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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТВ Радио 
 
√ Ще издържи ли бизнесът на по-високите цени на тока?  
И през месец април бизнесът ще бъде подкрепен заради високите цени на тока. След това ще се търси дългосрочен 
механизъм за справяне с кризата. Това стана ясно след среща на представители на работодателските организации с 
премиера Кирил Петков и ресорни министри преди дни. На фона на това се задава и поредното поскъпване на цената на 
газа. Ще издържи ли бизнесът, чуйте отговора от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев 
пред водещата Лили Ангелова.  
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
В. 24 часа 
 
√ Васил Велев: Няма нужда от постановление на правителството за форсмажор заради войната в Украйна  
Тази история с форсмажора или е нещо като развален телефон,  или е нещо като буря в чаша вода. Това заяви Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Сертификатът за форсмажор го издава Българската търговско промишлена палата и няма нужда от решение или 
постановление на Министерския съвет, няма нужда от дълги заседания. Достатъчно е да има съобщение на сайта на 
Министерството на икономиката, че на 24 февруари са започнали военни действия в Украйна и тя да се актуализира, 
както и информация за санкциите и яснота какво може да се внася и какво - не. Би могло да бъде и на сайта на външно 
министерство, обясни Велев.  
Всяка една фирма, която има нужда от сертификат,  отива в палатата, а тя преценява дали е нужно да го издаде. Това не е 
закон, с който се отменят договори. 
Ако някоя фирма не може в срок да изпълни договор, а възложителят я съди за неустойки, то съдът ще реши дали да 
признае този сертификат за форсмажор и да го вземе предвид в решението си, поясни още той. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ОБЯВИ НОМИНАЦИИТЕ ЗА ДЕВЕТОТО ИЗДАНИЕ НА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“ ЗА 2021 Г. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за Деветите награди „Икономика на 
светло“ за 2021 г. Тази година церемонията ще се проведе на 21 март. Призовете на най-представителната 
работодателска организация у нас се връчват в три категории – „За нормативен акт или административна практика, които 
водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За личност или организация, 
допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ и „За журналист 
или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“. 
В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата 
икономика и подобряване на бизнес средата“ са отличени: 

▪ Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) от 22.12.2021 г., 
внесен от народните представители Любомир Каримански, Ива Митева, Андрей Гюров, Георги Свиленски и 
Георги Ганев – Законопроектът направи възможно до края на 2022 г. да се запази намалената данъчна ставка в 
размер на 9 % за хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кетъринг и свързани с използване на спортни 
съоръжения услуги, доставка на книги, храни, бебешки пелени и други (чл. 66 от ЗДДС); 

▪ Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г., приета с Решение № 515 на МС от 15.07.2021 г., по 
предложение на Министерство на труда и социалната политика – Стратегията е важен документ и спомага за 
ограничаване на недекларираната заетост в България и съответно за намаляване на сивия сектор; 

▪ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 в ДВ бр. 17/26.02.2021 г. за регистриране и отчитане 
на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изработена от Работна група – Последните 
изменения и допълнения на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на 
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, 
които извършват продажби чрез електронен магазин, са резултат от широка дискусия и обществено обсъждане, 
като най-активна беше дейността на работната група от експерти на НАП и представители на редица браншови 
организации и производители на СУПТО и фискални устройства. Всичко това доведе до намаляване на 

https://btvradio.bg/intervuta/vajnoto-kazano-na-glas/shte-izdarzhi-li-biznesat-na-po-visokite-ceni-na-toka.html
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напрежението, подобряване на бизнес средата и облекчаване изпълнението на задълженията по отчитане на 
продажбите; 

▪ Решение на Министерски съвет № 739 от 26.10.2021 г. за одобряване на програма за компенсиране на 
небитовите потребители на електроенергия – Министерският съвет и социалните партньори в диалог и тясно 
сътрудничество изработиха и продължават да прилагат механизми за компенсиране на небитовите потребители 
за преодоляване на непланирания, безпрецедентен ръст на цената на електрическата енергия. Това позволява 
на организациите да се справят с шоковото поскъпване на тока, без да се налага да прибягват до сиви практики – 
като избягването на данъци, плащания в плик и други и по този начин допринася за изсветляване на 
икономиката. 

За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция“ са номинирани: 

▪ Агенция по заетостта, като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган 
по труда за сезонна работа „Права през всички сезони“ – За целите на кампанията и за провеждане на 
информационните събития като партньори бяха привлечени и редица заинтересовани институции, които 
предоставиха актуална информация спрямо своите компетенции; 

▪ Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) – Номинирана за действията си за насърчаване прилагането на 
Регламент (ЕС) 2019/943 по отношение на пазара на електроенергия в България; 

▪ Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Номинирана за принос в ограничаването на 
недекларираната заетост посредством подобряване на контролната функция; 

▪ Пейсера България АД – Дружеството е номинирано за създаването на платформа за легални и проследими 
дигитални разплащания. 

В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформална икономика“ за отличието ще се конкурират: 

▪ Българска национална телевизия и предаването „Още от деня“ – Номинацията е свързана с цялостния принос 
на предаването „Още от деня“ за отразяването на теми за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика; 

▪ Българска телеграфна агенция – Номинацията е за актуално и многостранно отразяване на проблемите и 
постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, както и 
формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор; 

▪ Васил Иванов – разследващ журналист и репортер от Нова ТВ – Номинацията е за направени поредица от 
репортажи/журналистически разследвания, свързани с прехвърлянето на фирми дължащи милиони данъци на 
социално слаби граждани; 

▪ „Денят с Веселин Дремджиев“ предаване по ТВ1 – Номинацията е за събирането и отразяването на различните 
гледни точки по отношение на борбата с неформалната икономика. 

Целта на ежегодния конкурс е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от 
цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване 
предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за 
подобряване на социално-икономическата среда. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чиито състав влизат представители на редица държавни институции, и 
медиите. Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени 
личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на 
АИКБ, на Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др. 
  
Приложение: Номинации за наградите Икономика на светло за 2021 г. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Този, който реши за предоставяне на въоръжение, да излезе и да обясни какъв е рискът 
Не се меся в работата на правоохранителните органи, но справедливостта не е възтържествувала, докато не се произнесе 
съда, това е по закон. Така президентът Румен Радев коментира ареста на Борисов. 
Заяви, че не знае дали се очакват още арести. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/03/Nominacii-InaS-2021.pdf
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Радев заяви, че трябва да бъдем солидарни с украинския народ и да помагаме с всичко, което можем, но който вземе 
решение за предоставяне на въоръжение и по този начин въвличане на България във войната, трябва да може да се 
изправи пред обществото и да обясни какъв е рискът, защото цената винаги се плаща от гражданите, а не от политиците. 
Каза, че нашата основна задача е да не допуснем гражданите, стратегическите ни обекти, като ядрената ни централа, да 
останат без адекватна противовъздушна отбрана. 
На въпрос дали арестът на Борисов е отвличане на вниманието от посещението на американския министър на отбраната 
Радев каза, че за това трябва да се попита премиера. 
Категоричен е също, че решение за ПВО трябва да се вземе от парламента. 
"Всеки, който вземе това решение трябва да излезе пред хората и да обясни риска и цената на това", каза той. 
Очаква след срещата с Лойд Остин МС да даде ясна информация. 
Президентът пак повтори, че предоставянето на ПВО е въвличане на България във взимане страна в тази война. 
Тази сутрин държавният глава посети Тракийския университет, където се състоя тържествено откриване на „Център за 
аквапоника“. 
По-късно през деня Румен Радев ще посети с. Подслон и ще разгледа инсталацията за добиване на газ от лигнитни 
въглища. След това Радев ще посети 2-ра Тунджанска Механизирана Бригада, където ще проведе среща с основния 
команден състав и военнослужещи от военното формирование. 
 
√ Кирил Петков: Само без страх от недосегаемите България наистина може да се промени 
"Действията на МВР вчера показват, че никой не е над закона в България. Самият аз бях разпитван и дадох своите 
показания. В момента текат проверки от Европейската прокуратура, но къде е българската прокуратура и дали 
най-накрая ще застане на страната на българския народ ще видим в следващите дни", заявява министър-
председателят чрез видеообръщение във Фейсбук. 
Петков казва, че неговата роля е да даде пълна свобода на всички държавни органи да действат съгласно законовите им 
правомощия. 
"Никой не трябва да изпитва страх от истината. Само без страх от недосегаемите, България наистина може да се 
промени", заявява премиерът Кирил Петков. 
 
√ Отменят зеления сертификат у нас от 21 март, седмица по-късно - без тестове в училище 
Считано от 21 март, понеделник, отпада изискването за зелен сертификат за всякакви дейности и мероприятия в 
България, ограничени до момента. 
От същата дата присъственото обучение във висшите училища ще се провежда при следните условия: 
- въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни 
упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи; 
- създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията. 
Остава изискването за редовно проветряване, дезинфекция на помещенията и носене на защитни маски за лице от 
студентите и преподавателите. 
Със същата заповед от 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната. 
С пълния текст на заповедта можете да се запознаете ТУК. 
 
√ Връчиха годишните награди "Бизнес хонорис кауза"  
Групата "Геотехмин" е носител на голямата награда на вестник 24 Часа-"Бизнес хонорис кауза" за социално отговорно 
предприемачество. 
Снощи в столицата на официална церемония бяха връчени награди в над 10 категории като "Подкрепа за местните 
общности", "Благотворителност", "Принос за здравеопазването", "Принос за развитието на образованието" и други. 
Групата "Геотехмин" има огромен принос за подобряването на средата на живот в населени места като Златица, 
Етрополе, Челопеч и други, където работи. Тя има и много дарителски инициативи, като инвестира и в образованието на 
децата от тези региони. 
 
√ Търговията с метали е в колапс заради войната в Украйна 
Да се премахнат митата за внос на метали от страни извън Европейския съюз, за да се стабилизират затруднените 
доставки - за това настояват от сдружение "Бизнесът за Пловдив". Заради повишените цени на металите и липсата им на 
пазара, вече се наблюдава рязко увеличаване и в цените в строителството. 
Затварянето на Черно море за доставки и санкциите на Европейския съюз срещу Русия създават недостиг на пазара и 
преки загуби за българските фирми. 
"В момента, примерно, пристанищата и Николаев, Одеса и Черноморски не работят. Там има десетки арестувани 
кораби. Това са колосални загуби за колегите и за целия бранш. Десетки милиони долара, да не кажа стотици. 
Просто в момента сме в окото на перфектната буря, така да се каже, за една седмица цените са пораснали 60 до 
100 процента", заяви Кирил Василев, собственик на фирма за производство и търговия с метали. 
Търсенето на строително желязо, ламарина и метални профили не може да се задоволи, защото заводите в Украйна и 
Русия са основен доставчик за страната. А в страните от Евросъюза няма достатъчно наличност. 
Решението за бранша е незабавно вдигане на квотите за търговия с метали от Турция, за да се избегне и 25-процентното 
мито след изчерпването на квотите. В противен случай цените на строителството у нас ще продължат движението си 
нагоре. 

https://bntnews.bg/f/news/o/1188/e59d15fcf82ee5f8b9994a42b0b6d8ba.pdf
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Увеличението на цените на ламарината при европейските доставчици от 900 евро на тон преди кризата до 1800 и на 
суровата стомана от 740 до 1230 евро, е само началото на кризата, прогнозират търговците на метали. 
 
√ Какво представляват ракетните комплекси C-300? 
Ракетните комплекси C-300 са основен елемент от българската противовъздушна и противоракетна отбрана. Тяхната цел 
е да защитават небето ни от вражески бомбардировачи, изтребители и ракети. 
Нейното предимство пред американските системи "Пейтриът" е, че радиусът им на действие покрива 360 градуса, 
спрямо 120 градуса на ПВО системите, произвеждани в САЩ. Ракетите C-300 са базирани на колесни превозни средства, 
което ги прави силно мобилни и трудни за засичане от противника. Времето за оперативно разгръщане е само пет 
минути. 
Зенитно-ракетният комплекс е способен да проследи до 100 и да порази до 12 цели едновременно. 
Противоракетната ракетна система C-300 е замислена в средата на осемдесетте години като средство за ефективна борба 
с нисколетящи високоскоростни цели. 
Комплексът C-300 е в състояние бързо да реагира на възникващите заплахи поради високата скорост на системите за 
откриване и насочване, изравнявайки фактора на изненадата, благодарение на радарната система за ранно засичане на 
целите. Ракета 48N6 е основата на огневата мощ на системата. Тя има уникални полетни характеристики и голяма 
мощност на заряд. Обсегът на комплекса е от 40 км до 400 км. 
Българските въоръжени сили редовно изпълняват огневи учебни задачи с комплексите C-300 на полигона в Шабла. 
Страната ни разполага с 2 дивизиона. 
 
√ Митрофанова към българските власти: Доставките на оръжия едва ли ще подобрят диалога 
"Бих искала да предупредя официалните български власти, че доставките на оръжия, включително от съвестски 
произход, както и бойни боеприпаси за украинските националисти едва ли ще добавят оптимизъм към двустранния 
диалог, който и без това засега е влошен". Това заяви руският посланик Елеонора Митрофанова във видеообръщение 
във фейсбук. 
Енергийните доставки за България се извършват непрекъснато и в пълен обем, допълни още тя. 
"Русия винаги е била гарант на енергийната сигурност на световно ниво. Високо ценим това реноме, макар че сме 
готови за сериозно противопоставяне в енергийната сфера", каза руският посланик. 
Отделни представители на българския елит прокарват теза за разграничаване на руския народ от президента Владимир 
Путин, каза още Митрофанова. Тя коментира, че това е "похват на фашистите, добре познат още от периода на Великата 
отечествена война". 
 
√ Жозе Родригеш душ Сантуш пред БНТ: В Москва вече знаят, че са изгубили войната 
След две седмици в Лвов, където отразява събитията, военният кореспондент на португалската обществена телевизия 
Жозе Родригеш душ Сантуш смята, че в Москва вече знаят, че са изгубили тази война и търсят начин да излязат от 
ситуацията. Той е добре познат в България и като автор на световни бестселъри. От Лисабон той даде специално интервю 
за БНТ. 
Библейски сцени с реки от бягащи хора посрещат Жозе Родригеш душ Сантуш при влизането му в Украйна в началото на 
руската инвазия. 
"Помня, когато пресичах границата с Украйна, снимах един човек - Андрей, който влизаше в Украйна, за да се бие. 
Това беше на втория ден от руското нахлуване. Стоеше от едната страна на телената мрежа на границата. А от 
другата страна видя свой роднина, човек от неговото семейство, който бягаше от Украйна. Двамата спряха и си 
говореха от двете страни на оградата. Това беше ситуацията", обясни той. 
Лвов е градът, в който се събра най-голямото множество бежанци. Украинците не вярвали до последния миг, че 
немислимото ще стане реалност. Сега вече вярват, че могат да победят, но дори и да не успеят - никога няма да се 
подчинят на Русия. 
"Украинците ми казват: през 2014 г. ние изхвърлихме нашия президент, защото беше посочен от Москва, както е в 
Беларус. Но ние усетихме вкуса на свободата. Не искаме да "избираме" президент, посочен от Москва. Край с това. 
Ние познаваме вкуса на свободата, така че вероятно войната ще е дълга, но най-накрая ние ще победим. Те имат 
тази много силна вяра в победата. Ако погледнете на картата колко е територията под руски контрол - тя е 
много малко, около 15%. Това е удивително, предвид факта, че сме в четвъртата седмица на войната. Мисля, че в 
Москва вече са осъзнали, че няма да спечелят. Проблемът е как да излязат от дупката, в която сами влязоха. И 
затова продължават войната, докато намерят начин да излязат някак от ситуацията", разказва журналистът. 
Жозе Родригеш душ Сантуш е водещ на централната емисия новини на RTP. Отразявал е военни конфликти на Балканите, 
в Близкия изток и Африка. Награждаван с престижни международни отличия за работата си като журналист. Бил е 
свидетел на началото на няколко войни. 
"Изправени сме пред използването на доктрини от Втората световна война - масирани удари, мащабно 
придвижване на войски, изобщо този остарял начин на водене на война от една суперсила е много изненадващ. Не 
очаквах една суперсила да води война в 21 век по модел от първата половина на 20-и век. А това прави Русия", 
коментира душ Сантуш. 
За португалския журналист Западът е показал своята решителност пред лицето на заплахата. 
"През 2014 година, когато руснаците превзеха Крим без битка. Това създаде впечатлението в самата Русия, че 
Западът е разделен, слаб и упадъчен. И ако те направят още едно, по-дръзко усилие, солидарността ще се изпари. 
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Тук сбъркаха. Мисля че Русия, както и Китай, този път научиха урок за Запада и либералните демокрации, който 
досега не знаеха. И той е: либералните демокрации имат бавни реакции, опитват се да постигнат консенсус, но в в 
момента, в който осъзнаят, че са изправени пред заплаха, се обединяват. И то не само правителствата, но и пред 
хората на улицата. Тази война напомня за американския 11-и септември. Тя е европейският 11-и септември. Хората 
прогледнаха за опасността и сега искат от своите правителства да спрат руснаците. И така западните 
демокрации станаха радикални спрямо Русия, а Русия не очакваше това... Стана ясно, че Западът не е слаб, не е 
разделен и не е упадъчен", заяви журналистът. 
Прогнозата на военния кореспондент е, че войната ще е дълга, но украинците и Западът се изправят в нея по-единни 
отвсякога. 
 
БНР 
 
√ 99 въпроса към Бойко Рашков на парламентарния контрол 
Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков се очаква да отговаря на поставените към него 99 въпроса по време на 
традиционния за петък парламентарен контрол. 
По-голяма част от питанията са от парламентарната група на ДПС, които повече от два месеца искат отговори от Рашков 
дали има натиск от органите на реда по време на парламентарнните избори на 11 юли и 14 ноември миналата година. 
На депутатски въпроси ще отговарят и вицепремиерът по икономиката Корнелия Нинова и още шестима министри. 
 
√ Лойд Остин пристига в София 
На посещение в София пристига секретарят по отбраната на Съединените щати Лойд Остин, който ще разговаря с 
министъра на отбраната Драгомир Заков, а за утре е насрочена срещата му с премиера Кирил Петков. 
В интервю за БНР преди посещението министър Заков го определи като изключително знаково. 
Министърът на отбраната Драгомир Заков каза още, че формите, в които се обсъжда военна помощ за Украйна са 
съюзните: НАТО и Европейският съюз. 
Визитата на Лойд Остин предшества посещенията му в Брюксел и Словакия и е част от обиколката му в Европа с фокус 
върху подкрепата за съюзниците от НАТО.  
 
√ Kирил Петков ще се срещне в събота със секретаря по отбраната на САЩ Лойд Остин 
Американският министър на отбраната Лойд Дж. Остин ще бъде на посещение в България в събота. Той ще се срещне с 
премиера Кирил Петков, съобщава правителствената пресслужба. Двамата ще обсъдят теми от интерес и за двете страни, 
пише в съобщението. 
След срещата Петков и Остин ще направят изявления за медиите. 
По-рано вчера беше отложено планираното правителствено заседание, без да бъде посочена причина. По информация 
на "Хоризонт", това се е наложило заради пренареждане на програмата на премиера. 
 
√ НСИ: 5,3 на сто е безработицата за 2021 г. 
Безработицата за миналата година е 5,3 на сто, сочат данните на Националния статистически институт. Общо броят на 
заетите е над три милиона души. 
Най-много от тях са в активната възрастова група, но около 12 процента от тях са на възраст между 18 и 24 години и рано 
са напуснали образователната система, сочат данните. 
 
√ Първият в Източна Европа „Център по аквапоника“ ще бъде открит в Тракийски университет 
Очаква се на събитието да присъства държавният глава Румен Радев 
На официална церемония от 9:30ч. ще бъде открит „Център по аквапоника“ към Тракийски университет – Стара Загора. 
На събитието се очаква да присъства и държавният глава Румен Радев. За първи път в Източна Европа – уникален 
образователен, научноизследователски и индустриален проект за контролирано екологично производство чрез 
аквапонична технология в България. Тракийският университет в партньорство с инвеститора „АКВА ФИЙЛД” ООД 
изградиха за по-малко от година „Център за аквапоника” към Тракийския университет – Стара Загора, разположен на 
площ от 4000 кв.м. 
Първият цикъл на производство стартира през пролетта на 2022 г., а първата аквапонична продукция за българския пазар 
ще се реализира през есента. Годишната продукция е около 120 000 зеленолистни органично произведени растения и 
около 3 тона риба с отлично качество и вкус при непрекъснато производство – 365 дни в годината. 
Уникалността на проекта е свързана с това, че аквапоничната технология и продукцията й ще се предлагат за първи път 
на българския пазар чрез американските системи, на лидера в аквапоничната индустрия, „Nelson and Pade”, Inc.®. 
Като отличен модел за демонстриране на много принципи на науката, производството, инженерството и мениджмънта 
аквапониката ще бъде част от образователния и научен прогрес на Тракийския университет – Стара Загора. 
Аквапоничната технология представлява комбинация от рециркулираща аквакултура и хидропоника (безпочвена 
растителна култура). В аквапоничната технология богатата на хранителни вещества вода, която е резултат от 
отглеждането на риба, е източник на хранителни вещества за растенията. Полезните бактерии превръщат токсичните 
компоненти на рибните отпадъци във форма на хранителни вещества, използваеми от растенията. Тъй като растенията 
консумират хранителните вещества, те спомагат за пречистването на водата, в която живеят рибите. Естественият 



6 

 

микробен процес поддържа рибите и растенията здрави и помага да се поддържа среда, в която и симбиотично и трите 
вида – полезни микроорганизми, риби и растения се развиват отлично. 
В аквапониката и рибите, и растенията се отглеждат в един воден обект, като се използва една инфраструктура. 
Използването на изкуствен тор не е необходимо, тъй като рибните отпадъци осигуряват хранителните вещества, от които 
се нуждаят растенията. Не се използват хербициди, тъй като няма почва, в която да растат плевели. Вместо вредни 
пестициди се използва биологична борба с вредителите. Ежедневната употреба на вода е минимална и се отглеждат 
голям обем растителни култури, на по-малка площ в сравнение с конвенционалното отглеждане на културите. Тъй като 
почва не се изисква аквапоника може да се създаде: в градските райони, които доставят храна на местните пазари; в 
сухите райони с лоша почва; в селските общности или навсякъде другаде, където са необходими пресни органични 
храни. 
Технологията притежава следните характеристики: надеждност; рентабилност от гледна точка на направените 
производствени и оперативни разходи; ефективност при използването на енергията, кислорода и фуража в 
производството; предоставя среда за обитание на отглежданите водни организми, която е максимално близка или 
съвпада с естествената; дава възможност за лесни манипулации като хранене, залавяне, преместване и др. на 
отглежданите аквакултури, които водят до минимален стрес за тях и са свързани с минимален разход на труд и енергия; 
гарантира качествените параметри на водата при достигане на максималната плътност на биомасата; предоставя 
адекватен мониторинг и ефективен контрол на качествените параметри на водата. 
Първата стъпка по изграждане на „Центъра за аквапоника” е поставена на 5 юни 2020г. със съвместна среща между 
инвеститора и ректора на Тракийския университет. Първата копка на Центъра идва няколко месеца по-късно на 16 април 
2021г..  
 
√ НОИ плаща пенсии, отпуснати от Русия, на 5 458 души, живеещи у нас 
Националният осигурителен институт ще изплати днес пенсиите, отпуснати от Руската федерация, на 5 458 души, 
живеещи в България. 
Сумите са за първото тримесечие на 2022 г. При превръщане на руската рубла към еврото от Пенсионния фонд на Руската 
федерация е ползван валутният курс, официално публикуван от Централната банка на Русия, действащ към деня на 
съставяне на платежната ведомост - 10 март.  
Договореният срок за превеждане на сумите е десето число на месеца, уточняват от НОИ. 
 
√ 23-ти ден от инвазията в Украйна: Въздушно нападение срещу летището на Лвов 
Руската армия извърши въздушно нападение рано тази сутрин срещу летището на град Лвов. Евакуацията от големите 
градове, където се водят сражения продължава. 
Най-малко три експлозии разтърсиха град Лвов в Западна Украйна. По информация на кмета е ударен завод за 
поддръжка на самолети до летището на града и няма загинали. 
За експлозии съобщиха и местните власти на Киев, те са избухнали в северен квартал на града. По-рано спасителните 
служби съобщиха, че са успели да евакуират над хиляда жители на столицата.  
Има информация за оцелели под руините на театъра в Мариупол, където се смята, че са се укривали над хиляда души. 
Все още 350 хиляди жители не могат да напуснат обсадения пристанищен град, който е подложен на постоянен обстрел. 
Според агенция Интерфакс Русия е установила зона без полети над Донбас. 
А руският президент Владимир Путин е представил конкретните искания на Москва за договаряне на мир. В разговор с 
турския държавен глава Реджеп Ердоган Путин е поискал неутралитет и разоръжаване на Украйна, защита на руския 
език, специален статут за Донбас, както и преговори очи в очи с Володимир Зеленски. 
Американският президент Джо Байдън ще разговаря днес китайския лидер Си Цзинпин с цел да предупреди Пекин, 
че  ще понесе отговорност за всяка подкрепа за руската агресия в Украйна. По-рано Байдън ескалира реториката си 
срещу Путин, когото вчера нарече "военнопрестъпник". 
 
√ ОИСР: Кризата в Украйна вероятно ще свие световния икономически растеж с 1% 
Кризата в Украйна ще има отрицателно въздействие върху глобалните икономически перспективи, свивайки световния 
растеж с 1%, съобщиха в четвъртък генералният секретар на ОИСР Матиас Корман и главният икономист ма 
организацията Лорънс Буун при представянето на оценка за икономическите последици от сегашната криза. 
Според доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, въпреки че се отчита, че пряката роля на 
Русия и Украйна в глобалното икономическо производство е "малка", се посочва, че кризата несъмнено ще засегне някои 
пазари на суровини със специален акцент върху пшеницата, царевицата, но също и петрола, природния газ и урана. 
"Нашето ключово послание тук е да бъдем много спокойни. Нека бъдем много внимателни по отношение на начина, по 
който реагираме на това. Нека запазим ангажимента си да поддържаме пазарите отворени. Нека отхвърлим движението 
към протекционизъм, защото това ще направи ситуацията трудна", посочи Корман пред репортери. 
 
√ Групата Г-7 е готова да засили натиска върху Русия 
Групата на седемте най-богати държави (Г-7) публикува официално изявление в четвъртък, в което се казва, че страните 
членки са готови да увеличат натиска върху Русия в отговор на нейната инвазия в Украйна, включително чрез въвеждане 
на нови санкции. 
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"Отговорните за военни престъпления, включително безразборна употреба на оръжие срещу цивилни, ще бъдат 
държани отговорни“, заключиха външните министри на Г-7 след днешната им среща, добавяйки, че Международният 
наказателен съд ще отговаря за събирането на доказателства и провеждането на разследване. 
По-рано днес еврокомисарят Паоло Джентилони пък посочи, че нов пакет от санкции може да включва ограничения 
върху руската енергетика. 
Джентилони заяви, че не са изключени нови санкции срещу Русия в областта на енергетиката, но те също така "не са 
неизбежни". 
"Нека се опитаме да разграничим един основен принцип: свободата и защитата на мира имат цена. Това, което трябва да 
направим, не е безплатно. То ще има цена за нашата икономика и вече дава своите жертви", отбеляза той. 
Джентилони подчерта още, че вече наложените мерки не съвпадат непременно с тези, които биха могли да имат още по-
висока цена, напомняйки, че "дискусията е открита и изобщо не е приключила". 
 
√ Блинкън обвини Русия във военни престъпления, предупреди Китай да не помага на Москва 
Американският държавен секретар Антъни Блинкън обвини Русия във военни престъпления и предупреди Китай, че 
Вашингтон ще предприеме действия, ако Пекин окаже военна помощ на Москва. Ситуацията в Украйна остава без 
особена промяна, настъплението на руските сили е забавено, но все повече се увеличават съобщенията за цивилни 
жертви.  
Има информация за оцелели под руините на театъра в Мариупол, където се смята, че са се укривали над хиляда души. 53 
цивилни са загинали при обстрел на руски военни в град Чернигов. Сред жертвите е и американски гражданин, който 
чакал на опашка за хляб. При артилерийски огън срещу училище и културен център в град Мерефа са загинали 21 души, 
съобщиха местните власти.  
Общо 3 810 души са били евакуирани от украински градове по хуманитарни коридори през последното денонощие, 
което е по-малко от вчера. 
Постоянните украински контраатаки и логистични проблеми забавят руската офанзива, отчитат британски военни 
експерти. Според Пентагона руското напредване е замръзнало в цялата страна по различни направления.  
Украинският президент Володимир Зеленски направи обръщение към депутатите в германския Бундестаг, в което 
призова за повече помощ и за водеща роля на Берлин в събарянето на новата Стена, която по думите му Русия издига 
през Европа: 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън ескалира реториката си срещу Владимир Путин и го нарече главорез, 
който е започнал война срещу народа на Украйна, а първият американски дипломат Антъни Блинкън заяви, че вече тече 
юридическият процес по повдигане на официални обвинения във военни престъпления срещу руския президент.  
В телефонен разговор с турския държавен глава Реджеп Ердоган Путин е представил конкретните искания на Москва за 
договаряне на мир с Украйна.  
Сред тях са неутралитет и разоръжаване на страната, защита на руския език, специален статут за Донбас, както и 
преговори очи в очи с Володимир Зеленски. 
 
√ Подоляк: Позицията на Русия в хода на преговорите с Украйна рязко беше смекчена 
Позицията на Русия в хода на преговорите с Украйна рязко беше смекчена, заяви съветникът на на украинския президент 
Михайло Подоляк в интервю за полски медии, цитирано от украинската държавна агенция Униан. 
Според Подоляк сега преговорите се водят през защитени комуникационни канали и са съсредоточени върху решаването 
на конкретни хуманитарни, икономически и юридически въпроси. 
По думите на съветника целият свят е видял как втората най-мощна армия в света е принудена да търси помощ от Китай, 
Беларус, Казахстан и Киргизстан и в тази ситуация. 
Украйна няма да се съгласи на компромиси против интересите си. 
"Няма нито наглост, нито грубости в хода на преговорите от руска страна", разказа Михайло Подоляк и допълни, че в 
началото Русия е поставила много искания, повечето от които обаче дори не се разглеждат. 
 
√ Телефонни измамници питали британски министри за конфликта в Украйна 
Двама британски министри съобщиха, че са станали обект на опит за телефонна измама, свързана с конфликта в 
Украйна.  
Министърът на отбраната Бен Уолъс обвини Русия в „мръсни трикове“ след като разкри, че е получил обаждане от мъж, 
който му се представил за украинския премиер. Уолъс в някакъв момент се усъмнил и е прекъснал разговора, когато 
мъжът му задал няколко подвеждащи въпроса.  
След казаното от министъра на отбраната, министърът на вътрешните работи Прити Пател пък написа в Туитър, че е 
получила подобно телефонно обаждане по-рано тази седмица.  
Бен Уолъс разпореди незабавно разследване на случилото се.  
Министерството на отбраната уточни, че видео обаждането не е било на личния телефон на министъра, а е станало по 
друга линия с прехвърляне от друг правителствен отдел. Би Би Си има информация, че обадилият се мъж се е представил 
за украинския премиер Денис Шмихал, застанал пред украинското знаме, задавайки му „странни въпроси“ за НАТО и за 
хода на преговорите.  
Един от въпросите и бил дали Великобритания ще изпрати бойни кораби в Черно море и дали Украйна ще получи ядрени 
оръжия. 
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√ Руското правителство съобщи за плащания във валута по външния дълг на страната 
На фона на прогнозите за фалит на Русия от правителството съобщиха за извършени плащания във валута по външния 
дълг на страната. Междувременно, в навечерието на осмата годишнина от анексирането на Крим, президентът 
Владимир Путин призова руския бизнес да инвестира на полуострова. 
От руското правителство уточниха, че са погасени задължения на страната по две емисии еврооблигации на обща 
стойност 117 милиона и 200 хиляди долара. Това е първото плащане по външния дълг на Русия, след като Западът 
замрази близо половината от валутните резерви на страната или 300 милиарда долара. 
Междувременно президентът Путин призна, че западните санкции създават немалко проблеми пред развитието на 
полуостров Крим, но в същото време отварят и нови възможности: 
"Големите руски бизнес структури, които се опасяваха преди от някакви санкционни мерки, вече няма от какво да се 
страхуват. Сега те, включително банките, могат спокойно да дойдат на полуострова и активно да работят в региона. Да 
разгръщат дейността си, откривайки и усвоявайки нови пазарни ниши", заяви Владимир Путин на заседание, посветено 
на социално-икономическото развитие на Крим в навечерието на осмата годишнина от анексирането на полуострова. 
От гледна точка на официална Москва става дума за присъединяване на Крим и град Севастопол към Руската федерация 
в резултат на референдуми, произведени съгласно нормите на международното право и устава на ООН. 
Според Путин през 2014 г. жителите на полуострова са направили осъзнат и свободен избор, а последващите събития са 
доказали колко правилен и своевременен е бил той. 
По повод обявените от Москва лихвени плащания в размер на 117 милиона долара по две емисии облигации 
"Файненшъл таймс" отбеляза, че все още се очаква потвърждение от агента по плащанията на дълга - лондонския клон 
на "СитиБанк", дали сумите са получени. От вчера тече 30-дневен гратисен период за това. 
 
√ Александър Новак: Русия спазва енергийните си задължения 
Руският вицепремиер Александър Новак подчерта в четвъртък, че страната му продължава да изпълнява енергийните 
задължения към партньорите си въпреки дипломатическите конфликти, възникнали на фона на кризата в Украйна. 
"Разбира се, зараждащата се напрегната геополитическа ситуация ще има своите последствия, но бих искал да обърна 
внимание на факта, че Русия е решена да изпълни договорните си задължения към партньорите си и че доставките на 
енергия от Русия ще останат стабилни“, каза той пред репортери след срещата му с иранския министър на петрола 
Джавад Оуджи. 
По-рано този месец Новак предупреди, че Русия може да спре операциите на газопровода "Северен поток 1" в отговор 
на санкциите, които Западът наложи на страната по време на военната й операция в Украйна. 
Тогава той също така предупреди, че евентуална забрана на износа на руски петрол може да доведе до тежък шок при 
глобалните доставки, което да повиши цените към 300 долара за барел. 
 
Капитал 
 
√ Рисковете от конфликта в Украйна: Пет реакции на държавата 
Зависимостта от руския газ може да бъде намалена, борбата с корупцията остава фокус, работи се по различни 
сценарии за развитие на кризата 
Темата накратко 

• Войната в Украйна вероятно ще трае с години, а правителството застава твърдо зад позициите на НАТО и ЕС. 

• България има план, ако подаването на руски газ спре, стана ясно по време на годишната среща между бизнес и 
управляващи. 

• Премиер, министри и бизнес представиха своята стратегия и решения за действия при кризата в няколко 
ключови области. 

 
Трагедията на войната, която доскоро изглеждаше немислима, сега е пред очите ни. Тя ще засегне целия свят, но понеже 
е на 200 км от българската граница, тук ефектите вече се усещат и от хората, и от бизнеса. Войната засяга вериги на 
доставки, цени на суровини, вещае икономическа несигурност, енергийни рискове и инфлация. В такава ситуация е 
важно кой е начело на държавата, какви позиции отстоява, как управлява възникващите кризи и комуникира своите 
решения с хората. Това беше фокусът на разговорите в 16-ата годишна среща на бизнеса с правителството, която 
организира "Капитал". 
"Големият проблем на страна като България е, че има високи нива на недоверие. И хората имат причина да имат голямо 
недоверие към много неща - към това, което им казва правителството, към това, което им казват медиите. Това 
недоверие обаче във време на война се превръща във военен фактор, то може да бъде инструментализирано", 
предупреди политологът Иван Кръстев. 
Начело на държавата е ново правителство, което нямаше време дори да си поеме дъх и да се възползва от 100-те дни 
доверие, които обикновено получава в началото всяко управление. Или както обобщи премиерът Кирил Петков: "Нашето 
младо правителство попадна именно в перфектната буря." 
Събитията и кризите през последните месеци се случват по-бързо, отколкото ни се иска. А последствията от тях - особено 
ако войната се проточи дълго, може да се окажат по-тежки в сравнение с ковид кризата. "Сделките в района ни не са 
спрели, но финансирането е много по-трудно. Има забавяне, защото банките искат гаранции. За тях най-важното е да 
подсигурят собствените си активи и чак след това да търсят начин да финансират нови проекти", даде конкретен пример 
Божидар Джелич, управляващ директор на банка Lazard за Централна и Източна Европа. 
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Логично очакванията към държавата растат. Затова ви предлагаме и обобщени пет реакции на кризата в пет конкретни 
сфери, които правителството очерта като приоритет пред бизнеса. 
Енергетика - алтернативни доставки на газ и бърза писта за ВЕИ 
Зависимостта на България от руския газ може да бъде намалена още преди края на тази година и на този етап не се 
планира нов договор с "Газпром". Освен с алтернативни доставки - от Азербайджан и LNG, това ще стане и с 
производството на зелен водород и биогаз. Заедно с това инвестициите в нови ВЕИ мощности ще бъдат регулаторно 
облекчени, така че да могат да се случат бързо - подготвени проекти биха могли да се случат в рамките на 6 - 9 месеца. А 
в комбинация с планираните батерии по Плана за възстановяване електроенергийната система на страната може да 
стане изключително конкурентна. Успоредно с всичко това ще се работи за повишаване на енергийната ефективност, 
така че самата нужда от енергия и горива да намалее. 
Това са основните елементи в стратегията на управляващите за справяне със сегашната кризисна ситуация в енергийния 
сектор и рисковете пред доставките на природен газ и петрол заради войната на Русия в Украйна. 
"За нас има добра новина - намираме се географски на място, където има алтернативни трасета, имаме инфраструктура с 
други държави, която например може да се използва за втечнен газ (през Турция, Гърция)", каза енергийният министър 
Александър Николов. По думите му в дългосрочен план решението е зеленият водород. "България има всички 
предпоставки да се превърне в една от водещите държави, които могат да заменят природния газ с водород като 
енергиен източник", смята той. 
У нас вече има заявени планове за над 15 гВт нови ВЕИ мощности, като част от тях могат да се използват именно за 
производството на зелен водород. Въпросът е как държавата ще управлява тяхното включване към мрежата и колко 
бързо може да се реализират тези проекти. Едно от решенията е да се облекчат бюрократичните изисквания към такива 
проекти, особено когато става дума за собствено ползване на енергията. 
Според министъра на околната среда Борислав Сандов биогазът също има място в енергийния микс, но той е 
сравнително малък като потенциал и подходящ за локални проекти, които по места да диверсифицират нуждата от 
природен газ. Министър Сандов допълни още, че администрацията е изключително мудна в това сама да използва 
соларни панели в сградите си и че подобни инициативи трябва да започват именно от държавата. За момента обаче това 
не се случва. Но все пак депутатите на "Продължаваме промяната" вече внесоха в Народното събрание законопроект, 
който да облекчи инсталирането на соларни панели за собствени нужди. 
Финанси - повече инфлация, по-големи буфери в бюджета 
Все още не е ясно как настоящата криза ще се отрази на ръста на българската икономика, но трябва да се анализира 
ефектът върху бюджета от голямата бежанска вълна към страната ни, която е основно от жени и деца. А това ще промени 
и параметрите на обещаната актуализация в средата на годината - в бюджета ще трябва да се заделят значителни буфери 
за посрещането на бежанската вълна, стана ясно от думите на вицепремиера и финансов министър Асен Василев. 
Финансите на държавата са планирани на дефицит от 5.9 млрд. лв., който трябва да бъде покрит с още дълг. 
В същото време пазарите вече начисляват по-голяма рискова премия - преди дни България пласира 3.5-годишни ДЦК за 
500 млн. лв. при 0.55% доходност. Тя надхвърля нивото при първоначалното отваряне на същата емисия миналия 
ноември - 0.13%, а причината е в геополитическия риск от войната в Украйна и лихвените очаквания, които вдигнаха 
рисковата премия на българските книжа в Европа. 
По думите на Василев инфлацията в страната ще продължи да се ускорява заради последиците от войната в Украйна. 
Правителството прие бюджет 2022 с очаквания средногодишната инфлация в страната да е 5.6%. Сега финансовият 
министър убедено заяви, че тя ще е по-висока. "Това мисля, че е даденост, имайки предвид какво се случва с цени на 
горива, метали, хранителни продукти." За справка - през февруари националната статистика отчете 10% повишение на 
годишна база на индекса на потребителските цени. 
Правителството работи по няколко сценария, свързани с рисковете около развитието на войната в Украйна. Те включват 
разширяване на конфликта към Молдова, възможни нарушения в корабоплаването и доставките по воден път. 
"Подготвени сме и за недостиг или почти никаква реколта на жито в Източна Европа. В България вече решихме този 
проблем, като изкупихме голяма част от зърното, което е на територията на страната", обясни Василев. Друг риск е, ако 
бъде блокиран Босфорът "примерно както беше затворен Суецкият канал за корабоплаване". 
"Европа и светът вече са много различни. От гледна точка на бизнес, на вериги на доставки имаме фундаментална 
промяна", каза Василев. Според него кризата в Украйна няма да е за няколко месеца, а ще продължи с години. Това ще 
се отрази и на начина, по който работят бизнесът и пазарите на някои суровини като газ, петрол, някои метали, зърнени 
култури. 
Правосъдие - нужна е истинска борба с корупцията и ефективна прокуратура 
Българската корупция е свързана с геополитиката и Русия, заяви премиерът Кирил Петков. "Едни и същи хора се 
събуждат сутрин и когато не мислят за схема с националния бюджет, мислят за схема с Русия. (...) Борбата ни с 
корупцията и за влияние на чужди страни е да изчистим тези хора", обяви премиерът. 
Според него институциите в България са превзети и това се случва главно заради прокуратурата, защото, "ако там успеем 
да вдигнем похлупака, другите неща ще се подредят. В момента имаме един, в който главният прокурор пази всичко. На 
нас буквално са ни вързани ръцете". 
Тезата му повтори и правосъдният министър Надежда Йорданова. Тя заяви, че липсата на ефективна прокуратура е 
основната причина за усещането за липса на справедливост както сред гражданите, така и сред бизнеса. "Важни 
престъпления или не се разследват, или дори и да започне разследване, те се слагат на трупчета. Всъщност това е 
голямата власт на прокуратурата - дали да разследва едно престъпление, дали да повдигне едно обвинение, или 
опреден казус да го сложи на трупчета и да застрашава живота на всеки един от нас. И най-големият проблем за това е, 
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че на върха на тази пирамида имаме главен прокурор като институция, за който липсва ефективен контрол за 
разследване и за търсене на отговорност", заяви Йорданова. Тя набеляза няколко важни законодателни промени, които 
готви правителството: 

• Първата е създаването на ефективен механизъм за разследване на главния прокурор, което е ангажимент в 
Плана за възстановяване и устойчивост. Най-важното е, че това не е задача, отложена във времето, защото 
уредбата е разписана така, че да е приложима и съвместима с действащата конституция, а не да се налага 
промяна на основния закон, което в момента не е реалистично. 

• В условията на криза е необходимо бързо и ефективно производство по несъстоятелност и правото на втори 
шанс на бизнеса. Моят екип работи на много бързи обороти по тези теми и аз използвам този форум като апел 
към вас да се включите активно със своите предложения в рамките на общественото обсъждане, каза министър 
Йорданова под формата на обръщение към бизнеса. 

Инфраструктурата - индексацията на цените в строителството и разширяване на тол-а 
Заради силно покачващите се цени на строителните ресурси и материали държавата планира да индексира договорите 
по обществените поръчки в сектора или направо да проведе нови търгове за обектите, за които все още не са подписани 
контракти. Около 260 млн. лв. са застрашените договори само във ВиК структурата, където по сключени договори 
изпълнителите се отказват да ги довършват. 
"По вече сключени договори строителите отказват да поддържат обектите си, а там, където контрактите все още не са 
сключени, фирмите не искат да подпишат изобщо. За тази цел започна работа междуведомствена работна група, 
създадена в края на януари, по така наречената индексация на цените. Ясно се очертава, че Законът за обществените 
поръчки ще трябва да се промени и текстовете ще трябва да съдържат обективен индекс за прилагане на месечна или 
тримесечна основа и към заварените вече договори", казва министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Гроздан Караджов. Работата на работната група се очаква да приключи до края на месеца и ще има предложение за 
законодателна промяна за индексация. 
Заедно с това стана ясно, че тол системата ще бъде разширена и до средата на тази година хваща и второкласните 
пътища. Предстои втори кръг на разговори с превозвачите, за да се въведе промяна на обхвата на платените пътища. 
Така общата дължина на включените в тол-а шосета ще надхвърли 6400 км. "Поради протести и зле разбран популизъм 
за второкласните пътища беше наложена тарифа 0 лв., т.е. камионите и до ден днешен не заплащат, когато минават по 
нея. Това съвсем естествено води до отливане на трафика от първокласната към второкласната пътна мрежа. В масовия 
случай това означава движение на тежкотоварни автомобили по пътища, които не са пригодени за такъв трафик. 
Разрушаването на тази инфраструктура е неизбежно", обясни Караджов. 
Киберсигурност - ЕК обсъжда възможността за промяна на алгоритъма на Facebook 
"България се подготвя за по-мащабна кибервойна, докато се бори с по-малки атаки, които са довели до блокирането на 
45 хил. руски IP адреса във връзка с успешните и неуспешните опити за сваляне на държавни и частни български 
платформи през последните месеци", каза министърът на електронното управление Божидар Божанов. Според него през 
последните години не е правено нищо по отношение на киберсигурността. "Опитваме се за няколко месеца да наваксаме 
десет години, както е и в други области в държавата. Когато премиерът Кирил Петков казва, че България няма 
бомбоубежища или йод, това е нещо, което хората могат да си представят. Когато става дума за киберсигурност, е малко 
трудно хората да си представят липсата на софтуер, на защитени сървъри, на подготвеност", каза Божанов. 
Заради отношение към информационната война Европейския съюз вече работи със социалните мрежи за проследяване 
на малките сайтове със сензационни новини, които често са лъжи или всяват паника. Тяхното разпространение на 
практика е невъзможно без социалните мрежи и потенциална платена реклама, затова Брюксел обсъжда възможността 
за промяна на алгоритъма на мрежи като Facebook, така че те да скриват автоматично сайтове с руска пропаганда. Ако 
това се случи, Facebook трябва да промени голяма част от алгоритъма си за нареждане на публикации, а заедно с това и 
част от бизнес модела си, който разчита именно на виралния ефект на постовете. 
"Никой не влиза конкретно в тези малки сайтове, които пишат фалшиви новини, те се появяват във Facebook. Когато 
нещо е изцяло невярно, това е лесно за опровержение, но истинският проблем е фоновата информационна война, която 
върви постоянно, и тя налага наративи като този за великата Русия и декадентския Запад", каза още Божанов. 
По думите му електронната идентификация остава основен приоритет на министерството дори в тази ситуация. 
По темата работиха: Вера Денизова, Ивайло Станчев, Йоан Запрянов 
 
√ Какво се случи през седмицата 
Европейската прокуратура е получила рекорден брой сигнали от България; Международни компании спират някои 
от дейностите си в Китай заради разширяването на ковид локдауна; Българският износ продължава да расте за 12-
и пореден месец 
Европейската прокуратура е получила рекорден брой сигнали от България за престъпления, попадащи в 
компетентността й. От тези сигнали са започнали 120 разследвания, най-вече за нарушения при обществени поръчки, 
злоупотреби със селскостопански субсидии, в строителството, с фондовете за възстановяване след COVID-19 и други от 
България. Това обяви европейският главен прокурор Лаура Кьовеши след срещата си с премиера Кирил Петков в 
Министерския съвет. 
Главният прокурор Иван Гешев сезира Конституционния съд заради намаления бюджет на прокуратурата, който 
според него ще засегне възможността й за ефективна работа. Според Гешев оспореният текст от Закона за държавния 
бюджет за 2022 г. е персонална атака към него самия, но и опит за противопоставяне на БАН и прокуратурата, защото 
орязаната сума от 20 млн. лв. бе прехвърлена към БАН. 
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Министерството на икономиката ще предложи правителството да обяви форсмажор за бизнеса заради войната в 
Украйна, който да важи със задна дата - от 24 февруари до края на март по отношение на експортно ориентираните 
фирми. Това стана ясно от думите на министър Корнелия Нинова, лидер на БСП, по време на изслушването й в ресорната 
парламентарна комисия. 
Върховният административен съд потвърди решението за установен от антикорупционната комисия конфликт на 
интереси за бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов. Камбитов беше кмет от ГЕРБ в периода 2012 - 2019 г., а по-
късно член на политическия проект на Цветан Цветанов "Републиканци за България". 
Свят 
Икономическият ръст на ЕС ще бъде силно засегнат от ефектите на руската инвазия в Украйна, предупреди заместник-
председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис. Той заяви, че очакванията на институцията са за растеж 
под 4% през 2022 г., което е понижение спрямо прогнозата отреди месец. Изказването му идва на фона на спад на 
доверието на германските инвеститори до най-ниското му равнище от началото на пандемията от коронавирус. 
Същевременно войната в Украйна изстреля цените на енергията, стоките и храните до нови рекорди, което означава още 
по-голямо нарастване на инфлацията в еврозоната. 
Германия ще задели 200 млрд. евро, за да финансира индустриалната трансформация в страната до 2026 г., обяви 
германският финансов министър Кристиан Линднер. Тя ще включва инвестиции в инфраструктура за зареждане на 
електрически автомобили, водородни технологии, модернизация на промишлеността. Средства ще се използват и за 
премахване на допълнителните такси, въведени на базата на Закона за възобновяемата енергия. 
Международни компании спират някои от дейностите си в Китай заради разширяването на ковид локдауна, който е 
един от най-големите от началото на пандемията. Десетки милиони души в страната са засегнати от рестрикциите на 
фона на рекорден брой нови заразявания. Toyota, Volkswagen и Foxconn са сред компаниите с нарушения в режима на 
работа. 
Икономика 
10% е потребителската инфлация през февруари спрямо същия месец на 2021 г. по данни на НСИ. 
Изборът за БНБ сглоби съюз между партията на Слави Трифонов, ГЕРБ, ДПС и "Възраждане". Парламентарните групи 
ще имат седем дни, в които да излъчат номинации за управител на централната банка, гласуваха в зала депутатите в 
сряда, след като миналата седмица същата процедура беше приета и в бюджетна комисия. Точката дори не беше част от 
дневния ред на заседанието, като очевидно управляващите опитваха да си купят малко време, като я оставят за 
следващата седмица. Тя обаче беше вкарана като извънредна по искане на "Има такъв народ", подкрепено от трите 
опозиционни партии ГЕРБ, ДПС и "Възраждане". Останалите от управляващата коалиция ("Продължаваме промяната", 
БСП и ДБ) опитаха да увеличат срока на две седмици с мотив да се даде достатъчно време този път процедурата да може 
да приключи успешно. 
Седмица след като емитира 3.5-годишен вътрешен дълг за 500 млн. лв., държавата ще проведе нов аукцион на ДЦК за 
същата сума, но със 7.5-годишен матуритет. Купонът по него е 0.25%, но съдейки по аукциона в понеделник, а и от 
рисковата премия при първоначалното отваряне на тази емисия миналия ноември, вероятно доходността ще е по-висока 
- на нива от порядъка на 0.9%. Причината е в геополитическия риск от войната в Украйна и лихвените очаквания, които 
вдигнаха рисковата премия на българските книжа в Европа. 
Българският износ продължава да расте за 12-и пореден месец, като продадените зад граница стоки през януари са с 
31% повече в сравнение със същия месец на 2021 г., показват данните на статистиката. Те обаче се основават на 
паричната стойност на продадените навън продукти, а не на тяхното количество. Затова ръстът донякъде се дължи и на 
по-високите цени на стоките. При сравнението с януари 2021 г. трябва да се отчита и базов ефект - преди година 
експортът все още отчиташе спадове. 
Бизнес 
Коронавирусът направи живота на авиокомпаниите изключително труден. Заради ограниченията на пътуванията те 
бяха принудени да заземят огромна част от флотилиите си, което трупаше загуби ден след ден. През лятото на 2020 г. 
нещата като че ли тръгнаха да се оправят, но това се оказа много краткотрайна заблуда. Делта вариантът отново върна 
бранша в позицията от началото на 2020 г., същото се случи и с появата на омикрон варианта. 
Уникредит Булбанк планира да разпредели 313.8 млн. лв., което е цялата ѝ печалба за миналата година, като дивидент 
за акционерите. Това става ясно от поканата за общо събрание, което трябва да се проведе на 7 април. Решението все 
още не е сигурно, тъй като подлежи и на регулаторно одобрение. През февруари БНБ отмени забраната за разпределяне 
на дивиденти, която беше въвела в началото на ковид пандемията, за да консервира капитала в системата. 
Сделки и проекти 
Шведската софтуерна компания Beetroot купува българската "Саут Гейт тек". Общото между двете дружества е, че 
работят по решения, базирани върху големи данни. Цената на сделката не е публична. Beetroot придобива 100% от 
акциите на дружеството "Саут Гейт тек", което за 2020 г., последната налична в Търговския регистър, отчита 2.54 млн. лв. 
приходи и 22 хил. лв. печалба. Компанията е основана през 2018 г. и работи за клиенти като Vodafone, Financial Times и 
New York Times. 
"Фесто производство" - част от германския концерн Festo, продължава с инвестициите си, които през тази година ще 
достигнат 20 млн. лв. Дружеството в София произвежда компоненти за процесна автоматизация, сензори за поток и 
налягане, свързващи кабели и електрически задвижвания. През 2021 г. заводът на Festo в София инвестира 19.6 млн. лв., 
от които 14 млн. лв. в машини и съоръжения от германски фирми. 
Консорциум от частни инвестиционни компании с участието на Elliot Management е в напреднал стадий на преговори 
за купуване на Nielsen Holdings за приблизително 15 млрд. долара, включително дълга, съобщава The Wall Street Journal, 
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позовавайки се на свои източници. Сделката все още не е сигурна, тъй като разговорите могат и да се провалят. В 
момента дейността на компанията, която развива бизнес и в България, е разделена на два сегмента - първият измерва и 
анализира медийната публика, а вторият се занимава с покупки на потребителите. 
Intel избра Германия за завода си за чипове, влага 17 млрд. долара. Американската технологична компания Intel 
представи инвестиционен план на стойност около 30 млрд. долара, който цели да съкрати изоставането на Европа от 
Азия и САЩ в произвеждането на чипове. Според него компанията може да вложи над 80 млрд. долара в следващите 
десет години, като това число силно зависи от търсенето, както и бъдещите субсидии. Централна част от плановете на 
Intel е изграждането на нов завод, който ще се намира в германския град Магдебург. 
 
3e-news.net 
 
√ Бивш служебен министър поема ръководството на държавните железници 
Даниела Везиева е назначена за член на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ 
Бившият служебен министър на икономиката във второто правителство на Стефан Янев поема ръководството на 
„Холдинг БДЖ“. Даниела Везиев, която пое управлението на ведомството след Кирил Петков, е назначена за член на 
Съвета на директорите на държавното дружество, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. 
Тя ще заеме длъжността след вписването й в Търговския регистър. Според непотвърдена засега информация Везиева 
след това ще поеме и председателството на Борда на „Холдинг БДЖ“. 
„Целият фокус на икономическия модел ще бъде обърнат към клиента. Железниците са зеленото бъдеще на европейска 
България“, коментира приоритетите си Везиева. 
Даниела Везиева е доктор по икономика. Притежава дългогодишен опит в сферата на публичните финанси и 
администрацията. Заемала е мениджърски и ръководни длъжности. Участва в разработването на нови модели на 
управление. Владее английски и руски език. 
 
√ Понижение с 4.4 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 449.05 лева за MWh с ден за доставка 
18 март 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 449.05 лв. за MWh и обем от 88 183.80 MWh с ден за доставка 18 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 4.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 455.60 лв. за MWh, при количество от 46 390.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 793.40 MWh) е на цена от 442.50 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа. 
Борсата стартира при средна цена от 397.1 лв. за MWh и количество от 3391.7 MWh. 
Най-ниската стойност от 285.49 лв. за MWh (4196.4 MWh) е отчетена за 12 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 573.93 лв. за 
MWh при количество от 3507.3 MWh. Висока е и постигнатата стойност за 08 часа – 570.15 лв. за MWh (3985.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е на ниво от 397.16 лв. за MWh при количество от 3150.9 
MWh. 
Спрямо стойността от 469.53 лв. (240.06 евро) за MWh за 17 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 18 март 2022 г. се понижава до 449.05  лв. за MWh (спад с 4.4 %) по данни на БНЕБ или 229.59 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 059.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 502.86 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                    MW 
АЕЦ     30,61%   2166.36 
Кондензационни ТЕЦ   48,54%   3435.22 
Топлофикационни ТЕЦ   5,27%   373.02 
Заводски ТЕЦ    2,12%   150.39 
ВЕЦ     3,84%   271.62 
Малки ВЕЦ    1,54%   109.09 
ВяЕЦ     5,12%   362.69 
ФЕЦ     2,41%   170.32 
Био ЕЦ      0,55%    38.88 
Товар на РБ        5797.72 
Интензитетът на СО2 е 433g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ Цените по енергийните борси в региона продължават да спадат 
Румънската OPCOM затвори при цена от 229,59 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 240,32 евро/мвтч за базова 
енергия 
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Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 229,59 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 18 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 232,94 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 226,24 
евро/мвтч. Най-високата цена от 293,45 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 
145,97 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 69 831,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 18 март ще бъде 240,32 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 166,96 гвтч. Максималната цена ще бъде 293,45 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 1 ч и тя ще бъде 203,11 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 18 март е 232,05 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 237,85 евро/мвтч. Най-високата цена от 293,45 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 
ч тя ще бъде 200,31 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 74 670,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 18 март на Словашката енергийна борса е 232,05 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 293,45 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 200,31 евро/мвтч. 
На Чешката енергийна борса базовата цена ще бъде 228,90 евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 8 ч и тя ще е 
291,51 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 197,81 евро/мвтч. 
 На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 18 март е 235,48 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
245,20 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 65 450,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 291,51 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 1 ч тя ще бъде 203,03 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 228,90 евро/мвтч на 18 март. Пиковата цена ще бъде 233,32 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 427 279,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 291,51 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 197,81 евро/мвтч. 
 
√ Гърция ще отпусне субсидии на населението и бизнеса за електроенергията, газа и бензина 
Във връзка с резкия ръст на цените, правителството на Гърция ще задели субсидии за населението за електроенергията, 
природния газ и бензина. Помощ ще получат 3,2 млн. граждани, като общата сума в разстояние на три месеца се 
изчислява на 1,1 млрд. евро, съобщиха министрите на брифинг. 
Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис в телевизионно обръщение в сряда съобщи, че управляващите ще заделят 
допълнителни средства в подкрепа на населението във връзка с ръста на цените. Подробностите бяха представени от 
министъра на финансите Христос Стайкурас,на околната среда и енергетиката Костас Скрекас, на развитието на селските 
райони и храните Йоргос Георгантас, заместник-министъра на финансите Тодорос Скилакакис и говорителят на 
правителството Янис Иконому. 
Иконому заяви, че мерките са приети с цел справяне с допълнителните тежести в резултат на ситуацията в Украйна,  а 
общата сума за подкрепа на гръцкото общество към днешна дата достига 4 млрд. евро. 
„Новите мерки се фокусират върху три основни направление: първо, много значително е увеличението на субсидиите за 
електроенергията за домакинствата и бизнеса. Второ – за подкрепа на уязвимите граждани. И трето – субсидия за 
горивото, която ще доведе до по-ниски цени, както на бензина, така и на дизела“, каза Иконому. 
Министърът на финансите Стайкурас отбеляза, че след глобалната здравна криза, за пръв път от десетилетия Европа е в 
дълбока геополитическа криза „свързана с руската инвазия в Украйна“. Това по думите му е довело до сериозно 
нарушение на функционирането на икономиката, както и до много високи публични и частни разходи. 
„Финансовите разходи вече започнаха да се отразяват на националния и в частност на семейния бюджети, особено на 
по-бедната част от населението“, каза министъра и обяви мерките за подкрепа. 
„Първо. Значително увеличаваме субсидиите за електроенергията за домакинствата и бизнеса. Продължаваме да 
субсидираме газа. Предоставяме извънредна помощ за електроенергията за малки ябизнес. Общата стойност на тази 
помощ за април се оценява на 640 млн. евро. Второ. Поддържаме уязвимите граждани. Спешна помощ се предоставя на 
1,4 млн. домакинства с над 3,2 млн. души за покриване на част от увеличаващите се цени на стоките и електроенергията. 
Помощта ще бъде изплатена преди Великден“, каза министърът. 
По думите му през април се предвижда допълнителна помощ по надбавките за деца в разстояние на един месец и 
половина.. Размерът на помощта е в зависимост от размера на доходите и броя на децата в семейството - от 42 до 210 
евро за всяко дете. 
„Бенефициенти ще бъдат 625 000 души, включително над 1 милион деца“, каза министърът. 
Помощ в размер на 200 евро ще получат 677 000 пенсионери с ниски доходи. Общата стойност на помощта е 324 
милиона евро. 
Горива и електроенергия 
"Ще субсидираме потреблението на горива от физически лица и намаляваме цената на дизеловото гориво. На 
гражданите се предоставя директна субсидия за гориво, която покрива значителна част от тримесечното увеличение на 
цените за физическите лица, включително и самонаетите. Субсидията ще да се дава под формата на електронна 
свободна карта от типа freedompass, а за граждани, които не могат да я използват, сумата ще бъде преведена по избрана 
от тях банкова сметка“, каза Стайкурас. 
Право на субсидия имат физически лица, които са данъчни резиденти на Гърция с деклариран семеен доход до 30 000 
евро годишно, имат право на субсидия. Субсидията ще покрива 60 литра гориво на месец и ще се равнява на 22 цента за 
литър. Средно данъкоплатецът консумира 54 литра гориво на месец. На островите субсидията е увеличена до 28 цента за 
литър. Общата стойност на разходите е 130 милиона евро, каза Стаикурас. 
Ще бъдат отпуснати и субсидии за дизелово гориво, до 15 ст. за литър, като сумата ще бъде приблизително 23 млн. евро. 
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През април таксиметровите компании получават помощ от 200 евро, за да покрият част от увеличените разходи за 
гориво. 
За дизеловото гориво в селското стопанство е установена нулева акцизна ставка от 1 януари до 31 декември 2022 г., а 
ставката на ДДС върху торовете е намалена на 6% вместо сегашните 13%. 
Министърът на енергетиката Скрекас каза, че от началото на военните действия в Украйна "цените на газа, петрола и 
електроенергията са рекордно високи". 
„Средната цена на електроенергията от началото на март до днес е 312 EUR/MWh, докато през януари беше 227 
EUR/MWh и през февруари 213 EUR/MWh, което е пет пъти по-висока стойност от миналата година. Голямата енергийна 
криза е общоевропейски проблем и е необходимо спешно европейско решение“, каза Скрекас. 
По думите му средната месечна помощ за средно домакинство, консумиращо до 300 kWh на месец, нараства от 40 евро 
през март на 72 евро през април, тоест с 80%. 
Общата субсидия за домакинствата през април е 218 милиона евро при 148 милиона през март. 
За предприятията, потребяващи електроенергия субсидията се удвоява от 65 EUR/MWh през март до 130 EUR/MWh през 
април. 
Държавната субсидия за газа ще бъде 20 евро за MWh за топлинната енергия през март за всички домакинства и за 
цялото месечно потребление. Това се отнася за 540 000 домакинства, независимо от дохода, размера на дома или 
доставчика на услуги. В същото време газовата компания DEPA Commerce предлага отстъпка за март от 20 евро за 
топлинен MWh, така че общата полза за домакинствата е 40 евро. 
"Увеличаването на цените поради руската инвазия доказва, че енергийният преход на страната е необходимост, а не 
лукс. Единственото устойчиво решение е по-бързото прекратяване на вноса на изкопаеми горива и динамичен преход 
към чиста енергия от възобновяеми източници. Това е необходимо от икономическа гледна точка. Целта на 
правителството и министър-председателя Кириакос Мицотакис е да превърне Гърция в енергийно независима и 
конкурентоспособна страна, използваща богатия си вятърен и слънчев потенциал, и в същото време да се превърне в 
център създаване на взаимни връзки за пренос на зелена енергия за цяла Европа“, каза Скрекас. 
 
√ В САЩ разрешиха напълно автоматизирани автомобили да се движат по улиците 
Досега бе задължително автономните превозни средства да имат и опция за ръчно управление 
В САЩ разрешиха официално по улиците и пътищата да се движат напълно автономни автомобили без шофьор. Досега 
самите превозни средства не са били забранени, но имаше изискване пуснатите в експлоатация задължително да имат и 
опция за ръчно управление от шофьор, т.е. педали, волан и т.н. След последното решение на Националното управление 
по безопасност на движението (NHTSA) обаче изискването всеки автономен автомобил да има и уреди за ръчно 
управление отпадна. Така пътят към пускането в употреба на превозни средства без шофьорско място е напълно отворен. 
Зад този акт стои General Motors. Чрез дъщерното й дружество Cruise, занимаващо се с автономни автомобили, през 
миналия месец американският автомобилостроител отправи запитване към NHTSA как може да се произведе и пусне в 
експлоатация превозно средство без шофьорска седалка, волан, педали и т.н. Според получения отговор „за 
транспортните средства, предвидени да се управляват изцяло от автоматични системи, няма нужда да бъде налице 
дублиращо оборудване за ръчно управление“, съобщава Automotive News. 
Изданието уточнява обаче, че с това решение на NHTSA се премахва единствено задължението автомобилите да имат 
шофьорско място и уреди. По отношение на безопасността всички правила се запазват. Така всека седалка в автономните 
автомобили трябва да разполага с колан, въздушна възглавница и др. системи.  
 
Мениджър 
 
√ Вадят пощенските услуги от Министерството на транспорта и съобщенията 
"Български пощи" ЕАД излиза от Министерството на транспорта и съобщенията и преминава към ресора на 
вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова. Със 121 гласа „за“ и 90 „против“, без „въздържали се“ 
депутатите приеха на първо четене промените в Закона за пощенските услуги. С тях държавната политика в областта на 
пощенските услуги и маркоиздаването да се осъществява от определен с постановление на Министерския съвет 
заместник министър-председател, се посочва в доклада на ресорната комисия по транспорт и съобщения.  
„Против“ законопроекта гласуваха депутатите от ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“. „За“ гласуваха народните представители 
от „Продължаваме Промяната“, „БСП за България“, „Демократична България“ и „Има такъв народ“.   
В хода на дебата от „Продължаваме промяната“ и „БСП за България“ застъпиха тезата, че със законопроекта ще се 
модернизират „Български пощи“ ЕАД. Сред аргументите за изваждането им от Министерство на транспорта и 
съобщенията е превръщането на пощенските клонове в центрове за комплексно административно обслужване. От ГЕРБ-
СДС възразиха като посочиха, че законодателната промяна е единствено с цел да се избегне конфликтът на интереси на 
министъра на транспорта Николай Събев, който е собственик на спедиторска фирма, предава БТА.  
От „Възраждане“ също възразиха, като посочиха, че няма да подкрепят предложението. Според председателя на 
групата Костадин Костадинов предложението буди недоумение. От години "Български пощи“ са в "плачевно" състояние 
и управлението им очевидно не е добро, заяви той от трибуната на НС. "Настоящият министър на транспорта е един от 
добрите експерти в този бранш, след като от два гаража е успял да направи империя, очевидно е добър",  аргументира се 
Костадинов.  
Благовест Белев от „Продължаваме промяната“ счита, че „Български пощи“, като част от  критичната за националната 
сигурност инфраструктура, трябва да бъде управлявано целево, а не между другото. Той припомни, че 
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преструктурирането на държавното дружество е част от коалиционното споразумение за административната реформа за 
обслужване на едно гише. Белев подчерта, че това е единственият оператор, който достига до малки населени места.  
Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС настоя, че цялата идея на законопроекта е конфликтът на интереси.  Колегата му Росен 
Желязков допълни, че това не е законопроект за „Български пощи“, тъй като преминаването им към вицепремиера 
Калина Константинова вече е станало с акт на Министерския съвет.  Депутатът отбеляза, че въпреки изваждането на 
електронното управление и сега - на съобщенията, от ресорите на Министерство на транспорта и съобщенията, 
електронните съобщения остават към ведомството.  
Желязков оспори твърдението, че в коалиционното споразумение се споменават съобщенията. Депутатът обясни, че в 
този сектор влизат телекомуникации и пощенски услуги. Ние вадим  пощенските услуги, в които са ангажирани над 230 
предприятия, над 78 от които са активно действащи пощенски оператори, от ресорния министър на транспорта и ги 
прехвърляме към вицепремиера Калина Константинова. Това е разкъсване на политиката, категоричен е Желязков.  Той 
допълни че като вицепремиер Константинова осъществява политики по хоризонтала, а не по вертикала и следователно 
въпросните промени нямат логика.  
Зам.-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов заяви, че цялото упражнение днес, е за да бъде избегнат конфликта на 
интерес на министъра на транспорта. По думите му, това е единственият аргумент за приемането на законопроекта. Той 
постави въпроса за експертния капацитет на вицепремиера, който ще поеме управлението на "Български пощи".  
Летифов отбеляза, че 2340 са пощенските станции в малките населени места, 240 - в населени места с под сто жители, а 
1304 обслужват селища с под 800 жители. "Разбирайте, че оптимизацията им вещае смърт на тези пощенски станции", 
отбеляза депутатът.   
 
√ Увеличават тавана на помощите за бизнеса заради високите цени на тока 
Таванът на помощите, които отпуска държавата на бизнеса заради високите цени на електроенергията, ще бъде 
увеличен за април от 250 на 300 лева за мегаватчас. Това е предложението на министерството на енергетиката, вкарано 
за гласуване в МС след широк кръг консултации с всички заинтересовани страни - бизнеса, министерството на финансите, 
КЕВР и други, съобщиха от ведомството.  
По-рано през седмицата правителството обяви, че компенсирането на бизнеса ще продължи и през април. Схемата за 
подпомагане остава същата - 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "Ден напред" 
на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за април и базовата цена от 185,59 лева за мегаватчас (средна цена 
базов товар на пазар "ден напред" на БНЕБ за юли 2021 г.). 
От помощта ще могат да се възползват всички около 633 000 небитови потребители, които се снабдяват с електроенергия 
от свободния пазар, допълват от министерството.  
Продължаването на компенсациите и през април, както и увеличаването на тавана на помощта са част от мерките, с 
които правителството адресира последиците от безпрецедентния ръст на електроенергийните цени и има за цел да 
намали инфлационния натиск върху потребителите.  
Държавата и бизнесът се договориха до края на март да бъде сформирана работна група между заинтересованите 
страни, която в едномесечен срок да предложи средносрочни и дългосрочни решения за прогнозируемост на пазара на 
електроенергия в страната.  
Програмите за компенсиране на потребителите заради високите енергийни цени започнаха през октомври 2021 г., 
припомнят от енергийното ведомство. Постепенно в тях бяха включени различни типове клиенти - индустрията, 
мрежовите оператори заради технологичните им разходи, както и потребителите на природен газ. Очаква се изплатените 
суми само за електроенергия до края на март да надхвърлят 1,4 млрд. лева: 450 млн. лв. за октомври и ноември, 458 
млн. лв. за декември и януари и 525 млн. лв. за февруари и март, се посочва в съобщението.  
 
√ България има ядрено гориво за около година и половина 
България разполага с ядрено гориво за около година и половина и може да се мисли за следващи доставки от 
"Уестингхаус", такива разговори се водят със САЩ. Това съобщи вицепремиерът Борислав Сандов пред български 
журналисти в Брюксел, където участва в заседание на Съвета на ЕС по околна среда, предава БТА.  
По думите му, предизвикателството е по-голямо при снабдяването с газ, особено заради "престъпното" забавяне в 
строежа на връзката с гръцката газопреносна мрежа. Сандов посочи, че когато тази връзка бъде готова, зависимостта на 
нашата страна от руския внос ще спадне наполовина. Вицепремиерът уточни, че много бързо е възможна смяната на 
Русия като основен доставчик на петрол у нас.  
Има опасност от украинските ядрени централи за България и това не трябва да се крие, посочи още той в отговор на 
журналистически въпрос. "Все още няма сериозна радиация от нещо, случило се в Украйна. Опасността идва от 
уязвимостта на тези централи във връзка с нападения и снаряди, които попадат в близост до тях. От друга страна, 
необходимо е да се поддържат охладени реакторите, които функционират, за да не се стигне до прегряване. Вярвам, че 
самите руски военни действия няма да отидат до самоубийствения ефект, защото все пак са близо до Русия. Категорично 
това е риск за цяла Европа, за целия свят. Вярвам, че няма да се стигне дотам. България е подготвена да реагира, но при 
такава авария никой не може да избегне всички щети. Можем само да ги ограничим", обобщи вицепремиерът.  
Според него войната в Украйна, предизвикана от руската агресия, не само не омаловажава въпросите за опазването на 
природата и за енергийния преход, а създава повече условия за ускоряване на процеса, особено при възобновяемата 
енергия - път към енергийна сигурност и независимост. 
"България има особен интерес в това отношение, защото сме много зависими от вноса на енергийни ресурси от Русия, а 
същевременно имаме добри предпоставки за бързо навлизане на нови енергийни източници. Има много инвестиции, 
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които "чакат на вратата". Става дума за 16 000 мегавата", заяви Сандов. По думите му, е възможно по Плана за 
икономическо възстановяване да се изгради завод за съхранение на енергия в района на комплекса "Марица-изток".  
Вицепремиерът отбеляза възможността за по-широка употреба на слънчеви панели. Той посочи, че по плана за 
устойчивост ще се финансира не само санирането на сгради, но и производство на енергия в сградите от възобновяеми 
източници.  
 
√ Сгрешена винетка ще може да се коригира еднократно 
Шофьорите ще могат еднократно да коригират закупена електронна винетка, ако са допуснали техническа грешка при 
въвеждане на данните за техния автомобил. Ще се позволи поправка на до два от символите в регистрационния номер 
на автомобила. Остава в сила възможността за коригиране на категорията и на държавата на регистрация. Това 
предвиждат промени в Закона за пътищата, публикувани за обществено обсъждане от регионалното министерство. 
Целта на промените е да се въведе правна възможност, която да регулира последиците от нарушения, регистрирани в 
периода от купуването на винетка с некоректни данни до момента на извършване на корекцията. Промените са 
резултат от множество сигнали на граждани, които са купили съвестно винетка, но са сгрешили символ в 
регистрационния си номер, съобщават от пресцентъра на регионалното министерство. 
Извършената корекция ще има действие занапред, тоест ще важи от датата на поправката. Поправената винетка ще е 
валидна до същата дата, до която е била валидна първоначално купената, но сгрешена винетка. Промените предвиждат 
след корекцията да не бъде търсена административно-наказателна отговорност за периода, в който гражданите са 
ползвали републиканските пътища със сгрешената винетка - ако имат издадени актове, да не се издава наказателно 
постановление, а ако има издадени електронни фишове, те да бъдат анулирани. 
Коригирането на данните ще може да се прави само еднократно, за да се избегнат възможни умишлени опити една и 
съща винетка да се прехвърля на различни превозни средства. Ограничението в броя на символите, за които може да 
бъде поискана корекция на данните, се предлага отново с цел предотвратяване на евентуални злоупотреби, защото е 
малко вероятно грешка с повече от 2 символа в един 8-знаков регистрационен номер да е неволна. 
При подаване на искането за коригиране, гражданите ще трябва да предоставят доказателства за извършено плащане на 
дължимата такса за винетката. Това ще възпрепятства възможността умишлено да се подават заявления от лица, които 
идентифицират в електронната система платена винетка с близък до техния регистрационен номер. Целта е да се 
гарантира сигурността на коректните потребители за платената от тях винетна такса. 
Законопроектът предлага и решение на проблема с компенсаторните такси за превозвачите, който те поставиха пред 
министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. С промените се допълват изискванията 
спрямо пътни превозни средства над 3,5 тона, които използват бордово устройство или маршрутна карта. За тях, когато 
се установи неподаване на декларирани тол данни, това също ще бъде квалифицирано като неправомерно, но ще се 
даде възможност за заплащане на максимална тол такса, вместо директното им санкциониране. 
В случай че е налице частично неподаване на декларирани тол данни в рамките на един календарен ден за 
тежкотоварно пътно превозно средство, за което има действащ договор с доставчик на услуга по електронно събиране на 
такса за изминато разстояние (тол такса), на собственика или ползвателя ще се предостави възможност да заплати 50 % 
от максималната тол такса по чл.10б, ал.5 от Закона за пътищата в срок до 7 дни. Срокът започва да тече от 
уведомяването за неподаването на данните. 
В случай на установено пълно неподаване на декларирани тол данни в рамките на един календарен ден ще се плаща 
пълният размер на дължимата такса, отново в 7-дневен срок. 
И в двете хипотези доставчикът на услугата по електронно събиране на тол такси ще трябва да уведомява собственика 
или ползвателя на пътното превозно средство, за което има сключен договор, до пет дни от установяване на неподаване 
на данни. 
Останалите промени, включени в законопроекта, целят постигане на съответствие на националното законодателство с 
Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на 
електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни 
такси в ЕС. 
 
√ Европейските инвестиции в недвижими имоти ще достигнат 330 млрд. евро през 2022 г. 
Общият обем на инвестициите в недвижими имоти в Европа през 2022 г. може да бъде между 300 и 330 млрд. евро, 
което би означавало увеличение между 5 и 10% над средното за последните пет години. Това показват прогнозите на 
Savills, един от водещите световни агенти за недвижими имоти, като поясняват, че това е в случай че кризата между 
Русия и Украйна не се проточи във времето, с което да окаже дългосрочно въздействие върху европейската икономика, 
предава eleconomista.es.  
Според предварителните данни, съставени от Savills, общият обем на инвестициите в недвижими имоти в Европа през 
първото тримесечие на 2022 г. ще достигне 70 млрд. евро, което представлява увеличение от 19,5% спрямо същия 
период на миналата година. Въпреки текущите геополитически събития, консултантската компания за недвижими имоти 
очаква силна инвестиционна активност в Европа и Обединеното кралство за годината като цяло, особено подкрепена от 
големи портфейли и корпоративни сделки. 
"По-голямата част от инвестиционната дейност тази година ще бъде фокусирана върху Западна Европа и по-специално 
Обединеното кралство, Германия и Франция. Всъщност предварителните данни за първото тримесечие показват, че тези 
три пазара са получили 66,6% от общия обем европейски инвестиции през това тримесечие, спрямо 61,4% миналата 
година", посочват от Savills. 

https://www.eleconomista.es/inmobiliaria/noticias/11671597/03/22/La-inversion-inmobiliaria-europea-alcanzara-los-330000-millones-en-2022.html
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Както показва първоначалният анализ на Savills, главните офиси се възприемат като все по-привлекателна отбранителна 
инвестиция, нещо, което се случва за първи път от началото на здравната пандемия, тъй като "те са относително 
защитени срещу по-висока инфлация поради индексацията на наемите в основните европейски градове". 
В този смисъл, от една страна, доходността на първокласните офиси се свива до 3,40% през първото тримесечие на 2022 
г. А от друга страна, спредовете между доходността на офисите по отношение на показателите за нискорискови активи те 
продължават да показват привлекателността на офисите въпреки някои скорошни подобрения в доходността на 
облигациите. 
Поради тази причина експертите от Savills смятат, че е по-малко вероятно да има по-голяма компресия на доходността и 
предвиждат ценова стабилност през цялата тази година.  
 
√ ЕЦБ си дава „пространство“ между прекратяването на стимулите и вдигането на лихвите 
Европейската централна банка си дава „допълнително пространство“ между планирания край на програмата за 
закупуване на активи и първото увеличение на лихвите от повече от десетилетие. Това заяви вчера президентът на 
финансовата институция Кристин Лагард, цитирана от Си Ен Би Си. 
Инвеститорите повишиха прогнозите си за увеличение на лихвите на ЕЦБ, след като късно в сряда Федералният резерв на 
САЩ повиши основния си лихвен процент за първи път от началото на пандемията от коронавирус, въпреки 
несигурността, произтичаща от руската инвазия в Украйна. 
Централните банки по света бяха изненадани от по-големия от очакваното ръст на инфлацията, като в тази в еврозоната 
достигна 5,9% през миналия месец, след като през по-голямата част от последното десетилетие бе под целта на ЕЦБ от 
2%. 
Повтаряйки думите си от миналата седмица, Лагард каза, че всяко увеличение на лихвите на ЕЦБ ще бъде постепенно и 
ще се състои „известно време“, след прекратяването на програмата за изкупуване на облигации, което се очаква да стане 
през третото тримесечие на годината. 
Паричните пазари вече взимат предвид в ценообразуването увеличение с 50 базисни пункта на депозитната лихва преди 
края на годината. В момента депозитната лихва е на ниво от минус 0,50%, като това означава, че тя ще се върне на нулата 
след осем години, прекарани в негативната територия. 
Лагард добави, че ЕЦБ може да разработи нови инструменти, за да гарантира, че приложението на паричната политика 
ще достигне до всички краища на еврозоната, дори след прекратяването на покупките на облигации. 
„Ако е необходимо, можем да проектираме и разгърнем нови инструменти за да осигурим прехода на паричната 
политика, докато вървим по пътя на нормализиране“, каза тя. 
 
√ Трето поредно повишение на лихвите на АЦБ 
Английската централна банка повиши  основния си лихвен процент на трето поредно заседание на фона на очакванията, 
че конфликтът между Русия и Украйна ще допринесе за задържане на инфлацията на високи нива за по-дълъг период от 
време, предаде Си Ен Би Си. 
Комитетът по паричната политика прие с 8 на 1 гласа  увеличение на ставката с 25 базисни пункта до 0,75% 
АЦБ също така прие съкращение на покупките на държавни облигации с 28 млрд. паунда до 847 млрд. паунда. Покупки 
на корпоративни облигации на стойност 20 млрд. паунда се запазват без промяна. 
Инфлацията в Обединеното кралство достигна 30-годишен връх още преди нахлуването на Русия в Украйна, което пък 
доведе до скока на цените на енергията и най-вероятно ще окаже натиск върху инфлационните прогнози на централната 
банка. 
По време на заседанието си през февруари Комитетът по паричната политика прие второ поредно увеличение на 
основния лихвен процент за първи път от 2004 г. насам, когато АЦБ повишава лихвите си при две поредни срещи. Тогава 
централната банка повиши прогнозата си за инфлацията до връх от 7,25% през април. 
През февруари АЦБ каза, че всяко по-нататъшно затягане на паричната политика ще зависи от средносрочните 
перспективи за инфлация, които след това бяха тласнати нагоре от нападението на Москва срещу Украйна и опасенията 
за доставките на енергия. 
„Глобалният инфлационен натиск ще се засили значително през следващите месеци, докато растежът на икономиките, 
които са нетни вносители на енергия, включително Обединеното кралство, вероятно ще се забави“, се казва в доклада на 
банката от днес. 
Сега банката очаква инфлацията да се увеличи допълнително през следващите месеци и да достигне около 8% през 
второто тримесечие на 2022 г., а може би дори и по-високи стойности през останалата част от годината. 
 
√ Повишения на борсите в Европа след решението на Фед за лихвите 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия в четвъртък 
на фона на решението на Федералния резерв на САЩ да повиши основния си лихвен процент и надеждите, че 
преговорите между Русия и Украйна ще доведат до постигане на мир, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,55 пункта, или 0,12%, до 449 пункта. Бенчмаркът бе на път да 
заличи натрупаните през този месец загуби, предизвикани от страховете около конфликта в Украйна. 
Немският показател DAX се понижи с 85,91 пункта, или 0,59% до 14 354,83 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 10,45 пункта, или 0,14%, до 7 302,13 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 21,46 
пункта, или 0,33%, до 6 610,1 пункта. 
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Индексите на Уолстрийт се повишиха в сряда след дългоочаквания старт на цикъла на затягане на паричната политика в 
САЩ. Федералният резерв увеличи лихвите с четвърт процентен пункт, както се очакваше, и даде знак за еквивалентни 
повишения при всяко следващо свое заседание през остатъка от тази година. 
„Не е напълно неочаквано това, което Фед каза по отношение на по-нататъшно повишаване на лихвите. Тревожното за 
пазара е потвърждението за количествено затягане, което ще дойде рано или късно“, каза Салваторе Бруно, ръководител 
на инвестициите в Generali Investments Partners. 
„Фед също така каза, че икономиката на САЩ е достатъчно силна, за да може да поеме затягането. Това беше 
положителната новина, която подкрепи пазарите“, добави той. 
Междувременно инвеститорите повишиха очакванията за увеличение на лихвите от Европейската централна банка, като 
в ценообразуването вече е взето предвид повишение с 50 базисни пункта. 
Днес се очаква и решението на Английската централна банка, като очакванията са тя да вдигне отново лихвите. 
Индексът SXEP на енергийните компании се повиши с 1,39%, след като цените на суровия петрол поскъпнаха на фона на 
предупреждението на Международната агенция по енергетика за голям шок при световното предлагане. Според МАЕ 
производството на руски петрол може да спадне с 3 милиона барела на ден от април. 
Акциите на германския индустриален гигант Thyssenkrupp поевтиняха с 10,97%, след като компанията отмени прогнозата 
си за свободен паричен поток за 2021/22 г. поради кризата в Украйна. Компанията също така заяви, че все още не е ясно 
дали тя ще може да отдели своето стоманодобивно подразделение 
Цената на книжата Veolia, специализирана в управлението на водата, отпадъците и енергетиката, се повиши с 1,57%, след 
като тя съобщи, че сегашните и нетни приходи трябва да нараснат с повече от една пета тази година. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в сряда, след като Федералният резерв одобри повишаване на 
основния лихвен процент за първи път от 2018 г., предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 518,76 пункта, или 1,55%, до 34 063,1 пункта, след като за кратко бе на 
червено при публикуването на становището на Фед. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 
95,41 пункта, или 2,24%, до 4 357,86 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 487,93 
пункта, или 3,77%, до 13 436,55 пункта. 
Фед обяви в края на двудневната си среща в сряда, че ще увеличи краткосрочната лихва с 25 базисни пункта. Това бе 
очакван ход от страна на централната банка, която опитва да постави под контрол нарастващата инфлация в САЩ. 
Търговците обаче бяха изненадани от прогнозите на централната банка, които първоначално тласнаха пазара в 
червената територия. 
Фед прогнозира, че основния лихвен процент ще достигне 1,9% до края на годината, което предполага увеличения при 
всяко следващо от оставащите шест заседания на централната банка през тази година. 
„Това е много агресивен ход“, каза Дейвид Кели, главен глобален стратег в JPMorgan Asset Management. „Просто искам 
Фед да запази известна гъвкавост. В дългосрочен план трябва да върнем лихвите на положителни реални нива. Но в 
момента има голяма несигурност и не трябва да се забравя, че имаме много финансови активи, които са изградени върху 
основа от супер ниски лихви. Не да вдигнем тези лихви за една нощ до нормалните им нива и да мислим, че няма да се 
случи нещо лошо“, добави той. 
След първоначалния спад, акциите се възстановиха в последния час на търговията, тъй като някои инвеститори 
приветстваха агресивната позиция на Фед с идеята, че тя ще помогне на икономиката в дългосрочен план чрез 
намаляване на инфлацията. 
Доходността на 10-годишните американски държавни облигации достигна най-високото си ниво от 2019 г. след 
изявлението на Фед. 
Сред големите печеливши бяха и компаниите от банковия сектор, като акциите на JP Morgan и Bank of America 
поскъпнаха съответно с 4,47% и 3,13%. 
Акциите започнаха деня на зелено след материал на „Файненшъл таймс“, според която Киев и Москва са постигнали 
„значителен напредък“ по отношение на мирния план и оттеглянето на Русия. 
Преди публикуването на новината, акциите се бяха повишили на фона на надеждата, че скоро може да има някакво 
прекратяване на огъня. Украинският президент Владимир Зеленски каза, че мирното споразумение започва да звучи „по-
реалистично“ в обръщение към нацията във вторник. Руският външен министър Сергей Лавров пък каза пред Би Би Си, че 
има „някаква надежда за постигане на компромис“. 
Micron Technology беше сред най-добре представилите се компании в S&P 500, като нейните акции поскъпнаха с 8,97%. 
Цената на книжата на Starbucks се повиши с 5,16%, следвайки повишение на рейтинга от JPMorgan. Акциите на Boeing 
поскъпнаха с 5,06% 
Повишения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в четвъртък, след 
като китайските пазари продължиха възстановяването си, а Фед вдигна лихвите, пише Си Ен Би Си. 
Хонконгският показател Hang Seng скочи със 1 413,73 пункта, или 7,04%, до 21 501,23 пункта. Предходната сесия 
показателят регистрира най-одброто си представяне от 2008 г., напредвайки с около 9%. 
Акциите на китайските технологични гиганти Tencent, Alibaba и JD.com поскъпнаха с 6,72%, 12,46% и 15,85% 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с  44,33 пункта, или 1,4%, до 3 215,04 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна със 46,76 пункта, или 2,24%, до 2 133,01 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 890,88 пункта, или 3,46%, до 26 652,89 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 35,28 пункта, или 1,33%, до 2 694,51 пункта. 
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В Австралия индексът ASX 200 записа ръст от 75,6 пункта, или 1,05%, до 7 250,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете ръст от 9,50 пункта, или 1,61%, до 599,17  пункта. BGBX40 се повиши с 1,34 пункта, или 0,97%, до 
138,97 пункта. BGTR30 напредна с 5,08 пункта, или 0,73%, до 697,20 пункта. BGREIT се понижи с 0,54 пункта, или 0,32%, до 
170,15  пункта. 
 
√ Китай окупира Топ 3 на градовете с най-много милиардери в света 
Шънджън задмина Ню Йорк по брой жители, които са милиардери, затвърждавайки Китай като световният дом на 
супербогатите, става ясно от годишното прочуване на базирания в Шанхай изследователски институт Hurun, цитирано от 
Nikkei Asia Review. 
В Южнокитайският технологичен хъб живеят 113 милиардери в сравнение със 110 за Ню Йорк. Това нарежда Шънджън 
на трета позиция в света след Пекин (144) и Шанхай (121). 
Топ 10 допълват Лондон (101), Хонконг (85), Мумбай (72), Ханджоу (68), Сан Франциско (62) и Москва (58). 
Според Hurun Global Rich List 2022 Китай е „абсолютният лидер в света, когато става дума за милиардерите, като в 
страната живеят повече супербогати хора, отколкото в следващите три, взети заедно“. 
В страната има общо 1133 души с богатство от над 1 млрд. долара, което означава, че страната е дома на около една 
трета от всички 3381 милиардери, живеещи в 69 държави по света, посочват от Hurun. 
Тазгодишното издание на класацията илюстрира увеличение на преднината на Китай пред САЩ, където по последни 
данни живеят 716 милиардери. Трета е Индия с 215 милиардери, като темпото, с което се увеличава броя на 
супербогатите в страната, е много високо. 
„Китай задмина САЩ по общ брой милиардери още през 2016 г. Оттогава броят им в САЩ се е увеличил с една 
трета,  докато в Китай се е удвоил“, се посочва в прочуването. 
Китайските милиардери обаче са и тези, които са регистрирали най-голям спад на богатството си. Състоянието на 
главният изпълнителен директор на Tencent Пони Ма например се е свило с 30% до 52 млрд. долара, докато това на 
основателя на Alibaba Джак Ма също е намаляло с една трета до 33 млрд. долара. Най-големият губещ е основателят на 
онлайн търговеца на дребно Pinduoduo Колин Хуанг, който е с 50 млрд. долара „по-беден“ и вече може да се похвали 
„само“ с 19 млрд. долара. 
Този спад се дължи в голяма степен на регулаторния натиск върху технологичния сектор в страната. 
„Китайските милиардери бяха тежко засегнати през миналата година. Онлайн платформите за търговия, имотните 
компании, тези в сектора на образованието и фирмите за генерични лекарства бяха засегнати най-тежко“, коментира 
Рупърт Худжуърф, основател и председател на Hurun Report. 
В резултат в топ 10 на най-богатите хора на планетата вече няма нито един китаец. Лидер е Илон Мъск със състояние от 
205 млрд. долара, а след него се нарежда Джеф Безос със 188 млрд. долара. Най-богатият представител на Азия е 
заемащият 9-та позиция индийски магнат Мукеш Амбани със 103 млрд. долара. 
Азия обаче е източникът на 66% от новите имена в класацията на милиардерите. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1083 долара 
Курсът на еврото днес задържа цена от малко под 1,11 долара с опити да прескочи тази граница, съобщиха германски 
финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1083 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1051 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок 

- Правосъдният министър Надежда Йорданова: за промените в съдебната система и европейските 
разследвания за България. 

- След отлагането на плана за възстановяване - накъде? Евродепутатите Андрей Новаков и Петър Витанов. 
- Плановете за развитието на София. Кои са приоритетните проекти - дискусия с общински съветници. 
- За бягството, спасението и разказите от първо лице.  

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - У нас по тъмно - мащабна акция съвместно с Европейската прокуратура: Арести на Борисов и още важни от 
ГЕРБ 
в. Монитор - Форсмажор разклати коалицията 
в. Монитор - Разследващи полицаи в МВР ще следят за евроизмами 
в. Телеграф - Деца се пребиват от яд и за лайкове 
в. Труд - Форсмажор на глупостта 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
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в. 24 часа - САЩ търсят ракети за Украйна, нашите май не стават заради лоша поддръжка 
в. 24 часа - Бизнесът подкрепи вицето Нинова за форсмажора, коалицията се развълнува, опозицията атакува 
в. 24 часа - Не пускат колата на преглед, ако има глоба за липса на винетка 
в. Монитор - Ректорът на СУ: Сливането да е доброволно и в консорциум 
в. Монитор - По данни на Евростат: Годишната инфлация в ЕС е 6,2%, в България - 8,4% 
в. Телеграф -Без тестове за учениците след ваканцията 
в. Труд - Главният прокурор Иван Гешев към депутатите: Настъпва правна криза, ако закриете спецправосъдието 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Станислав Тодоров, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране: Токът няма да поскъпне от 
април, парното също не би трябвало да се вдига 
в. Монитор - Ирена Анастасова, председател на комисията по образованието и науката в НС: Истинската реформа минава 
през учебните планове и програми 
в. Телеграф - Д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право: украинци и българи с равни права на пазара на труда 
в. Труд - Психиатърът проф. д-р Христо Кожухаров пред "Труд": Вирусът и войната разделиха българите на два лагера 
Водещи анализи 
в. 24 часа - "Планетата ще плати цената" - какво ни казва Путин? 
в. Телеграф - Най-ужасното насилие е игнорирането на децата 
в. Труд - Какъв свят ни очаква? 
в. Сега - Бежанците да почакат малко, че още не сме готови 
в. Сега - Бюрокрацията и хаосът погълнаха бежанците от Украйна 
в. Сега - Министрите тръгнаха на лов за спекуланти 

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

