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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТА 
 
√ Ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България връчва днес наградите "Икономика на светло" 
Ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще връчи тази вечер наградите "Икономика 
на светло" за 2021 г. на церемония в "София хотел Балкан", съобщиха от Асоциацията. 
Целта на националния конкурс за наградите "Икономика на светло" е да открои забележителни и вдъхновяващи 
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. По този начин АИКБ си поставя задача да повиши обществената 
нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да 
популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът "Икономика на светло" за 2021 г. се присъжда в три категории: 1) за нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата (присъжда се на 
държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или 
административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата); 
2) за личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция (присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по 
темата, постоянни и активни медийни изяви, и/или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или 
административни практики); 3) за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към 
нетърпимост към неформалната икономика (присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и 
многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на 
неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост 
към сивия сектор).  
Призьорите в категориите се определят от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности от 
областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на 
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет "Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост" и други видни икономисти и общественици.  
Наградите "Икономика на светло" са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната 
икономика в България, посочват от АИКБ. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските 
предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната. 
БТА е медиен партньор на тазгодишното издание на конкурса. 
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БНТ 
 
√ Какви са възможностите за декарбонизация на електроенергийния сектор в България? 
Министър-председателят Кирил Петков и министърът на енергетиката Александър Николов присъстваха в петък на 
представянето на доклад на Американската търговска камара в България пред мениджмънта на „Мини Марица-изток“ 
ЕАД. Докладът разглежда различни възможности за преход към нисковъглеродна икономика у нас и е обект на интерес 
от страна на правителството с оглед на стремежа на кабинета регионът да се развива в унисон с целите, заложени в 
Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Докладът представя възможни варианти за преход към нисковъглероден енергиен сектор, както и препоръки за 
изграждане на инвестиционна рамка за привличане на необходимите инвестиции като гаранция за плавен енергиен 
преход. Изготвени са три сценария за декарбонизация с фокус върху постигането на целта за намаляване на емисиите с 
55% до 2030 г. и за пълна декарбонизация до 2050 г. 



2 

 

Проучването е на базата на обективни данни и допустими варианти, които произтичат от Националния план „Климат 
Енергетика“, плана „Готови за 55“ на ЕК от 2021 г., както и Референтния сценарий на ЕС за 2020, в които са залегнали 
основните насоки за развитието на енергетиката и опазването на климата, приети от Европейската комисия и България. 
 
√ Александър Николов: 1,3 млрд. лева са задълженията по инфраструктурата на "Балкански поток" в страната 
Не може какъвто и да е арест да решава каквито и да е проблеми. Арестът е функция от извършени действия и не е 
присъда. Така енергийният министър Александър Николов коментира в "Панорама" задържането на бившия премиер 
Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. 
Има разлика от "Балкански поток" като инфраструктура и търговски договор за количества доставка на природен газ. Към 
момента задълженията по тази инфраструктура, отворени на "Булгартрансгаз" към днешна дата за трасето са 1,3 млрд. 
лева. Погасяването ще отнеме поне 6 години, каза Николов. 
Добре е, че това трасе го има, в контекста на война, допълни министърът. 
Каза още, че на 1 януари не е имало война и котировките са изглеждали по друг начин, а динамиката на пазара е 
показвала, че цените се успокояват. Март месец при стартирането на войната, при съобщаването на прогнозната цена, 
цените на природния газ са се увеличили няколко пъти. Сега има успокоение, съответно не следва да се очаква, че 
увеличението ще е с прогнозната иска цена (60% по-висока). Има обаче систематичен риск и повишаване на цената за 
цяла Европа, а не само за България. 
Александър Николов каза още, че на 1 юли ще е завършен интерконекторът между България и Гърция. 
 
√ Ректори и МОН готвят концепция за обединяване на университети 
До 30 юни т.г. се очаква концепция за обединяване на висши училища. Тя ще бъде изготвена от работна група, създадена 
специално за целта със заповед на министъра на образованието и науката. Нейното първо заседание се проведе днес. 
В работната група влизат 10 ректори, определени от Съвета на ректорите, експерти от Министерството на образованието 
и науката и председателят на Националното представителство на студентските съвети. 
Председател на групата е министър Николай Денков, а негови заместници – заместник-министър проф. Генка Петрова-
Ташкова и председателят на Съвета на ректорите проф. Анастас Герджиков. Сред включените ректори са и критици на 
идеята за създаването на университетски консорциуми – ректорите на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, 
на Лесотехническия университет и на Висшето училище по телекомуникации и пощи в София. 
Работната група има за задача да изясни възможностите за обединяване на висши училища, като посочи примерни 
механизми и варианти; да формулира обективни критерии за обединяване; статута на обединението – правосубектност, 
права и задължения; управителните органи и взаимодействието между тях. 
От нея се очаква да определи границите на автономията на висшите училища, които ще влизат в бъдещите консорциуми, 
контролните механизми на държавата върху обединението, както и обхвата на взаимодействие между съставните 
университети и обединението по отношение на образователни, научни и други дейности. 
За изпълнение на задачата председателят и членовете на работната група могат да включват и други професионалисти с 
необходимата експертиза. 
 
√ Рязко поскъпване на селскостопанските торове заради скока на природния газ 
По-високите цени на природния газ доведоха до рязко поскъпване на селскостопанските торове. Причината е, че синьото 
гориво е базова суровина в производството им. 
Според земеделските производители поскъпването на торовете с близо 500 процента може да доведе до сериозна криза 
в бранша. Стопаните ще са принудени да ограничат ползването им, което ще доведе до по-ниски добиви, а оттам и до 
недостиг и по-високи цени на зърнените култури, плодовете и зеленчуците. 
Поскъпването на природния газ неминуемо води и до повишаване на цената на селскостопанските торове. 
"В момента ние предлагаме торове като амониев нитрат, троен суперфосфат, калиеви торове, които са с около 
300, даже някои с около 400 процента увеличение спрямо миналата година по това време", заяви Станимир  Родев, 
търговец на торове. 
Скъпите торове ще принудят някои земеделски производители в Пловдивско да ограничат ползването им. Други обаче 
казват, че без тях има риск за реколтата. Те ще включат разходите в крайната цена на плодовете и зеленчуците. 
"Нещата отиват нагоре много жестоко. При пиперите се получава на един декар пипер - разходите за тор, 
препарати, гориво и труд отиват с 959 лева отгоре, около 3500 разходи, дори да добиете 3.5 тона той ще ви струва 
1 лев по себестойност", допълни Данчо Кощилаков от Асоциация "Български пипер". 
У нас фирмите за производство на торове са две – в Девня и в Димитровград. Високите цени на синьото гориво няма да 
се отразят на производството в Девня, тъй като от 4 години компанията ползва амоняк като суровина. Годишно заводът 
произвежда един милион тона торове, тоест два пъти повече от нуждите на страната ни. 
"Торове има, осигурили сме достатъчно за пролетната кампания, ограничили сме експорта. През последните 
седмици търсенето е огромно, има опашки от камиони, но ние имаме достатъчно стока", добави Красимир 
Бербенков, изпълнителен директор на фирма "Агрополихим" - Девня. 
Макар и не толкова драстично, цената на амоняка също се е повишила, тъй като 30 на сто от суровината се произвежда в 
Русия и Украйна. Заради войната износът на амоняк е спрян, а доставките се пренасочват от Китай, Малайзия и Катар. 
"Торовете са се повишили между 400 и 500 процента, от 4 до 5 пъти. Газът се е повишил 7 пъти, амонякът беше 
около 220 долара на тон, в момента е 1500", каза още Красимир Бербенков, изпълнителен директор на фирма 
"Агрополихим" - Девня. 

https://bnt.bg/bg/a/panorama-s-bojko-vasilev
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Заради високите цени на торовете и горивата, селскостопанските производители у нас настояват държавата да помисли 
за продоволствения суверенитет на страната и да компенсира хората от бранша. 
 
√ Две години ковид пандемия - какво научихме и какво да очакваме? 
В Благоевград беше обявена грипна епидемия и парадоксално, но това е една добра новина. Защото е първият признак, 
че COVID-19 вече не е доминиращ и минава в графата на обичайните респираторни инфекции. 
"В човешката популация когато един особено агресивен вирус заеме място, той компонентно избутва всички 
останали, не оставя място за тях. Така беше две години. На практика ние 2 години нямахме грипна епидемия. И едва 
тази годинао леко започна да се съвзема грипния вирус с нокдауна, който му беше нанесен", казва главният държавен 
здаревн инспектор доц. Ангел Кунчев. 
Вярно, че и в момента Китай е блокирал напълно два милионни града заради увеличениe на новозаразените. Но в случая 
е важно, че смъртните случаи са значително по-малко. С разхлабена хватка, равносметката от края на тази пандемия, 
трябва да е началото в подготовката за следващата. 
"Да, ще има нова пандемия, кога от какъв тип вируси или бактерии, никой не може да каже", смята Ангел Кунчев. 
"Към центъра по превенция и контрол на заразните заболявания и към СЗО работи една комисия, чиято задача е да 
излиза с доклад, в който описват микроорганизми, които са в състояние във всеки един момент да отключат 
пандемия. Техният последен доклад показва, че в момента малко над 800 вируса са в състояние да предизвика това, 
което предизвика и SARS-2. И интересното е, че всички техни доклади назад сочат, че коронавирусът винаги е бил в 
челните места на най-опасните", казва вирусологът д-р Трифон Вълков. 
Разбира се, въпреки очевидната предвидимост на тази класация, никой не се наема да каже кой ще е следващият вирус. 
Само е ясно че няма как да се избегне. Както е ясно, че човек се променя и е продукт на микросвета, който ни съпътства 
от началото на живота. 
"Вирусите винаги са представлявали една сериозна част от микросвета, който ни заобикаля. т.е., за да ни има, 
това означава, че ние по някакъв начин сме се адаптирали към тях, а те са се адаптирали към нас", обясни д-р 
Вълков. 
Но ако бъдещата пандемия е неизбежна, тя не би трябвало да ни плаши толкова много. Ако не забравяме уроците от 
тази. Първият. Знаем рожденото място на SARS-2. Пазарът за диви животни в Ухан. Знаем също, че пазари като този 
могат да родят следващата зараза. И промяната там със сигурност ще намали рисковете. 
"Да, има опити за такова нещо. Сега имайте предвид, че така чисто социални ефекти, имам предвид начинът на 
поведение, начина на хранене човек, който е посещавал Азия знае, че там почти не се консумира замразено месо, там 
се консумира месо, което се коли на място. Азия, Югоизточна Азия, ние си знаем, че там е котелът, в който ври 
следващата манджа. Ако говорим за респираторни вируси, те винаги се появяват там точно поради тази причина, 
изключително висока концентрация на хора и животни, изключително тесен контакт между тях и това създава 
идеални условия за комбиниране на вируси", обясни доц. Кунчев. 
Говорим за страни с милиардно население. Всякакъв организиран контрол е доста по-труден. Вече мутирал, SARS-2 е 
имал няколко медени месеца, в който е циркулирал на спокойствие. Дори след като местните здравни власти са го 
засекли. И въпреки концентрацията на лаборатории в Азия, създадени най-малкото за да наблюдават и предвидят 
следващата грипна вълна, реакцията им закъснява. 
"Фактът, че в момента много активно се работи по създаването на пандемичен договор, много са активни 
преговорите, има сблъсък на интереси между Русия, Щатите, Китай, ЕС, същевременно се заговори за промяна на 
международните здравни правила показва, че има какво да се подобри", смята доц. Кунчев. 
Настъпил вече света, въпреки първоначалния ступор, SARS-2 съвсем не ни завари беззащитни. Научната общност реагира 
светкавично, за една година имаше вече ефективни ваксини, на втората – и лекарства. Определено заради научените 
уроци от предишните зарази и стари разработки срещу Сарс, Мерс и Ебола. Светът вече разполага с универсална 
технология, която бързо може да се ориентира срещу следващия вирус. И това са РНК технологиите. 
"Ако е чисто нов вирус това, което се случи и при коронавируса, няма да е много - буквално няколко месеца. 
Проблемът, разбира се, е пускането в употреба с всичките изисквания за проверка на нейната ефективност и 
безопасност", казва д-р Трифон Вълков. 
Реакцията на клиницистите също би могла да е по-добра и да преодолее голямото лутане на болните. Което беляза 
пандемията у нас. SARS-2 ускори навлизането на много модерни технологии в медицината. 
"Телемедицината. Да, тя навлизаше бавно, но заради пандемичната обстановка се инвестира много повече и 
хората лекарите бяха принудени да почнат с телемедицина", заяви д-р Георги Димитров - "Онкологична генетика", 
УМБАЛ "Царица Йоанна". 
БНТ: Дори в България? 
Д-р Георги Димитров: Дори и в България. Даже това можете да го видите че има много различни сайтове и компании 
IT компании, които развиват платформи, където лекари могат да се регистрират, пациенти могат да ги потърсят 
и да има комуникация по този начин. 
COVID-19 извади на предна линия много диагностични методи, които се използваха по-рядко. Скенерът се превърна във 
входен билет за болница, което по-късно се възприе като грешка. Много прецизен, той стана причина за ненужна свръх 
хоспитализация. 
"Свръхдиагнозата може да доведе до лечение, което е ненужно. А ненужното лечение харчи ресурс и може да доведе 
до някакъв риск за пациента", каза д-р Георги Димитров. 
БНТ: Тоест, не оставаме място организмът сам да се справи? 
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Д-р Георги Димитров - Точно така, защото особено от гледна точка на COVID-19 от 80 до 85% от инфекциите 
минават безсимптомно и с лека симптоматика. 
Но пък лекарите попълниха познанията си за белия дроб, тъй като за първи път имаха възможност да проследят 
началните фази в развитието на двустранната бронхопневмония. Обикновено се срещат с нея на по-късен етап. 
"Никой не я проследявал, защото атипичната пневмония на английски жаргон се нарича "ходеща пневмония", тя не е 
задължително да има класическа кашлица. Не е задължително да има задух, той е по-късен стадий", обясни д-р 
Димитров. 
Но промяната с най-голям потенциал да предизвика скок в медицината, това е рутинизирането на генните PCR тестове. 
Те бяха извадени от научните лаборатории, където се използваха основно при различни проучвания и търсене на 
мутации. 
"Много така, във вълнуващи времена навлизаме, защото когато има нещо като PCR, ние можем да направим нещо 
като геномни карти на пациентите, геномна карта на специфичната зараза", казва вирусологът. 
С други думи – започва да се изяснява защо организмът на едни реагира с цитокинова буря, а при други не. И ако се 
изяснят докрай виновните гени, свръхимунната реакция може да се предвиди и се избегне. А цитокиновата буря е 
проблем и предопределя смъртния изход при много други заболявания. 
БНТ: И те ли реагират така? 
Д-р Георги Димитров - Да. Организмът реагира .. по принцип концепцията на човешкото тяло не може да се 
промени. Цитокините са цитокини. 
Това нещо се наблюдава и при други инфекции, примерно и при грипа или да речем при хепатит В също може да се 
отключи поликлонална имунна реакция, добавя д-р Трифон Вълков. 
Ковид върна авторитета и вниманието към вирусологията. За две години SARS-2 и молекулните му механизми бяха 
проучени докрай, отговорът на клетката също се проучи. Това развитие със сигурност ще е от полза в онкологията. 
"Американският център за превенция и защита от ракови заболявания публикува на своята стена един доклад, 
според който между 20 и 25 процента от всеки един новодиагностициран туморен процес е функция на вирусна 
инфекция", обясни д-р Трифон Вълков. 
Въпреки грешките и голямото лутане, излизаме от тази пандемия със сигурност по-силни и знаещи. Но в списъка на 
вирусолозите с бъдещи заплахи, със сигурност липсва един друг, съвсем реален риск. 
"Ами аз ще ви споделя най-страшния вариант. Най-страшният е да не видим промяна в някой от познатите вируси, 
а да излезе съвсем нов. Тук вече климатичните промени са водещи. Защото при размразяване на почвите в Сибир, в 
тях има замразени патогени, които ние не сме срещали милиони години. Ако някой от тях се събуди, развие се, 
достатъчно патогенен е и има качества да се предава лесно, това би бил най-тежкият за човечеството вариант", 
заяви доц. Ангел Кунчев. 
Но това е урок, който едва започваме да учим. 
 
БНР 
 
√ От днес отпада изискването за "зелен сертификат" за всякакви дейности и мероприятия в България 
От днес, 21 март, 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 по график, като не се допуска 
едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, няма да се допуска 
и смесване на групи. Лекциите ще се провеждат при 50% заетост на помещенията. 
Остава изискването за редовно проветряване, дезинфекция и носене на защитни маски от студентите и преподавателите. 
С пълния текст на заповедта можете да се запознаете ТУК. 
 
√ МС: Взети са всички необходими мерки за гарантиране безопасността на морските ни граници 
Във връзка с информациите, че известен брой морски мини, поставени на плажа в Одеса, са били отнесени от буря и 
плуват в Черно море, представлявайки заплаха за плавателните съдове, българското правителство взима всички 
необходими мерки, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет. 
Ще бъдат постоянно следени морските ни граници, както и курсовете на всички съдове в акваторията на Черно море. 
Областните управители, заедно с органите на министерство на отбраната, ще са в готовност да организират 
обезопасителни операции, ако това се наложи. 
В правителственото прессъобщение се умолява населението в областите Добрич, Варна и Бургас да проявят бдителност. 
При констатирането на подозрителни сферични обекти във водата или на брега, гражданите се умоляват да сигнализират 
на телефон 112. 
 
√ Премиерът ще инспектира в Комотини строежа на газовия интерконектор 
Министър-председателят Кирил Петков ще направи оглед на изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-
България в района на град Комотини. Миналата седмица Петков инспектира строителството и интерконектора на 
българска територия.  Целта е да се свържат газопреносните мрежи на двете съседни държави и да се осигури  достъп до 
Южния газов коридор и до редица нови източници на природен газ. 
Всяка седмица премиерите Петков и Кириакос Мицотакис обменят информация за темповете на строителството, което 
закъснява. Очаква се то да бъде завършено във втората половина на годината. 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/03/17/zapoved__rd-01-138-17032022_g.pdf
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„Юни месец, съвсем реално, цялото строителство ще бъде завършено и България за първи път ще има истинска 
диверсификация на своя газ. Има разлика, когато двама министър-председатели си говорят всяка седмица по един 
проект. В последните 3 месеца се е извършило повече работа, отколкото предишната цяла година“. 
Газовата връзка е с обща дължина 182 километра, повечето от които на българска територия. Ще осигури връзката с 
Трансадриатическия и Трансанадолския газопровод и с планирани вече съществуващите терминали на втечнен природен 
газ. Трасето преминава през общините Стара Загора, Хасково, Димитровград и Кърджали като осигурява възможност за 
газификация на всички населени места в района. 
Ще свърже газопреносните мрежи на двете съседни държави, осигурявайки достъп до Южния газов коридор и до 
редица нови източници на природен газ.  
Интерконекторът е от голямо значение не само за развитието на регионите, но и за енергийната независимост и 
сигурност на България. Проектът е в отлична синергия с други големи международни проекти като Трансадриатическия и 
Трансанадолския газопровод (TAP и TANAP), като и с планирани и вече съществуващи терминали на втечнен природен 
газ. 
В петък министър-председателят Кирил Петков инспектира изграждането на газовия интерконектор в района на Стара 
Загора. 
 
√ ЕК отчете добър прогрес в българския План за възстановяване и устойчивост 
Европейската комисия отчете добър прогрес в българския План за възстановяване и устойчивост вследствие на работата 
на министър-председателя Кирил Петков и правителството, заяви в петък на брифинг говорител на Европейската 
комисия, съобщава пресслужбата на Министерския съвет. 
Също така беше дадена висока оценка на конструктивното сътрудничество с кабинета. 
Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен е уверена, че Планът ще получи оценка в поставения срок до 15-
и април, посочиха още от Комисията. В този контекст тя е изразила готовност да одобри българския план, което ще даде 
значителен тласък на икономиката ни, като я направи по-зелена, дигитална и устойчива.  
Преди дни премиерът Петков проведе телефонен разговор с председателя на ЕК, която още тогава го увери, че 
разглеждането на българския план се движи активно и буквално в следващите дни ще бъдат уточнени всички технически 
параметри. 
 
√ Лорер: Правителството не подкрепя обявяването на форсмажор 
Правителството не подкрепя обявяването на състояние на форсмажор за българските фирми заради войната в Украйна. 
Това заяви във Велико Търново министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
Предложението на бизнеса за форсмажор не е обсъждано на коалиционен съвет, но освен партия „Продължаваме 
промяната“, и коалиционните партньори не подкрепят идеята, коментира министър Даниел Лорер и подчерта, че няма 
място за обявяване на форсмажор от държавата:  
„Тъй като щетите върху икономиката като цяло ще бъдат много по-големи, отколкото ползите за някои конкретни фирми, 
които имат затруднения. Това не е обичайна практика и никой в Европа не го практикува, защото форсмажор може да 
поиска всяка компания и всеки съд да прецени по договорно право дали това е актуално или не“.   
Министърът подчерта, че държавата продължава да се грижи за компаниите и се обсъжда дали мерките са адекватни на 
моментното състояние:  
„Грижим се и оперативните програми от Европейския съюз да заработят мксимално бързо. В края на март имаме 
реакция за енергийна ефективност 120 милиона, които влизат в действие, така че правим всичко възможно по силите на 
правителството компаниите да имат с какво да работят“, посочи Даниел Лорер. 
 
√ "Булгаргаз": В момента не се водят преговори за подновяване на договора с "Газпром" 
След 30 юни се очаква да можем да взимаме азерски газ на пълен капацитет 
В момента не се водят преговори за подновяване на договора с "Газпром", водят се разговори с Азербайджан за 
допълнителни количества азерски газа. Това каза в интервю за БНТ председателят на борда на "Булгаргаз" Иван 
Топчийски и увери, че след 30 юни се очаква да можем да взимаме азерски газ на пълен капацитет. 
Коментарът му бе направен по повод заявеното по БНР от вицепремиера и министър на финансите Асен Василев, че 
страната ни няма да подновява договора с "Газпром" за доставка на природен газ, заради войната в Украйна. 
Към настоящия момент в преговори с Русия за закупуване на газ и подновяване на договора с "Газпром" е практически 
невъзможно да се влезе, заяви в интервю за телевизия NOVA и началникът на кабинета на премиера - Лена Бориславова. 
Тя изтъкна още, че договорът изтича в края на годината и в момента българското правителство работи за скъсване на 
зависимостта, която имаме от доставките от Русия. 
Според Бориславова сега има възможност за доставка на газ към България през Турция и Гърция. 
Междувременно Иван Топчийски посочи, че 80% от индустрията ни е зависима от газ. "Очакваме лоши сценарии и имаме 
алтернативи. Първото е покритието на месец април като минимум на количества. Това се случи със запазване на 
определени количества в Чирен. Това е гаранция, че в отоплителния сезон няма да се наложи хората да останат без газ", 
заяви той пред БНТ. 
Цените ще зависят от индексите на борсите след 30 юни, но ще бъдат по-изгодни, увери шефът на "Булгаргаз". 
Предложението на "Булгаргаз" за шоково поскъпване на синьото гориво с 58% е било базирано на високите индекси в 
първите десет дни на март, по такава формула се прави заявлението, посочи още Топчийски и добави: "Промените в 
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индексите се отчитат в края на месеца, когато регулаторът окончателно взима решение за месец април. Удължен е и 
добивният сезон в Чирен, за да може да се покрие месец април". 
"Чирен ще бъде използван само за месец април, за да се покрие потреблението, след това хранилището ще бъде 
запълвано с възможно най-оптималния микс за следващия газов сезон. Когато вземем количествата по азерския 
договор, зависимостта ще започне да намалява и ще се допълват количества, може би с руски, може би с втечнен. 
Можем да заменим целия газ по руския договор с втечнен газ, но цената би била доста по-лоша", каза пред БНТ 
директорът на "Булгаргаз". 
Той също така отбеляза, че по всяка вероятност интерконекторът с Гърция ще заработи наесен, но дори да не бъде 
завършен, ще получаваме азерски газ на пълен капацитет. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
В края на миналата работна седмица европейският природен газ поевтиня към триседмично дъно малко над 100 евро за 
мегаватчас, отстъпвайки с близо 70% от рекордния връх от 345 евро, достигнат седмица по-рано. 
 
√ Фермерите могат да кандидатстват за помощи по схемата за застраховане на продукция 
От днес фермерите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за застраховане на земеделската продукция. 
Бюджетът на тази помощ е 3,5 млн. лв. и от нея могат да се възползват производители на плодове, зеленчуци, етерично-
маслени и маслодайни култури и тютюн. 
В тези браншове ще получат до 65% от стойността на застрахователната премия или до 195 лв. на хектар  От миналата 
година схемата е разширена и включва и зърнените култури, като подпомагането за тях е до 35% от стойността на 
премията или до 21 лв. на хектар. 
 
√ Българските превозвачи все по-трудно правят курсове от и до Русия 
Изключването на Русия от мрежата за международни разплащания SWIFT затруднява българските транспортни фирми, 
казаха пред БНР от Съюза на международните превозвачи. Основно от Русия се превозват желязо и дървесина, а-  когато 
има реколта - зърно от Украйна. 
От Съюза на международните превозвачи казаха, че има български шофьори, които отказват да пътуват от и за Русия, 
независимо от маршрутите, които използват, заради изключването на руски банки от системата SWIFT. 
Йордан Арабаджиев, председател на организацията каза още, че това крие риск от евентуално неразплащане от страна 
на руските им партньори: 
"Изплащането на превозите се извършва между 30 и 90 дни и това изключително много затруднява нашите превозвачи, 
които са в голям риск да не си получат средствата, които са договорени към момента, по-скоро налице е ситуация, при 
която може би изцяло ще спре транспортът от и до Русия". 
Заради случващто се в Украйна маршрутите, които използват българските шофьори и забавянето на граничните пунктове, 
водят до оскъпяване на превоза и съответно стоката до крайния потребител. 
"По моя информация голяма част от нашите фирми се затрудняват и се въздържат от такива превози. Да се надяваме, че 
войната ще приключи скоро и нашите превозвачи ще започнат да използват отново превозите от и до Русия". 
 
√ В края на годината община Пазарджик става енергийно независима за 30 години 
В началото на април Община Пазарджик ще създаде собствено дружество, което да изгради соларен парк за 
производство на ел. енергия.  Определени са  4 имота с обща площ 210 декара, които се намират в Икономическата зона, 
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в непосредствена близост до една от подстанциите на града. За реализацията му ще бъде изтеглен банков кредит от 
около 12-13 милиона лева, като за получаването му ще бъдат заложени четирите имота, съобщи кметът Тодор Попов. 
Общата произведена енергия ще бъде около 20 хил. мегаватчаса годишно. Според направения анализ за миналата 
година количеството енергия, което община Пазарджик изразходва е 12-13 хиляди мегаватчаса на стойност 4 милиона 
лева, като през тази година се очаква цената да бъде не по- малко от 6 милиона лева. 
Този парк ще има живот 30 години и трябва да е ясно, че от края на тази година, когато смятаме, че ще го въведем в 
експлоатация, за следващите 30 години разходът на Община Пазарджик ще е 0 лева, заяви  Тодор Попов. По думите му с 
произвежданите  около 7 хил. мегаватчаса повече ще се изплаща кредитът, необходим за изграждането на парка. 
Инвестицията, която общината ще направи е в размер на 50 хиляди лева за регистрация на дружеството.  
Вече се водят и преговори с ЕСО за присъединяването на новата мощност към националната електрическа мрежа. 
 
√ Предстои публично обсъждане на Бюджет 2022 на община Сливен 
Публично онлайн обсъждане на Бюджет 2022 на община Сливен предстои днес от 10.00 часа. Над 100 милиона лева са 
заложени в новия бюджет. 
„Бюджетът отново е рекордно голям, но лошото е, че много късно го приемаме, заради държавния бюджет“ каза кметът 
на Сливен Стефан Радев. 
Като минус в новия бюджет кметът Радев открои предвидените държавни средства за увеличение на заплатите. 
„Ние предвиждаме по-голямо от това, което е заложено като държавна субсидия увеличение на средствата за заплати, 
предвид на голямата инфлация и това, че не трябва да оставяме хората да понесат цялата тежест на инфлацията.“ 
Отпадането на таксите за детски градини от 1 април е голямата кардинална промяна в бюджета. 
„В бюджета е разчетено, в общинския бюджет, че те ще се финансират изцяло със субсидията, която получаваме за 
образование. Може би това е най-съществената промяна за хората“, каза Стефан Радев. 
Кметът на Сливен каза още, че в бюджета са предвидени буфери, които да поемат инфлационните процеси и да намалят 
ефектът им върху общинските услуги и дейности. 
 
√ 7000 деветокласници ще участват в международното изследване PISA 
7000 деветокласници от 200 български училища ще участват в международното изследване PISA тази година. Извадката е 
представителна за системата на образованието. Проучването ще се проведе от днес до 22 април. 
Ще бъдат оценявани: математическата грамотност, знанията по природни науки и уменията за четене. Тестът включва 
отворени и затворени въпроси. 
През 2018 г. средният успех на българските ученици по четивна грамотност е 420 точки, което е под средното ниво от 487 
за участващите страни. Наблюдава се изоставане също по математика и природни науки. 
 
√ Вучич призова България да продължава да доставя на Сърбия руски газ 
По време на предизборна изява сръбският президент Александър Вучич призова България да продължава да доставя на 
страната му руски газ: 
"За нас е важно България да не спре притока на руски газ по "Балкански поток". Вие ни доставете газа, до нашия 
газопровод, за което си плащаме, а това, което вие искате, си е ваша работа, това не е проблем за нас. Трудно се води 
разумен диалог с някого, когато целият свят е обхванат от истерия", заяви президентът на Сърбия Александър Вучич. 
Коментарът му е по повод казаното вчера от българския финансов министър Асен Василев в интервю за БНР, че България 
няма да подновява договора с „Газпром“ за доставка на природен газ заради обстановката в Украйна. 
Последва и реакция от държавното дружество "Сърбия газ", чийто директор Душан Баятович заяви, че България не може 
да спре закупуването на руски газ, защото самата тя ще остане без газ и допълни, че изявлението на Асен Василев се 
дължи на натиск срещу България, но определи това и като натиск срещу Сърбия и Унгария. 
 
√ Войната в Украйна вече удари туризма в Гърция 
Войната в Украйна вече удари туризма в Гърция. Спряха резервациите на чуждестранни туристи. Атина вече изключи от 
прогнозите си руските туристи. 
Преди началото на войната Гърция очакваше много силен туристически сезон. Днес министърът на туризма Василис 
Кикилиас призна, че чуждестранните туроператори са прекратили резервациите за летния сезон в очакване на края на 
военните действия. 
От друга страна хотелиерите и собственици на заведения се опитват да калкулират цени, които да са достъпни за 
туристите, въпреки покачването на разходите за токи хранителни продукти. 
Не може да се очакват това лято ниски цени на туристическите услуги при силното поскъпване на горива, ток и 
хранителни продукти, съобщават от туристическия сектор. 
От април се увеличават ежедневните чартърни полети до гръцките острови, което е индикатор, според министерството 
по туризъм, за засилен интерес на потенциални туристи през лятото. За сега Канада, Австралия и Китай са с повече 
резервации от миналата година с интерес предимно към Миконос и Санторини. 
 
√ Министри от ЕС ще обсъдят действията в отговор на руската агресия срещу Украйна 
Министрите на външните работи от ЕС ще обсъдят на заседание в Брюксел предприетите действия в отговор на руската 
агресия срещу Украйна, както и евентуални бъдещи мерки според развитието на ситуацията. 
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След края на срещата се предвижда съвместна сесия с колегите им по отбраната. Те  ще  обсъдят и евентуално ще 
одобрят стратегическият компас на съюза с насоки за общия подход към сигурността и отбраната през следващите 
години. 
България ще бъде представена от министъра на външните работи Теодора Генчовска. Тя ще участва преди това в 
организирана от Гърция закуска на колегите си от ЕС с министъра на външните работи на Северна Македония Буяр 
Османи. 
 
√ Франция е замразила капитали и авоари на руски олигарси за близо един милиард евро 
Франция е замразила капитали и авоари за близо един милиард евро на руски олигарси в рамките на санкциите срещу 
Русия, обяви френският министър на икономиката Брюно льо Мер. 
"Санкциите са болезнени за Русия, за руската държава и за президента Путин", заяви в интервю за няколко медии 
френският министър на икономиката. По думите му са блокирани 150 милиона евро от банкови сметки на руски олигарси 
във Франция, над 500 милиона евро от крупни недвижими имоти, две яхти за 150 милиона евро. Общо 850 милиона 
евро, обобщава льо Мер. 
Той уточнява, че авоарите не са конфискувани, което може да стане само при установени съдебни нарушения. Блокирани 
са и 22 милиарда евро активи на Руската централна банка. 
"Трябва да поемем шока сега", наблегна министърът, който предпочита да вярва, че последиците от войната в Украйна 
са временни. 
"Не вярвам в дългогодишен инфлационен шок в Европа", смята той. 
Льо Мер очаква подобрение догодина, "когато се намерят заместители на руския петрол и газ". 
Досега Франция е предприела мерки за 22 милиарда евро, за да смекчи удара от поскъпването на енергията. 
 
√ Германия постигна спорзумение за закупуване на катарски втечнен газ 
В неделя Германия постигна сделка за получаване на втечнен природен газ от Катар, като най-голямата европейска 
икономика се стреми да замени част от нуждите си от газ, доставяни в момента от Русия, се съобщава в публикация на 
немското правителство в "Туитър", предаде агенция Блумбърг. 
Новината е факт, след като германският министър на икономиката Роберт Хабек посети Катар този уикенд. 
Катар също така е отворен за повече сътрудничество и инвестиции в проекти за възобновяема енергия, посочи Хабек. 
"Добрата новина е, че втечнен природен газ от Катар ще бъде предоставен на Германия", посочи Хабек във видео в 
"Туитър". "Сега компаниите трябва да сключат договори", добави той. 
"Катар е в процес на увеличаване на добива на газ и ние имаме нужда от повече газ в краткосрочен план, за да заменим 
руските доставки. Това обсъдих с емира и енергийния министър на Катар", посочи немският икономически министър. 
 
√ Австрия обяви пакет от държавна енергийна помощ на стройност 2 милиарда евро 
Австрия обяви пакет от енергийна помощ на стройност 2 милиарда евро, които ще бъдат отпуснати на домакинствата и 
бизнеса в страната, за да компенсират голямото покачване на цените, предаде Ройтерс. 
Мерките включват по-високи субсидии за пътуващите с междуградски транспорт и намаляване на таксите по сметките за 
ток и природен газ. 
По изчисления на правителството тези мерки ще спестят до средата на 2023 г. на едно семейство, което пътува всеки ден 
по 50 километра, около 900 евро, на хотел с персонал от 50 души - 20 хиляди евро, а голяма индустриална компания - 
около три милиона евро. 
Данните от месец февруари сочат, че инфлацията в Австрия е 5,5 на сто. 
 
√ Украйна отхвърли призива на Русия защитниците на Мариупол да се предадат 
Украйна отхвърли призива на Русия украинските сили в Мариупол да се предадат и на свой ред призова Москва да 
отвори хуманитарни коридори в обсадения град. При нов руски обстрел в Киев са загинали четирима души, съобщиха 
властите в града. 
Преговорите с руската страна ще продължат днес, съобщи Михайло Подоляк, съветник на украинския президент  
Володимир Зеленски. 
Не може да става дума Украйна да отстъпи град Мариупол и да сложи оръжие, заяви вицепремиерът Ирина Верешчук в 
отговор на призива на руската страна украинските сили в Мариупол да сложат оръжие заради хуманитарната катастрофа 
в града. В обсаденото пристанище 400 хиляди цивилни са с отрязани комуникации, водоподаване, електричество и газ. 
Генерал-полковник Михаил Мизинцев, директор на руския Национален център за управление на отбраната заяви, че 
украински националисти и „неонацисти“ са отговорни за масов терор и множество убийства в Мариупол. 
Властите в Киев съобщиха, че вчера през хуманитарни коридори от украинските градове са били евакуирани над 7000 
души, повече от половината от тях от Мариупол. Правителството планира днес да изпрати близо 50 автобуса, които да 
изведат още жители на града. 
Президентът Зеленски подчерта, че руските сили продължават атаките срещу цивилни и окачестви бомбардировките 
като „терор, който ще се помни векове напред“. 
„В обсадения Мариупол руските военновъздушни сили хвърлиха бомба върху училище по изкуствата. Хората го 
използваха като скривалище от бомбардировките. Там нямаше военни позиции. Имаше около 400 души - мирни жители. 
Предимно жени и деца, и възрастни хора.“ 
В обръщение към Кнесета Зеленски призова Израел да подкрепи страната му. 
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Израел полага много усилия да уреди преговори на най-високо равнище между Украйна и Русия, заяви украинският 
президент Володимир Зеленски, като добави, че те може се проведат в Ерусалим, предаде Франс прес. 
Зеленски подчерта, че израелският премиер Нафтали Бенет се опитва да намери начин за провеждане на преговори с 
Русия и подчерта, че Киев му е признателен за това. 
Възможно е преговорите между Русия и Украйна да се провеждат в Ерусалим, добави Зеленски. 
„Това е добро място за постигане на мир. Ако това е възможно.“ 
Най-малко четири са жертвите на обстрела в Киев късно снощи, съобщи кметът Виталий Кличко в Телеграм. 
Първоначално беше съобщено за един загинал. Ударени са няколко жилищни сгради и търговски център.  
Кметът на обкръжения северен град Чернигов съобщи, че десетки цивилни са били убити при безразборен артилерийски 
обстрел, ударена е била и сградата на болница. 
ООН обяви, че от началото на войната домовете си са напуснали 10 милиона украинци, което е над една четвърт от 
населението на страната. От тях близо 3 милиона и половина са потърсили убежище в чужбина, другите са се насочили 
към по-малко засегнатите от военни действия райони на Украйна. 
Според Михайло Подоляк, съветник на украинския президент, преговорите за прекратяване на войната може да 
продължат няколко седмици, въпреки че има признаци за „по-адекватна“ позиция на Москва. 
Турският външен министър Мевлют Чавушоглу твърди, че Русия и Украйна са постигнали напредък и са близо до 
споразумение. 
 
√ Джо Байдън ще посети и Полша в рамките на европейската си обиколка 
Американският президент Джо Байдън е добавил посещение в Полша към предстоящата си обиколка в Европа, съобщиха 
от Белия дом. Байдън ще посети първо Брюксел, след като отпътува в сряда от Вашингтон. 
Според пресссекретаря на Белия дом Джен Саки в петък Джо Байдън ще посети Полша, където е предвидена среща с 
президента Анджей Дуда. 
Байдън ще бъде в Брюксел на 24 март за участие в срещата на върха на НАТО и в заседанието на Европейския съвет. 
За днес той планира да проведе  разговори с френския президент Еманюел Макрон, с германския канцлер Олаф Шолц, с 
италианския премиер Марио Драги и с британския премиер Борис Джонсън, „за да обсъдят координираните им отговори 
на непредизвиканата и неоправдана атака на Русия срещу Украйна“, се казва още в изявлението на Белия дом. 
Според добре осведомени източници западните лидери обсъждат следващи възможни варианти за натиск върху Русия. 
Възможно е това да бъдат нови санкции срещу руски олигарси, допълнителни мерки за ограничаване на финансите на 
страната и вноса на руски енергийни продукти. Водят се и дискусии за предоставяне на още военна и финансова 
подкрепа за Украйна, но настояването  за помощ от страна на НАТО за създаване на зона, забранена за полети или 
предоставяне на изтребители от съветската епоха, засега не се приемат. 
По-рано този месец Пентагонът заяви, че категорично се противопоставя на полския план за предоставяне на 
изтребители на Украйна заради опасенията, че ще бъде въвлечен в явен конфликт с Русия. 
 
√ Лойд Остин: Хиперзвуковите ракети не променят изцяло ситуацията в Украйна 
Руските хиперзвукови ракети не променят изцяло ситуацията в Украйна, заяви министърът на отбраната на САЩ Лойд 
Остин пред телевизия Си Би Ес. 
„Причината, поради която се прибягва до подобни оръжия, е, че Русия се опитва да си върне инициативата в конфликта. 
Видяхме руснаците да вземат на прицел градове и цивилни, защото офанзивата е блокирана. Руските войски не са 
ефикасни в придвижването си на терен. Украинските сили остават решени да защитават страната си. Те са ефикасни 
благодарение на оръжията, които им доставихме“. 
Остин предупреди Русия да не използва химически и биологически оръжия, защото това ще доведе до мащабна реакция, 
не само от САЩ, а и от световната общност. 
 
Дума 
 
√ Корнелия Нинова: Актуализацията на бюджета ще повиши доходите и ще стабилизира икономиката 
Не приемам да се опитваш да правиш печалба на гърба на хората в кризата, както правят някои търговци 
Интервю на вицепремиера и лидер на БСП Корнелия Нинова в предаването “Защо, г-н министър?” по бТВ 
 - Защо арестуваха Бойко Борисов? 
Заради подозрения за корупция.  
 - Вие, като юрист, какво оценка давате на действията на МВР и Бойко Рашков? 
Точно защото съм юрист не бих дала оценка за доказателства, които не познавам. Бих могла обаче да кажа мнението си 
как трябва да се развие този случай. Смятам, че прокуратурата трябваше да образува досъдебно производство и да 
започне събиране на доказателства. След което, в двумесечен срок, да излезе пред обществото и да заяви: “Събрахме 
достатъчно доказателства. Повдигаме обвинение на Борисов и Горанов и внасяме обвинение в съда” или “Не събрахме 
достатъчно доказателства. Прекратяваме делото.” 
 - Само че дотук стана ясно - Менда Стоянова беше обявена за арестувана без да е. Европейската прокуратура първо 
разбрахме, че участва, после - не участва. Разследващите полицаи се оказаха в Министерския съвет. Живеем ли в 
правова държава или вече не, г-жо вицепремиер? 
Живеем в правова държава. Но от всички нас зависи това да е така и да продължава да е така.  
 - Ако тези процесуални нарушения са допуснати, кой носи отговорност за тях? 
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За процесуалните нарушения трябва да се произнесе съдът или прокуратурата - органите, които отговарят за това, след 
като и ако се стигне до тях. По някои процесуалното нарушение може да е пречка за продължаване на делото.  
 - През годините ние многократно сме чували Вашите критики към акциите на ГЕРБ, за които след това, през присъди в 
Страсбург, България е платила над 1 млн. лв. на хора, които са били арестувани и са имали претенции. Възможно ли е 
сега да плащаме отново? 
Не, не мисля. Чисто формално не виждам нарушения в процеса по претърсване, обиска, изземване и т.н. Видяхте, че 
няма нито насилие, нито унизителни за човешкото достойнство кадри, на каквито сме били свидетели в миналото при г-н 
Цветанов. Така че не вярвам това да доведе до осъдителни присъди. 
 - Арестуваните казаха друго. 
Тяхно право е да си търсят правата. Накрая се произнася съдът. 
- Прокуратурата също така отчете тези нарушения в реда, по който се извършват действията на МВР. 

Тази битка между МВР и прокуратурата е вредна въобще за чувството за справедливост, което хората искат да усетят. 
Докато МВР и прокуратурата мерят какви доказателства кой събрал или не събрал, няма да има справедливост. Затова 
смятам, че прокуратурата трябва да се намеси по-решително. Можеше отдавна да е образувала досъдебното 
производство по доклада на Агенцията за държавна и финансова инспекция, по свидетелски показания. Да си е провела 
процеса по събиране на доказателства и да е дала яснота на обществото - има престъпление, няма престъпление - и да се 
приключи въпросът. С това тупане на топката, прехвърляне на отговорност и обвинение единствено към МВР няма да се 
стигне до онзи резултат, за който хиляди хора протестираха по площадите. 
 -Вие сте вицепремиер. Знаехте ли за акцията? 
Не.  
 -Как научихте? 
От медиите. 
 -Обиди ли Ви това, че научихте от медиите за действията на МВР? 
Не. Но ми се струва, че не е редно. 
 -Кой беше правилният подход? 
Може би да го обсъдим предварително или поне да бъда информирана, за да имам готовност за реакция. Но разбирам и 
колегите, че са се опитвали да запазят действията в по-малък кръг хора, за да не изтече информация.  
 -От Вас да изтече информация? Какво е доверието между коалиционните партньори в такъв случай? 
Не конкретно от мен, а да се обсъжда в по-широк кръг имам предвид. Така че разбирам, че са затворили информацията в 
по-тесен кръг именно с това намерение.  
 -Кой носи политическата отговорност за тази акция? 
А защо трябва да се носи политическа отговорност? Бойко Борисов не е по-различен от никой български гражданин. 
Сигурно си спомняте аз, като лидер на опозицията, бях  свалена от трибуната в парламента и бях изгонена от парламента. 
И досега се води делото в Страсбург, защото смятам, че  тогава бяха погазени правата за свободно изразяване на мнение, 
за свободно слово, за критика към премиера. Никой не е защитен. Всички сме равни през закона. Това, че някой е бивш 
премиер или лидер на опозицията не го прави недосегаем.  
 -Има ли смисъл въобще, г-жо Нинова, да обсъждаме темата за форсмажора или той вече отиде в коша? 
Има голям смисъл. В последните дни се изговориха много неверни неща и много небивалици от хора, които може би не 
познават материята. Всякакви говорители чух, не само политици - анализатори, икономисти - да казват, че това е 
безсмислено, че няма нужда, дори някои казаха, че такава формула не съществува в българското законодателство.  
Първото твърдение, че това го няма в българското законодателство - в Търговския закон е разписано. Просто френското 
словосъчетание “форсмажор” е преведено на български и се казва “непреодолима сила”. 
Второто, което чух, че това е просто хрумка на БСП или на вицепремиера на икономиката - това не е вярно. Не е вярно и, 
че не сме го обсъждали в коалицията. 
Първо, инициативата дойде от българския бизнес. Целта на това предложение е да защитим българските фирми и 
българското производство - да не фалират и да не освобождават работници, които да останат без заплати. Инициативата 
идва от писмото на Българската търговско-промишлена палата до Кирил Петков, до мен и до Теодора Генчовска, в което 
буквално пише: “Моля да бъде издаден от Министерския съвет, респективно от Министерството на икономиката, акт, 
общ или за отделно събитие” - който да им служи за сертификат. Зад БТПП стоят 50 000 български фирми.  
Това е второ писмо от друга работодателска организация - Камара на строителите: “С гореизложеното Ви молим 
Министерски съвет да приеме постановление, с което да ни даде указания към организациите, издаващи сертификати, за 
да се спасим от фалити...” и т.н. Българска стопанска камара издава такива сертификати - там са 40 000 фирми. Т.е. няма 
тук приумица на БСП или на вицепремиера и министър на икономиката. Това идва, за да защитим българските фирми. 
По въпроса, че не е обсъждан в Министерски съвет. Разбира се, че не е така. Когато получихме писмата, преди две 
заседания  обсъдих с колеги от Министерски съвет плюсовете и минусите и попитах: “Съгласни ли сте да предприемем 
мерки?”. Отговорът беше: “Да, но го направете внимателно, проучете, за да не направим някой проблем.” И какво се 
случи след това - направихме проучване как е уреден форсмажорът в целия свят. Тук са мнения, становища на наши 
търговски представители. След като направихме тези проучвания и след като подготвихме акта, по молба на фирмите, 
последва, естествено, обсъждане и съгласуване.  
Ние имаме и политическа, и административна, и коалиционна култура и не бих си позволила да правя каквото и да е без 
екипът да го обсъди. Министерството на външните работи, за да не нарушим международни договори: “Съгласуваме без 
бележки и предложения.” Министерство на правосъдието, за да не нарушим българските норми и българското 
законодателство: “Сългасуваме проекта за форсмажор без забележки.” Министерството на труда и социалната политика, 
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за да не направим проблем с бежанците и приемането на доставки за хуманитарна помощ: “Сългасуваме без бележки.” 
Министерството на здравеопазването, за да не спрем някоя от доставките за ковид болниците: “Съгласуваме без 
бележки. Текстът ви е добър.” Министерство на околната среда и водите - без бележки. И т.н. 
Не само, че е обсъдено, това е написано и доказано от колегите. И до Министерството на иновациите е изпратено писмо. 
Още нямаме отговор, но в сряда, когато обявихме предложението за форсмажор, нямахме нито един отказ. Макар че 
това е подписано от ръководителите на министерствата и главните секретари, зад това стои екип от много експерти. Във 
всяко едно от тези министерства експертни групи са го гледали и са се произнесли.  
Ако мога да обобщя, инициативата дойде от българските фирми. Целта е да ги защитим - да не фалират и да не 
освобождават хора от работа. Процесът е извървян - министерско съгласуване, коалиционна култура, уважение към 
партньорите и т.н.  
И сме се позовали на международната практика по света, където има различни казуси. В някои държави, като Дания, 
такъв документ се издава от Министерството на външните работи. В други държави той се издава от техните търговско-
промишлени палати. Различна е практиката, но почти всички държави имат записани в законодателствата мерки, с които 
да си подпомогнат фирмите. Нашата цел е да спасим българската икономика. 
 -Г-жо Нинова, как да разбираме всички ние, когато коалиционния Ви партньор от “Продължаваме промяната” в лицето 
на Даниел Лорер вчера каза, че форсмажор няма да бъде въведен? 
Ако наистина нагласите са, че не бива да го въвеждаме, ще го обсъдя с колегите, разбира се, няма да вземаме еднолични 
решения - ако не са съгласни, да си оттеглят подписите от тези писма.  
Но позволете нещо да кажа в перспектива, защото ние гледаме в перспектива. Дано след няколко месеца, като започнат 
да фалират фирми по тази причина, да не се сетим за този разговор, обаче със закъснение. Защото ми е малко дежа вю. 
Много скоро ми е пред погледа предложението на БСП преди 2 години за Закона за спекулата, на което президентът 
наложи вето и не влезе в сила. Тогава беше същата реакция: говорители, партньори, депутати - всички скочиха срещу нас. 
Днес дори видях същите хора да обвиняват правителството, че не налага таван на цените. Дано да не стане така и с 
форсмажора - след няколко месеца да се сетим, че е трябвало да го направим, но да е твърде късно за някои български 
фирми. 
- Миналата седмица казахте, че “има олио да залеем цялата страна”. Но защо не казахте на каква цена е всеки литър от 
това олио? 
Спекулата, ръстът на цените зависят от няколко неща. Първо е от предлагането. Изречението “има олио да заеем цялата 
страна” означава, че има достатъчно предлагане. Ако няма достатъчно стока, тогава скачат цените.  
 -Вие кога за последно си купихте олио и на каква цена? 
Миналата седмица на 4,60 лв. 
-Това е двойна цена само за една година. А доходите на българите нямат този ръст. Как конкретно ще се справите с 
овладяването на цените? 
Има няколко стъпки, ние вече предприехме такива. Първо, да осигурим предлагане, т.е. да има достатъчни количества. 
Търсенето да не расте така, както за една нощ стана с бензина - изведнъж огромно търсене. Това създава дефицит и 
вдига цените. Т.е. първо да има нормален пазарен процес - предлагане и търсене. Това е гаранция, че ще има нормални 
пазарни цени.  
Второ обаче - продължавам да твърдя, че някои търговци спекулират. Комисията за защита на потребителите направи 
проверки в над 400 магазина. Ще дам данни отпреди една седмица, може да са се променили вече. Не може да са ти 
доставили олиото в магазина на 3,21 лв. с ДДС и да го продаваш на 6,49 лв. - с 3,28 лв. надценка. И в пазарна икономика 
трябва да имаш някаква съпричастност към кризите и към болките на хората. Да се опитваш да трупаш 100% печалба в 
този момент, в който хората са бедни, изплашени, трупат им се сметки за ток - да правиш пари на гърба и на тревогите на 
хората, не го разбирам.  
Ще дам един пример, тъй като, когато се заговори за таван на цените ни обвиниха, че това е социализъм. В Гърция г-н 
Мицотакис наложи таван на печалбата на фирмите. Т.е. ако ти доставят олиото на 3,21 лв. и го продадеш на 6,49 лв., 
в  Гърция ти отнемат лиценза и ти закриват фирмата. Г-н Мицотакис не е от социалистическото семейство. В много 
държави се наложи таван на цените, Забрани се износа на определени стоки, и там управляват различни  правителство. В 
Испания са социалисти, в Унгария г-н Орбан не е.  
Не предлагам таван на цените, но казвам, че е възможна мярка. Но обвиненията, че това не е добро, защо го предлага 
БСП не работи. Предлага се от цял свят от различни управления, когато си загрижен за народа си. 
 -Г-жо вицепремиер, какво мислите за Владимир Путин? 
Не давам лични оценки на лидерите на държави, партии. Мога да оценявам събитията, последиците за България, но 
персонални оценки за хора позволете да не правя. 
 -Каква е оценката Ви за действията на Владимир Путин в Украйна? 
Това е война. Ние тук нямаме колебания какво представлява случващото се. Нашият Национален съвет на БСП има 
колективна позиция по тази тема - това е агресия, която ние осъждаме. 
 -В България идват американски части. Съгласна ли сте? 
Не и не подкрепихме това предложение на Министерски съвет. 
 -Кирил Петков вчера обяви, че американски войски ще подкрепят нашият батальон. 
Да, това беше обсъждано много отдавна, още Стефан Янев беше министър на отбраната и той го предложи в 
Министерски съвет - дефицитите на българският батальон да бъдат попълнени със сили на НАТО отвън. Ние тогава 
гласувахме "въздържали се” с аргумент, че ние не сме страна във войната. Ние не участваме във война, за да го правим.  
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 -Прав ли е президентът като казва, че който вземе решение за предоставяне на въоръжение въвлича България във 
война? 
Категорично е прав. Това е и наше мнение и го казахме много отдавна. 
- Всички европейски държави членове на НАТО, извън  България и Унгария, подкрепят Украйна с оръжие. Те въвлечени 
ли са във война? 
Това си е тяхно решение. Решението на България трябва да зависи само от българските държавни органи - правителство 
и парламент. Ние, като партньор и като коалиция “БСП за България”, изразихме своята позиция - да не се доставят 
оръжия. Това е директно въвличане на България във война и ще има последици за нас.  
 -Позиция на Асен Василев или позиция на правителството е, че няма да има преговори за нов договор с “Газпром”? 
Не сме обсъждали в правителството тази тема и нямаме решение. Нека да видим за какво става дума. Договор имаме до 
края на годината. Нямам информация дали са започнали преговори. Когато се запознаем с фактите, ще дадем позиция.  
 -Альоша Даков - общински съветник от БСП. Ивайло Йорданов - общински съветник от БСП. Петър Петров - бивш 
председател на БСП-Кресна. Какво работят тези хора днес, г-жо Нинова? 
Освен, че са членове на БСП, членове са на бордове на различни предприятия.  
 -В рамките на държавните горски стопанства. Защо сменяте кадри на ГЕРБ с кадри на БСП? 
За да покажем по-добро управление, по-добра експертиза и да не се краде от горите.  
 -Така ли се показва по-добро управление - едни партийни кадри ги сменяте с други? 
Когато участваш в управлението и носиш политическата отговорност, искаме да я носим с наши кадри.  
 -Колко партийни членове назначихте в държавната администрация? 
Не мога да Ви отговоря конкретно. Нямам информация. 
 -Страх ли Ви е от предсрочни избори? 
Не, но биха били вредни за България. Представяте ли си в тези кризи сега да имаме предсрочни избори и да нямаме 
парламент?  
 -Какъв би бил резултатът на БСП при предсрочни избори сега? 
Ще видим, не искам да гадая. Но е по-добре да не правим това. Да не си играем с България. Имаме нужда от стабилност, 
от сигурност, от разумни решения и от предвидимост.  
И бизнес, и синдикати - всички хора, с които се срещам, едно от нещата, които искат е да има предвидимост и 
предсказуемост. Да знаят след два месеца колко ще струва токът, да си планират работата и доставките. 
 -За първите 100 дни от Вашето управление българите се оказаха още по-бедни. Защо, г-жо министър? 
Има много причини - и обективни, и субективни. Обективните са, че, разбира се, войната и наложените санкции се 
отразиха изобщо на целия икономически и социален живот. Една от причините са повишаване на цените на борсите, на 
енергоносители - това са обективните фактори.  
Има и субективни. Бюджетът, който приехме за 2022 г. е много добър и беше най-социален. Но вече не отговаря на 
променената ситуация след войната, на ръста на цените и затова мисля, че тази субективна причина трябва да бъде 
отстранена с една актуализация на бюджета много скоро. Тази актуализация да е с две цели - повишаване на доходите и 
стабилизиране на икономиката. 
 
√ 753 млн. лева повече за социални услуги 
Увеличението на бюджета за социални услуги за 2022 г. е близо 112 млн. лв. В националния План за възстановяване и 
устойчивост се предвиждат 753 млн. лв. за реформиране на услугите за възрастни хора.  
С тези пари се планира създаването на 125 социални услуги за настаняване на деца, младежи, възрастни и хора с 
увреждания. Ще бъдат създадени още 125 подкрепящи и специализирани консултативни услуги за 7500 души с 
увреждания. Това обяви социалният министър Георги Гьоков в Русе на организирана от общината регионална експертна 
среща. Гьоков обясни, че се предвижда обновяване и оборудване на 82 дома за възрастни с общ капацитет 5598 души. 
МТСП ще продължава да настоява да се дава приоритет на нарастването на възнагражденията и кариерното развитие на 
работещите в сектора на социалните услуги, заяви зам.-министърът Иван Кръстев. 
 
√ Румен Спецов: НАП не откри нарушения при доставките на горива 
Не е вменявано на НАП да установява картели, възложено й е да се търсят данъците и придвижването на стоките, заяви 
пред БНТ изпълнителният директор на НАП Румен Спецов. Не мога да говоря за картел, но това, което НАП е установила - 
нямаме нарушение на доставките на горива, заяви той. 
Спецов отговори и на обвиненията от собственици на малки бензиностанции, че отношението към тях е различно от това 
към големите компании. "Имам пред мен цялото движение на цените в съответния ден. В НАП постъпва ежечасна 
информация по отношение на продажбите и много ясно се вижда как в 10 ч. една от тези бензиностанции вдига цените 
на бензина на 3,15 лв. В 15 ч. цената е 3,04 лв. В 20 ч. цената отново е 3,15 лв.", каза шефът на приходната агенция. 
НАП продължава да проверява цените на олиото, производството и транспортирането му към веригите. Според Румен 
Спецов хората сами са си създали напрежение на 12 март, когато имаше опашки за промоционално олио, за това са 
спомогнали социалните мрежи и медиите. "Веригата е разпечатала брошурите 14 дена преди самата промоция и те са 
разпространени 7 дни преди осъществяването й. Тоест, наличието на промоция не показва някакво злонамерено 
действие. В същия ден имаше промоция и в друга верига. Олио има и към днешна дата няма никакъв повод за паника 
или съмнение, че нещо ще свърши", смята Спецов. 
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√ Ръст с 89.42%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 445.37 лв. за MWh с ден за доставка 21 март 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 445.37 лв. за MWh и обем от 85 074.20 MWh с ден за доставка 21 март 2022 г., сочат данните от търговията. Това 
е понижение с повишение с 89.42 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 479.32 лв. за MWh, при количество от 45 262.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 812.10 MWh) е на цена от 411.41 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 296.87 лв. за MWh и количество от 3162.8 MWh. 
Най-ниската стойност от 281.33 лв. за MWh (3255.9 MWh) е отчетена за 04 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 693.38 лв. за 
MWh при количество от 3272.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 410.12 лв. за MWh при количество от 3178.4 MWh. 
Спрямо стойността от 235.12 лв. (120.21 евро) за MWh за 20 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 21 март 2022 г. се повишава до 445.37  лв. за MWh (89.42 %) по данни на БНЕБ или 227.71 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 907.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 75.61 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    32,49%   2162.01 
КондензационниТЕЦ  38,57%   2566.5 
ТоплофикационниТЕЦ  5,56%   370.02 
ЗаводскиТЕЦ   2,08%   138.21 
ВЕЦ    0,25%   16.42 
МалкиВЕЦ   1,45%   96.25 
ВяЕЦ    7,66%   509.88 
ФЕЦ    11,60%   771.58 
Био ЕЦ     0,34%    22.74 
Товар на РБ       4820.26 
Интензитетът на СО2 е 346g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ С нова порция високи цени по енергийните борси започва седмицата 
Румънската OPCOM затвори при цена от 227,71 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 238,67 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 227,71 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 21 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 245,07 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 210,35 евро/мвтч. Най-високата цена от 354,52 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и 
тя ще бъде 143,84 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 66 506,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 21 март ще бъде 238,67 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 168,30 гвтч. Максималната цена ще бъде 354,52 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 1 ч и тя ще бъде 181,37 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 21 март е 224,11 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 238,03 евро/мвтч. Най-високата цена от 336,98 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 
ч тя ще бъде 143,84 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 907,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 21 март на Словашката енергийна борса е 215,08 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 336,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 114,18 евро/мвтч. 
На Чешката енергийна борса базовата цена ще бъде 205,75 евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 20 ч и тя ще 
е 336,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 114,18 евро/мвтч. 
 На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 21 март е 223,08 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
241,50 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 82 600,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 336,98 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 143,84 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 205,75 евро/мвтч на 21 март. Пиковата цена ще бъде 220,72 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 512 686,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 336,98 евро/мвтч. В 1 ч се очаква и най-ниската цена от 114,18 евро/мвтч. 
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√ Акции за над 100 млн. лева на ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро бяха продадени на БФБ за един ден 
Най-голямо повишение през отминалите пет работни дни регистрира равно претегленият индекс BG TR30 (+1.95%), 
следван от широкия BG BX40 (+1.47%), имотния BG REIT (+1.58%) и измерителя на българките „сини чипове“ SOFIX 
(+0.85%) 
Отминалата седмица (14-18 март) ще се запомни със сделките на БФБ за изкупуване на остатъчни дялове от двете 
енергийни дружества на Еврохолд - ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България за общо 100 961 090 лева, 
предимно на 18 март, последния работен ден. Затова все още не е ясно кой е купувачът, тъй като предстои плащане и 
регистрация в Централен депозитар в рамките на до 3 работни дни. Предположенията са, че купувачът е реализирал 
сдеките от името на Еврохолд България, който чрез Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани притежава по 67% дял от двете 
компании. 
Редно е да се припомни, че Комисията за финансов надзор (КФН) през октомври 2021 година не издаде окончателна 
забрана за публикуване на коригираните търгови предложения към останалите акционери, с което на практика разреши 
на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани, регистрирана в Нидерландия, специално за сделката на Еврохолд България за 
придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България, да отправи търгово предложение да изкупи остатъчните 33% от капитала на 
дистрибутора на електроенергия - ЧЕЗ Разпределение България АД и доставчика на електроенергия – ЧЕЗ Електро 
България АД. През юли Еврохолд придоби седем дружества на чешката „ЧЕЗ Груп“ за 335 млн. евро като сделката бе 
реализирана чрез дъщерната Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани. 
От публикуваното по-късно търгово предложение стана ясно, че Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани е повишила цените 
за изкупуване, като предлага да придобие 636 240 акции на „ЧЕЗ Разпределение България“ на цена от 291 лв. за акция 
или общо 185.2 млн. лв., както и 1650 акции на „ЧЕЗ Електро България“ на цена от 26 904 лв. за акция или общо 44.4 млн. 
лева. Очакванията бяха процедурата да приключи до края на миналата година. 
От бюлетините за търговия на БФБ става ясно, че от началото на годината, вкл. и от сделките в петък, 18 март, са 
продадени общо 1385 акции на ЧЕЗ Електро и остават 265 акции за изкупуване, според търговото предложение. От ЧЕЗ 
Разпределение са пласирани 207 881 акции и остават за изкупуване 428 359 акции според търговото предложение, за да 
стане Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани 100% собственик на двете енергийни дружества и евентуално техните емисии 
да бъдат свалени от борсата. Възможно е това да не се случи, още повече, че преди известно време от Еврохолд 
България обявиха, че не възнамеряват да прекратяват търговията с акциите на двете дружества на БФБ, на които 
предстои да бъдат сменени имената (подробности за седмичния оборот на БФБ по-нататък). 
Търговията на Българската фондова борса (БФБ) 
през третата пълна седмица на март (14-18) завърши със значително повишение и за четирите индекс, при това за втора 
поредна седмица, след като преди това две поредни седмици българските индикатори завършваха в червената зона. 
С най-голям ръст беше измерителят на българките „сини чипове“ SOFIX (+3.91%), следван широкия BG BX40 (+3.31%), 
равно претегления BG TR30 (+2.97%) и имотния BG REIT (+1.98%). В предходната седмица (7-11 март) също и четирите 
индикатора бяха в зелената зона, а с най-голям седмичен ръст беше BG TR30 (+1.95%), следван от BG BX40 (+1.47%), BG 
REIT (+1.58%) и SOFIX (+0.85%). В предходната седмица (28 февруари – 4 март) и четирите индекса бяха на минус, като 
най-голям беше седмичният спад на SOFIX (-5.40%), следван от BGTR 30 (-3.79%), BGBX 40 (-3.77%) и BG REIT (-0.46%). 
Въпреки обрата на тренда – от губещ към печеливш, трите измерителя се доближават до своите върхове за 2022 година, 
достигнати съответно: за SOFIX на 11 януари (максималните 650.71 пункта, спрямо 601.96 пункта към 18 март), за BG BX40 
също на 11 януари (145.89 пункта, спрямо 140.11 пункта), за BG TR30 на 8 февруари (711.32 пункта, спрямо 701.84 пункта). 
Имотният BG REIT с достигнатите 171.19 пункта в петък установява рекорд, откакто е въведен за измерване от БФБ на 3 
септември 2007 година. 
Затова и от началото на настоящия месец, до 18 март и четирите индекса са на печалба: SOFIX (+1.13%), BG BX40 (+2.00%), 
BG TR30 (+2.18%) и BG REIT (+3.73%). 
От началото на годината равносметката показва, че два от индексите са на загуба и два с печалба: SOFIX (-5.30%), следван 
от BGBX 40 (-2.48%), докато RG TR30 (+2.76%) и BG REIT (+4.40%). 
Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична 
обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 18 март 2022 г. SOFIX e със значителен 
ръст от 31.54% и оборот от 331 318 638 лева. 
Динамика на индексите на БФБ* 
Седмичният преглед (14-18 март) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба: 
- при SOFIX е регистрирано най-голямото повишение с 3.91%, спрямо нарастване с 0.85% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 921 847 акции за 2 
194 840 лева, спрямо 4 430 199 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетено повишение с 3.31%, докато в предходната седмица е регистрирано нарастване с 1.47%. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 
2 116 705 акции за 67 784 640 лева, спрямо 8 732 800 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистриран ръст от 2.97%, след като в предходната седмица беше отметено нарастване с 1.97%. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани 
сделки с 1 667 366 акции за 66 567 671 лева, в сравнение с 8 732 800 лева седмица по рано; 
- имотният BG REIT регистрира повишение с 1.98%, след като в предходната седмица отчете нарастване с 1.58%. През  
отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 317 319 акции за 
872 210 лева, спрямо 703 916 лева седмица по-рано. 
След като и четирите индекса са на печалба, 
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печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 56% за печелившите към 32% за губещите и 12 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (51% за печелившите към 30% за губещите и 19 на сто без 
промяна), при обемите обороти (62% за печелившите към 36% за губещите и 2 на сто без промяна) и при сделките (79% 
за печелившите към 17% за губещите и 4 на сто без промяна). 
БФБ отчете много висок оборот 
при реализирани 2 452 сделки с 3 268 382 лота за 111 113 845 лева, спрямо 3 975 сделки с 4 878 057 лота за 19 594 157 
лева в предходната седмица (7-11 март) или с 1 523 сделки и 1 609 675 лота по-малко, но с 91 519 688 лева повече. 
Със сделки за над 200 000 лева завършиха 15 дружества, колкото и в предходната седмица. Най-голям седмичен оборот 
регистрираха двете дружества на Еврохолд България: ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD), чието име ще бъде 
сменено на Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД), с 27 сделки с акции за 62 319 290 лева и ЧЕЗ 
Електро България АД (CEZE), чието име ще бъде сменено на Електрохолд Продажби АД, с 9 сделки за 38 641  800 лева, 
следвани от Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 338 сделки за 1 234 254 лева, Феникс Капитал Холдинг АД (PCH) с 4 сделки за 
1 059 500 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 39 сделки за 642 339 лева, Старком холдинг АД (S28H) с една 
сделка с облигации на дружеството за 400 000 лева, Неохим АД (NEOH) със 130 сделки за 396 952 лева, американската 
фармацевтична компания Pfizer Inc. с 36 сделки за 384 164 евро, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с 278 сделки с 
акции на дружеството за 382 479 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 148 сделки за 338 768 лева, Адванс 
Терафонд АДСИЦ (ATER) с 81 сделки за 335 280 лева, Родна Земя Холдинг АД (HRZ) със 7 сделки за 288 680 лева, Софарма 
АД (SFA) с 66 сделки за 248 798 лева, ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR) със 7 сделки за 241 690 лева, Параходство 
българско речно плаване АД (BRP) с 4 сделки за 216 840 лева. 
Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии попадат общо 5 дружества от предходната седмица, като две 
от тях за четвърта поредна седмица: Агрия Груп Холдинг АД (AGH) и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH); Софарма АД 
(SFA) за трета поредна седмица; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) и Неохим АД (NEOH) за втора поредна седмица. 
За отбелязване е, че сделките с акциите само на двете енергийни дружества на Еврохолд - ЧЕЗ Разпределение България и 
ЧЕЗ Електро България за общо 100 961 090 лева формират 90.86% от седмичния оборот на БФБ. 
В същото време петте дружества, които са отново сред най-оборотните за втора, трета и четвърта поредна седмица с общ 
оборот от 2 554 052 лева формират 2.30% от седмичния оборот на БФБ. 
Най-печелившите акции 
- Феникс Капитал Холдинг АД (PCH) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 350.00% и седмичен оборот 
от 1 059 500 лева, при последна цена от 1 450.00 лв./акция и пазарна капитализация от 17 400 000 лева; 
- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с повишение от 30.26% и седмичен оборот от 382 479 лева, при последна цена 
от 2.260 лв./акция и пазарна капитализация от 336 931 648 лева; 
- Зърнени Храни България АД (ZHBG) с печалба от 20.48% и седмичен оборот от 79 999 лева, при последна цена от 0.200 
лв./акция и пазарна капитализация от 39 132 057 лева; 
- китайския Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с ръст от 18.12% и седмичен оборот от 14 213 евро, при последна цена от 
97.150 евро/акция; 
- американската компания Amazon.com Inc. (AMZ) с повишение от 14.86% и седмичен оборот от 101 202 лева, при 
последна цена от 2 860.00 евро/акция. 
Най-губещите акции 
- ЧЕЗ Електро България АД (CEZЕ) е начело на групата на най-губещите акции със спад от 15.15% и седмичен оборот от 
38 641 800 лева, при последна цена от 28 000.00 лв./акция и пазарна капитализация от 140 000 000 лева; 
- Порт флот-Бургас АД (PFB) е с понижение от 7.27% и седмичен оборот от 137 700 лева, при последна цена от 5.100 
лв./акция и пазарна капитализация от 51 000 000 лева; 
- Параходство българско речно плаване АД (BRP) е със загуба от 5.45% и седмичен оборот от 216 840 лева, при последна 
цена от 0.520 лв./акция и пазарна капитализация от 18 568 510 лева; 
- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е със спад от 5.45% и седмичен оборот от 11 573 лева, при последна цена от 
1.910 лв./акция и пазарна капитализация от 205 135 228 лева; 
Син Карс Индъстри АД (SIN) е отново в групата на най-губещите акции със спад от 4.23% и седмичен оборот от 22 726 
лева, при това за трета поредна седмица, докато през отминалата седмица отчете 16.87% и седмичен оборот от 10 566 
лева, като за отминалите пет работни затвори търговията при последна цена от 0.680 лв./акция и по-ниска пазарна 
капитализация до 13 969 695  лева от 14 586 005 лева в предходната седмица. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (14-18 март) с книжата на: 
- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 207 734 акции за 62 319 290 лева, като повечето сделки 
са реализирани на 18 март, след което цената им не се е повишила с 10.95%, при последна цена от 304.000 лв./акция и 
по-висока пазарна капитализация до 586 112 000 лева от 528 272 000 лева в предходната седица; 
- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) са реализирани сделки с 1 380 акции за 38 641 800 лева, като повечето сделки са 
реализирани на 18 март, след което цената им се е понижила с 15.15%, при последна цена от 28 000.000 лв./акция и по-
ниска пазарна капитализация до 140 000 000 лева от 165 000 000 лева, спрямо последната сделка на 23 февруари с една 
акция; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 901 акции за 603 лева, след което цената им се е повишила с 
10.24%, при последна цена от 0.700 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 12 851 194 лева от 11 657 869 лева 
седмица по-рано; 
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- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 март със 150 акции за 219 
лева, след което цената им се е повишила с 16.80%, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 
21 870 827 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 510 акции за 360 лева на 14 март, след което цената има се е повишила 
с 0.71%, при последна цена от 0.705 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 17 701 429 от 17 575 887 лева 
седмица по-рано; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 10 акции за 33 лева само на 18 март, след което цената им 
се е повишила с 3.12%, при последна цена от 3.300 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от до 93 552 202 лева от 
90 717 286 лева седмица по-рано; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1) и на 15 март е 
реализирана една сделка с 50 лота дългови книжа за 50 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила, 
оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана една сделка с 10 акции за 18 лева на 18 март, след което цената им не се 
е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 50 606 479 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с един лот 
дългови книжа на дружеството за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна 
цена за една облигация от 1000.000 лева/брой; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато да 
продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при 
последна цена от 1 000.000 лева/брой; 
- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с един лот за 1 000 лева 
номинална стойност, след което цената на облигациите не се е променила, при последна цена за една облигация от 1 
000.000 лева/брой. 
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, 
защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
√ Германия се обяви против ембарго върху доставките на енергоносители от Русия 
Незабавно въвеждане на ембарго върху доставката на енергоносители в Германия от Русия би било контрапродуктивно, 
такава мярка на първо място би навредила на немските потребители и икономиката, смята председателят на профсъюза 
към индустриалния сектор IG Metall Йорг Хофман.   
„Незабавно ембарго върху газа, въглищата и петрола би било контрапродуктивно, то би навредило върху икономиката и 
потребителите в Германия много повече, отколкото на Русия“, казва Хофман в интервю за вестник Handelsblatt. 
Той отбелязва, че Германия трябва да диверсифицира доставката на енергийни ресурси, но не може да направи това „за 
една нощ“. 
Министърът на икономиката на Германия Робърт Хабек по-рано заяви, че страната засега не е осигурена с природен газ в 
достатъчна степен, за да се откаже от руските доставки през следващата зима. 
Германия има намерение да деверсифицира източниците за доставка на енергийни ресурси предвид ситуацията в 
Украйна, за да се отърве от така наречената енергийна зависимост от Русия, заявиха по-рано от германското 
правителство. Към настоящия момент Русия продължава да доставя както петрол, така и въглища и природен газ за 
Германия. 
 
√ Доклад на ЕП: Изкуственият интелект би могъл да помогне в борбата с изменението на климата, пандемиите и 
глобалния глад 
Изкуственият интелект (Artificial Intelligence- AI)би могъл да помогне в борбата с изменението на климата, пандемиите и 
глобалния глад и да подобри качеството на живот чрез персонализирана медицина. Това пише в проектотекст на 
окончателен доклад за изкуствения интелект в цифровата ера на евродепутата Аксел Вос (ЕНП, Германия), който ще бъде 
гласуван в специалната комисия Изкуствен интелект в дигиталната ера във вторник заедно с набор от изменения, 
съобщиха от ЕП. Според Вос общественият дебат трябва да се насочи към огромния потенциал на изкуствения интелект, 
който предлага на човечеството уникалния шанс да подобри почти всяка област на живота ни.  
Според проекта на документа AI  може значително да увеличи производителността, иновациите, растежа и създаването 
на работни места. Той идентифицира политически варианти за отключване на потенциала на изкуствения интелект в 
здравеопазването, околната среда и изменението на климата, конкурентоспособността и пазара на труда. 
Проектодокладът също така подчертава предизвикателството за постигане на консенсус в рамките на световната 
общност относно минималните стандарти за отговорно използване на AI и опасенията относно военните изследвания и 
технологичните разработки в оръжейните системи без човешки надзор. 
След като бъде приет в специалната комисия, докладът ще бъде поставен на гласуване от пълния състав през май. 
Комитетът на Комисията (Artificial Intelligence in a Digital Age- AIDA) започна своята работа през септември 2020 г. В 
рамките на своя мандат на комисията беше възложена задачата да проучи въздействието на AI върху икономиката на ЕС 
и различните й сектори, да анализира подхода на AI на трети държави и да начертае пътя напред. Комисията проведе 
редица изслушвания и дебати, за да включи в доклада. Окончателният доклад на AIDA е основният резултат на 
комисията. 
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По време на този процес членовете и служителите събраха експертен опит и прозрения за различни аспекти на AI. Тази 
работа беше включена в окончателния доклад на комисията, който има за цел да създаде пътна карта за ИИ до 2030 г. На 
тази среща председателят и членовете на AIDA също ще приключат работата на комисията. 
 
Мениджър 
 
√ Вече е ясно кога може да е готова магистрала „Хемус“ 
Автомагистрала „Хемус” ще бъде готова в цялостния си вид през 2027 г., а в различните си участъци – още до края на 
2025 година, за това увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов пред Nova. 
"За тази година сме предвидили конкретни и ясни мерки какво да направим, тъй като тя е абсолютна опасна в отделни 
участъци", посочи Караджов. По думите му строителството там не е спряно. 
"Не са спрени процедурите, възложени чрез ин хаус. По същите процедури се строи и пътят Ботевград – Видин, каза още 
министър Гроздан Караджов. Той каза, че се чака и положителен отговор от екологичното министерство за тунела под 
Шипка. "Имаме оферта от изпълнителя, според която след 4 години и 2 месеца след одобрението на проекта, тунелът ще 
бъде завършен. Чакаме само екологичната процедура да завърши", допълни министърът.  
По повод строежа на автомагистрала „Струма той заяви, че процедурата е напреднала, но се чака оценка на министъра 
на околната среда и водите Борислав Сандов. 
„Договорили сме цена, която сега едва ли би могла да бъде договорена, но далеч не съм оптимист, защото вариантът е 
неприемлив за еколозите. Ако получим одобрение, строежът ще свърши за три години”, каза министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. 
 
√ Ще има ли увеличение на цените на винетките 
Увеличение на винетките няма да има, те са по-скоро за намаляване. "Винетките в момента плащат две трети от цялата 
сума, събрана от тази система - тол, плюс винетки. Това не е честно, във всички останали европейски страни две трети от 
събраните суми се плащат от тежкотоварните превози", заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството 
и вицепремиер Гроздан Караджов пред Нова. 
По думите му, това е комуникирано от негова страна с превозвачите още през януари. Той посочи, че ако се мисли за 
намаление на таксите, то ще бъде от януари следващата година, тъй като те са платени за тази година. 
Според Гроздан Караджов финансирането на нашите пътища е било много дисбалансирано . "Това, че с нулев обхват са 
били всички второкласни пътища в България, е причината в момента те да са абсолютно помлени и да не приличат на 
нищо", каза Караджов.  
Той посочи, че се е върнал от Видин, обиколил е цялата Видинска област, минал е през най-лошите пътища, включително 
и по места с липса на пътища. 
"Минах през горски пътища, по които няма нищо, не знам как тези хора пътуват до най-близкия град, нямаше и обхват на 
мобилните мрежи", допълни той. 
Министърът отбеляза, че вече има ясен план и карта със срокове, хората от Видин са доволни. Ще започне 
строителството през лятото, на тази липса на път, за която хората плащат винетка, допълни Караджов. 
 
√ Промени на движението в София заради строителството на метрото 
Във връзка с строителството на метрото се въвеждат промени в организацията на движение. 
От 20.03.2022 г. до 19.09.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно 
платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Васил Кънчев“ и ул. „549“, като движението ще се извършва двупосочно в 
северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък. 
От 20.03.2022 г. до 19.09.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по северното пътно 
платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Поп Груйо“ и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, като движението се 
извършва двупосочно в южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък. 
От 20.03.2022 г. до 19.09.2022 г. (включително) автобусите от линии № 78 и 100 и тролейбусите от линии №№ 1 и 3 ще се 
движат в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в участъка от ул. „Левски Вековен“ до ул. „549“ в посока ж.к. 
„Левски Г“. 
Спирка с код 1863 „Ул. Васил Кънчев“, за автобусни линии №№ 78 и 100 и за тролейбусни линии №№ 1 и 3, ще се 
измести успоредно на съществуващото си местоположение в обособено уширение в северното пътно платно на бул. 
„Владимир Вазов“ в посока ул. „Витиня“. 
От 20.03.2022 г. до 19.09.2022 г. (включително) автобусите от линии 12, 14, 78, 119 и 120 ще се движат в южното пътно 
платно на бул. „Владимир Вазов“ в участъка от ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ до ул. „Станислав Доспевски“ в посока 
ул. „Летоструй“. 
Автобусите от линии 78 и 120 ще се движат (в посока съответно кв. Враждебна/Зоопарка): по маршрутите до кръстовище 
ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ - ул. „Станислав Доспевски“, направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, по бул. 
„Владимир Вазов“, наляво по ул. „Станислав Доспевски“ и по маршрутите, двупосочно. 
За автобусни линии 78 и 120 се разкриват временни спирки, както следва: 
- с код 6599 „Бл. 28 ж.к. Левски-Г“ на ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ преди кръстовището с ул. „Станислав 
Доспевски“ в посока бул. „Владимир Вазов“; 
- с код 6600 „Ж.к. Левски-Г“ на ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, на 60.0 метра преди ул. „Генерал Климент Бояджиев“ 
в посока бул. „Владимир Вазов“. 
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Автобусите от линии №№ 78 и 120 ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрутите, 
включително на временните спирки с код 6599 „Бл. 28 ж.к. Левски-Г“ и с код 6600 „Ж.к. Левски-Г“. 
За маршрутите на автобусни линии №№ 78 и 120 се закриват спирки с кодове 0179 и 0181 „Бл. 28 ж.к. Левски-Г“. 
 
√ ЕК облекчи ограниченията за търговия със свинско месо в почти цяла България 
Европейската комисия (ЕК) облекчи ограниченията при производството и търговията на свине и свинско месо, наложени 
поради разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), за цялата територия на България, с 
изключение на няколко общини в четирите области – Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Варна, това съобщиха от 
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
Промяната е в сила от 19 март 2022 година, съгласно изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 
2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с АЧС. 
Разхлабването на режима стана възможно, благодарение на ефективността на мерките за контрол на болестта АЧС при 
домашни свине в България, посочват от БАБХ. 
В ограничителни зони III остават землищата на общините Сандански, Струмяни и Петрич в област Благоевград; в област 
Пазарджик – общините Пазарджик, Панагюрище, Лесичево, Септември и Стрелча; в област Пловдив – общините 
Пловдив, Хисар, Съединение, Марица и Родопи, а в област Варна – общините Бяла и Долни Чифлик. 
Комуникацията между БАБХ и ЕК по отношение на останалите региони продължава. 
България стриктно спазва Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605, в който са разписани правилата за търговия с живи 
свине, свинско месо и продукти от свинско месо от държави, констатирали и докладвали случаи на АЧС при домашни и 
диви свине. Целта на регионализирането и въведените ограничения в териториите от Част III е да се предотврати 
разпространението на АЧС и да се защити единният пазар и международната търговия на ЕС, допълват от агенцията. 
С новото регионализиране от Част III в Част II свиневъдите от тези области могат да се възползват от облекчения в 
режима за търгуване на свинско месо и продуктите от него, произведени от местните ферми, в ЕС. 
 Българска агенция по безопасност на храните напомня, че АЧС е заболяване с икономическо отражение върху 
свиневъдния сектор. Месото, произведено и добито в региони, в които вирусът е бил установен, е напълно безопасно за 
консумация от човека. 
 
√ Годишната инфлация в ЕС и Еврозоната продължава да расте 
Инфлацията в Европейския съюз e нараснала до 6,2% през февруари 2022 г., след като предходният месец показателят 
достигна ниво от 5,6%, сочат данните на Европейската статистическа служа Евростат. За сравнение през февруари 2021 г. 
годишната инфлация 1,3%. 
В еврозоната годишната инфлация се е повишила до 5,9% през миналия месец, след като през януари бе на ниво от 5,1%. 
Година по-рано показателят бе на ниво от 0,9 на сто. 
Данните на Евростат за България показват ускорение на инфлацията до 8,4% на годишна база през февруари. Месец по-
рано е отчетено равнище от 7,7%. 
Най-нисък темп на годишна инфлация отбелязва Франция и Малта - по 4,2 на сто, следвани от Португалия, Финландия и 
Швеция (по 4,4%). 
Най-високи годишни темпове са регистрирани в Литва (14,%), Естония (11,6%) и Чехия (10%). 
В сравнение с януари годишната инфлация е спаднала в две държави членки и се е увеличила в двадесет и пет. 
Най-голям принос за ръста на потребителските цени в еврозоната през февруари за пореден път имат цените на 
енергията, които са се повишили с 3,12 процентни пункта. При цените на услугите повишението е от 1,04 п процентни 
пункта, а при храните, алкохола и тютюневите изделия – 0,99 процентни пункта. При неенергийните промишлени стоки 
се отчита ръст от 0,81 процентни пункта. 
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√ Малта, Полша и Швеция блокират въвеждането на глобалния корпоративен данък в ЕС 
Споразумението за въвеждане на минимална ставка от 15% за мултинационалните компании ще трябва да изчака, след 
като Малта, Полша и Швеция блокираха решението, което изисква единодушие на 27-те страни-членки от Европейския 
съюз, по време на срещата на финансовите министри на блока (ЕКОФИН) в Брюксел. 
"Не постигнахме единодушие по предложението за директива за въвеждане на минимална ставка за големите 
мултинационални компании", потвърди френският финансов министър Бруно льо Мер на пресконференция, 
предава eleconomista.es.  
Законодателството трябва да транспонира към европейската правна система един от стълбовете на споразумението, 
постигнато в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което всички страни членки 
подкрепиха. Сдържаността на шепа правителства обаче усложнява процедурата.  
Компромисът, изготвен от френското председателство, начело на Съвета, въведе някои промени, за да се опита да 
отговори на резервите на тези правителства. От една страна, той забави датата на влизане в сила на директивата, която 
беше предвидена за 1 януари следващата година, удължавайки маржа до 2024 г. Освен това отвори вратата за т.нар. 
"правило за включване на доходите", което установява данъчна надбавка за дружеството майка върху доходи от 
дъщерни дружества, обложени с по-ниска ставка, е да е доброволно за поне пет години.  
Това позволи на Унгария и Естония, които досега се противопоставяха на текста, да дадат своето одобрение. Но тези 
модификации не бяха достатъчни, за да убедят Малта, Полша и Швеция. За шведите забавянето на датата на влизане в 
сила не е достатъчно за целите на приключване на националната законодателна процедура. И трите правителства също 
така твърдят, че и двата стълба - въвеждането на данък върху мултинационалните компании и данък, който конкретно 
облага дейността на дигиталните гиганти, трябва да вървят ръка за ръка. 
За момента обаче Комисията представи само предложението за директива за минималния корпоративен данък от 15%, 
тъй като техническата работа по детайлите на данъка върху цифровите компании продължава на ниво Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Въпреки че френското председателство предлага успоредно да се 
одобри съвместно изявление на Съвета, в което се подчертава, че и двете инициативи са неразделни, това не е 
достатъчно, за да убеди тези делегации. 
Френският финансов министър Бруно льо Мер  се надява да постигне споразумение на следващата среща на ЕКОФИН, 
насрочена за началото на април, и обеща да работи за справяне с нежеланието, което все още поддържа малка група от 
държави. 
"След като разглеждах този въпрос с президента на републиката в продължение на пет години, аз се научих да бъда 
търпелив. Ние се борихме в продължение на пет години, за да постигнем този минимален данък. Все още можем да 
изчакаме три седмици", каза Бруно льо Мер. 
 
√ Понижения на европейските борси в края на седмицата 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в петък, 
следвайки стабилен ръст през последните няколко дни, докато вниманието на инвеститорите остава фокусирано върху 
мирните преговори между Русия и Украйна, които засега не показват осезаем напредък,  предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,98 пункта, или 0,44%, до 448,51 пункта. Въпреки това бенчмаркът 
е на път да регистрира най-доброто си седмично представяне от ноември 2020 г. Немският показател DAX се понижи със 
157,3 пункта, или 1,09 % до 14 230,76 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 42,51 пункта от 
стойността си, или 0,58%, достигайки ниво от 7 342,83 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи със 71,93 пункта, 
или 1,09%, до 6 540,59 пункта. 
Очаква се президентът на САЩ Джо Байдън да отправи предупреждение към Пекин, че ще плати висока цена, ако 
подкрепи военните усилия на Русия, когато разговаря с китайския си колега Си Дзинпин по-късно днес 
„На европейските пазари вече сме много близо до нивата, които бяха достигнали индексите преди войната. Много сме 
далеч от очакванията за негативен сценарии. Нещо повече, очакваме голям ръст на печалбите през 2022 г.“, коментира 
Александре Деруаз от Unigestion 
„Влиянието върху цикъла на растеж идва от петрола. Мисля, че вече преминахме максималната цена на петрола в 
краткосрочен плана“, добави той. 
Цените на суровия петрол достигнаха 139 долара за барел миналата седмица поради опасения, свързани с западните 
санкции срещу Русия, която е основен износител на суровини. След това обаче цените паднаха и днес петролът сорт 
Брент се търгува около 107 долара за барел. 
Акциите на британския телекомуникационен оператор Vodafone поскъпнаха с 0,68%, след като Ройтерс съобщи, че 
глобални инфраструктурни фондове са се обърнали към телекомуникационния гигант с желание да инвестират в 
неговата компания Vantage Towers. Цената на нейните книжа се повишиха с 9,70% 
Акциите на германския гигант за недвижими имоти Vonovia поевтиняха с 2,70%, въпреки че той заяви, че е на път да 
постигне „значителен растеж“ след рекордната година и придобиването на по-малкия му конкурент Deutsche Wohnen 
през 2021 г. 
Ръст в САЩ 
Водещите американски борсови индекси регистрираха повишения за трети пореден ден в четвъртък, докато 
инвеститорите анализираха последните новини от Украйна и решението на Федералния резерв на САЩ да вдигне 
основния лихвен процент, предаде Си Ен Би Си. 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11668099/03/22/Malta-Polonia-y-Suecia-bloquean-el-impuesto-minimo-a-multinacionales.html
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Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 417,66 пункта, или 1,23%, до 34 480,76 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 53,81 пункта, или 1,23%, до 4 411,67 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 178,23 пункта, или 1,33%, до 13 614,78 пункта. 
Тези движения дойдоха на фона на сериозно двудневно рали на акциите. Индексът S&P 500 скочи с повече от 3% през 
предходните две сесии, докато Dow регистрира последователни повишения от над 500 пункта. Индексът на сините 
чипове е на път да запише първия си седмичен ръст в рамките на шест седмици. 
„Това е третият ден на печалби, като много инвеститори започват да мислят, че може би има и по-спокойни води“, 
коментира главният инвестиционен директор в Sanctuary Wealth Джеф Килбург. 
Акциите се покачиха, въпреки че Москва отрече новините за постигнат напредък в мирните преговори с Украйна. Според 
Блумбърг говорител на Кремъл е определил тази информация като „грешна“. „Файненшъл таймс“ публикува по-рано 
информация, че двете страни са постигнали „значителен напредък“ по мирен план и по изтеглянето на Русия от Украйна. 
Енергийните акции поведоха ралито, след като американският суров петрол поскъпна с повече от 8% и отново премина 
прага от 100 долара за барел. Акциите на Devon Energy и Diamondback поскъпнаха съответно с 9,65% и 6,57%. 
Dow бе подкрепен от повишението на цената на акциите на American Express с 3,52%, след като Bank of America запази 
рейтинга си „купувай“ за книжата на компанията. 
Здравните акции и софтуерните компании също отбелязаха силни печалби. Цените на книжата на Cardinal Health, Eli Lilly 
и Intuit се повишиха съответно с 6,36%, 3,28% и 3,46%. 
Тези резултати дойдоха, след като Федералният резерв на САЩ повиши основни си лихвен процент за първи път от 2018 
г. и даде сигнал, че ще предприеме още шест увеличения през тази година. 
Печалби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в 
петък, предаде Си Ен Би Си.   
Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 88,83 пункта, или 0,41%, до 21 412,4 пункта. Въпреки това той регистрира 
седмичен ръст от 4% след изключително волатилна търговия. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 174,54 пункта, или 0,65%, до 26 827,43 пункта. 
Днес Японската централна банка запази паричната си политика без промяна. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 36,03 пункта, или 1,125, до 3 251,07 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 11,89 пункта, или 0,56%, до 2 144,90 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 12,51 пункта, или 0,46%, до 2 707,02 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа ръст от 43,6 пункта, или 0,6%, до 7 294,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 4,47 пункта, или 0,75%, до 601,03 пункта. BGBX40 се повиши с 0,27 пункта, или 0,19%, до 138,88 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,25 пункта, или 0,18%, до 699,79 пункта. BGREIT се понижи с 0,11 пункта, или 0,06%, до 171,02  пункта. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,10 долара 
Въпреки известни загуби курсът на еврото се задържа над прага от 1,10 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1040 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1008 долара за едно евро. 
 
√ Московската фондова борса възобновява търговията в понеделник 
Руската централна банка (РЦБ) ще започне постепенно да възобновява търговията във фондовата секция на Московската 
борса от понеделник, 21 март, съобщи управителят на РЦБ Елвира Набиулина, цитирана от ТАСС.  
"Спряхме търговете на Московската борса, за да избегнем резки колебания в стойността на ценните книжа в момент на 
безпрецедентни изменения на икономическата ситуация. Сега сме готови постепенно да ги възобновим", каза 
Набиулина на пресконференция. Тя говори след заседанието по парична политика на банката, на което бе взето решение 
водещата лихва да остане на нивото от 20 процента, въведено в края на февруари.  
Повишаването на лихвите е позволило да бъде предотвратено изтичането на средства от банките, каза тя. В началото на 
февруари 2022 г. руските банки са изпитали изтичане на капитали, но те постепенно се връщат по срочни сметки, 
отбеляза ръководителката на РЦБ.   
Според Набиулина руските банки работят без нарушения, ситуацията с ликвидността е стабилна. Без прекъсвания работи 
и платежната инфраструктура като цяло.     
Тя увери, че наблюдаваното в момента повишение на лихвите по кредитирането е временно явление.   
По-рано бе съобщено, че президентът на Русия Владимир Путин е предложил Набиулина да бъде номинирана за още 
един мандат начело на РЦБ.  
 
√ Русия и Украйна продължават мирните преговори 
Очаква се делегации на Украйна и Русия да се срещнат днес за нов кръг преговори, предаде ДПА. 
И двата преговорни екипа искат дискусиите, които ще се водят чрез видеовръзка, да започнат сутринта, каза Михайло 
Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски. Той добави, че "работните групи и на двете страни 
работеха интензивно". 
Последните украинско-руски преговори на високо равнище се състояха в понеделник, припомня ДПА. 
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Подоляк прогнозира, че преговорите за слагане на край на войната ще продължат още няколко седмици. Позицията на 
руските преговарящи стана "по-разумна" и по-реалистична, отбеляза той, без да даде подробности, предаде БТА. 
Русия иска Украйна да остане неутрална страна и да се демилитаризира, както и да признае сепаратистките райони в 
източната си част за независими държави. Киев показва готовност за компромис по искането за неутралитет, но настоява 
за силни гаранции от Запада за сигурността си. Украинските власти обаче отказват да отстъпят по въпроса за 
териториалната цялост на страната, отбелязва ДПА. 
Украинският президент Зеленски настоява да се срещне с руския си колега Владимир Путин. Засега Кремъл отказва да 
обмисли този вариант. 
В последното си видеообръщение тази нощ украинският президент отправи нови критики към Русия. "Те продължават да 
търсят въображаеми нацисти, от които твърдят, че искат да защитят нашия народ, но все още не могат да намерят 
украинци, готови да ги посрещнат с цветя", каза Зеленски. 
 
√ Украинският урок по икономика 
Един от най-важните уроци, които Свободният свят трябва да извлече от войната в Украйна е за границите на 
икономическия обмен с държави-автокрации. Хипотезата, че когато такива държави изградят мощни средни класи като 
резултат на икономическо развитие, които след това по мирен начин ще трансформират автокрациите в демокрации се 
оказа много скъпа утопия. Вместо това, свидетели сме как икономическата мощ се трансформира във военна мощ и става 
основа на претенции за ревизия на световния ред, базиран на правила. 
В момента плащаме все още по-малката цена на изолирането на руската от световната икономика, с акцент ограничаване 
зависмостта от руския петрол и газ. А ако Китай нападне Тайван - колко би струвало преместването на  работилницата на 
света и веригите на доставки към демократичната му част?  
След изхода на войната в Украйна предстоят наистина 
критични 10 години, които ще оформят лицето на 21 век 
Както преди точно 100 години ( началото на Първата Световна война), от 2014 г насам - с допуснатото завладяване на 
Крим от Русия -  демокрацията и либералните ценности отстъпват пред все повече и по-силни автократични режими, 
начело с Китай.  
В тази ситуация САЩ пак остават последният пристан срещу тази вълна и в новата реалност се нуждаят от стратегия, която 
да я спре. От една страна, Путинова Русия в момента е враг No1, но Русия след Путин може и да не е. Не бива да се 
забравя, че до 1945 г. САЩ винаги са били съюзник на Русия и СССР. Преди втората световна война САЩ 
индустриализираха съветската икономика, а с тяхна помощ СССР обръща войната на Източния фронт.  
Но подновяването на това партньорство явно минава през отстраняването на Путиновия естаблишмънт и осъзнаването 
на Китай като по-голяма опасност за Русия, отколкото Запада. Ако това не стане, много вероятна алтернатива за русите е 
второ азиатско (след монголското) иго, защото от Урал до Владивосток живеят само около 40 млн. руси  - общо 
взето колкото са китайците в района на Шанхай. В същото време работещите китайци само в Сибир са над милион души, 
които безмилостно ликвидират руската природа в полза на китайската икономика. 
Всъщност САЩ трябва да се поучат именно от Русия как да използват слабостите в политическата система на врага. За 
Китай това е ... комунизмът. Много хора подценяват силата на ленински построената компартия със свои ядки във всяка 
обществена организация. Но силата е и слабост. Колкото повече расте образованата средна класа, толкова по-трудно ще 
е на Китайската комунистическа партия да я контролира (КПП). Защото Китай е изправен пред две противоположни цели: 
запазване на контрола върху живота на хората и даване на свобода за предприемаческа активност, за да продължи 
икономическата мощ.  
Либерализацията на политическия контрол води до появи на алтернативни източници на влияние, но и ускорява нужния 
икономически растеж. А репресиите върху частния сектор и предприемачи с влияние (като Джак Ма) пък задушава 
растежа и пречи на догонването на САЩ. Затова и циклично ККП редува двете политики на принципа на акордеона. 
Но дали това е възможно в дългосрочен план, както показа опитът на СССР? След екстензивния растеж от 30 години след 
Втората световна война на принципа “повече предприятия - повече растеж”, последва срив, заради технологичното 
изоставане.  
С Китай обаче Западът допусна стратегическа грешка като му позволи да присвои ключови технологии и да развие свои и 
ще е много по-трудно да бъде икономически задушен. 
В тази ситуация вероятно най-ефективните начини за противодействие са два. 
Първо, ограничаване на достъпа на китайски стоки и услуги до пазарите  на демократичните страни и с 
това, ограничаване  на китайския икономически растеж и милитаризация на държавата. За целта, САЩ заедно със 
съюзниците си (включително Русия в дългосрочен план) могат да наложат нови правила на търговия. 
Второ, спечелване на китайската средна класа с ценностите на свободата и върховенството на закона, което да подготви 
промяната на Китай в посока държавно устройство като в Тайван, вместо обратно, както стана с Хонг Конг. 
Ако обаче Путин успее в Украйна, след Хонг Конг следващата жертва на Китай, окрилен от слабостта на Запада ще е 
Тайван. 
А САЩ и техните съюзници ще се изправят пред най-важния си тест след Втората Световна Война - дали могат да 
гарантират оцеляването на демокрацията по света. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на възможността за ембарго на ЕС върху руския нефт 
Цените на петрола скочиха с над 3 долара за барел в ранната търговия днес на фона на информацията, че Европейският 
съюз обмисля възможността да се присъедини към САЩ в ембаргото срещу руския петрол, предаде Ройтерс. 
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Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 3,32 долара, или 3,08% до 111,3 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 3,55 долара, или 3,39%, до 108,3 долара за барел. В петък цените на 
двата сорта се повишиха съответно с 1,2% и 1,7%. 
Този ръст идва преди разговорите тази седмица между правителствата на Европейския съюз и президента на САЩ Джо 
Байдън в рамките на поредица от срещи на върха, които имат за цел да засилят натиска на Запада върху Русия заради 
инвазията й в Украйна. Правителствата на ЕС ще обмислят дали да наложат петролно ембарго на Русия. 
На фона на малкото признаци за успокояване на конфликта, фокусът с върна върху това дали пазарът ще може да замени 
руските доставки, засегнати от санкциите. 
„Атаката на хутите срещу саудитски енергиен терминал, предупреждения за структурен недостиг в производството от 
ОПЕК и потенциално петролно ембарго на Европейския съюз срещу Русия доведоха до скок на цените на петрола в 
Азия“, каза старшият анализатор на OANDA Джефри Хали в бележка. 
„Дори войната в Украйна да приключи утре, светът ще бъде изправен пред структурен енергиен дефицит благодарение 
на санкции срещу Русия“, добави той. 
През уикенда атаките на йеменските бунтовници хути предизвикаха временен спад на производството в съоръженията 
на петролната компания Saudi Aramco в град Янбу, подхранвайки напрежението на напрегнатия пазар на петролни 
продукти, където Русия е ключов доставчик. 
Последният доклад на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, начело с Русия, известни 
като ОПЕК+, показа, че някои производители все още не могат да покрият квотите си за доставки. 
Според източници на Ройтерс производството на ОПЕК+ за февруари е било с 1 млн. барела по-ниско от целта, която 
включва увеличение с 400 хил. барела на ден всеки месец, след като групата отмени съкращенията, въведени заради 
пандемията през 2020 г. Двете страни от ОПЕК, които имат капацитет за незабавно увеличаване на производството, 
Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, досега се противопоставиха на призивите от страна на големите 
потребители да увеличат производството по-бързо, за да помогнат за намаляване на цените на петрола. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок 

- Разкази за войната от горещите точки в Украйна. Как се живее в очакване на сирени за въздушна тревога 
- Защо депутатите от „Зелено движение“ ще предложат онлайн изслушване на украйнския президент Володимир 

Зеленски. Гост: Съпредседателят на партията Владислав Панев 
- След арестите в ГЕРБ – как oтекнаха по етажите на властта? Гости: Политолозите Боряна Димитрова, Татяна 

Буруджиев и Христо Панчугов 
- След задържането на бившия премиер Бойко Борисов - как работи прокуратурата и МВР. Гост:  Емануил 

Йорданов 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 5 прага + Рашков пред властта - ако не се спъне в тях, планът е да стигне цяла до местните избори 
в. Труд - Сериал от лъжи при ареста на Борисов 
в. Телеграф - Инфлацията изяде 12 хляба 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Има или потъват доказателствата срещу лидера на ГЕРБ - МВР и прокуратура ни объркаха 
в. 24 часа - Шефът на Пентагона заобиколи Радев в София, но президентът ще се види с Байдън в НАТО 
в. Труд - Зеленият сертификат падна след половин година 
в. Труд - Храната поскъпна с 31 на сто за година 
в. Телеграф - Вътрешният министър Бойко Рашков: Европрокурори имат общо със случая Божков 
в. Телеграф - Полицаите на мощен протест на 1 април 
в. Монитор - Лошата комуникация пропуква кабинета 
в. Монитор – С една трета скочи олиото от началото на март  
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Александър Алексиев актьор: Доверяват ми се, че не съм трафикант, защото много хора ме познават от 
сериалите 
в. Труд - Виктор Папазов, икономически съветник на ПП "Възраждане", пред "Труд": Необходимо е преосноваване на 
българската държава 
в. Монитор - Омбудсманът Диана Ковачева: COVID извади най-уродливото лице на домашното насилие 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо закопчаха Борисов ли? Замисълът е по-дълбок 
в. Труд - Безвремието на фалшивата промяна 
в. Телеграф - Оцеляване на ръба 

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. 
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