспособления за нуждите на хората с увреждания. 
С промените в Закона за пощенските услуги влиза в сила приетата с решение на Народното събрание структура на 
Министерски съвет, която предвижда преминаването на „Български пощи“ ЕАД към  заместник министър-председателя 
по ефективно управление. 
Целта е превръщането на пощенските услуги и клонове в центрове за комплексно административно обслужване. 
Депутатите ще гласуват и промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража като се създават 
алинеи, предвиждащи обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение „задържане под стража“ да се конвоират 
на територията на страната, когато по изключителни причини от личен и семеен характер това е постановено от орган на 
съдебната власт. 
Конвоирането ще се извършва от Главна дирекция „Охрана“. Промяната е заради изпълнение на решение на 
Европейския съд по правата на човека по делото „Вецев срещу България“. По него нашата страна беше осъдена да плати 
1500 евро на Валтер Вецев поради липсата на процедура, с която да бъде пуснат на погребението на брат си. 
С него е прието от съда, че е нарушен чл. 8 от правото на зачитане на личния и семейния живот от конвенцията за защита 
на правата на човека и основните свободи. 
 
√ МС обсъжда възможностите за изкупуване на зърно 
Правителството ще обсъжда възможността нова фирма или Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" да 
изкупи в полза на държавата 1 100 000 тона зърно от производителите и търговците в страната.  Програмата цели да 
гарантира продоволствието до 2023 година.  
Министърът на земеделието Иван Иванов посочва, че държавното дружество „Сортови семена - Елит“ отказва да 
изпълни правителственото решение, с което преди седмица му беше възложено да изкупи количеството, чрез 
Софийската стокова борса. 
Министрите ще приемат и постановление за създаване на Съвет за електронно управление към правителството. Ще бъде 
одобрен и меморандум за сътрудничество между министерствата на туризма на България и  Република Северна 
Македония. 
 
√ Лаура Кьовеши ще се срещне с министъра на правосъдието и с главния прокурор 
През втория ден от посещението си у нас европейският главен прокурор Лаура Кьовеши ще се срещне с министъра на 
правосъдието Надежда Йорданова и с главния прокурор Иван Гешев. 
Вчера Кьовеши и премиерът Кирил Петков се договориха Министерският съвет да стане контактна точка за сигнали на 
Европейската прокуратура. 
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Преди днешната си среща с Кьовеши Иван Гешев коментира, че не се притеснява от заявката за контакт без 
посредничеството на прокуратурата между изпълнителната власт и европейската прокуратура: 
"Не виждам допирна точка между българската и европейската прокуратура, тъй като правомощията на европейската 
прокуратура са много ясно разписани в съответния регламент. Ние сме в постоянен професионален контакт, решават се в 
работен режим всички въпроси, които възникват в резултат на работата. Ясно е, че това е нова структура. Цяла Европа 
очаква - и съм сигурен, че ще покаже - добри резултати. Българската прокуратура многократно е заявявала, че ще 
подкрепи нашите български прокурори, които са и европейски делегирани прокурори". 
След почти деветчасов дебат парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси прие на първо четене 
промените в Закона за съдебната власт, с които се закриват специализираният съд и прокуратурата и се премахват т.нар. 
кариерни бонуси в съдебната система. 
"Против" закриването гласуваха депутатите от ГЕРБ и ДПС. Остри критики към предложените промени отправиха 
представителите на двете специализирани съдилища и прокуратури, Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Най- остър 
беше Обвинител номер едно Иван Гешев, който прогнозира, че законопроектът ще катастрофира в Конституционния съд 
и че приемането му ще предизвика острата реакция на европейските ни партьори. 
Предстои дискусионните промени да се обсъдят на първо четене и в пленарната зала. 
 
√ Нинова: Правителството обмисля да обяви форсмажорен режим за експортно ориентираните фирми 
Икономическото министерство ще поиска въвеждане на извънредна ситуация за българските фирми, които не могат да 
изпълнят договорни ангажименти заради войната в Украйна. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката 
Корнелия Нинова. 
Санкции за спекулативно завишените цени и за обявяване в промоция на недостатъчни наличности от стоки, анонсира 
председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. 
Министерството на икономиката и индустрията ще внесе в Министерския съвет решение за обявяване на форсмажор. 
Целта е да се даде подкрепа за експортно ориентираните български фирми като им се предостави право да отлагат 
изпълнението на договори, разплащания или доставки, обясни министър Корнелия Нинова: 
"Това ще им даде свобода за предоговаряне, за това към българските фирми да няма претенции сега и веднага за 
неустойки, ако не могат да си изпълнят договорите. Разбира се, тези неустойки ще са дължими, но в някакво по-далечно 
време или разсрочено плащане или т.н. Това е необходимо за облекчаване на българските фирми, на българската 
икономика". 
Министър Нинова допълни, че актът е готов и се намира на междуведомствено съгласуване и допусна, че до седмица 
или две ще влезе на правителствено заседание за обсъждане и за гласуване. 
Председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов съобщи пред депутатите за проверки на 
търговията с олио в обекти където са установени липси или недостатъчни количества от промоционални марки. 
"Имаше няколко случая, в които търговците не бяха в състояние да изпълнят ангажиментите си така, както ги бяха 
обявили в промоции, в реклами, затова те ще бъдат санкционирани от нашата комисия". 
Осъществени са и 190 проверки на бензиностанции, при които е открито само едно нарушение на местна 
бензиностанция в Девня, която не е била обявила своите цени, обясни Маргаритов: 
"Цените се стабилизираха под 3 лева, където са и в настоящия момент, така че нека да сме спокойни и да запазим 
потребителско хладнокръвие. 
 
√ Лорер: Има 150 000 потенциални работни места за българи и украински бежанци 
"Българската икономика разполага с поне 150 000 потенциални работни места, които могат да бъдат заети както от 
български граждани, така и от украински бежанци". Това обяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер след 
среща с представителите на работодателските организации. 
"3 хиляди в транспорт, 30 хиляди в комуникационни и софтуерни технологии, 23 хиляди в туризъм, 24 хиляди в 
строителство, 20 хиляди в текстил, 10 хиляди в електроника. Това е снимка на картината в момента, тя се развива заедно 
с икономическата ситуация у нас“. 
От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Мария Костова. 
 
√ Още 32 млн. лева за подпомагане на земеделците по Covid мярката 
143,5 млн. лв., вместо предварително обявените 111 млн., ще бъде бюджетът за подпомагане на земеделците по Covid 
мярката. Това обяви заместник -министърът на земеделието Стефан Бурджев. Увеличението на сумата вероятно ще 
сложи край на земеделските протести. 
Разпределението на средствата по Covid-мярката се оказа ябълка на раздора в земеделските среди. Производителите на 
плодове и зеленчуци се почувстваха ощетени, защото им отреждат по-малък дял от и без това недостатъчните, според 
тях, пари като по-голямата част е насочена към животновъдите. Градинарите проведоха два протеста - в Северна и Южна 
България и насрочиха национален такъв в София за 22 март. 
След поредица от срещи с недоволните браншови организации, Агроведомството обяви пред депутатите от 
Земеделската комисия, че залага допълнителни 32 млн. лв. за това подпомагане. Така парите, които се разпределят, са 
79 млн. лева за сектор "Животновъдство" и 64,5 милиона  лева за „Растениевъдство“. 
По думите на Бурджев, парите трябва да бъдат нотифицирани пред ЕК най-вероятно ще бъдат по сметките на фермерите 
до края на юни. С повишението на сумата за подпомагане, част от производителите и отмениха участието си в 
планираните протести. Друга част ще вземат решение за това днес. 
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√ Какво се случва с българските кораби в украински пристанища 
Интервю на Даниела Стойнова с Владимир Върбанов и интервю на Веселина Миланова с Христо Папукчиев 
Над 100 кораба са блокирани заради войната в пристанищата на Украйна. Два от тях са български. Единият е в Одеса, 
другият е в Мариупол. 
От доста време нашите моряци се намират на украинска територия. Повечето от тях са от Варна. 
"Засега само 6 човека от двата кораба са предпочели да бъдат евакуирани по суша". Това заяви в интервю за 
предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" заместник-министърът на транспорта и специалист по морско 
право Владимир Върбанов: 
"Другите са на бордовете на корабите и изпълняват своите задължения. В постоянна връзка сме с Международната 
морска организация за създаването на така наречените сини коридори, за да могат всички кораби да бъдат изведени 
безпрепятствено до безопасни води. Трябва да се намери някакво решение и тук е ролята на нашата дипломация и на 
световната. Трябва да решат този въпрос". 
"Ситуацията с българските кораби в украински пристанища е могла да се избегне, ако отговорните мениджъри са 
следели развитието на застрахователния пазар", каза пред БНР капитан далечно плаване Христо Папукчиев: 
"От 15 февруари са имали достатъчно време да прегледат клаузите, да се оцени рискът както за плавателните съдове, 
така и за товарите, които е предстояло да бъдат натоварени или разтоварени и ако е трябвало да бъдат променени 
направленията на корабите, да се пренасочат към други пристанища. Трудно е да бъдат открити собствениците, тъй като 
те обикновено се крият зад корпоративни завеси по различни способи". 
Цялото интервю с Владимир Върбанов и Христо Папукчиев можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Проф. Росен Коларов е новият изпълнителен директор на „Медицински надзор“ 
От вчера, 16 март, на длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е назначен 
проф. Росен Коларов, съобщават от Министерство на здравеопазването. 
Проф. Коларов е завършил Медицинска академия – София. Има придобити специалности по „Хирургична стоматология“, 
„Лицево-челюстна хирургия“, „Социална медицина и здравен мениджмънт“ и „Обща стоматология“. 
До момента проф. Коларов е заемал длъжността държавен инспектор в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. В 
периода от 2015 г. до 2019 г. е началник на отдел в Изпълнителна агенция „Медицински одит“. От 2001 г. до 2015 г. е 
управител на Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия  (СБАЛЛЧХ) в София. 
От 1984 г. до 1985 г. е работил като ординатор-стоматолог в СЗУ с. Дибич, община Шумен. В периода от 1985 г. до 1989 г. 
е асистент в Катедра по хирургична стоматология на Стоматологичен факултет – София. В продължение на 5 години – от 
1989 г. до 1994 г. работи като старши асистент в същия факултет, а от 1994 г. до 2000 г. – като главен асистент.  
 
√ Защо е важно да говорим за науката с човешки език 
Интервю на Ирина Недева с Албена Иванова и Богомил Пешев 
Отбелязваме Месеца на мозъка с различни събития. Едно от тях е на "Рацио" и е посветено на дълготрайната епизодична 
памет, ролята на съня за консолидацията и трансформацията на спомените и патологичните изменения на паметта. 
"Много е важно по едни достъпен и лесен начин обществото да разбере защо науката е важна и това става, 
когато учените говорят на човешки език за сложната материя в науката", разказа в "Хоризонт до обед" Албена Иванова от 
организацията "Рацио". Те организират събитие, посветено на биологията на съня и мозъка.  
"На нашите събития ние не представяме някаква суха теория, а предизвикваме нашите лектори да говорят на разбираем 
език. По-лесно става с по-младите лектори", посочи още Иванова. 
"Въпрос на желание, а не на възраст е , според мен как ще представиш нещата пред по-широката аудитория", посочи в 
"Хоризонт до обед" Богомил Пешев, млад биолог,  който се занимава с невронауки. 
"За целта трябва да имаш поне базови умения, за да предстиш това пред неспециалисти. 
Фокусът на програмата на Рацио е мозъкът и машините, сън и памет, патологични изменения на паметта и забравянията. 
Понятие като истина в науката не съществува. Винаги трябва да има една капка съмнение и критичност към това, което 
правим. 
От това, което науката е разбрала досега е, че забравянето е по-скоро липса на достъп, октолкото някакво изтриване на 
информацията. Това е свързано с невроните на клетките. 
Когато има информация, която не ни е била нужна дълго време, за нея не се употребява енергия, за да се поддържа - в 
живата енергия няма преразход на енергия - всичко е прекрасно изчислено.   
Ако околната среда ни даде някакви подсказки, ако се отново сме в този пространствено-времеви контекст, в което 
дадено събитие се е случило, шансът да възстановим една част от споменът е доста голям. 
Забравянето е и процес на балансиране на необходимата от ненужната информация", поясни още Пешев. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Бюджет 2022 на София - как ще бъдат инвестирани средства в стратегически проекти 
Репортаж на Евелина Стоянова 
След като беше представен пред медиите, пред общинските съветници, обществеността на София и комисии в 
Общинския съвет, проектът за бюджет на Столичната община се очаква да влезе в зала на сесията на 24-ти март. 
Предвидените средства са в размер на 2 078 156 361 лева. Те ще бъдат инвестирани във всички стратегически проекти - 
метро, градски рингове, детски градини, зелен град. 
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Ако управляващите в София са убедени, че проектът е добър, то опозицията от съветници от БСП не са на същото мнение. 
Не можем да наречем проекта за бюджет на София за 2022 година рекорден, казва Стефан Марков от групата на ГЕРБ-
СДС. Според него е важно това, че в бюджета за тази година се залагат 150 милиона собствени средства за финансиране 
на градския транспорт, отделно от тях – 130 милиона от продажбата на карти и билети, както и от приходи от платената 
зона. 
За поредна година Столичната община не получава изравнителна субсидия, уточнява той. 
В инвестиционната програма на Столичната община най-голям процент е отделен за транспорт, посочва още Стефан 
Марков. 
92 милиона се осигуряват за метрото по посока квартал Левски. Има готовност за начало на строителството и по метро 
отсечката към Слатина. 
„93 милиона в нови метро влакове, 25 нови трамвая, 82 електробуса.“ 
Вече две поредни години районни кметове връщат средства, което не е добре за жителите на тези райони, защото не се 
инвестира в кварталната инфраструктура.   
17 детски ясли и градини са в строителство, а други 6 се завършват, уточнява той. 
Важен приоритет през 2022 година е канализацията, подчертава Марков. 
Години наред общинските съветници от БСП не подкрепят бюджетите на София. Според Иван Таков за поредна година 
бюджета се представя през общинските съветници около 10 дни преди да се гласува и няма достатъчно време да се 
подготвят добре предложенията на левицата. 
550 милиона заедно с европейските програми е била инвестиционната програма на Столичната община за миналата 
година, казва Иван Таков. Изпълнението ѝ е в рамките на 45 процента. 
Според Таков за миналата година е налице рекордно неизпълнение на капиталовата програма. 
„Около 300 милиона почти са останали неизразходвани. А капиталовата, инвестиционната програма на града е най-
важното нещо в един бюджет – това прави живота на всички нас по-добър.“ 
Иван Таков поставя под съмнение изпълнението на инвестиционната програма и за 2022 година. 
Той определя като крайно недостатъчни и дори смешни средствата, които се предоставят на районните кметове. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл.  
 
√ Николай Свинаров: Не сме приключили менталната част от реформата 
Трябва да си дадем сметка защо участваме в НАТО, казва бившият министър на отбраната 
Интервю на Веселина Миланова с Николай Свинаров 
Трябва да си дадем сметка защо участваме в НАТО, каза пред БНР бившият военен министър Николай Свинаров. 
„По време на поканата и приемането ни в НАТО – преди 20 и преди 18 години, ние влязохме в най-големия военно-
политически блок, за да гарантираме в най-висока степен сигурността на България“, коментира той в предаването 
„Преди всички“.  
Сега по думите му „ние като че ли отказваме тази помощ“. 
Свинаров очаква при посещението на Лойд Остин у нас отново да ни бъде предложена помощ от САЩ и НАТО. 
„Надявам се това посещение да преобърне нещата и България за последен път да си даде сметка, че членувайки в 
Алианса, трябва да използва всички възможности за повишаване и гарантиране на националната сигурност.“ 
Ексвоенният министър посочи, че гледаме на държавите от НАТО, сякаш сме встрани от системата. 
„Ние не сме приключили още менталната част от реформата. Още се колебаем, още не сме наясно, че сме членове на 
Алианса, и то пълноправни.“ 
Несериозно звучат споровете кой да ни ремонтира самолетите, смята Николай Свинаров. 
Възстановяването на летателната годност на самолетите МиГ-29 е проблем, който не е решен вече повече от 20 години, 
подчерта той. По думите му моментът сега е „достатъчно добър да се откажем от тази техника“. 
Бившият военен министър изрази надежда да настъпи прелом в ситуацията в Украйна. 
„Надявам се, че много по-конкретни мерки ще бъдат взети на Срещата на върха след седмица в Алианса. Да има ясни 
действия, които наред с икономическите санкции, да ограничат възможностите на Руската федерация за продължаване 
на преките военни действия.“ 
Преговорният процес според Свинаров е „в задънена улица“. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Велизар Шаламанов: Времето за действие по отношение на мобилизиране на армията беше през 2014 година 
Интервю на Георги Марков с Велизар Шаламанов 
"Времето за действие по отношение на мобилизиране на българската армия беше през 2014 година, когато беше ясно, че 
ние няма да можем да разчитаме на Русия". Това каза в интервю за предаването "Нещо повече" на програма 
"Хоризонт" военният експерт и бивш министър на отбраната Велизар Шаламанов: 
"Тогава като министър на отбраната аз поставих този въпрос на командира на ВВС генерал майор Радев да представи 
варианти за поддържане на МИГ-29 без участието на Русия и Беларус, както и за засилване на нашия потенциал в сферата 
не само на въздушното патрулиране, но и на въздушната отбрана, но за съжаление нищо не е направено през 
последните 8 години. Искам да подчерта, че сега като екстремни мерки можем да получим помощ единствено по линия 
на НАТО и стратегическото партньорство със САЩ, а за ускоряване на доставката на Ф-16, включително и временно 
предоставяне на втора ръка Ф-16, основният момент е подготовката на нашите летци". 

https://bnr.bg/post/101617080/budjet-2022-na-sofia
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"За съжаление, през последните две години и повече от подписване на договора, като че ли бяха пропилени и по 
отношение на подготовката на инфраструктурата на авиобаза "Граф Игнатиево“, и по отношение на подготовката на 
летци", добави военният експерт: 
"Това налага да има едно ускоряване, което може да се случи, само ако има интегриран програмен екип, включително и 
с помощ от американска страна, защото управлението на такива сложни проекти наистина не е по силите на 
администрацията в България към момента". 
Цялото интервю с Велизар Шаламанов можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ След 2 години пауза Свети Патрик се завръща в Ирландия 
Стотици хиляди ирландци и чуждестранни туристи се готвят да отбележат Деня на Свети Патрик днес в Ирландия след 2-
годишна пауза в честванията нa националния празник на страната заради коронавируса, предаде АФП. 
Събитията около честването на светеца-покровител на Ирландия бяха едни от първите отменени през 2020 г., когато бяха 
ограничени масовите събирания, пъбовете бяха затворени, а международните пътувания спрени. 
Но ограниченията бяха вдигнати и организаторите сочат тазгодишното отбелязване на празника като символ на 
възстановяването на страната от Covid пандемията. 
Координаторите са обещали основният парад през улиците в центъра на Дъблин днес да бъде по-голям и по-пищен от 
всякога. 
Летището в ирландската столица обяви, че очаква 800 000 пасажери в 12-дневния период от 12 до 24 март. 
На този ден се носят зелени дрехи, ядат се зелени храни, символът – детелина – е на ревера или краси питиетата. 
Зелени панделки и детелини са се носели по случай деня на Свети Патрик още през XVII век. Според поверието Патрик е 
използвал трилистната детелина, за да обясни Светата троица на езичните ирландци и носенето на детелини се е 
превърнало в основополагащ момент от празненствата. 
 
√ "Хеленик Петролеум" ще купува повече петрол от Саудитска Арабия 
"Хеленик Петролеум", най-голямата компания за рафиниране на петрол в Гърция, сключи първоначална сделка за 
доставка на допълнителни количества суров петрол от Саудитска Арабия, съобщиха два източника от рафинерията, 
цитирани от "Ройтерс". 
„Има първоначално споразумение за увеличаване количествата суров петрол, които "Хеленик Петролеум" купува от 
Саудитска Арабия, за да осигури по-нататъшното гладко снабдяване на гръцкия пазар с горива“, е съобщил един от 
източниците пред "Ройтерс". 
Саудитска Арабия е доставила 8% от суровия петрол на "Хеленик" през миналата година и е нейният пети най-голям 
доставчик след Казахстан, Ирак, Русия и Египет. 
През миналата година Хеленик закупи около 2.5 милиона тона суров петрол от Русия, което съставлява 18% от всичките ѝ 
доставки на суров петрол, и заяви, че може да го замени с нефт от подобно качество най-вече от Близкия Изток, ако е 
необходимо. 
Москва започва да среща трудности с пласирането на суровия си петрол и петролни продукти след като санкциите на 
Запада заради руското нахлуване в Украйна и доброволните действия на купувачи започват да дават ефект.  
 
√ Енергийните фирми в Европа призоваха за помощ от правителствата и централните банки 
Най-големите компании за търговия с енергия в Европа призоваха правителствата и централните банки да осигурят 
спешна намеса, за да предотвратят парична криза и допълнителното напрежение на стоковите пазари, предизвикано от 
продължаващата война в Украйна, съобщава "Файненшъл таймс". 
Европейската федерация на търговците на енергия (EFET), организация, състояща се от BP (British Petrolium), Shell, Vitol и 
Trafigura Group Pte. Ltd., заяви в писмо, че техният бизнес изисква "ограничена във времето спешна ликвидна подкрепа, 
за да се гарантира, че пазарите на едро на газ и електроенергия ще продължават да функционират". 
EFET отбеляза, че има нужда от субекти като Европейската инвестиционна банка и централни банки като ЕЦБ и 
Английската централна банка, които да предлагат подкрепа през кредитни институции, за да облекчат въздействието на 
покачващите се цени на енергията поради продължаващия руско-украински военен конфликт. 
 
√ Украйна се е свързала с европейската енергийна мрежа 
Украйна завърши процеса на свързване към основната европейска електрическа мрежа, съобщи в "Туитър" президентът 
Володимир Зеленски. 
"Сега украинската електроенергия тече към ЕС и обратно от Съюза", каза той. 
Главният изпълнителен директор на голяма украинска енергийна компания каза пред Ройтерс през миналата седмица, 
че Украйна може да получи до 15% от енергийната си мощност от ЕС, ако нейните производствени мощности бъдат 
засегнати от руската инвазия. 
Междувременно главният прокурор на Международния наказателен съд в Хага - Карим Хан посети Украйна в сряда и 
проведе виртуални срещи с украинския президент Володимир Зеленски, съобщиха от неговия кабинет, предаде Ройтерс. 
"Бях доволен да проведа важен обмен на информации с президента, докато съм в страната“, посочи Карим Хан в 
"Туитър". 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101617006/velizar-shalamanov-vremeto-za-deistvie-po-otnoshenie-na-mobilizirane-na-armiata-beshe-prez-2014-godina
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√ Борис Джонсън: Украйна плаща цената за провала на Запада да разбере заплахата "Путин" 
Британският премиер Борис Джонсън заяви, че Украйна плаща цената за провала на Запада да разбере заплахата, която 
представлява Владимир Путин. Според Джонсън обаче Путин вече се е провалил, защото е подценил Украйна. 
В интервю за Би Би Си Борис Джонсън отново критикува Владимир Путин за агресията му в Украйна. Според премиера 
Путин трябва да се изтегли, да върне танковете и цялата бронирана техника обратно и да се намери решение, което 
отговаря на волята на украинския народ: 
"Мисля, че истината е, че по един важен аспект Путин вече се провали. Той не разбра с какво ще се сблъска, не разбира 
силата на съпротивата на украинците. Това, което прави, според мен, е извършване на сериозни военни престъпления. 
Прави нещо, което не сме виждали на нашия европейски континент 80 години". 
Джонсън обаче обвини и европейските страни, които приеха Путин като част от европейската общност, след като 
анексира Крим през 2014 година. Тогава Западът напълно се е провалил, като е проявил неразбиране към заплахата, 
която представлява руският президент, коментира Джонсън. "Сега Украйна плаща цената за това", допълни британският 
премиер. 
Междувременно вчера Борис Джонсън посети Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства в опит да потърси по-
широка коалиция срещу Путин и увеличаване на доставките на петрол от двете водещи сили в ОПЕК по повод на 
настъпващата енергийна криза в резултат на войната в Украйна. 
 
√ Борис Джонсън с мисия в Саудитска Арабия и ОАЕ за подпомагане на енергийните пазари 
Британският премиер Борис Джонсън се срещна с лидерите на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства в опит 
да осигури допълнителни петролни доставки и за сформиране на "по-широка коалиция" срещу заплахата от Владимир 
Путин. 
Борис Джонсън се срещна първо с престолонаследника на Абу Даби шейх Мохамед бин Зайед Ал-Нахаян, пред който 
подчерта нуждата да се работи заедно за стабилизиране на глобалните енергийни пазари. 
След това той отлетя за Риад където се срещна и със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, в 
присъствието на министъра на енергетиката. 
Великобритания, подобно на по-голямата част от Запада, е изправена пред спираловидно растящи цени на енергията и 
Джонсън се опитва да насърчи производителите да увеличат продукцията на петрол и да осигурят допълнителни 
доставки, за да помогнат на потребителите и да намалят зависимостта им от руския износ. 
До момента Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, чиито отношения с Вашингтон са обтегнати, не обръщат 
внимание на американските призиви за туширане на растящите цени на суровия петрол, които застрашават с глобална 
рецесия след нахлуването на Русия в Украйна. Двете държави от Персийския залив се опитват да са неутрални в 
конфликта на Запада с Русия, която е техен партньор във формата "ОПЕК +". 
Джонсън е едва вторият по-значим западен лидер, посетил Саудитска Арабия след убийството на журналиста Джамал 
Хашоги през 2018 година от агенти на саудитското правителство в Истанбул. Той бе критикуван за това посещение от 
политици на Острова, още повече че идва и след екзекуцията на 81 души в саудитското кралство през уикенда. 
 
√ 22-ри ден от инвазията в Украйна: Останки от ракета удариха жилищна сграда в Киев 
Руските сили продължават да напредват, но се сблъскват с нарастващи трудности 
Един човек е загинал, а трима са ранени, след като останки от свалена ракета са ударили жилищна сграда в украинската 
столица Киев, съобщи службата за спешна помощ на Украйна. Сградата, в столичния квартал Дарницки, е била ударена в 
5:02 ч. местно време. На мястото са изпратени пожарникари и спасителни екипи. Хората са евакуирани, извършва се 
демонтаж на конструкциите и спасителна операция по издирването на затрупани под развалините хора.  
Руските сили продължават да напредват в 22-рия ден от инвазията си в Украйна, сочи последният анализ на мозъчния 
тръст Институт за изследване на войната. Нахлуващите войски "се сблъскват с нарастващи трудности при заместване на 
бойните загуби", се казва в доклада, като се отбелязва смъртта на четвърти руски генерал.  
В обръщение към украинския народ президентът Зеленски заяви, че загубите на руските сили са по-големи, отколкото 
във войните в Сирия, Афганистан и Чечня.  
В доклада на мозъчния тръст се казва още, че Русия премества в региона резервни войски от Армения и непризнатата 
Южна Осетия. Подкрепленията "вероятно ще се сблъскат с още по-големи трудности при командването и логистиката на 
фронтовата линия". Междувременно украинските сили успяха да отблъснат няколко руски атаки срещу северозападните 
части на Киев вчера. Не са извършвани атаки в североизточните покрайнини на града. Съпротивата в пристанищния град 
Мариупол продължава. Не спира обстрелът на цивилни граждани там, както и в Харков, на северозапад. Войната в 
Украйна навлезе в третата си седмица.  
В обсадения град Мариупол Русия нападна театър, където са се укривали граждани, съобщи заместник-кметът на града. 
Вътре може да са се намирали между 1000 и 1200 души, казва Сергей Орлов. Броят на жертвите засега е неизвестен. В 
северния град Чернигов 13 души, чакащи на опашка за хляб, са били убити от руски обстрел. В поредно видео 
обръщение тази нощ украинският президент Володимир Зеленски заяви, че светът трябва официално да признае, че 
Русия се е превърнала в терористична държава.  
Той отново призова за още санкции срещу Москва, за повече оръжия за Украйна и за налагането на забранена за полети 
зона. Украинският лидер каза също, че "истинската защита" за страната му е необходимо условие за успех на 
преговорите с Русия. 



8 

 

„Преговорите ще продължат. Моите приоритети в преговорите са абсолютно ясни: край на войната, гаранции за 
сигурност, суверенитет, възстановяване на териториалната цялост, реални гаранции за страната ни, реална защита за 
страната ни“.  
Над три милиона души вече са избягали от Украйна, показват данни на ООН. Западните страни членки на Съвета за 
сигурност на ООН са поискали той да заседава днес извънредно заради влошаващата се ситуация в Украйна.  
 
√ S&P: Войната в Украйна ще намали световното производство на автомобили с милиони бройки 
Очаква се войната в Украйна да намали световното производство на леки автомобили през следващата година с 
милиони бройки, според S&P Global Mobility, предаде бизнес телевизия CNBC. 
Автомобилната изследователска фирма, известна преди като агенция IHS Markit, понижи в сряда прогнозата си за 
глобално производство на леки автомобили за 2022 и 2023 г. с общо 2,6 милиона броя за двете години, съответно до 81,6 
милиона през тази и до 88,5 милиона броя през следващата година. 
Военният конфликт в Украйна причини проблеми с логистиката и веригите на доставки, както и недостиг на части от 
критични компоненти за превозните средства. Трябва да се има предвид, че много автомобилни производители доставят 
именно от Украйна окабеляване, което се използват в превозни средства за електрическо захранване и комуникация 
между отделните части. Проблемите допринасят за вече обтегнатата верига на доставки заради коронавирусната 
пандемията и продължаващия недостиг на полупроводникови чипове. 
Очаква се европейското автомобилно производство да претърпи най-много смущения, прогнозира S&P Global Mobility, 
като компанията намали с 1,7 милиона броя прогнозата си за производството на автомобили в Европа, включително 
малко под 1 милион бройки от загуба на търсенето на леки коли в Русия и Украйна. Останалите съкращения са от 
недостиг на части, включващи чипове и кабелни снопове, заради войната. 
За Северна Америка S&P намали прогнозата си за автомобилното производство с 480 000 броя за 2022 г. и с 549 000 
единици за 2023 година. 
Около 45% от произведените в Украйна кабелни снопове обикновено се изнасят за Германия и Полша, което поставя 
немските производители на автомобили в голям риск, според S&P. Автомобилни производители като Volkswagen и BMW 
са сред най-засегнатите след инвазията на Русия в Украйна, започнала преди около три седмици. 
Главният изпълнителен директор на "Фолксваген" Херберт Дис заяви по-рано тази седмица, че войната е поставила под 
въпрос перспективите на компанията за 2022 г., тъй като автомобилният производител има проблеми с частите. Той също 
така посочи, че компанията премества част от производството си от Европа в Северна Америка и Китай в отговор на 
свързаните с войната прекъсвания на веригите на доставки. 
BMW пък намали в сряда прогнозата за маржа на печалбата на автомобилното си подразделение за 2022 г. от 8-10% на 7-
9% поради въздействието на разгръщащата се криза в Украйна. 
Заводите на BMW ще се върнат към пълно производство следващата седмица, след като луксозният автомобилен 
производител спря или намали производството в някои германски заводи след руската инвазия в Украйна, каза главният 
технологичен директор на компанията Франк Вебер. 
Като цяло S&P заяви, че е понижила прогнозата си за глобалното производство на леки превозни средства от сега до 2030 
г. с цели 25 милиона броя. 
 
√ Десетки хиляди са без ток в Япония след вчерашното земетресение 
Десетки хиляди японски домакинства останаха без електрозахранване тази сутрин след земетресението с магнитуд от 7,4 
по Рихтер, което удари малко преди полунощ местно време, предаде Ройтерс. 
Земният трус потопи част от Североизточна Япония в тъмнина, прекъсна ключови транспортни връзки и отне живота на 
четирима. 
Компании, след които „Тойота мотор“ и производителят на чипове „Ренесас електроникс“, правят бърза оценка на 
пораженията, тъй като има вероятност да бъдат нарушени веригите на доставки и да се увеличи натискът върху 
глобалното производство на смартфони, електроника и автомобили, посочва БТА. 
Японският премиер Фумио Кишида съобщи, че са загинали четирима души и че правителството остава нащрек за 
евентуални вторични трусове през следващите два-три дни. 
Съобщава се за най-малко 107 пострадали, няколко от тях – сериозно, а 4300 домакинства са останали и без вода. 
Жители на град в префектура Фукушима направиха жива верига, за да пълнят пластмасови туби вода за битови нужди. 
 
Икономически живот 
 
√ Доставено е цялото забавено оборудване за газовата връзка с Гърция 
Изграждането на интерконектора Гърция-България напредва активно, като дейностите по линейната част са във финална 
фаза, а наземните съоръжения напредват с добри темпове. 50% от дейностите по изграждане на кранови възли вече са 
изпълнени. Това е установено по време на двудневна инспекция на ръководството на ICGB по цялото трасе на 
газопровода на българска и гръцка територия, съобщават от компанията. 
Изтъква се, че междуведомствена група вече работи по варианти за съкращаване на административните срокове за 
необходимите процедури по въвеждане на газопровода в експлоатация. Припомняме, последният обавен срок за 
пускане на ключовата газова връзка е 1 юли. 
„75% от трасето вече е с изпълнени хидротестове, което е и финалната фаза на работата по линейната част. 
Най-късно до средата на април строителят прогнозира завършване на всички хидротестове, включително и на 
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крановите възли. Станцията при Комотини следва да бъде основен фокус на строителя оттук нататък“, изтъква 
изпълнителният директор на ICGB от гръцка страна Константинос Караянакос. 
От своя страна изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева информира, че от края на 
февруари всички доставки за българския участък от трасето са завършени, включително тези на забавеното оборудване. 
Очакванията са, с оглед събитията в Украйна и все по-належащата нужда за диверсификация на енергийните доставки 
към България, изпълнителят АВАКС да изпълни ангажиментите си при максимално кратки срокове. 
В рамките на инспекцията е отбелязан напредък по изпълнението на газоизмервателната станция при Стара Загора, 
която е готова на 80%. Поради забавяне на доставките в Гърция газоизмервателната станция при гр. Комотини е на по-
ранен етап на изпълнение и е завършена на 50%. Работи се по изграждането на диспечерски център до Хасково, където 
строителните дейности са изпълнени на 80% и предстои инсталирането на необходимата техника за контрол и 
управление на газопровода. 
 
√ Еврото продължава да поскъпва спрямо долара 
Еврото скочи в сряда, което е трети пореден ежедневен ръст спрямо долара, след като руският външен министър Сергей 
Лавров заяви, че мирните преговори с Украйна не са лесни, но има надежда за компромис, съобщава Ройтерс. 
Еврото поскъпна с 0,3% спрямо долара при $1,09910, удължавайки възстановяването си от срив до почти 22-месечно 
дъно по-рано този месец. Анализатори коментират, че евровалутата се движи единствено от мирните преговори между 
Русия и Украйна. 
„Развитието на войната в Украйна ще остане във фокуса на пазарите и ние очакваме новини от днешната среща на 
министрите на отбраната на НАТО“, казва Анти Илвонен, анализатор в Danske Bank. 
Междувременно индексът на долара – който измерва авериканската валута спрямо шест конкуренти, като еврото е най-
силно претеглено – падна с 0,2% до 98,739. Паричните пазари пък са в готовност за първото от три години насам 
увеличение на лихвения процент на Федералния резерв. 
Междувременно руският външен министър Лавров коментира в свое интервю, че ролята на долара ще спада, а 
доверието към него ще намалява заради политиката на Вашингтон. 
Лавров цитира публикации в западната преса, в които мнозина изразяват съмнения дали активната търговия трябва да 
става в долари. 
По думите му някои страни се замислят дали не им е по-удобно да търгуват в юани вместо в долари. „И този процес 
няма да спре“, убеден е руският първи дипломат. 
 
√ Последствията от блокираните в Украйна 15 млн. тона царевица за износ 
От началото на войната износът на суровини от Украйна практически замря. Там остават блокирани 15 млн. тона 
царевица. Това неизбежно води до пренареждането на картите в търговията с тази зърнена култура, коментира RFI. 
Преустановяването на износа на зърнени храни след началото на войната е тежък удар върху производителите на 
хранителни продукти за животните. Най-тежко засегнати са големите купувачи: Китай, Испания и Нидерландия. На 
украинската царевица се падат 50% от европейския внос. 
Проблемът се подсилва от това, че реколтата от царевица се прибира късно, чак през ноември, а според данни от 
средата на февруари, в Украйна остават още 15 млн. тона за износ. Това е много повече от останалите в страната 
количества от пшеница и ечемик. 
Американската царевица печели от войната 
Животните не могат да чакат и трябва да бъдат хранени всеки ден. Следователно купувачите са принудени да погледнат 
другаде и по-специално към САЩ. Американските запаси от царевица се изчисляват на 30 млн. тона и могат да отговорят 
на новите потребности. Испания вече предприе стъпки за доставки от там. С едно предварително условие: трябва да 
бъде получено разрешение за внос на американска генно-модифицирана царевица, която по принцип не е позволена на 
територията на ЕС. 
Китай, най-големият купувач на царевица от Украйна, притежава огромни резерви – около 200 млн. тона, което 
представлява около 2/3 от световните запаси. Това означава, че засега не е заплашен от дефицит. Но той не би могъл да 
си позволи да спре да купува, защото трябва да попълни резервите си. Така че на Китай не може да се разчита за 
намаляването на натиска върху цените. 
За 15 дни цените скочиха с 40% 
Тези, които днес купуват панически, се изправят пред много високи цени. За две седмици те нарастнаха с 40%, което 
представлява увеличение със 100 евро на тон. Производителите на храни, които не могат да си позволят тези суми, се 
обръщат към житото. Това обаче ще доведе до покачването и на неговите цени. 
Това, което остава неизвестно е колко време ще бъде блокирана украинската царевица и каква ще бъде следващата 
реколта. Сеитбата трябва да започне в началото на април. Не е ясно обаче дали зърнопроизводителите ще имат 
достатъчно семе за посев, гориво за тракторите и продукти за фитосанитарна защита. А е вероятно да има недостиг на 
работна ръка по полетата на Украйна. 
 
√ Близо 50% от дневния руски петролен износ остава без пазар през април 
Три милиона барела на ден руски петрол и продукти може да не намерят пазар през април, тъй като санкциите отказват 
потенциалните купувами, коментира Международната агенция по енергетика, цитирана от Ройтерс. 
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Повишаващите се цени на суровините и санкциите срещу Русия „се очаква да намалят значително глобалния 
икономически растеж“ и да повлияят на инфлацията, прогнозира базираната в Париж IEA, представяйки мрачна картина 
на недостатъчно предлагане и несигурност за петролния пазар. 
Това е първият месечен доклад за петрола от МАЕ, след като руската инвазия в Украйна повиши за кратко цената на 
петрола до 140 долара за барел. 
„Виждаме намаление на общия (руски) износ с 2,5 милиона барела на ден, от които суровият петрол представлява 1,5 
милиона барела, а продуктите – 1 милион барела“, се посочва в доклада, който прогнозира и по-ниско руско вътрешно 
търсене на петролни продукти. 
 

 
Източник: Ройтерс 

 
Припомня се, че Русия изнася от 7 до 8 милиона барела суров петрол и продукти дневно. 
МАЕ понижи и прогнозата си за световното търсене на петрол за второто до четвъртото тримесечие на 2022 г. с 1,3 
милиона барела дневно. За цялата година той намали прогнозата си за растеж с 950 000 до 2,1 милиона барела на ден. 
Това би означавало трета година търсенето да е под нивата преди пандемията, които агенцията в предишни прогнози 
сочеше, че ще се възстановят през настоящага 2022 г. 
Тъй като водещите производители от ОПЕК+ Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства нямат намерение да 
увеличат производството, МАЕ не очаква увеличаването му от Съединените щати, Канада и други да компенсира 
глобалното недостатъчно предлагане. 
Светът е настроен за дефицит на доставки от 700 000 барела на ден през второто тримесечие, съобщава още МАЕ. 
 
3e-news.net 
 
√ Измененията на закона за изграждане на ВЕИ за собствена консумация минаха на първо четене в енергийната 
комисия, но с много препоръки 
Депутатите от енергийната комисия към Народното събрание с 9 гласа „за“ и 2 „въздържал се“ приеха с редица 
забележки и препоръки на първо четене проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от 
възобновяеми източници, внесен от управляващото мнозинство. Междувременно председателят на енергийната 
комисия Радосав Рибарски още в самото начало информира, че ще бъде създадена и работна група, която да прецизира 
текстовете по този законопроект. 
Поправките визират основно въвеждане на уведомителен режим за изграждане на възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ) за собствена употреба с мощност до 5 МВт като това е свързано определено с преференции по отношение на 
Закона за устройство на територията. 
Целта е този закон да даде възможност за обхващане на собствени производства, обясни при представянето на 
измененията депутатът от „Продължаваме промяната“ Владимир Табутов. 
Народните представители от всички партии си запазиха правото за внасяне на предложения и корекции между първо и 
второ четене, въпреки че оцениха законопроекта като стъпка в правилната посока. 
Депутатът и бивш енергиен министър от ГЕРБ Теменужка Петкова постави въпрос дали този законопроект е съгласуван с 
Министерство на енергетиката, ЕСО и електроразпределителните предприятия, както и как се е стигнало до 
предложението за мощност от 5 МВт. Тя попита и какво ще рече и предложението за изграждане върху недвижими 
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имоти към тях в урбанизирани територии, включително и без допълнително застрояване. В частност Петкова обърна 
внимание, че 5 МВт са сериозен обем, който отговаря на потреблението на един град от 10 хил. души. 
В обяснението си депутатът Табутов посочи, че с тези поправки се дава възможност на 99 % от потребителите (основно 
бизнес консуматорите)  ще могат да си покриват нуждите. 
Петкова от своя страна бе категорична, че трябва да бъдат уточнени всички хипотези за изграждане на такива ВЕИ-
мощности и текстовете трябва да се прецизират. 
Росица Кирова също от ГЕРБ изрази съгласие за облекчаване на административните процедури, но обърна внимание на 
същността на Закона за устройство на територията. В  тази връзка постави под въпрос възможността за уведомителен 
режим, особено що се касае до изграждане на мощности на неизползвани терени, дори и само за собствено 
потребление. 
Емил Георгиев от БСП бе категоричен, че е необходим сериозен анализ преди предложенията по този законопроект да 
влязат на второ четене от енергийната комисия. 
Иван Манев от „Продължаваме промяната“, който е и сред вносителите обърна внимание, че става въпрос за 
изграждане на ВЕИ за инсталации, в частност фотоволтаични мощности за  собствено потребление, а целта е 99,9% от 
предприятията да могат да покрият нуждите си от електроенергия. 
Петкова от своя страна обаче предупреди, че при така подготвените текстове се отваря възможност всеки инвеститор да 
прави каквото си иска и настоя за подробен анализ. Напомнено бе и, че става въпрос за земеделски участъци, които са 
ценен ресурс. 
Представителите на фотоволтаичния сектор в лицето на Никола Николов и Никола Газдов също заявиха принципна 
подкрепа за този законопроект, но се съгласиха с необходимостта от анализ. В частност Никола Газдов напомни, че 
логиката на едни промени в тази част от законодателството трябва да е насочена към енергийната сигурност и 
намаляване на зависимостта на икономиката от изкопаемите горива. Той напомни, че има административни пречки и за 
другите източници на ВЕИ. 
Зорница Генова от ЧЕЗ от своя страна обясни пречките, които би създал евентуален уведомителен режим, без такъв тип 
проекти да са съобразени с техническите и конструктивни особености на дадено съоръжение, било то и фотоволтаично. 
В частност тя се спря и на посоченото уточнение в законопроекта, предвиждащо произведената електроенергия да не се 
връща в мрежата. Дори, когато тези системи работят извън мрежата, те работят в паралел и създават опасност за 
работата на хората, които работят по нея, каза тя и постави въпрос за необходимостта от технически и конструктивни 
изисквания. 
Заместник-министъра на енергетиката Пламен Данаилов също подкрепи принципно измененията в законопроекта и се 
съгласи с необходимостта от анализ и прецизиране на текстовете. "Хубаво е да бъдат изслушани мненията на всички 
заинтересувани страни", посочи Данаилов. Той уточни и какво има предвид - в годината има 8760 часа, а фотоволтаиците 
работят максимално около 1200 часа, така че консумацията трябва да бъде балансирана.  
 
√ Над 18 млрд. лева управляват фондовете за втора пенсия 
В трите вида пенсионни дружества през 2021 година са се осигурявали 4 828 550 души 
Желаещите да променят осигурителното си дружество за втора пенсия се увеличават в края на 2021 година. През 
четвъртото тримесечие на миналата година  в трите вида пенсионноосигурителни дружества са подадени общо 99 382 
заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. В сравнение с третото 
тримесечие, техният брой се увеличава с 11 001, от 88 381 заявители. Това показват данните на Комисията за финансов 
надзор (КФН) въз основа на подадените от дружествата отчети. 
От тях става ясно, че през четвъртото тримесечие на 2021 г. общо 83 241 осигурени лица от подалите заявления са 
получили разрешение да променят партидите си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с 
третото тримесечие на 2021 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 74 187, се наблюдава увеличение с 
9 054 лица или 12.20 на сто. 
Месечната равносметка 
показва, че през периода октомври-декември 2021 година 76 434 лица са сменили участието си в универсалните 
пенсионни фондове (УПФ), а броят на променилите участието си в професионалните фондове (ППФ) – 5 550 лица. Най-
малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове (ДПФ) – 1 257 броя. 
Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни 
фондове е 1,98 на сто, в професионалните – 1,75 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,19 на сто. 
И тъй като общият брой на сменилите пенсионните си фондове се е увеличил, затова е прехвърлените средства са 
нараснали до 349.121 млн. лева от 301.297 млн. лева през третото тримесечие на 2021 година или повишението е с 
15.87% до 47 824 048 лева. 
Разпределена по фондове сумите са следните: 318 939 893 лв. в УПФ, 26 159 480 лв. в ППФ и 4 021 760 лв. в ДПФ. 
Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни 
фондове е 1,94 на сто, на професионалните – 1,87 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,30 на сто. Средният 
размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2021 
г., е 4 194,10 лв. 
Годишната равносметка 
През цялата отминала 2021 година осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне 
на средства от индивидуалните партиди, са общо 304 775. Относителният дял на лицата, променили участието си през 
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цялата година, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 7,26 на сто, в 
професионалните – 6,92 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,38 на сто. 
Към 31.12.2021 година в трите вида пенсионни фондове се осигуряват общо 4 828 550 души, от които в УПФ 3 866 972 
души, в ППФ 316 466 души и в ДПФ 645 112 души. 
Общият размер на прехвърлените средства през цялата година от един в друг съответен фонд е 1 230 294 670 лв., в т. ч. 
1 114 935 091 лв. в универсалните фондове, 105 751 356 лв. в професионалните и 9 608 223 лв. в доброволните фондове. 
Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни 
фондове е 7,08 на сто, на професионалните – 7,84 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,74 на сто. 
До края на миналата година трите вида пенсионносигурителни дружества са управлявали общо нетни активи за 
18 407 278 477 лева, от които в УПФ са 15 752 315 277 лева, в ППФ 1 348 531 537 и в ДПФ 1 306 431 663 лева. 
Класация на Универсалните пенсионни фондове (УПФ) по привлечени осигурени лица и прехвърлени средства през 2021 
година 
Десетте УПФ, които са на българския пазар, са привлекли през миналата година нови 280 512 осигурени лица и обща 
прехвърлен сума е в размер на 1 114 935 091 лева. УПФ "Доверие" и УПФ "ДСК-Родина" са увеличили както броя на 
осигурените лица, така и прехвърлените средства. Докато останалите 7 УПФ отчитат отлив от привлечените осигурени 
лица и средства. 
1. УПФ "Доверие" – 73 654 привлечени нови лица и 302 808 236 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 13 536 
лица повече и 55 829 703 лева повече средства спрямо 2020 година; 
2. УПФ "ДСК - Родина" - 97 372 привлечени нови лица и 389 416 062 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 59 175 
лица и 234 186 739 лева повече; 
З. ЗУПФ "Алианц България" – 42 741 привлечени нови лица и 160 734 600 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 
16 227 лица и 77 146 486 лева по-малко; 
4. УПФ "Съгласие" – 11 174 привлечени нови лица и 48 175 194 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 19 558 
лица и 76 309 653 лева по-малко; 
5. "УПФ ОББ" – 21 081 привлечени нови лица и 101 984 078 лева прехвърлени средства, при нетна разлика от 10 303 лица 
и 44 104 062 лева по-малко; 
6. "УПФ - Бъдеще" – 15 739 привлечени нови лица и 31 863 618 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 3 791 лица 
и 20 891 049 лева по-малко; 
7. УПФ "ЦКБ - Сила" – 9 587 привлечени нови лица и 46 800 452 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 14 674 
лица и 58 521 997 лева по-малко; 
8. УПФ "Топлина" – 6 947 привлечени нови лица и 17 916 463 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 2 088 лица и 
3 963 960 лева по-малко; 
9. УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" – 1 037 привлечени нови лица и 5 943 026 лева прехвърлени средства, при 
нетна разлика: 7 250 лица и 18 368 613 лева по-малко; 
10. УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве"* – 1 180 привлечени лица и 9 293 388 лева прехвърлени средства. 
Класация на Професионалните пенсионни фондове (ППФ) по привлечени осигурени лица и прехвърлени средства през 
2021 година 
През отминалата година ППФ за втора пенсия са сменили 21 801 лица, а общата прехвърлена сума от индивидуалните 
партиди е 105 751 356 лева. Три ППФ: "ДСК-Родина", "Доверие" и „Алианц България“ са увеличили както броя на 
осигурените лица, така и прехвърлените средства. Докато останалите 6 ППФ отчитат отлив от привлечените осигурени 
лица и средства, спрямо 2020 година. 
1. ППФ „ДСК-Родина“ – 7 979 привлечени нови лица и 35 243 157 лева прехвърлени средства, при нетна разлика от 5 268 
лица и 20 459 712 лева повече спрямо предходната 2020 година; 
2. ППФ „Доверие“ – 6 538 привлечени нови лица и 29 526 532 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 2 878 лица 
и 9 988 095 лева повече; 
3. ЗППФ „Алианц България“ – 3 697 привлечени нови лица и 20 829 567 лева прехвърлени средства, при нетна разлика 94 
лица и 3 068 178 лева повече; 
4. ППФ „Съгласие“ – 1 105 привлечени нови лица и 6 303 094 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 1 635 лица и 
8 216 381 лева по-малко; 
5. ППФ „ЦКБ-Сила“ – 677 привлечени нови лица и 3 286 519 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 1 936 лица и 
9 708 962 лева по-малко; 
6. „ППФ ОББ“ – 663 привлечени нови лица и 3 574 872 лева прехвърлени средства, при нетна разлика от 1 622 лица и 8 
055 921 лева по-малко; 
7. „ППФ Бъдеще“ – 490 привлечени нови лица и 4 123 055 лева прехвърлени средства, при нетна разлика от 1 039 лица и 
1 389 227 лева по-малко; 
8. ППФ „Топлина“ – 531 привлечени нови лица и 1 802 401 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 1 111 лица и 
2 265 690 лева по-малко; 
9. ППФ „Пенсионно-осигурителен институт“ – 108 привлечени нов лица и 945 524 лева привлечени средства, при нетна 
разлика от 910 лица и 2 996 440 лева по-малко; 
10. ППФ „ДаллЛогг: Живот и Здраве“* – 13 привлечени нови лица и 116 635 лева прехвърлени средства. 
Класация на Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) по привлечени осигурени лица и прехвърлени средства през 2021 
година 
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През миналата година ДПФ за втора пенсия са сменили общо 2 462 лица, а общата прехвърлена сума от индивидуалните 
партиди е 9 608 223 лева. И тук три ДПФ: "Доверие", "Съгласие" и "ДСК-Родина" са увеличили както броя на осигурените 
лица, така и прехвърлените средства. Докато останалите 6 ДПФ отчитат по-голям отлив от привлечените осигурени лица 
и средства. 
1. ППФ "Доверие" – 999 нови лица и 3 603 230 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 196 лица и 704 966 лева 
повече; 
2. ЗППФ "Алианц България" – 287 нови лица и 1 015 290 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 306 лица и 2 174 725 
лева по-малко средства; 
3. ДПФ "Съгласие" – 207 нови лица и 685 051 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 12 лица и 53 552 лева по-малко; 
4. ДПФ "ДСК-Родина" – 147 нови лица и 969 359 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 49 лица и 567 692 лева 
повече; 
5. „ДПФ ОББ" – 772 нови лица и 3 146 787 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 248 лица и 1 341 598 лева повече; 
6. ДПФ "ЦКБ-Сила" – 36 нови лица и 150 362 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 104 лица и 238 893 лева по-
малко; 
7. „ДПФ-Бъдеще" – 7 нови лица и 18 285 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 42 лица и 98 054 лева по-малко; 
8. ДПФ "Пенсионно-осигурителен институт" – 4 нови лица и 11 387 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 16 лица и 
25 422 лева по-малко. 
9. ДПФ "Топлина" – 3 нови лица и 8 471 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 13 лица и 23 611 лева по-малко. 
* Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е лицензирано през второто тримесечие на 2021 г. и 
затова няма сравнителни данни за 2020 година. Освен това, няма регистриран доброволен пенсионен фонд. 
 
√ Спад с 13.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 469.53 лв. за MWh с ден за доставка 17 март 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 469.53 лв. за MWh и обем от 84 752.50 MWh с ден за доставка 17 март 2022 г., сочат данните от търговията. Това 
е понижение с 13.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 527.66 лв. за MWh, при количество от 45 621.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 131.20 MWh) е на цена от 411.39 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа. 
Борсата стартира при средна цена от 285.42 лв. за MWh и количество от 3106.3 MWh. 
Най-ниската стойност от 254.38 лв. за MWh (2881.8 MWh) е отчетена за 03 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 679.09 лв. за 
MWh при количество от 3395.2 MWh. Висока е и постигнатата стойност за 09 часа – 567.19 лв. за MWh (4203.6 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е на ниво от 463.92 лв. за MWh при количество от 3150.9 
MWh. 
Спрямо стойността от 542.31 лв. (277.28 евро) за MWh за 16 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 17 март 2022 г. се понижава до 469.53  лв. за MWh (спад с 13.4 %) по данни на БНЕБ или 240.06 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 736.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 575.12 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                     MW 
АЕЦ     31,73%   2166.59 
Кондензационни ТЕЦ   51,62%   3524.92 
Топлофикационни ТЕЦ   5,49%   374.96 
Заводски ТЕЦ    2,33%   159.35 
ВЕЦ     5,52%   376.72 
Малки ВЕЦ    1,42%   97.31 
ВяЕЦ     0,23%   16.04 
ФЕЦ     1,15%   78.47 
Био ЕЦ      0,46%    31.21 
Товар на РБ        5590.07 
 
√ Ново понижение на цените по електроенергийните борси в региона в четвъртък 
Румънската OPCOM затвори при цена от 240,93 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 255,16 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори вчера сегмента „Ден напред“ при цена от 240,93 евро/мвтч. Това сочат 
данните на борсата за 17 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 271,53 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 210,34 
евро/мвтч. Най-високата цена от 347,21 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
130,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 427,4 мвтч. 
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На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 17 март ще бъде 255,16 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 159,01 гвтч. Максималната цена ще бъде 347,21 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 201,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 17 март е 248,62 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 271,53 евро/мвтч. Най-високата цена от 347,21 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 
ч тя ще бъде 151,05 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 82 826,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 17 март на Словашката енергийна борса е 243,62 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 347,21 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 151,05 евро/мвтч. 
На Чешката енергийна борса базовата цена ще бъде 237,23 евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 20 ч и тя ще 
е 347,21 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 151,05 евро/мвтч. 
 На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 17 март е 246,85 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
271,26 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 71 723,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 347,21 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 151,05 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 225,41 евро/мвтч на 17 март. Пиковата цена ще бъде 253,65 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 435 486,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 347,21 евро/мвтч. В 3 ч се очаква и най-ниската цена от 119,71 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ Швейцария затяга икономическите санкции срещу Беларус 
Швейцария затяга икономическите санкции срещу Беларус заради подкрепата на страната за руската инвазия в Украйна. 
Това съобщи правителството в Берн, цитирано от Ройтерс. 
Неутрална Швейцария се присъедини към санкциите, наложени от ЕС на Беларус на 2 и 9 март. Ограниченията, които 
влизат в сила от днес, засягат най-вече търговията и финансовия сектор, като Берн ще включи и забрана за износ на стоки 
с двойна употреба, едновременно за граждански и военни цели. Швейцария освен това забранява вноса на дървени и 
каучукови изделия, желязо стомана и цимент от Беларус. 
Не се допуска предоставяне на публично финансиране или финансова помощ за търговия или инвестиране в Беларус, 
като ограниченията важат за ценни книжа, заеми и приемане на депозити. Забраняват се и трансакциите с Централната 
банка на Беларус. 
Швейцарските компании вече са ограничили дейността си в Беларус, като във вторник жп производителят "Щадлер 
рейл" (Stadler Rail) обяви, че временно спира производството в завода си в Минск. 
 
√ Турция приема US компании, напускащи Русия 
Турция ще предложи отличен прием на американските компании, които се оттеглят от Русия.Това е възможност двете 
страни да разширят партньорството си, стана ясно вчера в Анкара след официалното подписване на Меморандум за 
разбирателство между Съюза на камарите и стоковите борси на Турция и Търговската камара на САЩ. Документът полага 
основите за по-нататъшно засилване на търговските връзки между двете страни. 
 „Някои от 1100-те американски компании, които оперираха в Русия, сега напускат и са готови да преместят 
производството си в Турция”, обяви Джефри Флейк, посланик на САЩ в Анкара. „Паралелно с предизвикателствата, 
конфликтът в Украйна донесе стратегически възможности за Турция”, допълни Майрън Брилянт, изпълнителен 
вицепрезидент и ръководител на отдела по международни въпроси в Търговската камара на САЩ. След като приветства 
приноса на правителството и бизнеса да облекчи хуманитарната криза в Украйна, той подчерта, че сега е моментът 
страната да привлече някои стратегически инвеститори.  „Трябва да сме наясно с настоящата ситуация и наистина да се 
съсредоточим върху това партньорство. Подобна възможност не сме имали досега в отношенията между САЩ и Турция. 
Ако страната определи правилните икономически политики и продължи да подобрява своята цифрова и физическа 
инфраструктура, американските компании ще разширят присъствието си тук и ще увеличат инвестициите си“, отбеляза 
Брилянт, който изтъкна важното стратегическо местоположение на Турция, като мост между Европа, Близкия изток и 
Централна Азия. 
Обемът на търговията между двата съюзника в НАТО достигна 28 млрд. долара през 2021 г., което е увеличение с близо 
30% спрямо предходната година. „Основният принос за това е ръстът на износа на Турция към САЩ. Спрямо 
предпандемичната година увеличението е с 45 на сто”, уточни посланик Флейк. 
Голямата цел на двамата партньори е двустранният стокообмен да достигне 100 млрд. долара. „Вярваме, че тази цел е 
реалистична. Ще предложим отлични възможности за американските инвеститори на турския пазар”, обеща Рифат 
Хисарджъклъоглу, председател на Съюза на камарите и стоковите борси на Турция. 
 
√ Москва: Извършихме нужните плащания, топката е в полето на САЩ 
Русия заяви, че е изпратила нареждане до съответните банки за плащането на 117 милиона долара лихва по два 
деноминирани в долари суверенни облигационни заема. 
Така страната опитва да избегне първи дефолт по външния си дълг от повече от век, но експертите казват, че Москва все 
още не е извън опасност от дефолт, пише Си Ен Би Си. 
Причината за това е, че плащанията идват от чуждестранни активи на Русия, които бяха замразени като част от западните 
санкции срещу страната за нахлуването й в Украйна. Това означава, че засега не е ясно дали инвеститорите ще получат 
парите си. 
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Руският финансов министър Антон Силуанов заяви пред държавната медия Russia Today, че страната е изпълнила 
задълженията си към кредиторите, но добави, че „възможността или невъзможността за изпълняване на задълженията в 
чуждестранна валута не зависи от Москва“, предупреждавайки, че плащанията може да не бъдат осъществени, ако САЩ 
ги забранят. 
„Имаме парите, платихме, сега топката е в американското поле“, каза той. 
Говорител на американското финансово министерство каза, че САЩ ще позволят плащанията да бъдат осъществени. 
Двата купона по еврооблигации в размер на 117 милиона долара са първият тест на способността на Русия да продължи 
да плаща дълговете си на фона на мащабните санкции срещу страната, наложени заради инвазията й в Украйна. 
Ако САЩ блокират плащането, Русия заяви, че ще опита да го осъществи в рубли, а не долари. Подобно действие обаче 
може да бъде разгледано като неизпълнението по облигационните заеми, коментираха от Fitch Ratings. Повечето 
дължими плащания имат 30-дневен гратисен период, преди неизпълнението да стане официално, така че крайният 
резултат от подобен ход може да стане ясен едва на 15 април. 
Това развитие илюстрира трудната ситуация, в която се намира Русия. Страната разполага с нужните средства, за да 
плати дълговете си, но няма достъп до около половината от тях, тъй като Западът наложи безпрецедентни санкции върху 
чуждестранните й резерви. „Общият обем на нашите резерви е около 640 млрд. долара, като около 300 млрд. са в такова 
състояние, че не можем да ги използваме сега“, каза Силуанов в интервю за държавната телевизия. 
Ако руското правителство не изпълни задълженията си, загубите на инвеститорите ще започнат да се трупат. 
През последните години обаче западните инвеститори намалиха експозицията си към Русия, следвайки анексирането на 
Крим през 2014 г. и последвалите западни санкции. 
Според Банката за международни разплащания е външната експозиция към руския банков сектор е 121 млрд. долара.  
По данни на JP Morgan към края на миналата година Русия е имала дълг в чуждестранна валута от около 40 млрд. 
долара, като около половината от тази сума се държи от чуждестранни кредитори. Това означава, че  дефолтът би бил 
лоша новина за Русия, която ще трябва да покрие задълженията си със силно поевтинялата рубла поради липсата на 
достъп до чуждестранно финансиране. 
Скоро предстоят още плащания. В началото на април Москва трябва да направи значително по-голямо плащане по 
главницата от 2 млрд. долара, което може да създаде по-големи главоболия на Москва. 
 
√ Федералният резерв повишава лихвите за първи път от над три години 
Федералният резерв на САЩ одобри първото си увеличение на водещата си лихва от повече от три години в опит да 
адресира нарастващата инфлация в страната без да спъне икономическия растеж, предаде Си Ен Би Си. 
След като задържа основната ставка близо до нулата от началото на пандемията, Федералния комитет за отворения 
пазар (FOMC) реши да увеличи основния лихвения процент с 25 базисни пункта до диапазона 0,25-0,50 процента. 
Този ход ще доведе до незабавно повишение на разходите за обслужване за много форми на потребителско 
кредитиране. 
Наред с това повишение FOMC предвижда увеличения при всяко следващо от оставащите шест заседания на централната 
банка през тази година. Прогнозата е за три увеличения през 2023 г. и нула през 2024 г. 
Повишението бе одобрено с почти пълно мнозинство, като единственият глас против дойде от председателя на Фед 
Сейнт Луис Джеймс Булард, който искаше лихвеният процент да бъде увеличен с 50 базисни пункта. 
Фед повишил лихвите за последен път през декември 2018 г., като през юли следващата година започна да ги понижава. 
Членовете на централната банка коригираха и икономическите си прогнози на няколко фронта, като очакванията вече са 
за по-висока инфлация и значително по-слаб икономически растеж. Според новата прогноза на Фед ценовият индекс на 
личните потребителски разходи, в които не влизат цените на храните и енергията, ще се повиши с 4,1% през тази година. 
Предходната прогноза от декември 2021 г. беше за ръст от 2,7%. 
Що се отнася до икономиката, сега се очаква брутният вътрешен продукт на САЩ да нарасне с 2,8% през тази година. 
Предходната прогноза беше за увеличение от 4%. 
 
√ Сенатската комисия одобри втория мандат на Джероум Пауъл начело на Федералния резерв 
Комисията по банковите въпроси в американския Сенат одобри предложената от президента Джо Байдън номинацията 
на Джероум Пауъл за втори четиригодишен мандат начело на Управлението за федерален резерв (УФР), предадоха 
Асошиейтед прес и Франс прес. 
Комисията одобри също номинацията на Лейл Брейнард за вицепрезидентка на централната банка, както и двама нови 
гуверньори - Филип Джеферсън и Лиса Кук. За да влязат в сила назначенията, Сенатът трябва да ги утвърди на пленарна 
сесия. 
Афроамериканецът Филип Джеферсън, преподавател по икономика и декан в Дейвидсън Колидж в Северна Каролина, 
получи, единодушна подкрепа от сенатската комисия. Ако бъде утвърдена на номинацията на икономистката Лиса Кук, 
тя ще стане първата чернокожа жена на такъв пост. С това ще бъдат попълнени шест от седемте места в борда на УФР. 
След като Сара Блум Раскин се сблъска със съпротива от страна на републиканците, онзи ден тя оттегли кандидатурата си 
и сега Белият дом ще трябва да предложи нов кандидат за вакантното седмо място в управителния съвет на УФР, 
информира БТА. 
 
√ Дефицит за седми пореден месец в търговския баланс на Япония 
Търговски дефицит от 668,3 милиарда йени (5,6 милиарда долара) регистрира Япония за февруари, съобщи днес 
финансовото министерство, цитирано от ДПА.  
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Данните бележат седми пореден месец на дефицит в търговския баланс на страната и са далеч от очаквания дефицит от 
112,6 милиарда йени.  
Износът е скочил с 19,1 на сто на годишна основа до 7,190 трилиона йени, което е под прогнозирани ръст от 21 на сто, но 
е над отчетените през предходния месец 9,6 на сто.   
Вносът се е увеличил с 34 на сто на годишна основа спрямо очаквания за увеличение от 28 на сто и след растеж от 38,7 на 
сто през предходния месец, коригиран спрямо първоначалната прогноза за 39,6 на сто, предава БТА.  
Япония, която е бедна на ресурси страна, е засегната от продължаващото покачване на разходите за внос на енергия.  
Докато вносът на суров петрол се е увеличил с 93,2 на сто до 808 милиарда йени, то е трудно да се каже доколко войната 
в Украйна, започнала в края на миналия месец, вече се е отразила на февруарските данни, обобщи финансовото 
министерство.   
 
√ Петролът поскъпна след предупреждението на МАЕ за шок в световното предлагане 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, след като Международната агенция по енергията (МАЕ) 
заяви, че пазарите могат да загубят три милиона барела руски петрол на ден от месец април, предаде Ройтерс. 
Загубата на доставки ще бъде много по-голяма от очаквания спад в търсенето с един милион барела на ден, предизвикан 
от по-високите цени на горивата, посочват от организацията. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,27 долара, или 2,32%, до 100,3 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,89 долара, или 1,99% до 96,93 долара за барел. И двата сорта 
завършиха предходната сесия със спад на фона на неочаквания ръст на запасите от суров петрол на САЩ и сигналите за 
напредък в мирните преговори между Русия и Украйна. 
Цените се понижиха предишната сесия заради данните на Администрацията за енергийна информация на САЩ, според 
които запасите от петрол в страната нараснали с 4,3 милиона барела през седмицата до 11 март, достигайки 415,9 
милиона барела. Очакванията на анализаторите бяха за спад от 1,4 млн. барела. 
„Въпросите за това колко големи ще бъдат колебанията при руския петрол и несигурността около търсенето ще 
продължат да държат енергийните пазари под напрежение“, коментира Едуард Моя, старши пазарен анализатор за 
OANDA. 
Петролният пазар до голяма степен пренебрегна решението на Федералния резерв на САЩ в сряда да повиши лихвените 
проценти с 25 базисни пункта до диапазон 0,25-050 процента, тъй като този ход беше очакван от дълго време. 
Пазарните настроения също бяха донякъде подкрепени от обещанието на Китай да въведе политики за стимулиране на 
финансовите пазари и икономическия растеж, докато спадът на новите случаи на COVID-19 в в страната подсили 
надеждите, че властите могат да премахнат забраните за пътуване и да позволят на фабриките да възобновят 
производството в градовете, който са под блокада. 
 
√ Вълна от оптимизъм заля световните фондови борси 
Европейските акции достигнаха близо двуседмични върхове в ранната търговия в сряда, след като Китай обеща повече 
стимули за икономиката си, а надеждите за напредък в преговорите между Русия и Украйна подкрепиха пазарния 
оптимизъм, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 11,1 пункта, или 2,55%, до 446,22 пункта, достигайки най-високото 
си ниво от 3 март. Немският показател DAX се повиши със 421,75 пункта, или 3,03% до 14 339,02 пункта. Водещият индекс 
на Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст от 80,07 пункта, или 1,12%, до 7 255,77 пункта. Френският измерител CAC 
40 напредна с 214,66 пункта, или 3,38%, до 6 569,66 пункта. 
Записалите големи загуби през последните няколко дни пазари в Китай и Хонконг също се оцветиха в зелено, след като 
китайският вицепремиер Лю Хъ заяви, че Пекин ще въведе повече мерки за стимулиране на китайската икономика, както 
и благоприятни политически мерки за своите капиталови пазари. 
На този фон Акциите на нидерландския технологичен инвеститор Prosus, който притежава значителен дял в китайския 
гигант Tencent, скочиха с 21,90%, след като предходната сесия достигнаха ний-ниското си равнище в историята. 
Технологичният индекс SX8P се повиши с 5,69%. 
Други сектори, които са силно зависими от Китай, като например тези на автомобилните и минно-добивните компании, 
напреднаха с 4,51% и 2,53%. Акциите на компаниите за луксозни стоки LVMH, Richemont и Hermes, които също разчитат 
на Китай за голяма част от приходите си, поскъпнаха с 5,31%, 7,65% и 5,97%. 
„Надеждата за повратна точка в представянето на китайските акции стимулира световните акции. Значението на Китай за 
глобалната икономика не може да бъде подценявано“, каза Роджър Джоунс от London & Capital 
Инвеститорите намериха причина за оптимизъм и в коментарите на украинския президент Владимир Зеленски, който 
заяви че мирните преговори с Русия вече звучат „по-реалистично“. 
Вниманието на инвеститорите днес е насочено към срещата на Федералния резерв на САЩ, като очакванията са 
централната банка да увеличи основния си лихвен процент с 25 базисни пункта. Решението ще стане ясно по-късно днес. 
Инвеститорите ще разгледат внимателно и актуализираните тримесечни прогнози за американската икономика, както и 
първите конкретни насоки за това как инфлацията и кризата в Украйна са повлияли на политиката на централната банка. 
Акциите на базирания в Швеция фонд за частни инвестиции EQT поскъпнаха със 11,50%, след като той обяви, че се е 
съгласил да купи инвестиционната компания Baring Private Equity Asia  в сделка на стойност 6,8 милиарда евро. 
Цената на книжата на германския автомобилен производител BMW се повиши 1,46%, въпреки че компанията понижи 
прогнозата си за марж на печалбата в автомобилния сегмент за 2022 г. заради войната в Украйна 
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Акциите на Inditex, който е собственик на бранда Zara, поскъпнаха, след като компанията обяви, че нетната й печалба се е 
увеличила повече от два пъти през 2021 г., а продажбите почти са се възстановили от спада, предизвикан от пандемията. 
Печалби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения във вторник, като S&P 500 записа първи ръст от четири сесии, 
след като цените на петрола паднаха под 100 долара за барел, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 599,1 пункта, или 1,82%, до 33 544,34 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 89,34 пункта, или 2,14%, до 4 262,45 пункта, но остава на над 11% под 
рекордния си връх. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 367,4 пункта, или 2,92%, до 12 
948,62 пункта, 
Тези резултати дойдоха на фона на преговорите между Русия и Украйна за прекратяване на огъня и ограничителните 
мерки срещу разпространението на коронавируса в някои градове в Китай, които се очаква да усложнят проблемите с 
веригите на доставка. Инвеститорите чакат и решението на Федералния резерв за лихвите, като очакванията са 
централната банка да повиши основния си лихвен процент за първи път от 2018 г. насам. 
Главният инвестиционен стратег на CFRA Сам Стовал смята, че волатилният пазар е изморил инвеститорите и това е 
довело да краткосрочно рали. 
„Тъй като този пазар е толкова слаб и неубедителен, откакто достигна най-високото си ниво на 3 януари, никой не знае 
какво ще се случи в крайна сметка“, каза Стовал. „Но това, което кара пазара да бъде изцяло на зелено в сряда, е, че той 
просто се измори от постоянните понижения за продължителен период от време“, добави той. 
Принос за ралито на пазарите имат и данните за инфлацията и цените на петрола. Инвеститорите също така чакат и 
решението от заседанието на Фед. 
„Пазарът очаква седем повишения на лихвите през 2022 г. Като се има предвид разпродажбите на стоковите пазари, 
страхът от инфлация е малко по-малък, а когато това е така, естествената склонност е инвеститорите да се насочат към 
акциите на растежа“, коментира Джулиан Емануел , старши управляващ директор на капитала в Evercore ISI. 
Технологичните акции поведоха ралито след скорошните загуби. Цените на книжата на Microsoft и Netflix се повишиха с 
3,87% и 3,85%, а тези на производителите на чипове Nvidia и AMD – със 7,70% и 6,92%. 
Акциите на Disney и на McDonald’s поскъпнаха със съответно 4,01% и 2,83%. 
Тласък получиха и акциите на авиопревозвачите, след като някои от тях повишиха прогнозите си за приходи. Цените на 
книжата на United и American и Delta Airlines се повишиха съответно с 9,19%, 9,26% и 8,70% 
Междувременно понижението на цените на петрола се отрази негативно на енергийните компании, като акциите на . 
Chevron и Exxon поевтиняха с 5,06% и 5,69% 
Силен ръст в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в сряда, като китайските 
акции се възстановиха значително от тежките разпродажби през последните дни, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският показател Hang Seng скочи с цели 1 672,42 пункта, или 9,08%, до 20 087,5 пункта, записвайки най-добрата 
си сесия от октомври 2008 г., когато напредна с 12,82%. Въпреки това бенчмаркът е надолу с 2% за седмицата, след 
големите загуби в предходните две сесии. Акциите на китайските технологични гиганти Tencent, Alibaba и NetEase 
поскъпнаха с 23,15%, 27,3% и 23,4%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 415,53 пункта, или 1,64%, до 25 762,01 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна със 72,88 пункта, или 3,62%, до 2 086,24 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като държавните медии в Китай съобщиха, че американските и китайските регулатори 
подготвят общ план за листнатите на Уолстрийт китайски акции. Според информацията Пекин подкрепя листнатите в 
чужбина китайски акции и ще работи по посока увеличаване на стабилността на финансовия пазар на Хонконг, както и на 
задлъжнелия сектор на недвижимите имоти. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 415,53 пункта, или 1,64%, до 25 762,01 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши със 37,7 пункта, или 1,44%, до 2 659,23 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете ръст от 77,8 пункта, или 1,1%, до 7 175,2 пункта. . 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете ръст от 0,91 пункта, или 0,15%, до 591,29 пункта. BGBX40 се повиши с 0,17 пункта, или 0,12%, до 
137,83 пункта. BGTR30 напредна с 2,50 пункта, или 0,36%, до 693,12 пункта. BGREIT се понижи с 0,78 пункта, или 0,46%, до 
170,45  пункта. 
 
√ Съветът за сигурност на ООН се събира на заседание, посветено на Украйна 
Съветът за сигурност на ООН ще се събере днес по искане на шест държави, които настояха за открито заседание за 
Украйна преди очаквано гласуване на руска хуманитарна резолюция, която е остро критикувана, тъй като не споменава 
войната на Русия срещу по-малката й съседка, предаде Асошиейтед прес. 
Великобритания, САЩ, Албания, Франция, Норвегия и Ирландия поискаха Съветът за сигурност на ООН да свика днес 
следобед спешно заседание за Украйна поради влошаването на хуманитарната ситуация в страната, предаде по-рано 
Франс прес, като се позова на дипломатически източници. 
"Русия извършва военни престъпление и взема на прицел цивилни", заяви в акаунта си в Туитър британската 
дипломатическа мисия в ООН. "Противозаконната война на Русия в Украйна е опасност за всички ни", допълни мисията, 
призовавайки за спешно заседание. 
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Русия разпространи във вторник предложение за резолюция на Съвета за сигурност, в което се настоява за защита на 
мирните граждани "в уязвимо положение" в Украйна и безопасно движение на хуманитарна помощ и хора, които се 
опитват да напуснат страната. В него обаче войната не се споменава. 
В проекторезолюцията се изтъква също необходимостта "заинтересованите страни" да се споразумеят за хуманитарни 
паузи за бързо евакуиране "на всички цивилни", но тази страни така и не се назовават. 
Очаква се резолюцията да бъде гласувана от Съвета утре, предава БТА. 
Русия представи проекта си ден след като Франция и Мексико обявиха, че хуманитарна резолюция за Украйна, 
подкрепена от тях, е била прехвърлена на 193-членното Общо събрание след двуседмично обсъждане в Съвета за 
сигурност. 
В проекторезолюцията на Франция и Мексико се настоява за "незабавно прекратяване на бойните действие" и се 
осъждат "ужасяващите хуманитарни последици на въоръжените действия срещу Украйна. Тези положения обаче не 
фигурират в руския текст и френско-мексиканската резолюция почти сигурност ще доведе до руско вето, ако бъде 
предложена за гласуване в Съвета за сигурност. 
 
Investor.bg 
 
√ Войната в Украйна комбинира рисковете от минали кризи за пазара 
Глобалната икономика е изправена едновременно пред предизвикателствата на 70-те, 80-те и 90-те години  
Поради нахлуването в Украйна Русия е в процес на изключвaне от глобалната система, като една след друга се 
прекратяват икономическите и финансовите й връзки. 
Това ще опустоши икономиката, някога 11-та по големина в света и все още член на Г-20. Заедно с парализираната 
финансова система, това ще доведе до депресия, подкопаваща благосъстоянието на поколения руснаци. 
Това, което се случва икономически и финансово в Русия и Украйна, обаче няма да бъде ограничено до тях. В 
допълнение към трагичната принудителна миграция на милиони украинци, има последствия за световната икономика и 
пазарите, както незабавно, така и в дългосрочен план. 
Докато ефектите се усетят по света, ние ще сме изправени пред някои от най-трудните икономически и финансови 
предизвикателства от 70-те, 80-те и 90-те години на миналия век. Но има една важна разлика: всички те ще се 
материализират по едно и също време, пише за Financial Times Мохамед Ел-Ериан, президент на кеймбриджкия Queens’ 
College и съветник на Allianz и Gramercy. 
Уязвимостта на Русия от санкциите на Запада е видима в срива на нейната валута, опашките пред банките, недостига на 
стоки, умножаващите се финансови ограничения и т.н. Полученото в резултат на това свиване на брутния вътрешен 
продукт ще отнеме години, за да бъде обърнато и ще наложи скъпоструваща трансформация на това как икономиката 
функционира вътрешно и взаимодейства външно. 
Основните последици за останалия свят, макар и неравномерни между и в рамките на отделните страни, са комбинация 
от предизвикателства, които сме виждали преди. 
Поради смущенията в наличността на суровини с произход от Украйна и Русия, както и заради подновените сривове във 
веригата за доставки, светът е изправен пред голяма инфлация в разходите, напомняща за петролния шок от 70-те 
години. 
Също подобно на 70-те години Федералният резерв на САЩ, най-мощната централна банка в света, вече се сблъсква със 
самонанесени щети относно своята репутация в борбата с инфлацията. С това идва и вероятността от отвързани 
инфлационни очаквания, отсъствието на добри опции за паричната политика и труден избор за Фед между това да 
позволи инфлация над целевата до 2023 г. или да тласне икономиката в рецесия. 
Подобно на 80-те години пък нарастващите просрочени плащания ще бъдат характеристика на нововъзникващите 
пазари. Това ще започне с Русия и Украйна, макар и по различни причини. 
Все по-често Русия ще бъде неохотна и неможеща да плаща на западните кредитори, банки и доставчици. В рязък 
контраст, Украйна ще привлече значителна международна финансова помощ, но това все повече ще зависи от 
споделянето на част от финансовата тежест от страна на частния сектор, като той се съгласи за намаляване на 
договорните искове към публичния сектор на страната. 
Тази комбинация от дефолт и преструктуриране вероятно ще се разпространи и в други развиващи се икономики, 
включително някои особено крехки вносители на суровини в Африка, Азия и Латинска Америка. Те вече усещат болката 
от повишените цени на вноса, по-силния долар и по-високите разходи по заемите. 
Подобно на 90-те години, когато повишението на пазарната доходност изненада мнозина, трябва да очакваме и по-
голяма волатилност на финансовите пазари. 
Инвеститорите бавно осъзнават, че стратегията за купуване на дъната бе подкопана. Този подход се оказа много 
печеливш, когато беше подкрепен от масивни и предвидими инжекции на ликвидност от централните банки. Но сега той 
е изправен пред насрещни ветрове, като монетарните власти в САЩ нямат добри алтернативи. Това идва в момент, 
когато цената на много активи е значително отделена от фундамента поради многогодишните интервенции на 
централната банка. 
За разлика от 90-те години обаче инвеститорите не трябва да очакват бързо нормализиране на отношенията на Русия с 
международните капиталови пазари и с това възстановяване на нейните дългови ценни книжа. Този път ще бъде по-
объркано и по-дълго. 
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Всичко това има три основни последици за световната икономика. Стагфлацията се превърна от рисков сценарий в базов. 
Рецесията сега е рисковият сценарий. И ще има значителна дисперсия в индивидуалните базови резултати, вариращи от 
депресия в Русия до рецесия в еврозоната и стагфлация в САЩ. 
Въпреки че диференциацията ще бъде видима и в пазарното представяне, това ще дойде след период на „зараза“ за 
някои, тъй като глобалните финансови условия се затягат. Основният рисков сценарий за пазарите също се промени – 
потенциално с притеснителна волатилност и нефункциониране на пазара. 
Това е риск, който за разлика от 2008-09 г. е от по-малко значение за банките и следователно за системата на плащания и 
сетълмент. Това е добрата новина. Но насочването му към небанковия сектор все още крие рискове от удар за реалната 
икономика. 
 
√ Пекин и Москва: брак по сметка 
Залогът е стремежът на САЩ да сдържат Китай и да защитят Тайван от евентуално китайско нашествие и 
разширяването на НАТО  
Москва и Пекин призовават за алтернативна, многополюсна система, в която двата авторитарни режима ще имат силни 
позиции и голямо влияние и ще участват в управлението на регионални и глобални кризи наравно със САЩ. Изявлението 
от 5300 думи беше своеобразен червен картон в лицето на Вашингтон и ръководения от него световен ред и очерта теми, 
по които той трябва да промени подхода си. Това са въпросът за Тайван, руските изисквания за сигурност, отхвърлянето 
на нови военни съюзи и разширяването на НАТО. Ако САЩ отвърнат на удара, това може да се тълкува като съгласие за 
промяна на международната система и участие в преговори за изработване на алтернатива, а ако откажат - като участие 
в конфронтация с нулев резултат, пише в свой цитиран от БГНЕС коментар за Al Araby Al Jadeed Али Абдула. 
В китайско-руския документ се посочват мащаба и равнището на сътрудничество между двете страни в областта на 
сигурността, космоса, интернет, изменението на климата и изкуствения интелект, където "приятелството няма граници" и 
"няма зони на изключване". Според руския президент новото споразумение, което надхвърля Договора за 
добросъседство, приятелство и сътрудничество, подписан през 2001 г., създава безпрецедентно стратегическо 
партньорство. Както отбеляза китайският президент, това ще има далечни последици за Китай, Русия и целия свят. 
В изявлението се затвърждава пряка поддръжка за руския президент по конфликта със САЩ и НАТО за Украйна и се 
ангажира да подкрепи исканията му за сигурност. Китайският министър на външните работи Ван Ий повтори това, като 
нарече опасенията на Русия относно разширяването на НАТО легитимни. От своя страна Русия подкрепя така наречената 
"политика на един Китай", която се основава на признаването на Тайван като част от Китай и отхвърлянето на всякаква 
форма на независимост на острова.  
През последните две десетилетия се наблюдава бързо развитие на руско-китайските военно-икономически отношения в 
отговор на позицията на Съединените щати, че двете държави се считат за заплаха за американската национална 
сигурност, както и на намесата във вътрешните им работи чрез насърчаване на либералните ценности и наблюдение на 
нарушенията на правата на човека. Освен това американците активно пречат на техните амбиции, като ограничават 
политическите и военните действия на Москва и Пекин и тяхното регионално и глобално влияние чрез разполагането на 
огромни военни ресурси в Индийския и Тихия океан. 
Те също така се противопоставят на амбициите на Китай в Южнокитайско и Източнокитайско море, като създават военни 
и политически съюзи в региона. Сред тях са алиансът AUKUS (САЩ, Австралия, Обединеното кралство), Четиристранният 
диалог по въпросите на сигурността (САЩ, Япония, Индия и Австралия) и западната инициатива "Изграждане на по-добър 
свят", представена от страните от Г-7 като алтернатива на китайския проект "Един пояс, един път" (предоставяне на 
помощ на бедните и развиващите се страни за развитие на инфраструктурата и икономиката им). Не бива да забравяме и 
противопоставянето на Русия на намерението да се включи Украйна в Организацията на Северноатлантическия договор, 
като се включат силите ѝ във военни учения и ѝ се предостави модерно въоръжение и икономическа подкрепа. 
В отговор на това се провеждат многобройни руско-китайски военни учения в морето и на сушата, съвместни патрули и 
маневри в Индийския и Тихия океан, в които участват хиляди военнослужещи на много голяма територия. В 
миналогодишния си доклад Военноморският институт на САЩ посочва последователността на военните учения на двете 
страни, сериозния им мащаб и все по-големия им географски обхват, продажбата на руски модерни оръжия на Пекин, 
разширяването на териториите им в Азия и Европа, както и ядрения статут на двете държави, който превърна този съюз в 
променящ играта във военно и дипломатическо отношение. Трябва да се вземат предвид и нарастващият търговски 
обмен и подписването на дългосрочни договори на стойност милиарди долари в енергийния сектор, по-специално 
вносът на големи количества руски нефт и газ и изграждането на тръбопроводи за транспортирането им директно до 
китайска територия, коментира още Али Абдула. 
Нарастващото напрежение и политико-дипломатическата конфронтация със САЩ по геополитически и геостратегически 
въпроси доведоха до руско-китайски консенсус по отношение на базираната на Запада международна система за 
сигурност, в която американците определят правилата за действие и механизмите за вземане на решения. Те смятат, че е 
необходимо да се противопоставят на този ред и да го променят, като създадат алтернативна многополюсна 
международна система. 
Западните експерти видяха в китайско-руското изявление политическо и военно предизвикателство към съществуващия 
международен ред и всеобхватен план за противопоставяне на Съединените щати като свръхсила и Организацията на 
Северноатлантическия договор като крайъгълен камък на международната сигурност и либералната демокрация. Както е 
посочено в съвместния документ, в областта на демокрацията няма универсален подход за всички държави. Според 
експерти съдържанието на изявлението има за цел да установи нова ера в международната система и да отбележи 
повратна точка в новата Студена война. 
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Развитието на китайско-руските отношения обаче не може да се тълкува извън настоящия политически момент и 
неговите последици. Залогът е стремежът на САЩ да сдържат Китай и да защитят Тайван от евентуално китайско 
нашествие, както и разширяването на НАТО до западните граници на Русия, включващо източноевропейски страни, 
особено Украйна и Грузия, и разполагането на модерно военно оборудване на техните територии. В резултат на това 
настоящите политически събития накараха Москва и Пекин да обединят усилията си и да заемат обща позиция, която е 
враждебна на САЩ. Те ще се подкрепят взаимно по важни за тях въпроси, но това не намалява различията и конфликтите 
им на интереси. Китай например изхожда от необходимостта да запази регионалната и глобалната стабилност, като 
същевременно е загрижен за бъдещето на своя проект "Един пояс, един път" и търговските си интереси в Централна Азия 
и Европа. В резултат на това той е против чуждата намеса в делата на държавите, поради което тактиката на руския 
президент може да се разглежда като дестабилизиращ фактор, който е в ущърб на интересите на Пекин. 
В същото време, в светлината на напрежението със САЩ във връзка с променящия се баланс на силите, както и с 
тайванския въпрос, Китай има полза от руската политика в Украйна, тъй като тя привлича вниманието на САЩ, 
позволявайки им да отклонят вниманието си от ситуацията в Азия и опитите да нарушат геополитическите планове на 
Пекин. Последният вижда в Путин партньор, способен да дестабилизира западния съюз. Сега вниманието на САЩ е 
отвлечено от сдържането на Китай, но при това той не иска евентуален разрив с американците и Европейския съюз, тъй 
като той обещава загуба на огромен търговски обмен, особено ако отчуждаването е съпроводено със санкции, които 
биха могли да окажат значително въздействие върху китайските компании, тъй като техният приоритет е пълният достъп 
до пазарите. Поради това Пекин няма интерес подкрепата на Москва да накърнява собствените му интереси, 
включително тези, свързани с регионалната и глобалната политическа стабилност и сигурност. Именно това кара 
китайските лидери да се дистанцират и да останат безпристрастни, като се обявяват за разрешаване на конфликтите с 
дипломатически средства. 
Китайският президент Си Дзинпин, който подписа китайско-руска декларация в подкрепа на Москва, призова в 
телефонен разговор с руския президент Владимир Путин да се разреши кризата с Украйна чрез преговори, а китайският 
постоянен представител в ООН Джан Дзюн призова за сдържаност и разрешаване на различията по дипломатически път. 
Освен това китайските власти попречиха на две банки - Industrial and Commercial Bank of China и държавната Bank of China 
- да одобряват деноминирани в долари заеми за закупуване на руски стоки, готови за износ. Това показва интерес към 
стабилността, тъй като руската политика влияе пряко върху потока на нефт и газ към Китай от Централна Азия, като 
нарушава веригата за доставка на стоки. 
„Путин е главната болка на Пекин", казва Карл Минцнер, старши научен сътрудник по въпросите на Китай в Съвета за 
международни отношения. 
Според Уан Хуейяо, ръководител на Центъра за Китай и глобализацията, базиран в Пекин мозъчен тръст, китайците 
желаят да имат добри отношения със Съединените щати, за което свидетелства решението да се въздържат от приемане 
на резолюция по време на гласуването в Съвета за сигурност на ООН. 
Докато Съединените щати се стремят да отдалечат Русия и Китай един от друг, последните се справят с натиска, като 
подкрепят исканията на Москва за сигурност, тъй като това служи за намаляване на американската мощ. Въпреки това 
има фактори, които ограничават помощта на Пекин. Това са предимно търговските и финансовите отношения с 
Европейския съюз и САЩ. Откритата подкрепа за руската политика би застрашила голямото инвестиционно 
споразумение, което Пекин се опитва да сключи с Европейския съюз, и би изложила страната на унищожителни вторични 
санкции от страна на американците. От друга страна, сега действията на Вашингтон се разглеждат като тест за възможна 
реакция срещу собствената му битка за Тайван. И накрая, Китай получава шанс да отслаби Русия, своя геополитически 
съперник в Централна Азия, като краен резултат от събитията в Украйна и техните последици за международните 
отношения.  
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок 

- След първите 100 дни на правителството. Какви са политическите нагласи. Гост: Социологът Евелина Славкова 
- Бежанци или туристи - за кого работят хотелите и кой плаща? Гост зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева 
- Трета седмица война. Има ли надежда за примирие? Коментар на журналистите Мохамед Халаф и Асен Генов 
- Има ли решение за кадровата криза в здравеопазването? Гост:  Председателят на Лекарския съюз д-р Иван 

Маджаров 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Прогноза за 2022 година: 20% ще е средно ударът по джоба ни от цените на 40 храни, които най-често 
купуваме 
в. Труд - Олиото до 8 лева 
в. Телеграф - Поп очерни Левски и Ботев 
в. Монитор - Каним 150 000 украинци на работа у нас 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Нинова предлага да се обяви форсмажор - така ще могат да се променят договори в полза на бизнеса 
в. 24 часа - До 30 молби дневно може да обработва агенцията за бежанците, искат оставката на председателя й 
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в. Труд - Изборът на шеф на БНБ пропука коалицията 
в. Труд - Москва предложи изход - Киев отказа 
в. Телеграф - Кьовеши: Разследваме 120 сигнала за измами 
в. Телеграф - Уволниха ректора на Военна академия 
в. Монитор - След сигнали от България: Европрокуратурата със 120 разследвания за измами у нас 
в. Монитор - Държавна фирма саботира изкупуването на зърното за резерва 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Румен Спецов, изпълнителен директор на НАП: Ще съберем данъците от всички завишени продажби - никой 
да не очаква, че заради войната ще охлабим контрола върху търговци и производители 
в. Труд - Ръководителят на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов пред "Труд" : 
Войната ще отложи затварянето на въглищните централи 
в. Телеграф - Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите: Суматохата надува цената на 
олиото 
в. Монитор - Христо Казанджиев, член на Българския енергиен и минен форум: Паниката по бензиностанциите бе 
активно мероприятие 
Водещи анализи 
в. 24 часа - При сегашните свирепи санкции за клевета медиите са лесна плячка, ако критикуват 
в. Труд - Спасяването на министър Асена 
в. Телеграф - За народа ни Левски отдавна е светец 
в. Монитор - За хляба и пастите 

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

