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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ Членовете на Общото Събрание на АИКБ обсъдиха мерките за подкрепа на бизнеса в борбата с икономическите 
последици от кризите 
Общото събрание увеличи състава на УС и НС на Асоциацията 
Членовете на Общото събраниe на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъдиха със заместник-
министъра на икономиката и индустрията Димитър Данчев възможностите за формиране на мерки за подкрепа на 
конкурентоспособността на българската икономика и за подпомагане на бизнеса в борбата с икономическите последици 
от струпалите се кризи.  
Сред ключовите теми на дискусията бяха подкрепата за фирми, пряко или косвено пострадали от военните действия в 
Украйна, високата цена на енергоносителите и възможността за стартиране на програми за енергийна ефективност на 
предприятията, вкл. изграждане на фотоволтаични системи, облекчаване на режима за наема на хора от трети страни,  
промяната в определянето на такса битови отпадъци и др. 

 
„Няколко са предизвикателства пред бизнеса и страната през настоящата година, като най-значими са повишаване на 
цените на суровините за индустрията и земеделието, както и високите цени на електроенергията. Основен приоритет в 
работа на Министерство на икономиката и индустрията е работата по създаване на благоприятна  среда за инвестиции и 
бизнес, вкл. създаване на индустриални паркове. Надявам се, че с последните промени в Плана за възстановяване и 
устойчивост ще успеем да осигурим за бизнеса повече средства под формата на директна подкрепа за сметка на тези за 
финансови инструменти. Ще търсим тези решения, които са в интерес на българските предприятия“, заяви Димитър 
Данчев. 
Членовете на Общото събрание на АИКБ приеха увеличаване на броя на членовете в органите за управление. След 
приемането на Божидар Нейчев, Христо Ибушев и Кирил Желязков, Управителния съвет вече се състои от 13 души. В него 
са още Васил Велев, Данета Желева, Никола Зикатанов, Румен Радев, Кънчо Стойчев. Боян Бойчев, Кирил Бошов, Стефан 
Василев, Мариана Итева и Стефан Чайков. По време на заседанието беше увеличен и съставът на Националния и 
Контролния съвет на АИКБ. 
Общото събрание одобри и приоритетите в дейността на АИКБ до 2024 г. Асоциацията ще работи за подобряване на 
бизнес климата в страната, за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, за развитие на капиталовите 
пазари и научно-изследователската дейност и за насърчаване провеждането и продължаването на реформи в сферите на 
енергетиката и човешките ресурси. 
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„И през 2021 г. АИКБ бе утвърден говорител и носител на положителна промяна за бизнеса, като отчитаме и едно 
успешно председателство на Асоциация на обединените български работодатели. Проведохме редица успешни 
кампании в подкрепа на предприятията, сред бях изготвянето на мерки за справяне с COVID кризата, компенсиране на 
екстремните цени на електроенергията. Предстоят ни немалко предизвикателства. България и ЕС вече трябва да правят 
бизнес в нов свят, а страната ни трябва да работи усилено за справяне с недостига на човешки ресурси, подобряване на 
бизнес климата и за енергийния преход“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Според АИКБ макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три основни направления. Това 
са запазване на данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на 
пазара и курс към Еврозоната. Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10%, както и 
запазване на размерите на осигурителните и здравноосигурителните вноски. 
Сред акцентите в приоритетите на АИКБ са свеждането до минимално изискуемите от ЕС регулаторни режими, 
приемането на разходоопределящ принцип за образуване на административните такси и изграждане на интегрирани 
регистри с цел освобождаване на гражданите и бизнеса от задължението да доказват пред администрацията данни от 
тези системи. Според АИКБ е необходимо ускоряване на дейностите за въвеждане на електронно управление, 
реализиране на стратегия за модернизация и цифровизация на индустрията и насърчаването на инвестициите и 
иновациите са само част от приоритетите, които България трябва да осъществи през следващите няколко години. Това 
ще даде възможност за допълнителна подкрепа на предприемачеството и свободното развитие на бизнеса. 
Необратимостта на реформаторските процеси в енергетиката са посочени като ключови за подобряването на условията 
за конкурентоспособност. От АИКБ са категорични, че трябва да се работи за изграждане на адекватна енергийна 
инфраструктура, пълноценна търговска и мрежова свързаност с общия европейски електроенергиен пазар и намаляване 
на енергийната зависимост на страната ни. Асоциацията счита, че е необходимо активизиране на оперативната работа на 
Консултативния съвет за Европейската зелена сделка за формиране на националните политики по Зеления преход, 
включително изработване и системно прилагане на Пътна карта за прехода към климатична неутралност и развитие на 
енергийния сектор в страната. 
Асоциация на индустриалния капитал в България ще работи и за ускорено решение на проблемите с човешките ресурси. 
Сред основните мерки, които трябва да бъдат предприети са посочени привеждане на българското законодателство и 
административни процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, отговарящи на 
новите реалности на трудовия пазар, разработването на програма за внос на висококвалифицирани и дефицитни 
специалисти, както и насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията. 
Акцент в приоритетите е поставен и върху развитието на капиталовите пазари. Капиталовият пазар у нас може да бъде 
използван за набиране на ресурс за финансиране на инвестиционни проекти както на МСП, така и на проектите със 
значим обществен интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални 
мощности, както и инфраструктурни проекти. 
 
БТА 
 
√ Наградите на Асоциацията на индустриалния капитал в България "Икономика на светло" за 2021 г. бяха връчени  
Наградите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) "Икономика на светло" за 2021 г. бяха връчени 
тази вечер на официална церемония. 
Целта на националния конкурс за наградите 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.  
Председателят на Асоциацията Васил Велев заяви по време на церемонията, че повече от десет години организацията 
активно да работи по темата за борбата със сивата икономика по няколко причини. Най-ясната, по думите на Велев, е, че 
сивият сектор ощетява фиска, укривайки данъци и осигуровки, с което намалява възможностите на социалните системи, 
но не по-малка щета нанася на отделните хора по линия на по-малка социална закрила. Това, от което нашите членове 
страдат в най-голяма степен, е нелоялната конкуренция, каза Велев. Упражнявайки сиви практики, 
получават конкурентно предимство неизрядните компании, като ощетяват хората, фиска и в същото време от виновното 
си поведение печелят предимства, каза председателят на Асоциацията. Той напомни, че по тази причина организацията 
провежда ежегодно цикъл от тематични събития, изпълнила е вече и няколко проекта с този приоритет и ежегодно 
изчислява композитния индекс "Икономика на светло" от 2010 г. насам. Велев каза, че по данни за 2020 г. сивият сектор е 
оценен с 22,5 процента. Това е все още далеч от най-добрите европейски практики затова ще продължим с нашите 
усилия, каза Велев. 
Социалният министър Георги Гьоков каза по време на церемонията, че ограничаването и превенцията на 
недекларираната заетост е предизвикателство, което засяга всички участници на трудовия пазара и затова съвместните 
действия на държавата, социалните партньори, медиите са ключови за справянето с този проблем. Борбата срещу 
недекларирания труд и сивата икономика е сред приоритетите на правителството, за чието изпълнение се предвижда 
повишаване на капацитета на Инспекцията по труда и извършване на съвместни проверки между контролните 
институции, каза министърът. Той връчи наградата в категорията "За журналист или медия, допринесли за промяна на 
обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика" на предаването "Денят с Веселин Дремджиев" - 
предаване по ТВ1. 
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На светло е принципът, с който ние искаме да управляваме, на светло е принципът, с който искаме тези години да се 
запомнят и сме щастливи, че днес можем да поощрим всички онези организации в българския бизнес, които ни помагат 
да се изкачваме по стълбицата на светлия бизнес, заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер по време на 
церемонията. Той връчи наградата в категорията "За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция 
на неформалната икономика посредством активна позиция" на Агенцията по заетостта, като водещ партньор за България 
в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за сезонна работа "Права през всички сезони". 
Васил Велев връчи награда в категорията за "За нормативен акт или административна практика, които водят до 
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата" на министъра на иновациите и растежа за 
решението на Министерски съвет номер 739 от 26 октомври 2021 г. за одобряване на програма за компенсиране на 
небитовите потребители на електроенергия.  
БТА е медиен партньор на тазгодишното издание на конкурса. 
 
ТВ Европа 
 
√ АИКБ връчи наградите „Икономика на светло“ 
За девета поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България връчи годишните награди „Икономика на 
светло“. Призът на най-представителната работодателска организация у нас, се връчват в три категории, които 
поощряват приноса в ограничаването на сивия сектор. 
Министерският съвет беше отличен в категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до 
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Наградата прие министърът на иновациите и 
растежа Даниел Лорер. Наградата за личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция“ отиде при Агенцията по заетостта. Призът „За журналист или 
медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“ получи 
журналистът Веселин Дремджиев, водещ на „Денят с Веселин Дремджиев“ по ТВ1. Наградите „Икономика на светло“ 
всяка година отличават институции и личности, които имат активна позиция срещу нерегламентираната икономика. 
Победителите в трите категории са избрани от жури от 100 изявени личности, представители на медиите, Асоциацията на 
индустриалния капитал и други. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Fakti.bg 
 
√ Лорер: Искаме да управляваме на светло 
„На светло е принципът, с който искаме да управляваме. На светло е принципът, с който искаме тези години да се 
запомнят и сме щастливи, че днес можем да поощрим всички онези организации в българския бизнес, които ни помагат 
да се изкачваме по стълбицата на светлия бизнес“, заяви Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер по време 
на церемонията по връчването на тазгодишните награди „Икономика на светло“, организирани от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Те се провеждат за девета поредна година и са в три категории: „За личност 
или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция", 
„За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата" и "За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформална икономика". 
В първата категория победител е Агенцията по заетостта. Тя е водещ партньор за България в общоевропейската кампания 
на Европейския орган по труда за сезонна работа "Права през всички сезони". Наградата във втората категория грабна 
правителството за свое решение №739 от 26 октомври 2021 г. То е за одобряване на програма за компенсиране на 
небитовите потребители на електроенергия. Журналистическата награда беше дадена на предаването "Денят с Веселин 
Дремджиев" 
„10 години АИКБ активно работи по темата за борбата със сивата икономика по няколко причини. Най-ясната е, че сивият 
сектор ощетява фиска, укривайки данъци и осигуровки, с което намалява възможностите на социалните системи. Не по-
малка щета нанася на отделните хора по линия на по-малка социална закрила. Това, от което нашите членове страдат в 
най-голяма степен, е нелоялната конкуренция“, каза председателят на Асоциацията Васил Велев. „Упражнявайки сиви 
практики, получават конкурентно предимство неизрядните компании, като ощетяват хората, фиска и в същото време от 
виновното си поведение печелят предимства“, допълни той и напомни, че по тази причина организацията провежда 
ежегодно цикъл от тематични събития. „„Изпълнила е вече и няколко проекта с този приоритет и ежегодно изчислява 
композитния индекс "Икономика на светло" от 2010 г. насам. По данни за 2020 г. сивият сектор е оценен с 22.5%, което е 
доста далеч от най-добрите европейски практики. 
„Ограничаването и превенцията на недекларираната заетост е предизвикателство, което засяга всички участници на 
трудовия пазара. Затова съвместните действия на държавата, социалните партньори, медиите са ключови за справянето 
с този проблем. Борбата срещу недекларирания труд и сивата икономика е сред приоритетите на правителството, за 
чието изпълнение се предвижда повишаване на капацитета на Инспекцията по труда и извършване на съвместни 
проверки между контролните институции, каза социалният министър Георги Гьоков. 
 
 
 

https://www.tvevropa.com/2022/03/aikb-vrachi-nagradite-ikonomika-na-svetlo/
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Novini 24/7 
 
√ Лорер: Искаме да управляваме на светло  
„На ярко е правилото, с който желаеме да управляваме. На ярко е правилото, с който желаеме тези години да се 
запомнят и сме щастливи, че през днешния ден можем да поощрим всички тези организации в българския бизнес, които 
ни оказват помощ да се изкачваме по стълбицата на светлия бизнес“, съобщи Министърът на нововъведенията и растежа 
Даниел Лорер по време на церемонията по връчването на тазгодишните награди „ Икономика на ярко “, проведени от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Те се организират за девета поредна година и са в три 
категории: „За персона или организация, съдействала за ограничение и предварителна защита на неофициалната 
стопанска система чрез дейна позиция", „За нормативен акт или административна процедура, които водят до 
ограничение на сивата стопанска система и възстановяване на бизнес средата" и "За публицист или медия, съдействали 
за смяна на публичните настройки към непоносимост към неофициална стопанска система". 
В първата категория победител е Агенцията по заетостта. Тя е водещ сътрудник за България в общоевропейската акция 
на Европейския орган по труда за сезонна работа " Права през всички сезони ". Наградата във втората категория сграбчи 
държавното управление за свое решение №739 от 26 октомври 2021 година То е за одобрение на стратегия за 
компенсиране на небитовите консуматори на електрическа енергия. Журналистическата премия беше дадена на 
предаването " Денят с Веселин Дремджиев " 
„10 години АИКБ интензивно работи по тематиката за битката със сивата стопанска система по няколко аргументи. Най-
ясната е, че сивият бранш ощетява фиска, укривайки налози и осигуровки, с което понижава опциите на обществените 
системи. Не по-малка вреда нанася на обособените хора по линия на по-малка обществена протекция. Това, от което 
нашите членове страдат в най-голяма степен, е нелоялната конкуренция“, сподели ръководителят на Асоциацията Васил 
Велев. „ Упражнявайки сиви практики, получават конкурентно преимущество неизрядните компании, като ощетяват 
хората, фиска и в това време от отговорното си държание печелят преимущества “, добави той и подсети, че затова 
организацията организира годишно цикъл от тематични събития. „ „ Изпълнила е към този момент и няколко плана с 
този приоритет и годишно пресмята композитния показател " Икономика на ярко " от 2010 година насам. По данни за 
2020 година сивият бранш е оценен с 22.5%, което е много надалеч от най-хубавите европейски практики. 
„Ограничаването и предварителната защита на недекларираната претовареност е предизвикателство, което визира 
всички участници на трудовия пазара. Затова взаимните дейности на страната, обществените сътрудници, медиите са 
основни за оправянето с този проблем. Борбата против недекларирания труд и сивата стопанска система е измежду 
целите на държавното управление, за чието осъществяване се планува повишение на потенциала на Инспекцията по 
труда и осъществяване на взаимни инспекции сред контролните институции“, сподели общественият министър Георги 
Гьоков. 
 
БНТ 
 
√ Предаването на БНТ "Още от деня" с награда "Икономика на светло"  
БНТ и предаването "Още от деня " с награда за 2021 година от Асоциацията на индустриалния капитал за 
"Икономика на светло". 
Отличието е за това, че медията е допринесла за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. Наградата беше връчена от министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков. 
Българската телеграфна агенция също получи грамота за отразяване на проблемите и постиженията, свързани с 
дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика. Наградени бяха и Васил Иванов от Нова 
телевизия, както и предаването "Денят с Веселин Дремджиев" по ТВ1. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ раздава награди "Икономика на светло" 
За приза и неговата цел разказа главният секретар на Асоциацията д-р Милена Ангелова 
Тази вечер Асоциацията на индустриалния капитал в България раздава наградите "Икономика на светло" за 2021 година. 
Целта на ежегодния конкурс е да открои стимулиращите примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да 
отличи водещи институции и личности с принос в тази сфера. 
Наградите са част от цялостната дейност на Асоциацията за повишаване обществената нетърпимост към сивия сектор. 
"Сивата икономика и недекларираната заетост са онова, което ощетява нашите системи, краде от бъдещето на децата ни, 
от здравеопазването от възможността за по-добри пътища. Изкривява конкурентната среда и по този начин пречи на 
нашите лоялни членове да вършат бизнес на светло", това каза за "Социална мрежа" д-р Милена Ангелова, главен 
секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Тя припомни, че наградите се връчват за девети път от 2002 година насам. 
Д-р Ангелова сподели, че желанието и целта зад тези награди е цялото общество и всички институции да се обединят, за 
да се постигне успех в борбата с този отрицателен феномен. 
Главният секретар на Асоциацията заяви още, че наградите са признание за всички организации, институции, личности, 
които през годината са работили за изсветляване на българската икономика. 
Вижте повече по темата във видеото. 
 

https://nova.bg/news/view/2022/03/21/361893/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE/
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БНТ 
 
√ Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и вицепрезидент на ЕИСК в "100% будни" по БНТ, 21.03.22 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи на 21 март 2022 г., тазгодишните национални награди 
„Икономика на светло“. Призьорите в категориите са избрани от експертно жури, в което участват изявени личности от 
областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Наградите „Икономика на светло“ 
са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. 
Повече за конкурса, за номинациите в него и кога ще се състои церемонията, в студиото на “100% будни”, разказва д-р 
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). 
"Наградите ще покажат, че е модерно да си изряден към фиска, да не ощетяваш бюджетните системи, да работиш на 
светло и в никакви сиви нюанси да не е облечена твоята дейност", подчерта тя. "Всъщност, това е нещо, което АИКБ 
прави още от 2000-та година насам, тъй като сивият сектор пречи на реалните работодатели, на реалния индустриален 
сектор, защото нарушава конкурентната среда. Затова ние вече над 20 години полагаме системни усилия да се преборим 
с този феномен. В резултат на това изчисляваме и Индекса "Икономика на светло", който е признат за иновация на 
европейско равнище." 
Вижте видео с целия разговор тук. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Какви са акцентите от срещата на премиера Кирил Петков с представители на ЕНП 
Говорителят на правителството Лена Бориславова даде брифинг в Министерския съвет. По-рано вчера премиерът се 
срещна с представители на Европейската народна партия, а преди това инспектира строежа на интерконектора България 
- Гърция в гр. Комотини. 
Предостави се много добра възможност на представителите на ЕНП да бъдат запознати с фактите, от страна на премиера 
и министъра на вътрешните работи, във връзка със събитията от последните дни, както и за системните проблеми на 
правосъдната система и управлението на евросредствата, каза Бориславова. 
Премиерът е разказал и за ситуацията със строителството на АМ "Хемус", поддръжката на републиканската пътна мрежа, 
без спазване на процедурите за обществени поръчки. 
 
√ Здравното министерство стартира информационна кампания за ползите от ковид ваксините 
Министерството на здравеопазването стартира информационна кампания за ползите от ваксините и ваксинацията срещу 
COVID-19. Инициативата е под мотото "+ мен" и цели да повиши информираността на българските граждани по 
отношение на ваксинацията. 
Целта на кампанията е да бъдат ограничени броят на смъртните случаи по причина COVID-19, броят на хоспитализациите 
на болни от COVID-19 (в т.ч. и тези в интензивните структури на болниците), както и да бъдат ограничени дългосрочните 
последици за здравето на българските граждани в резултат от COVID-19. Кампанията е в изпълнение на заложените 
мерки в Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, одобрен с Решение на Министерския 
съвет на 14 януари т. г. 
На сайта на кампанията екипът на Министерството на здравеопазването е събрал и мненията на водещи медицински 
специалисти по отношение на ваксинацията срещу COVID-19. На www.плюсмен.бг са достъпни и динамични 
статистически данни за ваксинационния обхват в страната. 
„Независимо че в момента сме в етап на поетапно облекчаване на въведените противоепидемични мерки, че от 
днес навсякъде в страната ни отпада изискването за „зелен сертификат“, не трябва да забравяме, че пандемията 
от COVID-19 не е приключила. Над 92% от пациентите с COVID-19, приети в лечебните заведения у нас, са 
неваксинирани, без ваксина са и приблизително 97% от хората с COVID-19, при които се налага интензивно лечение. 
За да бъдат намалени случаите на тежко боледуване и усложненията, които са предпоставка за високите нива на 
смъртност по причина COVID-19, през последните два месеца Министерството на здравеопазването работи по 
мащабна информационна кампания, която да подпомогне всеки български гражданин при взимането на 
информирано решение за ваксинация“, заяви министърът на здравеопазването проф. Сербезова по повод старта на 
Кампанията „+мен“. 
 
√ Шефът на комисията по стокови борси: Храните са поскъпнали с 19,5% за година, не се презапасявайте 
С 19,5% е ръстът на цените при основните храни у нас в сравнение с март 2021г. Това заяви в "Денят започва" 
председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов. 
Шоково поскъпване през последните седмици има при олиото, чиято цена се е повишила с над 50%. По-висок ръст се 
наблюдава и при брашното като това се дължи на войната в Украйна. 
"Войната беше основната причина за тръгването на тези ресурси нагоре и за тази бъркотия на пазара. Съвсем 
нормално е - излизат двама основни производители на олио и на пшеница от световния пазар - Русия и Украйна. Така, 
съответно, съвсем закономерно се създадоха предпоставки за това, което наблюдаваме. Имаше обаче и 

https://youtu.be/--SR4yYQOko
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-startira-infor1/
https://www.плюсмен.бг/
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преекспониране на проблема, психологическо напрежение и много страх, който се предаде на потребителите. 
Наблюдавахме нерационални и грозни сцени. Затова напомням на потребителите, че презапасяването и 
стихийното купуване не са решение, а стават проинфлационен фактор." - предупреди Иванов. 
Според Владимир Иванов при останалите продукти процесите са плавни и устойчиви и подлежат на контрол - цените се 
вдигат заради скъпите енергийни ресурси и торове, но това става постепенно с малки проценти. Затова според 
председателя на държавната комисия по стокови борси и тържища за момента не се налага въвеждането на таван на 
цените или друг вид регулация от страна на държавата. 
"Пазарът не е в такова състояние, което да налага подобни строго извънпазарни мерки. Ние сме в Европейския съюз, 
където към момента пазарният механизъм сработва - пазарът на храни е близък до перфектната конкуренция, има 
голямо съревнование и това създава плавен преход и бързо регулиране на равнищата на цените." - каза Иванов. 
Той очаква дълго време цените на олиото и брашното да останат на сегашното си равнище. Затова потребителите не 
трябва да се поддават на некоректни практики. 
"Искам да напомня, че различните марки олио са със сходни качествени параметри. Затова нека хората не 
заплащат такъв тип некоректни практики като 8 лева за олио. Има некоректни практики и винаги ще има. Няма 
случай, при такова напрежение на пазара, да не се появят и хора, които да правят пир по време на чума. Затова и се 
обръщам към българските потребители - много е лесно, когато не закупиш." - каза Владимир Иванов. 
По думите му, ако войната приключи скоро, през септември може да очакваме съвсем различни тенденции и 
успокояване на пазара. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Продължават да растат цените на строителните материали 
Цените на строителните материали не спират да растат, а заради войната в Украйна на строителните борси у нас вече 
липсват основни cтoĸи ĸaтo cтoмaнa, пpoфили и apмaтypнo жeлязo. Заради драстичното увеличение на всички 
строителни материали доста обекти се бавят, а някои дори са спрени. Сделките на зелено намаляват, а готовите 
апартаменти ще стават все по-скъпи, обясняват от бранша. 
Строителните материали са поскъпнали средно между 50 и 100 % през последната година, а заради войната в Украйна, 
високите цени на горивата и природния газ, стоките едва ли скоро ще поевтинеят, обясняват в този магазин в 
Благоевград. 
"Дървеният материал примерно, той стана много скъп. Купуваше се за 300 лева, в момента е 600 се купува, а го 
продаваме по-скъпо и ще вкарваме от чужбина, ще се ориентираме от чужбина нещо да вкарваме и да оцеляваме, за 
да е по-евтино. Не знам какво ще стане", каза Димитър Кръстев, собственик на магазин за строителни материали. 
По-скъпи са всички строителни материали, но при желязото, което вкарваме у нас главно от Русия и Украйна, 
увеличението е най-драстично. 
"То скочи с 2 -3 пъти, 200 - 300 % вече. Днешни цени е между 3 -3.50 лв. Сравнено с една година, когато беше 1 лев, 
сами може да си направите сметка колко пъти се е покачило. Това след себе си води до увеличение на крайния 
строителен продукт", каза Петър Байкушев от Строителна камара – Благоевград. 
От бранша изчисляват, че строителството е увеличило себестойността си средно с 30 до 40 % заради по-скъпите 
материали. Фирмите, сключили сделки „на зелено“ преди година, търпят огромни загуби. 
"Има колеги, които дори спряха строителството за момента. Трудно се инвестира в момента, обстановката е 
много сложна и много тежка. Няма пазарна цена, от там се пожарнат спекулативни намерения. Сложен, тежък 
процес и докъде ще стигнат цените никой не може да каже", каза Байкушев. 
В Благоевград сделките на зелено до преди година се сключваха за 400 евро на квадрат, сега цената е не по-малко от 600 
евро за квадратен метър. 
"Имотите, като готови апартаменти, да не се повтарям, но ще вървят нагоре, а самите имоти като земя мисля, 
че няма основание да бъдат качвани цените, защото при война обикновено се качват хранителните продукти, 
горива, енергоносители и т.н. недвижимостите би трябвало да паднат като цени. Недвижимостите би трябвало 
да паднат като цени, но новото строителство няма как да падне", допълни Байкушев.  
Вcичĸи зaвoди зa пpoизвoдcтвo нa cтpoитeлни мaтepиaли y нac paбoтят нa пpиpoдeн гaз и след катo тoй пocĸъпвa, 
нeизбeжнo e и cтpoитeлнитe мaтepиaли дa пoвишaвaт цeнитe cи. А дори войната в Украйна да приключи скоро, веригите 
за доставки на материали, едва ли ще бъдат възстановени толкова бързо, смятат от строителния бранш. И докъде ще 
стигне инфлацията и какви ще са цените догодина – никой не може да каже. 
 
√ Заведения в Благоевград масово са изправени пред затруднения и фалити 
Последните две години ресторантьорскияt бранш работи със сериозни ограничения, което доведе до масови фалити. 
През последния месец редица заведения в Благоевград също затвориха. 
Ковид пандемията и многобройните локдауни нанесоха непоправими щети върху бизнеса, който до този момент трудно 
успяваше да оцелява. 
Липсващите студенти, инфлацията, високите сметки за ток и отопление се отразиха допълнително върху сектора, казват 
от бранша. 
"Едно от заведенията, за които отговарях, е затворено в момента. Много е трудно, заради високите цени, заради 
липсата на персонал, отворени, затворени, мерки - просто не издържахме на намаления клиентопоток и на 
големите сметки. Персонал няма, изгубихме си хората, вече работят в хранителни вериги и на други места, 
мъжете в строителството", обясни Саша Лазарова, управител на заведения. 

https://bntnews.bg/news/shefat-na-komisiyata-po-stokovi-borsi-hranite-sa-poskapnali-s-195-za-godina-ne-se-prezapasyavaite-1189217news.html
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Клиентите пък от своя страна ограничиха посещенията в ресторанти и кафенета. Емблематични за Благоевград заведения 
бяха принудени да затворят. 
"Почти, изобщо, в сравнение с преди. Като цяло всичко е поскъпнало и нямам интерес да излизам на заведения", казва 
Йоанис. 
Работещите заведения се опитват да бъдат гъвкави и да се приспособят към ситуацията. 
"Най-пресният пример ми е пилешкото филе, което от вчера за днес, е с 3 лв. нагоре за килограм. Потребителската 
кошница расте всеки ден, ние не можем да сменяме цените всеки ден. Намаляваме персонала, работят повече, за да 
може да оцелеем. Нещо което преди са го работили четирима човека, сега се налага да го правят двама", поясни 
Саша Лазарова. 
Собствениците на заведения в Благоевград очакват с нетърпение традиционно силния месец май, когато има много 
събития и абитуриентски балове, което ще доведе повече клиенти. 
 
√ Европрокуратурата потвърди, че България е изпратила сигнали за корупция 
Европейската прокуратура (ЕРРО) потвърждава получаването на няколко сигнала от България, съдържащи сериозни 
твърдения за извършени измами с европейски средства и системна корупция по отношение на висши публични 
служители. Това става ясно от съобщение на институцията 
"Разследванията продължават, но повече подробности няма да бъдат оповестявани, за да не се застрашава 
изходът на разследванията. Ако допълнителна информация би могла да бъде оповестена публично, това ще бъде 
направено с позиция от наша страна", заявяват от европрокуратурата. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев и Анджей Дуда обсъждат партньорството между София и Варшава 
Президентът Румен Радев ще обсъди с полския си колега Анджей Дуда партньорството между София и Варшава в 
области от взаимен интерес, както и сътрудничеството в сферата на отбраната. 
Рисковете пред държавите от Източна Европа заради войната на Русия в Украйна ще бъдат във фокуса на разговорите. 
Работното посещение на Дуда в София е в знакова седмица – два дни преди среща на лидерите страните от НАТО в 
Брюксел. За 24-25 март е предвиден и Европейски съвет. 
Вчера Анджей Дуда бе в Кишинев, за да обсъди с молдовската си колежка Мая Санду ситуацията с бежанската вълна 
заради войната в Украйна.  
 
√ Тристранният съвет обсъжда минималната заплата 
Увеличаване на минималната работна заплата от 1-и април от 650 на 710 лева ще обсъжда Националният съвет за 
тристранно сътрудничество на извънредно заседание днес. Социалните партньори ще разискват и по проект на 
правителствено постановление за удължаване до 30-и юни на мярката за запазване на заетостта „60 на 40“. Очакванията 
на правителството са от март до юни да бъдат съхранени средно по 66 000 работни места на месец. Заседанието е 
насрочено за 15 часа. 
Съотношението между новия размер на предлаганото най-ниско възнаграждение и средната работна заплата от 1520, 
отчетена за третето тримесечие на миналата година, малко на 46%. 
За продължаването на мярката 60/40 са предвидени 300 млн. лева.  Към 10 март по тази мярка са изплатени почти 1,8 
млрд лева за запазване на заетостта на над 330 000 работещи в 13 000 предприятия. 
Проектът, който социалните партньори ще обсъждат, предвижда фирмите, учредени преди 1 януари 2020 година, да 
могат да получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход на работниците си за октомври 2021 и от 
осигурителните вности за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им от продажби през месеца, за 
който кандидатстват за запазване на заетостта, трябва да са намалели с не по-малко от 40% спрямо средномесечните 
приходи за 2019. В случай че спадът е не по-малко от 50%, подкрепата на държавата ще е 30 на сто от осигурителния 
доход за октомври 2021 и от осигурителните вности за сметка на работодателя. 
Работодателите, учредени след 1 януари 2020, ще имат право на помощта в същия размер и по същата схема, като 
сравнението на приходите ще се прави спрямо средномесечните приходи за 2020. 
 
√ Петков: През септември може да потече азерски газ по интерконектора с Гърция 
Репортаж на Цветелина Стоянова в предаването „Нещо повече“ 
Интерконекторът с Гърция край Комотини се очаква да бъде завършен до края на юни, а през месец септември може по 
него да потече азерски газ. Това каза премиерът Кирил Петков, който инспектира съоръжението: 
"И днес аз всъщност минах по цялото трасе. Знам точно всеки един метър на трасето докъде са стигнали и наистина 
вярвам, че до края на юни това ще може да стане възможно". 
"Означава по-ниски цени на газа, по-ниски цени на парното следващата зима. Означава по-малък натиск на цените за 
цялата инфлация. Когато ни попитат, какво правите за да намалите цените в България? Ми, ето това правиме.." 
Азерският газ, който България ще получава ще е с 1/3 по-евтин от този, който в момента купува България, обяви 
премиерът: 
"Всъщност говорим не за някакви малки проценти, а говорим за огромна разлика в цената на газа, което се отразява във 
всички цени на българите. Мен лично много ме е яд, ако трябва да си призная, че тази зима цената на газа беше толкова 
висока". 
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По думите на премиера България има три алтернативни източници на газ, ако спрат доставките от Русия: 
"Този може да докара 3 милиарда кубически метра - горе-долу консумацията на България, отделно през Месемврия - 
връзката, отделно имаме и през Турция връзка, така че абсолютно сме готови за такъв сценарий. Хубаво е да имаме 
повече опции, така че, когато влезем, нали, ние няма да отрязваме принципно "Газпром". Такава идея нямаме, но 
въпросът е, когато влезем на тези преговори, да държим повече от една карта в ръцете си" - обясни Петков и попита: 
"Какво правиха 12 години. Защо това не се случи? Защо тука няма никой не е минал по това трасе, както ние. 
Политическата риторика от сутрин до вечер може да си тече по медиите. Реално е, колко тръби имаме, колко места за 
диверсификация, как можем да натиснеме в преговорите цената надолу, когато имаме повече от една възможност". 
Новата газова връзка, освен че ще диверсифицира доставките на по-ниски цени, ще е основание и при бъдещи 
преговори с "Газпром", каза премиерът: 
"Да, газът от "Газпром" ще бъде част от нашия микс, но е съвсем различно да преговаряш с една страна, когато имаш 
опции, друго е да преговаряш, когато нямаш опции. Тук сме, за да си направим тази опция, да можем да кажем: "Тази 
цена не ни устройва", например, защото имаме алтернатива от Гърция. Ние няма да отрязваме принципно "Газпром", 
такава идея нямаме, но въпросът е, когато влезем на тези преговори, да знаем, че държим повече от една карта в ръцете 
си". 
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. 
„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.  
 
√ „Катимерини“: Кирил Петков предлага на Гърция сътрудничество в ядрената енергетиката 
Българският премиер Кирил Петков предлага на Гърция сътрудничество в ядрената енергетика. Това става ясно от негово 
интервю за гръцкия вестник „Катимерини“. Премиерът Петков вчера направи оглед на изграждането на 
междусистемната газова връзка Гърция-България в района на град Комотини. 
В интервюто премиерът Кирил Петков говори за сътрудничеството между София и Атина за преодоляване на 
зависимостта от руския природен газ. България има достъп до азерски газ по газопровода ТАП с интерконектора 
Комотини - Стара Загора, както и по терминала за втечнен газ при Александруполис, подчертава Петков. 
Българският премиер допълва, че между Гърция и България има отлични добросъседски отношения и е възможно да се 
изгради ядрена мощност за производство на електроенергия за двете страни. София разглежда възможните инвеститори 
и след това ще предложи на гръцката страна конкретни възможности. Очаква се в рамките на една година България да е 
готова с предложение към Атина за нови аспекти на енергийното сътрудничество между двете страни. 
„Подкрепяме украинския народ, но не можем да си позволим военни ходове, защото това би довело до световна война", 
казва още Кирил Петков пред „Катимерини“. В рамките на няколко часа интервюто на българския премиер е 
публикувано в над 10 издания. 
 
√ 116 корпоративни инициативи с кауза в Годишните награди за отговорен бизнес 2021 
80 компании от различни сектори подадоха своите добри примери в най-престижния национален конкурс за социална 
отговорност и устойчиво развитие 
116 инициативи с кауза се състезават в Годишните награди за отговорен бизнес 2021 – най-авторитетния национален 
конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, съобщават организаторите от Българския форум на 
бизнес лидерите (БФБЛ). Въпреки пандемията и свързаните с нея трудности и трансформации кандидатурите в 
настоящото издание на конкурса и броят на участниците бележат ръст в сравнение с предходната 2020 година. 
Конкурсът на БФБЛ се провежда за 19-и пореден път под мотото „Дай добър пример“ и предоставя престижна трибуна за 
компаниите, които последователно и ефективно развиват и подкрепят проекти с положително въздействие върху хората, 
природата и обществото. Те те имат възможност да споделят своите успешни социални кампании, да получат признание 
за устойчивите си практики и така да утвърдят репутацията си на ангажиран работодател. В конкурса могат да участват 
всички бизнеси в страната независимо от големина и бранш, при това напълно безплатно. 
„С Годишните награди за отговорен бизнес БФБЛ се стреми да насочи вниманието към отговорните компании – 
компаниите, които превръщат своите ценности и мисия в реални действия. Вярваме, че техните усилия и постижения 
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заслужават да бъдат популяризирани както сред останалите представители на частния сектор, така и сред широката 
общественост, като това важи за всички участници в конкурса. Разбира се, най-успешните инициативи ще бъдат отличени 
от независимото експертно жури. Така ще мотивираме и следващото поколение лидери да инвестира в социални каузи”, 
каза председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян. 
Номинациите в настоящото издание на конкурса – общо 116 – бележат ръст от 4,5% в сравнение с предходната година. 
Увеличение има и при броя на компаниите участници – те са 80 или с 2,56% повече на годишна база, като само 
половината от тях са членове на БФБЛ. Най-многобройни по традиция са кандидатурите в категория „Инвеститор в 
обществото” – 34. Следва „Инвеститор в знанието” с 19 номинации, с което бележи спад в сравнение с предходното 
издание. За призовете в категориите  „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд”  и „Маркетинг, свързан с 
кауза” се борят по 16 проекта. Кандидатурите за титлата „Инвеститор в околната среда” са 15 или над два пъти повече от 
2020 г. Седем са претендентите за приза „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие”. 
Тази година в състезанието бе въведена нова, допълнителна категория „Многообразие на работното място“ – част от 
усилията на БФБЛ като учредител на Хартата на многообразието в България да насърчи равенството и социалното 
приобщаване в работна среда. Общо 9 проекта се борят за престижното отличие. 
Номинираните проекти се оценяват от независимо и обективно жури от уважавани експерти от НПО сектора, 
институциите, бизнеса, академичните среди и медиите. Оценките се базират на следните критерии: конкретна полза за 
обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на служителите, продължителност и 
последователност на инициативата, новаторство и обществено признание. 
Победителите в отделните категории, както и подгласниците им – компаниите, класирани на второ и трето място,ще 
бъдат обявени по време на церемония по награждаването, която ще се състои през април 2022 г.. Събитието включва и 
кратко представяне на всички кандидатури, които по-късно ще бъдат публикувани и на специалната КСО платформа на 
сайта на БФБЛ. 
За още информация: www.bblf.bg. 
За Годишните награди за отговорен бизнес 
Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ са учредени през 2003 г. Целта им е да популяризират дейностите 
на компаниите с най-сериозен принос към корпоративната социална отговорност в България и да мотивират 
останалите фирми да развиват активна социална политика.  
За БФБЛ 
БФБЛ е лидерски форум от организации със споделени ценности, чиято мисия е да създават стойност за 
обществото по отговорен, прозрачен и етичен начин. Приобщаваме ключови лидери от политиката, бизнеса, 
дипломацията, неправителствения сектор и медиите, за да трансформираме заедно обществото. Визията ни е 
България да стане желано място за инвестиции, работа и живот.  
 
√ Световен ден на водата 
Днес е Световният ден на водата. Той се отбелязва от 1993 г. насам под егидата на ООН. Целта е да се привлече 
внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. 
Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода и насочва вниманието към 2 млрд. души на 
планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Фокусът е поставен върху предприемане на действия за справяне с 
водната криза в световен мащаб. 
Всяка година се акцентира върху различни аспекти. Темата за 2022 г. поставя акцент върху стойността на подземните 
води и какво означават те за хората. 
В София по повод деня на водата Националният музей „Земята и хората” организира образователни демонстрации за 
деца. Детската програма на музея „Земята и хората” е наречена “Невидимата вода” и в нея ще бъдат представени 
проблеми, свързани с водните ресурси. Тя ще започне в 11 часа, входът за деца е 3 лева, а в групи от 10 и повече деца - 
по два.  
С поредица от екологични събития в Плевен също отбелязват Световния ден на водата. Младежка дискусия, 
информационна кампания и почистване брега на река Дунав са част от тях, в които се включват ученици от областта. 
„Подземните води – да направим невидимото видимо“ е мотото на кампанията през тази година. 
В Белене отбелязват деня на водата с екологична дискусия. Младежкият форум е организиран в природен парк 
„Персина“. Басейнова дирекция провежда информационна кампания, слага се и началото на поредица от събития през 
годината, с които се отбелязват и 20 години от създаването на тези институции у нас. 
В с. Байкал ученици от Общинския център за извънучилищни дейности ще почистят брега на река Дунав и устието на река 
Искър. 
В учебни заведения в Плевен ще има образователни инициативи, а за децата в детските градини за 22 март е изготвена 
специална презентация от Басейнова дирекция, съобразена с възрастта на малчуганите. 
Очаква се дискусията в Белене да бъде открита от вицепремиера по климатични политики и министър на околната среда 
и водите Борислав Сандов. 
 
√ 65 години Национален политехнически музей 
Създаден на 13 май 1957 г. Националният политехнически музей отбелязва своя 65-годишен юбилей. През първите 
няколко години той е част от структурата на Българската академия на науките, като за първоначалното сформиране на 
колекциите помагат научно-техническите съюзи, а музеят ползва работни помещения и зали в Дома на техниката. Едва 
през 1992 година неговата дейност започва да се осъществява в самостоятелна сграда – сградата на бившия музей на 

https://www.bblf.bg/uploads/files/1184_V58PoaDv.pdf
https://www.bblf.bg/bg/iniciativi/archive/1/2020/godishni-nagradi-za-otgovoren-biznes
https://www.bblf.bg/bg/iniciativi/archive/1/2020/godishni-nagradi-za-otgovoren-biznes
http://www.bblf.bg/
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Георги Димитров. В дворното пространство, което също се използва за музейни инициативи, са разположени две къщи 
близнаци, в които са живели като добри съседи Георги Димитров и Петър Дънов. Националният политехнически музей е 
със статут на национална музейна институция от 1968 година. Той е и част от мрежата на 100-те национални туристически 
обекта. Това е и първият музей, който организира събиране на помощи за украинските бежанци. За предстоящите 
прояви, които се подготвят по повод 65-годишнина, в предаването гостува д-р Екатерина Цекова, директор на 
Националния политехнически музей. 
Разказвайки за историята на музея, тя сподели и как са създавани неговите колекции в началния период на неговата 
дейност, както и през последните години. „Попълването на музейните фондове, в различните периоди от развитието на 
музея, се е осъществявало по начин, по който това се е правило почти при всички музеи. Тъй като времената са доста 
различни – в периода преди 89 г., а и след това – начините, по които постъпват предметите в музеите също се 
различават. 
Това, което е събрано в колекциите на НПТМ, за да бъде той открит, е в резултат на намесата на държавата на различни 
нива, както и по партийна линия и по мнението на историците. Колекциите по онова време са се създавали най-вече 
според позицията на официалната наука и партийната повеля. От този период в нашия музей са събрани интересни 
неща, било часовници, било сервизи за хранене от царското семейство и други предмети. Но те идват в музея предимно, 
когато всъщност вече са били използвани основно от Киноцентъра. За подробностите и на мен ми е трудно да кажа нещо 
повече, защото историята мълчи за тези неща. И в архивите на музея също няма информация за това. А след 89 година 
вече, това, което получаваме – предмети, документи – е в резултат предимно на добрата воля на дарителите, които се 
свързват с нас…“ 
 
√ Велико Търново чества своя празник 
С общоградски тържества и богата културна програма Велико Търново днес чества своя празник. Денят е посветен на 
битката при Клокотница, когато през 1230 година цар Иван Асен Втори побеждава войските на Теодор Комнин. Градът е 
първият в страната, който сред Освобождението избира дата за свой празник. В честванията днес ще се включи 
вицепрезидентът Илияна Йотова. 
В църквата „Св. 40 мъченици“ ще бъде отслужена празнична литургия, след което общоградско шествие, в което ще се 
включат и 400 ученици, ще стигне до центъра на града.   
На тържествена сесия Великотърновският общински свет ще гласува със званието почетен гражданин на града да бъдат 
удостоени химикът проф. Михаил Харалампиев, историкът доц. Владимир Попов и посмъртно адвокат Николай Илчев, а 
носители на наградата Велико Търново да станат хореографът Петър Петров и маратонецът Владимир Пановски.  
По обяд великотърновци ще се хванат на празнично хоро, през целия ден ще има концерти и изложби, а вечерта ще 
бъде излъчен спектакълът „Звук и светлина“ със заря.   
Млади великотърновци споделиха в какъв град искат да живеят:  
„По-чист, по-хубав, по-подреден и с бъдеще“.  
„Във Велико Търново на възможностите, това е голям туристически град и е много важен за България“.   
„В Търново, пълно с щастливи хора“. 
 
√ Войната в Украйна няма да засегне драстично товарооборота на пристанище Варна 
Повишените цени на основните суровини, като петрол и поскъпването на различни стоки, ще се отразят на 
потреблението и оттам на количеството на товарите, които се превозват по море. Няма как товаропотокът към 
българските пристанищата в България да не бъде засегнат от войната в Украйна, но няма да има чувствителна разлика в 
обемите на пристанище Варна. Делът на обработените товари там представлява 1/4 от всички товари. Такава прогноза 
направи зам.-министърът на транспорта Владимир Върбанов.  
По думите му 90% от общото количество от вноса на въглища, който преминават през пристанище Варна за 2021 година, 
е от Русия, но общият процент на всички внесени товари съставлява едва 8-9%. Товарите, обработени от и за Украйна 
представляват незначителна част - 5-6% от общия товарообмен, но в момента не се осъществява никакъв внос и износ, 
посочи Върбанов. 
Някои застрахователни компании увеличават размера на застрахователната премия към товародателите и 
корабопритежателите, които оперират в Черноморския регион и ако тази ситуация се влоши, те биха отказвали да носят 
отговорност поради факта, че Черноморският басейн ще представлява театър на военните действия, каза още зам.-
министърът на транспорта. 
Подробностите чуйте в интервюто на Даниела Стойнова със зам.-министъра на транспорта Владимир Върбанов. 
 
√ Проф. Димитър Иванов: Трябва нова политика и ново правителство, за да се избегне стагфлацията 
"Санкциите са изключително лепливо и много опасно средство, което влияе на цялата световна икономика"  
Интервю на Даниела Големинова с проф. Димитър Иванов в предаването ''12+3'' 
"Световният икономически ред ще претърпи изключителна промяна, дължаща се на наложените санкции на Русия. Те 
имат обратно острие - наказват руската икономика, но пробождат дълбоко глобалната икономика, в това число и 
България. ... Санкциите са изключително лепливо и много опасно средство, което влияе на цялата световна икономика. И 
тя вече е изправена пред опасността от стагфлация". 
Това каза пред БНР макроикономистът проф. Димитър Иванов. 
Според него, за да избегне България стагфлацията, е необходима нова политика, водена от ново и отговорно 
правителство и от нов ръководство на БНБ. 

https://bnr.bg/post/101619393
https://bnr.bg/post/101619126/pristanishta
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По думите на проф. Иванов в целия свят има невероятно икономическо и геополитическо разтърсване: 
"Ние няма да се завърнем към 2021 г., този свят вече го няма. Духът от бутилката вече е изпуснат. ... Светът е пред 
стагфлация - доходите ще паднат, а разходите за живот ще продължат да се увеличават". 
Макроикономистът прогнозира средни нива на безработица и инфлация в България около 10% за следващите няколко 
години. 
"Не може да имаме сигурен прогрес в борбата срещу инфлацията без същностно повишаване на реалните лихвени 
проценти, което ще означава временно нарастване на безработицата. Днес лихвените проценти са доста ниски и те ще 
трябва да се повишат до 2%, 3%, 4%, за да може инфлацията да бъде под някакъв контрол". 
Според него преминаването към екологична икономика и вдигането на растежа трябва да минат на по-заден план: 
"Целта трябва да бъде запазване на покупателната способност на българските граждани, които са изправени пред 
изключително сериозна криза".   
Проф. Димитър Иванов определи идеята за въвеждане на форсмажор като пореден израз на желанието на 
правителството да управлява икономиката ден за ден: 
"Това е и юридически, и политически неиздържано. Не дава никаква възможност за стабилни и ефективни решения 
срещу инфлацията. ... Двете служебни правителства и особено редовното на Кирил Петков загубиха фокуса върху 
инфлацията, те отказаха да я видят и да я признаят. Подцениха я изцяло, а сега вече влизаме в период на стагфлация". 
В предаването "12+3" той подчерта, че войната в Украйна е провокирала най-големия шок на търговията със суровини и 
материали от 1973 година: 
"След отрязването на руската икономика от кръвоносната система на световната финансова мрежа е налице една нова 
глава в историята на световната макроикономическа система. Светът навлиза в една геополитическа и икономическа 
депресия, която ще има масивен икономически и финансов негативен ефект и далеч след украинската война". 
Интервюто на Даниела Големинова с проф. Димитър Иванов можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Любомир Кючуков: Отсъства чувството за спешност в преговорите Русия - Украйна 
"Прекратяването на огъня не е изведено като приоритет на преговорите" 
Интервю на Людмила Железова с Любомир Кючуков в предаването ''Нещо повече'' 
"Преговорите за мир вървят на две нива - от една страна са между Русия и Украйна, а от друга - международните усилия, 
комуникацията на редица държави с Русия за спиране на войната. Създаването на директен канал за комуникация 
между Москва и Киев е от ключово значение, но се създава впечатление за отсъствието на чувство за спешност". 
Това каза пред БНР дипломатът Любомир Кючуков, директор на Института по икономика и международни отношения.  
Според него военните действия ще продължат до момента, в който се стигне до съгласие в преговорите: 
"Няма друг начин за приключване на една война, освен политическите преговори. ... Друг е въпросът, че самите 
преговори не вървят достатъчно бързо".  
По думите на Кючуков прекратяването на огъня не е изведено като приоритетна цел на преговорите: 
"Създава се впечатление, че и двете страни разчитат да получат някакви допълнителни аргументи в хода на преговорите 
от развитието на бойните действия. За Русия е важно да получи пълен контрол на сухоземната връзка до Крим. За 
Украйна е важна трупаната всеки ден международна подкрепа, както и лавината от санкции, заливаща Русия, която става 
все по-тежка". 
Дипломатът подчерта, че и двете страни са изразили надежда за очертаваща се рамка на възможно споразумение:  
"Русия постави като основно условие неутралитета на Украйна и като че ли по това искане нещата са най-близко до 
компромис. ... Тук тъжната ирония е, че проблемът, послужил за мотив за началото на войната, се оказа достатъчно 
лесно разрешим и то по политически път, което поставя въпрос защо това не беше направено преди военните действия".  
Прогнозата на Любомир Кючуков е: 
"Както и да завърши войната, след нея ни очаква изключително тежък период на международна конфронтация, на липса 
на политически диалог и до голяма степен на ерозирали и неефективни международни институции".  
Интервюто на Людмила Железова с Любомир Кючуков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Газът в Европа поевтинява под 100 евро за мегаватчас 
Петролът поскъпва за трета поредна сесия на търговия 
Природният газ поевтинява в началото на търговия в Европа към и дори 100 евро за мегаватчас, като за кратко удари 
триседмично дъно към 98-97 евро - най-ниски ценово ниво от 1-ви март насам. 
Фючърсите на нидерландския газов хъб TTF вече се търгува с близо 70% под техния рекорден връх от 345 евро за MWh, 
достигнат на 7-и март. 
Устойчивият ценови спад през последните близо две седмици идва на фона на новини за повече споразумения за 
доставка на втечнен природен газ, като в същото време има отслабване на опасенията относно руските газови доставки с 
оглед наближаващия край на зимния отоплителен сезон в Европа. 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101619222/prof-dimitar-ivanov
https://bnr.bg/post/101619421/lubomir-kuchukov-otsastva-chuvstvoto-za-speshnost-v-pregovorite-rusia-ukraina
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Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Германия и Катар се споразумяха да подновят и да предприемат напредък в дискусиите относно дългосрочните доставки 
на втечнен природен газ. Това стана по време на визитата на германския министър на икономиката в Катар през уикенда. 
Германия полага и други усилия за диверсификация на вноса на енергия, като също така обмисля изграждането на 
тръбопровод за водород с Норвегия. 
Междувременно руският газов енергиен гигант "Газпром" заяви отново, че продължава доставките на газ за Европа през 
Украйна в съответствие с заявките на европейските потребители. 
Солидният ценови спад на природния газ обаче продължава да изглежда ограничен, тъй като страните от ЕС 
продължават да обмислят да се присъединят към САЩ за налагане на забрана на вноса на руски петрол, въпреки че 
покупките на петрол от Русия представляват приблизително 30% от общия внос на суров петрол в Европейския съюз. 
С оглед на тези притеснения петролът обаче продължава да поскъпва за трета поредна сесия на търговия, като 
фючърсите на петрола Брент се повишават в понеделник с малко над 4% към 112,85 долара за барел, отскачайки от 
дъната около 97 долара за барел от 16-и март. 
Американският лек суров петрол WTI пък поскъпва с 4,5% към 109,65 долара за барел, отскачайки от дъно около 93,50 
долара а барел, достигнато на 15-и март. 
За разлика от природния газ, петролните търговци се притесняват, че военният конфликт в Украйна не показа никакви 
признаци на успокояване, като в същото време големите производители на петрол от формата "ОПЕК +" се затрудняват 
да изпълнят определените по споразумението добивни квоти. "ОПЕК +" пропусна целта си за петролното производство 
през февруари с повече от 1 милион барела на ден - още преди руската инвазия в Украйна. 
През миналата седмица пък Международната енергийна агенция (МАЕ) съобщи, че петролният пазар може да излезе на 
дефицит от 700 000 барела на ден през второто тримесечие с оглед на западните санкции срещу Москва и нежеланието 
на купувачите да купуват руски петрол. Това може да доведат от месец април до спад на световните доставки на руски 
петрол с 3 милиона барела на ден. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 
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√ Зеленски е готов да обсъди с Русия статута на Крим и Донбас 
Президентът на Украйна Владимир Зеленски заяви, че е готов да обсъди с Русия статута на Крим и на Донбас, след като 
украинската страна получи гаранции за сигурност. 
По-рано той настоя за необходимостта „среща под каквато и да е форма“ с руския му колега Владимир Путин, за да 
„спрат войната“. „Вярвам, че без тази среща е невъзможно да се разбере напълно на какво са готови руснаците, за да 
спрат войната“, каза Зеленски в интервю за украинска регионална медия. 
Украинските военни съобщиха, че нейните сили са си върнали град Макаров, разположен на 60 км западно от столицата 
Киев. 
Президентът Володимир Зеленски заяви, че силите на страната му успяват да задържат руските части на разстояние. В 
ново видеосъобщение той каза, че докато руснаците се опитват „бавно“ да напредват, усилията им досега са били 
отблъснати, а силите им „ограничени“. По думите му още един руски самолет е бил свален от украинските сили в района 
на Харков. Говорейки за руските пилоти на военни самолети, той каза: 
„Нашите военни вече са свалили толкова много руски самолети и хеликоптери, което ни кара да се чудим какво имат 
тези хора вместо мозък. И там ли имат празнина? Те определено имат празнина вместо сърце. Вместо душа. Вместо 
всичко, което прави хората хора. Денят беше изпълнен с трудни събития и трудни решения. Но това беше още един ден, 
който ни приближава до нашата победа, до мира за нашата страна“. 
По-рано Зеленски призова европейските лидери да прекратят всички търговски отношения с Русия. „Европа има сила, по-
мощна от всяка ракета“, каза Зеленски - „без търговия с вашите банки и компании Русия няма да има средства за тази 
война.“ 
Украинският лидер заяви също така, че никога няма да приеме ултиматуми от Русия и че Киев и градове като Мариупол и 
Харков, няма да приемат да са под руска окупация. Той допълни, че каквито и да било компромиси от негова страна в 
преговорите с Русия ще трябва да бъдат подложени на референдум. 
В Киев от снощи е в сила комендантски час чак до сряда сутринта - заради обстрела срещу украинската столица. Руското 
министерство на отбраната твърди, че киевският търговски център, при бомбардировката на който загинаха 8 души, е 
бил превърнат в склад за ракети. 
През последните няколко дни Русия твърди, че е изстреляла хиперзвукови ракети - за първи път в битка - по цели в 
Западна Украйна. Руските власти твърдят, че ракетата - известна като „Кинжал“ - може да поразява цели на разстояние 
до 2000 км със скорост над 6000 км/ч. 
 
√ Зеленски: Компромисите в преговорите трябва да бъдат подложени на референдум 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че никога няма да приеме ултиматуми от Русия и че Киев и градове 
като Мариупол и Харков, няма да приемат да са под руска окупация. 
"Получихме ултиматум с точки, които трябвало да изпълним, за да спре войната - Украйна не може да изпълни такъв 
ултиматум", заяви Зеленски в интервю за обществената украинска радиотелевизионна компания. 
Президентът на Украйна каза още, че каквито и да било компромиси от негова страна в преговорите с Русия ще трябва да 
бъдат подложени на референдум.  
Зеленски посочи сред възможните компромиси окупирани от Русия територии като Крим или гаранции за сигурността на 
Украйна. 
 
√ Украйна ще продължи да транзитира руски газ за Европа, докато е възможно 
Украйна ще продължи да транзитира руски газ за Европа, докато това е технически възможно, каза Юрий Витренко, 
ръководител на "Нафтогаз" Украйна, цитиран от ТАСС. 
Договорните задължения на "Газпром" за транзит до Украйна за 2022 г. възлизат на 40 милиарда кубически метра, или 
около 109,6 милиона кубични метра на ден. 
Според руския външен министър Сергей Лавров Русия никога не е използвала петрол и газ като оръжие. 
 
√ И Полша настоя за ембарго върху вноса на руски петрол и газ 
Полша настоява за налагането на ембарго върху вноса на руски петрол и газ, заяви министър-председателят Матеуш 
Моравиецки. В петък се очаква американският президент Джо Байдън да посети Варшава.  
Американският президент Джо Байдън ще участва в срещите на върха на Г7 и на НАТО в четвъртък в Брюксел, съобщи 
Белият дом. В петък той ще посети Варшава за среща с президента Анджей Дуда. 
На срещата на върха на Европейския съюз моето основно послание ще бъде, че трябва възможно най-скоро да спрем да 
купуваме руски петрол, защото това е основният източник на доходи за Русия 
"Разчитам, че посещението на президента Байдън ще бъде допълнителен елемент на натиск върху лидерите на ЕС, които 
понякога действат твърде бавно", заяви днес във Варшава премиерът Матеуш Моравиецки. 
Бившият председател на Европейския съвет Доналд Туск, който е лидер на опозицията в Полша, настоява за още по-
голямо укрепване на източния фланг на НАТО.  
"Само в Полша трябва да бъдат разположени още най-малко 30 хиляди военни", заяви Туск пред очакваното в края на 
седмицата посещение на американския президент Джо Байдън във Варшава. 
Това искане Полша отправи още през 2014 година, след анексирането на Крим, припомни Туск. На срещата на върха на 
НАТО и на ЕС в Брюксел в четвъртък Варшава трябва да поднови искането си за изпращането на още натовски военни по 
източния фланг, смята опозиционният лидер. 
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√ Литва и Ирландия искат евросанкции и върху петролния сектор на руската икономика 
Европейският съюз трябва да наложи санкции и върху петролния сектор на руската икономика. За това с застъпиха преди 
вчерашното заседание на външните министри на 27-те първите дипломати на Литва и Ирландия. А Дания смята, че вече е 
дошло време за затваряне на европейските пристанища за руски плавателни съдове. 
„Неизбежно е да започнем да говорим за енергийния сектор. Определено може да обсъдим петрола, защото той е 
източникът на най-големите доходи за руския бюджет. Освен това е най-лесно заменимата руска суровина заради 
съществуващата инфраструктура и множеството от други възможни доставчици“. 
Това каза министърът на външните работи на Литва Габриелиус Ландсбергис. А ирландският му колега Саймън Ковъни 
заяви, че предвид причинените вече от Русия разрушения в Украйна е много трудно да се избягват вече наказателни 
мерки не само срещу руската петролна индустрия, но и срещу търговията на Русия с въглища. 
Външната министърка на твърде зависимата от руски петрол, газ и въглища Германия Анналена Бербок обаче отвърна, че 
въпросът за петролно ембарго не е дали Европейският съюз иска, а дали може да го наложи. "И други еврочленки не 
могат да спрат вноса на руски петрол от днес за утре. Ако можехме, щяхме автоматично да го направим", заяви Бербок. 
Нидерландският премиер Марк Рюте също е предпазлив по въпроса. В Рига той заяви, че отказът на Европа от руски 
изкопаеми горива не може да стане от днес за утре. 
Петият пакет от санкции срещу Москва заради войната в Украйна ще бъде финализиран на срещата на върха на 
Евросъюза в четвъртък. Тогава се очаква да бъде приет и "стратегически компас" - отбранителна стратегия на съюза. Тя се 
обсъждаше вчера от министрите на отбраната на страните членки. 
 
√ ЕС отпуска още 500 млн. евро за Украйна 
Министрите на външните работи на ЕС постигнаха политическо съгласие да бъдат отпуснати още 500 млн. евро за 
Украйна по европейския механизъм за подкрепа на мира, съобщи върховният представител по външната политика и 
сигурност Жозеп Борел.  
Средствата са предназначени за оръжейни доставки на страната.  
Това бе предложено от Борел на срещата на върха в ЕС във Версай.  
Така общата сума по механизма за Украйна достига 1 млрд. евро.  
 
√ Одобрен е Стратегическият компас, гарантиращ отбранителната автономия на ЕС 
Съветът на ЕС одобри официално Стратегическия компас, който ще гарантира отбранителната автономия на ЕС. Това 
беше и един от приоритети на френското председателство.  
Решението на джъмбо съвета, в който участваха министрите на външните работи и на отбраната на ЕС, става след като 
войната се завърна в Европа.  
"Опасностите нарастват и цената на бездействието е ясна. Стратегическият компас е насока за действие", подчерта 
върховният представител по външната политика и сигурност Жозеп Борел.  
Министърът на външните работи Теодора Генчовска заяви: 
"Този инструмент вече е факт - Стратегическия компас, който всъщност гарантира способности, средства и най-вече 
финансиране по отношение на сигурността и отбраната на Европейския съюз".  
Министърът на отбраната Драгомир Заков определи значимостта на новия инструмент така: 
"Това е инструмент, чрез който ЕС ще бъде по-способен в областта на сигурността и отбраната! Създава се основата за 
това. Това е документ, чрез който ще се постигне тази допълняемост и избягване на дублиране с НАТО по линия на, 
примерно, отбранително планиране. Даже те синхронизират вече като процеси, което пък за нас е важно. Също така 
Европейският инструмент за мир ще бъде използван много повече вече в мисии в близост до границата на ЕС, което пък 
е важно за България - говорим вече за Западни балкани, Черноморския регион. Тази синергия, която се получава между 
НАТО и Европейския съюз, е може би най-добрият отговор на ситуацията, която имаме в момента в Европа и тази 
промяна в геополитическата среда". 
Стратегическият компас ще бъде официализиран на срещата на върха на Евросъюза в четвъртък. Стратегията предвижда 
съюзът да разполага със сили за бързо реагиране, които ще наброяват 5000 души. 
 
√ Борел: Страните от ЕС отделят за отбрана 200 млрд. евро 
Страните от ЕС отделят за отбрана 200 млрд. евро или 1.5 на сто от своя БВП, съобщи върховният представител по 
външната политика и сигурност Жозеп Борел, след като обяви, че страните-членки на ЕС са приели стратегическия 
компас. 
"В опасност сме, трябва да го осъзнаем и да действаме според ситуацията", каза той и припомни, че бързото нарастване 
е започнало след 2014-та година 
"Трябва да харчим повече, но и по-добре. По-добре означава да избягваме дублирането и пропуските. Тези 200 млрд. 
евро са горе-долу 4 пъти повече от военните разходи на Русия, така че всички ние харчим за същото четворно повече от 
нея, но със сигурност не и със същата ефективност. 200 млрд. евро са харчовете на Китай. Но със сигурност не е едно и 
също 27 различни части в една интегрирана военна структура".    
Борел припомни, че в компаса ще бъдат създадени сили за бързо разгръщане, чиито състав ще бъде до 5 хиляди души.  
Министрите са изразили безпокойство от действията на руската частна армия "Вагнер" в Мали. ЕС ще иска гаранции от 
преходните власти, че тези, които е снабдил и обучил, няма да влязат в колаборация с "Вагнер". "Чакаме отговор и ако 
той не ни даде исканите гаранции, ще преосмислим дейностите си там", каза още върховният представител по външната 
политика. 
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√ Джером Пауъл: Фед на САЩ е готов за по-агресивно вдигане на лихвите, за да ограничи инфлацията 
Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл заяви в понеделник вечерта, че централната банка е готова 
да повиши основната американска лихва с повече от 25 базисни пункта (0,25%) на "следващото си заседание или 
заседания", ако се сметне, че подобен ход е "уместен" за ограничаване на растящата инфлация. 
В реч по време на конференция на Националната асоциация за бизнес икономика във Вашингтон, Джером Пауъл също 
така посочи, че Фед ще затегне паричната политика "отвъд общите мерки за неутралност и в по-рестриктивна позиция“, 
ако това е необходимо. Той също така подчерта, че "перспективите за инфлацията са се влошили значително" 
независимо от събитията в Източна Европа (войната в Украйна), които само са ги влошили допълнително. 
"Нямаме скорошен опит с такива значителни смущения на пазара за толкова широк спектър от стоки", които Русия и 
Украйна предоставят на световните пазари, като кризата "вероятно ще ограничи икономическата активност зад граница и 
допълнително да наруши веригите за доставки, което би довело до негативен ефект и върху американска икономика", 
смята Пауъл. 
Според него предишните прогнози за инфлацията "са се разпаднали" и че Фед може да реши да предприеме по-
агресивно затягане на паричната и лихвената политика, за да се справи със ситуацията. 
За да бъде пазарът на труда силен, икономиката трябва първо да има ценова стабилност и централната банка е 
фокусирана върху "възстановяването на стабилността на цените и насърчаването на силен пазар на труда", каза той на 
годишната конференция на Националната асоциация за бизнес икономика. 
Инфлацията може да бъде намалена чрез някои други способи извън паричната политика, като "забавяне на растежа при 
повторното отваряне на икономиката след Covid кризата" и "затихваща фискална политика", както и "напредък във 
веригите на доставки", който вече се вижда в автомобилния сектор, отбеляза Пауъл. 
Шефът  на Фед обаче отбеляза, че няма повишаване на вероятността американската икономика да влезе в рецесия през 
следващата година. Пауъл подчерта, че американската икономика е "много, много силна" в момента и настоя, че "може 
да се справи" с по-малко стимулираща парична политика. 
Коментарите идват, след като през миналата седмица Федералният резерв на САЩ повиши основната си лихвена ставка 
с 25 базисни пункта и отбеляза, че планира да продължи да повишава лихвите през цялата настояща година. 
Снощните коментари на Джером Пауъл доведоха до очаквания за още по-агресивно повишаване на лихвите, като 
анализаторите на банката Goldman Sachs вече прогнозират вдигане на лихвените ставки с по 50 базисни пункта на 
следващите заседания на Фед през май и юни, последвани от повишение с по 25 базисни пункта на следващите четири 
заседания до края на 2022 г. 
Ако се сбъдне прогнозата на Goldman Sachs, това би означавало, че федералната фондова лихва на САЩ ще бъде 
повишена с общо 2% спрямо текущия диапазон между 0,25% и 0,50%. 
 
3e-news.net 
 
√ Понижение с 6.9 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 414.49 лв. за MWh с ден за доставка 22 
март 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 414.49 лв. за MWh и обем от 87 179.70 MWh с ден за доставка 22 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с пнижение с 6.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 424.71 лв. за MWh, при количество от 45 721.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 457.80 MWh) е на цена от 404.28 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 285.46 лв. за MWh и количество от 3391.6 MWh. 
Най-ниската стойност от 254.37 лв. за MWh (3041.4 MWh) е отчетена за 03 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 686.5 лв. за 
MWh при количество от 3572.3 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 557.41 (4186.4) 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 437.64 лв. за MWh при количество от 3441.3 MWh. 
Спрямо стойността от 445.37 лв. (227.71 евро) за MWh за 21 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 22 март 2022 г. се понижава до 414.49  лв. за MWh (спад с 6.9 %) по данни на БНЕБ или 211.93 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 21 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 859.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 390.90 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                     MW 
АЕЦ     29,79%   2166.05 
КондензационниТЕЦ   45,20%   3286.54 
ТоплофикационниТЕЦ   4,96%   360.59 
ЗаводскиТЕЦ    1,79%   130.04 
ВЕЦ     0,12%   8.63 
МалкиВЕЦ    1,49%   108.2 
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ВяЕЦ     5,40%   392.56 
ФЕЦ     10,72%   779.35 
Био ЕЦ      0,53%    38.87 
Товар на РБ        5203.3 
Интензитетът на СО2 е 405g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ Слабо понижение на цените по енергийнте борси в Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 214,00 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 237,20 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 214,00 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 22 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 220,83 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 207,17 евро/мвтч. Най-високата цена от 351,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и 
тя ще бъде 130,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 69 604,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 22 март ще бъде 237,20 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 170,99 гвтч. Максималната цена ще бъде 351,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде от 12 ч до 14 ч и тя ще бъде 200,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 22 март е 236,55 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 235,67 евро/мвтч. Най-високата цена от 351,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 13 
ч тя ще бъде 183,66 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 75 041,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 22 март на Словашката и Чешка енергийна борса е 236,49 евро/мвтч. Най-
високата цена в Братислава и Прага ще бъде в 20 ч и тя ще е 351,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете 
държави в 13 ч и тя ще бъде 183,66 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 22 март е 238,00 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
238,58 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 65 580,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 351,00 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 13 ч тя ще бъде 191,12 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 236,49 евро/мвтч на 22 март. Пиковата цена ще бъде 235,67 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 466 329,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 351,00 евро/мвтч. В 13 ч се очаква и най-ниската цена от 183,66 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси остават заклещени между факторите „зелени алтернативи“ и „война“ 
Слаба надежда. След като от над 300 евро за MWh цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден 
напред“ успяха да се върнат в диапазона 218 -  250 евро за MWh. Това са нивата, с които стартира новата седмица. Сега 
всички очакват да чуят още по-добра новина. Предвид затоплянето на времето такава може да се очаква. Няма обаче да 
е решение. 
Няма да са решение и сигналите за промяна на пазарните правила на европейско ниво. Това би имало отражение върху 
инвеститорите. Регулаторната несигурност също има своите последствия. Коренът на проблема така или иначе ще 
остане. Предложението за промяна на други части от настоящата схема изглеждат по-разумни и по-устойчиви, въпреки 
че и те могат да бъдат решение, но за известно време. Става въпрос за промяна на схемата за търговия с емисии, която 
много експерти смятат за изключително изкривена и предизвикваща тежест, която няма как да бъде поета от 
участниците на пазара. Европа обаче остава скептична върху предложението за мораториум върху цената на СО2. Засега. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през единадесетата седмица в страните от Европа достига 52 999.5 GWh. 
Към вечерните часове на 21 март тази година производството на електроенергия в страните от ЕС достига до обем от 
47 979.1 GWh, според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E. От това общо производство на фосилните горива се 
пада дял от 40.9% или 19 639.0 GWh (на кафявите въглища – 9.3 %, а на каменните – 8.8%). Газът държи дял от 19.2 % 
(9192.6 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 23.9% или 11 473.8 GWh. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 16 866.3 GWh или 35.2 %. Вятърните централи на 
сушата са произвели обем от 7 820.9 GWh или 16.3%, а офшорните - от 721.2 GWh или 1.5 %. Слънцето в този период от 
годината все още е със слаб дял – 5.0 % или 2392.7 GWh. 
Предвид данните, отчетени седмица по-рано се забелязва спад на данните за приноса на възобновяемите източници, 
включително от вятърните и слънчеви централи. 
Цените 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартираха миналата седмица с ценови нива, 
извисяващи се до и над 300 евро за MWh. Тази тенденция бе ясно изразена с ден за доставка 14 март. Стойността над 300 
евро за MWh се запази на повечето от борсите и с ден за доставка 15 март, въпреки надеждите и тенденциите за спад. 
Така с ден за доставка 15 март повишение бе отчетено само на 5 от европейските електроенергийни борси в този сегмент 
– в Австрия (плюс 4.4 % до 301.84 евро за MWh), Белгия (увеличение с 3.97 % до 290.65 евро за MWh), Чехия и Германия 
(ръст с 6.79 % до 281.44 евро за MWh ) и Полша (плюс 22.4 % до 154.81 евро за MWh). 
На останалите електроенергийни борси в този сегмент бе регистриран спад от порядъка на 0.5 %  ( 304.35 евро за MWh) в 
Унгария и 1.8 % ( 295.77 евро за MWh) във Франция. Както и 6.4 % в Гърция (298.71 евро за MWh) и 6.9 % (298.19 евро за 
MWh) в България, сочи статистиката на energylive.cloud. На съседната на България (БНЕБ) електроенергийна борса в 
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Румъния (OPCOM), въпреки спада с 5.2 % стойността остана над 300 евро за MWh ( 317.80 евро за MWh). Като цяло 
стойността от над 300 евро за MWh остана да е водеща  на 12 от европейските електроенергийни борси. 
Ситуацията се променя с ден за доставка 16 март, когато в сегмента „ден напред“ само на три от европейските 
електроенергийни борси беше отчетено увеличение (едната от тях е Великобритания – до 290.04 евро за MWh), в това 
число на Иберийския пазар (Испания и Португалия)  - до 263.65 евро за MWh. 
Масово на останалите борси за електроенергия в сегмента „ден напред“  бе наблюдавано понижение – от 4.0% (278.99 
евро за MWh) в Белгия и 7.0 % (277.28 евро за MWh) в България до 9.6 % (287.36 евро за MWh) в Румъния и 18.4 % (245.30 
евро за MWh) в Германия. 
Тенденцията за понижение обхвана всички европейски електроенергийни борси с ден за доставка 17 март - от 6.5 % във 
Франция (260.26 евро за MWh) и 8.1 % в Германия (225.41 евро за MWh) до 8.5 % в Гърция (255.16 евро за MWh) до 13.4 
% в България (240.06 евро за MWh), 9.9 % в Унгария (248.62 евро за MWh) и 16.2 % (240.93 евро за MWh) в Румъния. Най-
съществен бе спадът на Иберийския пазар – със 17.6 % до 217.13 евро за MWh. 
С ден за доставка 18 март ръст отново се установи на три от европейските електроенергийни борси – с 1.5 % до 228.90 
евро за MWh в Германия и много силно в Полша – с 23.53 % до 161.52 евро за MWh и 6.98 % до 232.28 евро за MWh на 
Иберийския пазар (Испания и Португалия). На останалите борси понижението беше между 1.8 % в Нидерландия (227.11 
евро за MWh) и 4.4 % на БНЕБ (229.59 евро за MWh), както и 4.7 % в Румъния (229.59 евро за MWh) до 6.7 % в Унгария 
(232.05 евро за MWh) и 10.2 % във Франция (233.83 евро за MWh). 
С настъпването на почивните дни 19 и 20 март ценовите нива на европейските електроенергийни борси в посочения 
сегмент се устремиха надолу. Въпреки това, с ден за доставка 19 март на борсите в Унгария и Румъния (237.99 евро за 
MWh), както и в Италия е отчетено повишение (253.48 евро за MWh). 
Движението в посока надолу на електроенергийните борси от обединения пазар варираше от 3.0 % (222.65 евро за MWh) 
на БНЕБ и 4.5 % (221.91 евро за MWh) на Иберийския пазар до 10.9 %  (208.45 евро за MWh) във Франция и 42.8 % (130.95 
евро за MWh) в Германия. 
Слаба разнопосочност се наблюдаваше и с ден за доставка 20 март, като на четири от европейските електроенергийни 
борси цените се върнаха към ръст и при съществена разлика – до 159.46 евро за MWh в Белгия и 150.45 евро за MWh в 
Нидерландия и 219.68 евро за MWh във Франция и 236.40 евро за MWh в Швейцария. 
Понижението на европейските електроенергийни борси с ден за доставка 20 март се оказа значително. Стойностите 
спаднаха с 46 % на борсите в България (120.21 евро за MWh) и Словакия (82.47 евро за MWh) , както и с 45.2 % в Чехия 
(78.61 евро за MWh) и 45.6 % в Унгария (129.56 евро за MWh) и 49.3 % в Румъния (120.63 евро за MWh,), както и 62.5 % в 
Германия (49.04 евро за MWh). Въпреки понижението с 6.7 % ценовите нива на Иберийския пазар останаха над 200 евро 
за MWh – 207.11 евро за MWh. 
Затова пък със старта на новата седмица ценовият скок се оказа значителен. Нивата в сегмента „ден напред“ са в ширак 
диапазон - от 205 до близо 244 евро за MWh -  205.75 евро за MWh в Германия и Чехия и 243.59, както и 243.93 евро за 
MWh във Франция и Италия съответно. Значително е повишението и на БНЕБ – над 86 % - до 227.71 евро за MWh като 
цената остава в близки до съседните електроенергийни борси граници. 
Петрол, газ, СО2 
Цената на петрола, природния газ и емисиите през изминалата седмица продължиха да остават високи. 
Връщането на иранския петрол на пазарите остава на дневен ред. През миналата седмица Москва потвърди, че е 
получила гаранции, че ще може да продължи да търгува с Иран след сваляне на санкциите. Това се отрази и цените на 
петрола паднаха под 100 долара за барел. Принос към понижението добавиха и новините на новата вълна от COVID-19 в 
Китай и въвеждането на ограничения. За съжаление за кратко. Цените останаха по-скоро колебливи, отколкото с някакви 
ясно изразени тенденции. Новината за връщането на пазара на петрола и от Венецуела засега се оказва повече опипване 
на почвата, отколкото реалност. На този фон  ОПЕК остава много предпазлива. От организацията предупредиха за 
рисковете при търсенето на петрол. Има притеснение, че продължителните военни действия ще се отразят върху 
търсенето. От ОПЕК са изключително внимателни и по отношение на руския петрол и възможностите за търговска 
дейност. През последните три седмици петролът сорт Brent  остава в диапазона 109.5 – 103.8 долара за барел. В 
последния ден от миналата седмица Brent се установи на ниво от  107.93 долара за барел и, както изглежда, 
задълбочаващият се конфликт, който тресе пазарите няма да спре ръста на ценовите нива. Силната волативност 
продължава да плаши хедж фондовете. 
Що се касае за цената на газа, през последните три седмици те продължиха да остават високи и в диапазона – 147.8 – 
171.0 – 108.5 евро за MWh. Газовите фючърси стартираха март с цена от 121 евро за MWh, а миналата седмица 
завършиха на ниво от 105.04 евро за MWh. Загубата е видима, но недостатъчна, за да внесе спокойствие на пазара. 
Европейската комисия даде ход на плана REPowerEU. В същото време призна, че поетапният отказ от руски газ и изобщо 
от руски изкопаеми горива може, но няма как да стане преди 2030 г. Приетият план трябва да повиши устойчивостта на 
енергийната система чрез внос на втечнен природен газ от други източници, извън Русия, производство на биометан и 
възобновяем водород, както и намаляване на температурата на отоплението в домовете. Както съобщи ЕК,  „с мерките в 
плана REPowerEU бихме могли постепенно да премахнем поне 155 млрд. куб. м. от потребявания изкопаем газ, което е 
еквивалентно на обема, внесен от Русия през 2021 г. Близо две трети от това намаление може да бъде постигнато в 
рамките на една година, слагайки край на прекомерната зависимост на ЕС от един единствен доставчик“. Оптимистично. 
Би било редно да се добави и чиновническо извън реалностите на конкретните страни-членки. Затова и повечето страни 
смятат формулировката  за невъзможна. Този план е по-скоро прекалено амбициозен, а и твърде скъп. В допълнение 
това предполага много сериозен сблъсък с азиатските пазари. Засега е трудно да се направят точни прогнози, 
категорични са експертите, но предупреждават, че ако ситуацията продължи с този оптимизъм, Европа може да се окаже 
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в тежко положение през следващия отоплителен сезон. Нещо повече – с цени, които ще са близки да настоящите, а нищо 
не изключва и възможността да са по-високи. 
На този фон цените на въглеродните емисии си върнаха значителна част от загубените позиции. През последните три 
седмици фючърсите за СО2 по индекса ICE EUA се движеха в диапазона 70.1 – 70.2 – 78.15 евро за тон. Последните данни 
от търговията показаха и много кратка тенденция за отказ от спад на цената на емисиите за сметка на газа.  Липсата на 
достатъчна ликвидност, която по-рано намали стойността на емисиите я нямаше и СО2 спокойно се върнаха близо до 
нивото от 79 евро за тон. Експертите все още смятат, че пазарът на емисиите е този, който може да бъде овладят и да 
сложи в релси и ценовите нива на електроенергийните борси. 
Тенденции 
Както личи резултата от военните действия в Украйна не изглежда обещаващ за ценовите нива. Всъщност държавите в 
Европейския съюз са притеснени изключително много от цените на електроенергията, които някак все още не могат да 
бъдат вкарани в рамките, позволяващи известно облекчение не само за бизнеса, а и за държавните бюджети. 
Няколко държави тази седмица се готвят да внесат предложения към плана REPowerEU да бъде включено и ограничение 
в търговията при цената на електроенергията на пазарите на едро до 180 евро за MWh. Дали това ще бъде прието на 
европейско ниво е доста спорно, но някои държави вече заявяват, че ако европейските институции не се съгласят, то ще 
действат на национално ниво. Проблемът е, че това няма да е и не е изходът. Цените на европейските електроенергийни 
и газови борси, цената на петрола и газа, на емисиите започнаха да се повишават половин година преди да започнат 
военните действия в Украйна. Това означава, че проблемът е другаде и изисква не прокламираното, а различно решение. 
Ситуацията трябва да се гледа в нейната пълнота и с малките детайли. Влиянието на  двата съвсем противоположни по 
своята логика фактора – възстановяване на икономиката под мотото „зелен преход“ и „война“ няма как да бъде спряно. 
Всеки от тях има различно въздействие. Докато възстановяването препоръчва повече „зелени, алтернативни 
технологии“, военните действия в Украйна насочват към традиционно използваните досега източници заради опасенията 
за енергийната сигурност на националните държави. 
Така за заклещените между двата фундаментални фактора – „алтернативни източници“ и „война“ решението за таван на 
цените и то на така чувствителните електроенергийни борси може и да изглежда изход. Само в очите на политиците. 
Защото не е. Може да е компромис за ден – два,, седмица, месец. Трябва да е ясно, че и двата фактора – 
„възстановяване на икономиката със зелени алтернативи“ и „война“ са взаимно изключващи се. Сами по себе си водят 
до изкривяване на икономическата логика, на пазарите. Намирането на пресечна точка във всеки един от случаите залага 
в даден период последващ удар и то по бизнеса, а оттам и върху всички потребители. Колкото и да е неприятно и 
болезнено изходът, който се натрапва е друг – промяна на политиката и установяването на друг, по-разчупен и адекватен 
икономически модел. Това означава открехване на премълчаването, така че бизнесът да се ориентира, а загубите на 
населението да бъдат минимизирани. За съжаление това е дълъг дебат, особено болезнен след Brexit, който никой не 
иска да започне. Протакането може да се окаже много по-скъпо. 
 
√ Производството на авточасти у нас дава работа на по-голям дял от населението спрямо държави, произвеждащи 
автомобили 
Лидерите по този показател изненадващо са държави от Източна, а не от Западна Европа 
В последните 10-15 години България се наложи като един от факторите в автомобилната индустрия и то доста добре 
развиващ се. Да, вярно е, че все още нямаме цялостно производство на коли, камиони или автобуси. Но у нас работят 
десетки предприятия, които са неразделна част от автомобилната индустрия по света, за която произвеждат и доставят 
всевъзможни части, компоненти. Като започнем от кабели и електрическо оборудване, минем през арматурни табла, 
дисплеи, климатици, седалки, фарове, стъкла, блокове за двигатели, алуминиеви профили и елементи и стигнем дори 
така дефицитните в последните близо две години микрочипове. Също така фирми, базирани у нас, разработват и софтуер 
за всевъзможни марки. Заводи в България отвориха, а с времето и разшириха, световни компании като Yazaki, Behr-Hella 
Thermocontrol, Montupet (които вече се казват Linamar), Bosch, ABB, VOOS, Festo, Kostal, Witte, Teklas, Sensata, Magna, 
Siemens, Visteon, ETEM-Gestamp и много други. 
Клиенти на всички, изброено дотук, са имена от световната автомобилна индустрия като Mercedes, BMW, General Motors, 
Volvo, FIAT, Renault, Ford, Nissan, Peugeot и много други. И въпреки всичко това България вся още е една от много малкото 
държави в Европа (континентална, не ЕС), в която няма нито един завод, от който да излизат сглобени автомобили, които 
да тръгват по пътищата. Макар надеждата да е налице с проекта на Next.e.GO в Ловеч. 
И въпреки липсата на цялостно асемблиране на автомобили в България, тази индустрия осигурява работа на няколко 
десетки хиляди души. Според данни на Българската агенция за инвестиции (БАИ) от края на миналата година, у нас 270 
предприятия работят частично или изцяло в сферата на автомобилостроенето. Те осигуряват работа на близо 68 000 
души. Годишният оборот на компаниите от сектора у нас възлиза на около 4.3 млрд евро, а в около 80-90% от 
произведените в Европа автомобили има части и компоненти с български произход. 
Предвид всичко това родната автомобилна индустрия се оказва доста сериозен фактор на европейския и световен пазар, 
а като такъв осигурява работа и на немалка част от трудоспособните хора у нас. Това се потвърждава и от данните на 
Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА). Според тях автоиндустрията на ЕС осигурява пряко 2.6 
млн. работни места, което представлява 8.6% от общата заетост в производството в 27-те държави-членки. А косвено 
заетите са 3.5 млн., което се равнява на 11.6 на сто от заетите в индустрията на Евросъюза. Естествено в отделните страни 
делът е различен, като логично при тези с цялостно производство на автомобили, камиони и автобуси тази индустрия 
дава работа на по-голяма част от хората в трудоспособна възраст, а в тези без – на по-малка. Но от данните излиза, че 
това не е правило, а има редица изключения и в двете посоки. Едно от тях е именно нашата държава. 
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България и конкурентите 
Както стана ясно, средният процент заети в автомобилната индустрия на ЕС е 8.6. В България тя дава работа на 4.2 на сто 
от хората в трудоспособна възраст. И въпреки това по този показател ние изпреварваме няколко държави, в които има не 
само производство на автомобилни компоненти и части, но и на цели превозни средства. Така например точно зад нас в 
тази класация попада Нидерландия. И въпреки че в Страната на лалетата има няколко автомобилни завода, които 
произвеждат леки и лекотоварни коли, камиони, автобуси, специализирана техника и дори суперавтомобили, тази 
индустрия дава работа на 3.5 на сто от трудоспособното население. 
Още по-назад в подреждането е Финландия. В Скандинавската страна има заводи, от чиито поточни линии излизат леки 
автомобили, тежкотоварни камиони и специализирана техника. И макар страната да може да се похвали с такива 
производства, автоиндустрията там осигурява работни места за 3% от трудоспособните. Хърватия също е държава, в 
която се произвеждат автомобили, но е доста по-назад в класацията за дял от работните места, осигурявани от 
автоиндустрията – 1.1%. Причината се крие във факта, че страната може да се похвали само с една такава фабрика – 
Rimac. Която обаче произвежда не какви да е, а едноименните електрически суперколи, които също така са и местна 
марка, създадена от хърватин. 
Зад България по дял осигурени от автомобилната индустрия работни места се нареждат и страни, в които както и у нас се 
произвеждат само части и компоненти. Такива са Естония, Литва, Дания, съседна Гърция и Кипър, който е в дъното на 
таблицата. И въпреки факта, че някои от тях са доста по-силни икономики от България, автомобилната им индустрия 
осигурява работа на между 2.8 и 0.2% от трудоспособното население. 
Лидерите 
От друга гледна точка по-напред в тази класация от България няма нито една държава от ЕС, в която да няма цялостно 
производство на превозни средства. Впечатление правят и други факти, като например водещи в автомобилната 
индустрия страни, които обаче отчитат много близки показатели до този у нас. Или пък, че водещите по него далеч не са 
сред държавите с най-сериозно застъпено автомобилно производство на Стария континент. 
Така например Италия, която е третият по големина пазар на автомобили в Европа и сред водещите производители се 
намира на само едно място пред България. Ние заемаме 15-ата позиция, а италианците са 14-и с 4.7% осигурена заетост 
от автоиндустрията. И това въпреки над 20-те си завода за автомобили, камиони, автобуси, суперколи, специализирана 
техника, двигатели и т.н. 
Подобно е положението и при Франция. Страната също е сред водещите автомобилни производители в континентална 
Европа и на нейна територия също работят над 20 завода за цялостно асемблиране на автомобили от различни типове. 
Но дори заедно с производителите на части и компоненти, тази индустрия осигурява 7.7% от работните места в страната, 
което дори е под средния резултат за ЕС. 
Над него е Германия, която е водещият автомобилен производител на Стария континент. Там автоиндустрията дава 
работа на 11.3 на сто от трудоспособното население. Но в същото време тази държава се намира едва на шесто място по 
този показател сред 27-те държави членки въпреки лидерския си статут в автомобилната индустрия. От което следва и 
друг интересен факт - всички държави, изпреварващи я по този показател, са с доста по-скромно автомобилно 
производство от нея. 
Като доста по-малката откъм производствен капацитет в тази сфера Унгария, където автоиндустрията осигурява 12.8% от 
работните места. Пред нея е Чехия с 13.7 на сто. В Швеция автопроизводството дава работа на 14.4% от трудоспособното 
население. 
Следващата изненада са лидерите в класацията. Вече стана ясно, че ако човек си представя това да са Германия, Франция 
и Италия, има грешни представи. Но дори и да е учудващо, че не те са водещите държави в Европа по заети в 
автомобилните им индустрии, то още по-голяма изненада са реалните лидери. А това са Словакия и съседна Румъния. И 
в двете страни автомобилната индустрия осигурява работа на 15.7% от хората в трудоспособна възраст. В първата от 
двете държави работят 4 завода, които произвеждат леки автомобили от марките Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, 
Peugeot, Citroen, Jaguar, Range Rover и Kia. В северната ни съседка заводите са 3, от които два правят леки коли – Dacia и 
Ford, а третият камионите и автобусите ROMAN, както и двигатели. Присъствието на цялостно асемблиране на 
автомобили в Словакия и Румъния естествено е привлякло и редица компании, специализирани в производството на 
части и компоненти за автомобилната индустрия. Много такива дружества предпочитат заводите им да бъдат по-близо 
до клиентите от гледна точна на съкращаването на разходите за транспорт, времето за доставки, респективно 
подобряването на печалбите. Но въпреки това, както и по-евтината работна ръка в сравнение със западните държави, все 
пак е леко изненадващо, че именно държави от Източна Европа и то с по-скромни традиции в сектора, са на челните 
места по дял на работните места в автомобилната индустрия. 
Потенциалът на нашата страна 
Доброто развитие на автомобилната индустрия в България продължава и в момента. Редица от стъпилите вече у нас 
производители на части и компоненти вече разшириха производствените си бази, някои отвориха и допълнителни, 
инвестициите с времето не спират, даже се увеличават. Дори само в рамките на последните три седмици две от тези 
компании стартираха нови инвестиции за разширяване на производството си в България. На 28 февруари ETEM-Gestamp 
обяви проект за 120 млн. лв., чрез който ще бъде модернизирано и разширено производството на алуминиеви профили 
и кутии за батерии за електромобили. Според изнесената информация в рамките на 2 години ще бъдат разкрити и нови 
130 работни места за квалифицирани специалисти. На 14 март пък Festo обяви нова инвестиция от 20 млн. лв., която ще 
бъде реализирана само в рамките на тази година. От една страна парите ще бъдат насочени към разширяване и 
модернизация на производството, включващо сензори, принадлежности към тях, както и присъединителни кабели. От 
друга обаче ще се увеличи и капацитетът на развойния център у нас. В момента в него работят 100 души, но броят им ще 
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бъде увеличен до около 130. Така той ще стане вторият по големина след този в Германия, с когото българският работи в 
тясно сътрудничество във всички направления на бизнеса на Festo - софтуер, хардуер, механика и лабораторни тестове. 
Разбира се разрастването на тези дейности и бизнес в България изисква и нови и висококвалифицирани специалисти. За 
каквито индустрията у нас и то не само автомобилната, от много години изпитва сериозен глад. Поради което компании, 
браншови организации и др. отдавна настояват държавата да облекчи привличането на кадри с необходимата 
специализация от чужбина и най-вече от държави извън ЕС. При така стеклата се в момента ситуация, хора от 
автомобилния бранш смятат, че за разрастването на автоиндустрията у нас може да се разчита и на кадри сред 
украинските бежанци. В държавата, в която в момента се води война, също има редица предприятия, развиващи дейност 
в сферата на производството на автомобилни части и компоненти. Нещо повече, там още от времената на СССР има и 
цялостно производство, което до голяма степен се е запазило и днес (преди началото на войната), като в Украйна се 
правят леки коли, автобуси и камиони. Съответно сред пристигащите у нас украинци по всяка вероятност ще има и такива 
специалисти, които лесно биха могли да си намерят работа в заводите, развиващи такава дейност в България. А дори 
биха били способни да допринесат и за развитието на бранша, включително след старта на производството на 
електромобилите e.GO в Ловеч. Или пък за привличането на нови инвеститори и разкриването на нови производства. 
 
√ Автобусният транспорт – най-бързо декарбонизиращият се в ЕС 
Със 78% са се увеличили през 2021 г. продажбите на електрически автобуси, с 10 на сто - на хибридите 
Декарбонизацията на транспорта е един от ключовите акценти на Зелената сделка на ЕС. Тя започна дори и без 
законодателни изисквания още преди години, но през последните се засили особено, не и без натиска от страна на 
европейските власти. Процесът в последно време вече изглежда необратим. От друга страна обаче върви с доста 
различни темпове при различните видове транспорт. Това важи и когато говорим дори само за автомобилния, където 
пък електрификацията и декарбонизацията е най-видима за обикновения човек. 
В същото време обаче и тук темповете при различните типове автомобили се отличават доста. Да види по улиците или 
пътищата електрически леки коли е доста често явление за всеки европеец. Това вече се случва и у нас. В същото време 
изключителна рядкост е да се засече камион на ток. Малко по-често се забелязват лекотоварни превозни средства като 
бусове и микробуси. При най-малките от тях, популярни като баничарки, случаите са повече. 
Електриеските автобуси обаче са сред най-често срещаните екологични превозни средства напоследък. Те се увеличават 
едва ли не с всяка изминала седмица, а в последните години станаха много често срещана гледка в европейските 
градове. И то далеч не само в големите. Дори и у нас такива, освен в София, се движат още във Враца, Русе, Плевен, 
Казанлък, Стара Загора, Бургас, скоро се очаква това да се случи в Хасково, Варна, Пловдив. В повечето от останалите 
държави в ЕС нещата се случват още по-бързо, като там електробусите са често срещана гледка от повече години насам, а 
и самият им брой е доста по-голям от този у нас. Разбира се има и държави, където електрификацията на автобусния 
транспорт върви с по-бавни темпове от тази в България, но те са единици. 
Като цяло разпространението на електробуси в ЕС върви с доста бързи темпове, които са съвсем малко по-назад от тези 
при леките коли. Но ефектът от увеличаването на броя на първите е много по-голям от този на вторите. Все пак един 
дизелов автомобил изхвърля доста по-малко вредни газове от дизелов автобус. Също така електрическите автобуси 
превозват десетки, а понякога дори и над 100 души едновременно. За екологично чистото движение на същия този брой 
пътници, но с електромобили, ще има нужда от доста повече бройки, дори и да се возят по двама и по трима в един. 
Което е почти невъзможно. Съответно замяната на един дизелов автобус с електрически има значително по-голямо 
положително въздействие върху чистотата на въздуха и природата от замяната на 10 конвенционални леки коли с такива 
на ток. А след като увеличаването на парковете от електробуси в европейските градове следва по петите скоростта на 
увеличаването на колите на ток, може да се каже, че автобусният транспорт се декарбонизира дори с по-добри темпове 
от личния и служебния автомобилен. А ако към електрическите автобуси се добавят и другите екологични като хибридни 
и водородни, нещата изглеждат още по-обнадеждаващо. Факт е, че същото важи и при леките коли. 
Макар и кризисна за автомобилната индустрия и сравнително слаба по отношение на продажбите в сравнение с 
предкризисните години, 2021-ва е абсолютният рекордьор по отношение на пазара на екологични превозни средства. За 
първи път в историята електромобилите и хибридите заедно изпревариха като брой дизеловите, а паралелно с това 
почти изравниха и дела на бензиновите. Ако тенденцията се запази и през настоящата година, нищо чудно през 2022-ра 
бензинът да отстъпи първото място. Защото потенциалът това да се случи е голям. През 2021 г. различните видове 
екологични леки автомобили заеха 37.6-процентен дял от пазара, отстъпвайки само на бензиновите, които са с 40%, 
според статистиката на Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА). 
Интересно е обаче и развитието на пазара при различните типове автобуси. В този сегмент 2021 г. също приключи със 
сериозен ръст на регистрациите на екологичните варианти. Взети заедно, електрическите, хибридните, водородните с 
горивна клетка и тези на алтернативни горива (природен газ, пропан бутан, биогориво или етанол) представляват 31.2% 
от пазара на нови автобуси в ЕС. Като брой пък са 9023. Делът им спрямо предходната 2020 г., когато са били продадени 
7481, е нараснал значително – с над 1500 броя или с близо 21%. Като само при електрическите, които заемат около 10 на 
сто от пазара, ръстът спрямо 2020 г. е с впечатляващите 79%. При хибридните продажбите са се увеличили с 10 на сто.  
Всъщност делът на екологичните и по-специално на електрическите автобуси реално е по-голям. Не може да се каже 
обаче точно с колко, тъй като в АСЕА не са получили данните от България, Литва и Малта. И ако в останалите две страни 
не може да се каже какви са продажбите на екологични автобуси за миналата година и дали изобщо има такива (тъй 
като дори и след включените в статистиката има няколко страни без нито един закупен автобус различен от дизелов), то 
за България спокойно могат да се включат няколкото десетки, доставени през миналата година. Което със сигурност би 
повишило дела на екоавтобусите в ЕС поне с някоя друга стотна от процента. 
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От другата страна стоят дизеловите автобуси. Те все още са доминиращи на пазара, но очевидно не е далеч деня, в който 
тенденцията ще се обърне. И ако това не се случи през тази, то е напълно възможно да стане през следващата или по-
следващата година. Но все пак засега запазват водещата си роля с 19 895 бройки, което представлява 68.8% от пазара. Но 
пък продажбите им спрямо 2020 г. са намалели с 3 на сто. Тогава делът им е бил 73.2%, а броят закупени – 20 480. На 
бензиновите на практика няма смисъл да се обръща внимание. Такива автобуси отдавна са нещо „екзотично“, а го 
доказва и едната единствена продадена такава бройка през 2021 г. (в Естония). А година по-рано те са били 6 (всичките в 
Унгария). 
Водещият в ЕС пазар на електрически автобуси през 2021 г. е Франция. Там са били закупени 622 такива, което е с 247.5% 
повече спрямо отчетените през 2020 г. 179 броя. На второ място със съвсем малко по-малко бройки е Германия – 613. 
При нея ръстът е по-малък спрямо предходната година, но все пак съществен – 57.6 на сто. Третото място е за Дания с 
нейните 224 продадени електрически автобуси. Тя обаче е истинският рекордьор по ръст, тъй като това представлява 
ръст от 3633% спрямо 2020 г., когато в скандинавската страна са били продадени едва 6 е-автобуса. В статистиката се 
вижда и друг интересен момент – Нидерландия, която досега бе лидер на пазара на електробуси, продажбите им през 
2021 г. са паднали с 57.6% спрямо 2020 г. - от 446 на 189. Германия е лидерът по интерес към хибридните автобуси. На 
нея се пада почти половината от общите им продажби в ЕС - 1405 от 2 926 за всички държави. Увеличението на пазара 
спрямо 2020 г. е в рамките на 13.1%, но причината е, че и през предходната година страната отново е била лидер и на нея 
са пак са се падали близо половината от продажбите на хибридни автобуси в ЕС. Второто място, но с доста по-скромен 
резултат, заема Испания. Там през м.г. са били купено 449 хибридни автобуса. Страната обаче заема първото място по 
ръст, отчитайки увеличение от близо 53 на сто. Трета е Франция с 274 броя. Тук обаче си говорим за спад от над 34%, тъй 
като през 2020 г. закупените хибридни автобуси са били 417 броя. 
За сметка на това обаче Франция е абсолютният лидер по интерес към автобусте, използващи алтернативни горива. През 
м.г. там са продадени 1616 такива, което е цели 53% от общия за ЕС пазар. Вторият в класацията, но с далеч по-слаб 
резултат от 301 броя, е Испания, а Италия е трета с 285. Но тук трябва да се отбележи, че при втората и третата това 
всъщност представлява спад на продажбите съответно с 42.6 и 15.2%. 
 
Мениджър 
 
√ "Морска администрация": Няма опасност мини от Одеса да достигнат крайбрежието ни 
След предупреждението на правителството за опасност от морски мини, отнесени от буря от Одеса, са предупредени 
всички кораби при засичане на опасен обект да сигнализират незабавно. Това съобщиха за БГНЕС от "Морска 
администрация" Бургас и успокоиха, че непосредствена опасност на този етап няма. От трафик кулата на бургаското 
пристанище се контролира корабният трафик в Черно море и се следи движението на корабите в акваторията на 
страната.  
"Към настоящият момент няма непосредствена опасност морски мини да достигнат до българското крайбрежие. Самата 
циркулация на морските течения е такава, че те ще бъдат отведени далече от българските води. Някъде към Истанбул, 
Босфора и по-нататък", коментира директорът на "Морска администрация" Бургас Александър Илиев.  
Ако все пак достигнат до нашето води това ще е от 8 до 10 дена, но заради теченията ще преминат далеч от нашите 
брегове. 
От ИАРА вече са изпратили съобщение до рибарските сдружения. "Мярката към този момент е превантивна. Все още 
нямаме пълна информация за количество и вида на мините, но все пак от вчера сме в комуникация с двете големи 
сдружения "Черноморски изгрев" и "БГ фиш", за да предупредят своите кораби да внимават. В контакт съм и с Центъра 
ни за наблюдение на риболова, но от там докладват, че времето е с нас. Не позволява влизането на лодки и кораби с ел. 
осъществяване на улов, така че от тази гледна точка вариантите за произшествие с наши плавателни съдове – рибарски 
са намалени до минимум”, заяви за БГНЕС изпълнителният директор на ИАРА Христо Панайотов. 
Областният управител Стойко Танков свиква среща с участието на Морска администрация, ИАРА и Гранична полиция с 
цел създаване на организация и координиране на превантивни дейности. 
 
√ ЕЦБ не вижда признаци на стагфлация в еврозоната 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард омаловажи опасенията от стагфлация в еврозоната, 
въпреки че призна, че инвазията на Русия в Украйна е започнала да оказва натиск върху икономиката върху и без това 
растящите потребителски цени, предаде Блумбърг. 
Ще има „последици“ за растежа, тъй като инфлацията се ускорява а доверието в икономиката се влошава, каза Лагард по 
време на конференция в института „Монтен“ в Париж. 
Отговаряйки на въпрос за рисковете от стагфлация (ръст на цените и забавяне на икономическата активност), тя каза, че 
„при дори най-мрачния сценарии, при който войната се влошава и се проточва дълго време, а петрола и газа от Русия са 
бойкотирани, еврозоната ще постигне растеж от 2,3%“. 
„В момента не виждаме елементи на икономическа стагнация“, каза тя. 
Коментарът й идва след изненадващия ход на ЕЦБ този месец да ускори темпото, с което свива стимулите в опит да 
укроти рекордната инфлация, и то въпреки икономическите рискове, произтичащи от конфликта. 
С отслабването на връзката между края на програмите за покупки на активи и началото на повишаването на лихвените 
проценти, представители на ЕЦБ казват, че банката е увеличила пространството си за маневри при определянето на 
паричната политика – точка, която Лагард подчерта днес. 
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Лагард отказа да обсъжда позицията на ЕЦБ за паричната политика, но призна, че тя няма да се движи със същото темпо 
като САЩ, след като миналата седмица Федералният резерв стартира цикъла на увеличение на лихвите. 
Тя повтори, че Европа и САЩ не са в една и съща фаза на икономическия цикъл, и че еврозоната е под по-голям натиск от 
войната, която е близо до границата й. 
„Ние сме в различни вселени, на различен етап от цикъла, с различни отправни точки“, каза Лагард. „Ние в еврозоната 
сме с отрицателни лихвени проценти, докато САЩ никога не са били под нулата. 
Тъй като централните банки са ограничени в способността си да обуздават енергийните разходи, вниманието е насочено 
към потенциални правителствени намеси. 
Лагард призова правителствената подкрепа да бъде насочена към не толкова богати тедомакинства, нещо, което според 
нея не се е случвало досега в някои нации. 
„Всички държави са в процес на въвеждане на планове, които за съжаление не са много целенасочени. ТЕ осигуряват 
обща подкрепа за допълнителните енергийни разходи, пред които са изправени гражданите. Имам силни съмнения, че 
фискалните усилия ще бъдат неутрални“, добави тя. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0972 долара 
Курсът на еврото днес задържа цената си от малко под 1,10 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0972 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1038 долара. 
 
√ Борсовите индекси в Европа не намират посока в началото на седмицата 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа търсеха посока в ранната търговия в понеделник, тъй като 
продължаващият военен конфликт в Украйна се отразява негативно на инвеститорските нагласи, но печалбите в 
енергийния сектор ограничават пониженията на по-широкия пазар, пише Ройтерс 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,28 пункта, или 0,06%, до 454,88 пункта, след като в петък 
регистрира най-доброто си седмично представяне в процентно изражение от ноември 2020 г. насам.. Немският 
показател DAX се понижи с 4,25 пункта, или 0,03%, до 14 408,84 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
напредна с 45,62 пункта, или 0,62%, до 7 450,35 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи със 6,17 пункта, или 
0,09%, до 6 614,07 пункта. 
Инвеститорите следят отблизо войната в Украйна, като правителствата на Европейския съюз обмислят петролно ембарго 
срещу Русия. Тази седмица американският президент Джо Байдън ще участва на редица срещи с европейските лидери, 
насочени към втвърдяване на позицията на ЕС и САЩ срещу Москва. 
Този новини доведоха до ново рали на цените на петрола, които поскъпнаха с около 3 долара за барел в ранната 
търговия. Индексът SXEP се  повиши с 2,15% 
„Очаква се европейското ембарго върху руския суров петрол отново да бъде поставено на масата за преговори. Това 
означава, че  повече от един милион барела руски петрол на ден може бъдат отстранени от пазара“, коментира Сузана 
Стрийтър, старши анализатор по инвестиции и пазари в Hargreaves Lansdown. 
„Като се има предвид, че Нидерландия и Германия заедно отговарят за около една четвърт от руския износ на суров и 
лек петрол, търсенето на суров петрол от страните от ОПЕК+ ще се увеличи“, добави тя. 
Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл ще говори на конференция на Националната асоциация за 
бизнес икономика по-късно днес. Инвеститорите ще следят внимателно коментарите, които идват след решението на 
американската централна банка миналата седмица да повиши лихвените проценти в САЩ за първи път от 2018 г. 
„Засега централните банки остават фокусирани върху намаляването на инфлацията и ограничаването на всякакви 
вторични ефекти върху заплатите и цените“, каза Нийл Ширинг от Capital Economics, като добави, че войната в Украйна не 
е отказала централните банкери от техните планове за затягане на паричната политика. 
Акциите на Julius Baer поскъпнаха с 0,57%, след като швейцарската банка заяви, че има кредитна експозиция към малък 
едноцифрен брой клиенти, които са обект на наскоро въведените санкции на руския пазар. 
Цената на книжата на френския производител на влакове Alstom се понижи с 0,79%, след като испанският държавен 
железопътен оператор Renfe заяви, че софтуерен проблем е нарушил повечето крайградски влакове в Мадрид, както и 
някои услуги за средни и дълги разстояния. 
Ръст в САЩ 
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък и записаха едно от най-добрите си 
седмични представяния от повече от година, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 274,17 пункта, или 0,8%, до 34 754,93 пункта, задържайки се на зелена 
територия за пета поредна сесия. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 51,45 пункта, или 
1,17%, до 4 463,12 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 279,06 пункта, или 2,05%, до 
13 893,84 пункта. И двата индекса регистрираха ръст за четвърти пореден ден. 
За седмицата S&P 500 се повиши с 6,1%, Dow – с 5,5% и Nasdaq – с 8,1%. Това бе най-доброто им седмично представяне 
от ноември 2020 г. насам. 
Междувременно инвеститорите продължиха да анализират новините от заседанието на Федералния резерв в сряда, 
както и нарастващия брой на заразените с COVID-19 в Европа и продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна. 
Президентът на САЩ Джо Байдън разговаря с китайския си колега Си Дзинпин в петък, като двамата обсъдиха ситуацията 
в Украйна. Си каза на Байдън, че Съединените щати и Китай заедно трябва да носят отговорност за поддържането на 
мира и стабилността на цялата планета. По-рано се появи информация, че Русия е поискала военна и икономическа 
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помощ от Китай, като разговорът между двамата лидери се разглеждаше като опит на Байдън може да убеди Пекин да 
остане встрани от конфликта. 
На този фон технологичните компании бяха сред големите печеливши в търговията. Акциите на Salesforce и Apple 
подкрепиха Dow Jones с поскъпване от 3,99% и 2,09%.  Цените на книжата на Meta и Nvidia се повишиха с 4,16% и 6,81%. 
Акциите на Moderna поскъпнаха с 6,34%, след като компанията съобщи, че търси одобрение от Агенция за контрол на 
храните и лекарствата на САЩ (FDA) за втора бустерна доза от ваксината й срещу COVID-19 за хората на възраст над 18 
години. 
Търговците продължават да анализират решението на Федералният резерв на САЩ да повиши основни си лихвен 
процент за първи път от 2018 г. и да даде сигнал, че ще предприеме още шест увеличения през тази година. Централната 
банка повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазон от 0,25% до 0,5%. 
В петък членът на управителният съвет на Фед Кристофър Уолър каза пред Си Ен Би Си, че може да се наложи 
централната банка да предприеме едно или повече повишения на лихвите с 50 базисни пункта тази година, за да укроти 
„бушуващата“ инфлация. 
„За щастие, очакванията на инвеститорите за инфлацията през следващите пет години бяха намалени доста. Ако тези 
очаквания се запазят, това ще продължи да бъде полезно за Фед и пазарите въпреки малко по-високите лихвени 
проценти“, каза Джон Вейл от Nikko Asset Manag. 
Повишения в континентален Китай 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в понеделник, 
докато инвеститорите анализираха решението на Народната банка на Китай да остави лихвите без промяна, а петролът 
отново поскъпна, предаде Си Ен Би Си.  
Хонконгският показател Hang Seng се понижи със 191,06 пункта, или 0,89%, до 21 221,34 пункта, след като напредна с 
повече от 4% през миналата седмица на фона на силно волатилна търговия. 
Търговията с акциите на строителния предприемач Evergrande в Хонконг отново бе прекратена, като то от компанията 
заявиха, че това спиране е свързано с предстоящото публикуване на вътрешна информация. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 2,61 пункта, или 0,08%, до 3 253,69 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 15,64 пункта, или 0,73%, до 2 160,54 пункта. Тези резултати дойдоха на 
фона на решението на Народната банка на Китай да запази референтния лихвен процент по едногодишните заеми на 
ниво от 3,7%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете спад от 20,97 пункта, или 0,77%, до 2 686,05 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 20,97 пункта, или 0,77%, до 2 686,05 пункта. 
Токийската фондова борса днес е затворена по случай пролетното равноденствие. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 3,94 пункта, или 0,65%, до 598,02 пункта. BGBX40 се понижи с 0,59 пункта, или 0,42%, до 139,52 
пункта. BGTR30 напредна с 1,69 пункта, или 0,24%, до 703,53 пункта. BGREIT се повиши с 0,11 пункта, или 0,06%, до 171,30 
пункта. 
 
√ Московската борса възобнови търговията с руски суверенни облигации. Рублата се стабилизира 
Руската валута се стабилизира вчера на нива от около 105 рубли за долар, на фона на подновяването на борсовата 
търговия с руските суверенни облигации, предаде Ройтерс. 
След като рязко повиши лихвите в края на февруари след инвазията в Украйна, Руската централната банка запази 
основната си лихва на 20 процента в петък, 18 март.  
Институцията заяви, че ще започне да купува руските суверенни облигации, надявайки се да ограничи волатилността им, 
когато вчера Московската фондова борса възобнови търговията с книжата. 
Преди обяд рублата поскъпна с 0,3% до 104,48 рубли спрямо долар и загуби 0,4 процента при търговия от 115,15 рубли 
спрямо евро.  
При търговията преди начало на борсовата сесия, цените на някои деноминирани в рубли руски суверенни облигации 
паднаха с една трета, показват данните на Московската борса. 
Търговията на руски суверенен заем се възобнови в 10:00 часа по Гринуич, когато започна основната сесия.  
Доходността на руските референтни 10-годишни държавни ценни книжа, която се движи обратно пропорционално на 
цените, нарасна до рекордните 19,74% при предпазарна търговия, преди да се установи около 13,3% при основната 
търговска сесия, където се очакваше да се намеси Руската централната банка, според данни на електронната система 
"Рефинитив ейкон", предава БТА.  
Намесата на централната банка на пазара трябва да осигури допълнителна ликвидност на банковата система и да 
помогне на държавните облигации да се приспособи към новата среда, коментира инвестиционната компания "Сова 
кепитъл" (Sova Capital) и посочи, че краткосрочните лихвени проценти остават над основната лихва от 20%, макар и 
близки до нея. 
Продажбите на държавни ценни книжа от нерезиденти, които са притежавали 19,1% от всички такива облигации към 
началото на февруари, няма да бъдат разрешени между 21 март и 1 април, съобщи Московската борса.  
Когато търговията на фондовия пазар се възобнови, тези инвеститори ще могат да извършват репо сделки (с уговорка за 
обратно изкупуване) и сделки с финансови деривати, както и да купуват ценни книжа, за да затворят късите си позиции, 
но не и да продават предварително закупени суверенни облигации, казаха от борсата. 
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За последно акциите и облигациите се търгуваха на Московската фондова борса на 25 февруари. След това централната 
банка ограничи търговията, тъй като западните санкции, наложени в отговор на събитията в Украйна, хвърлиха пазарите 
в паника. 
По-късно вчера долната камара на руския парламент обсъди номинацията на Елвира Набиулина за нов мандат като 
управител на Руската централна банка. 
 
√ Войната в Украйна се превърна в пречка за международни сделки за 25 млрд. долара 
Все повече компании по цял свят се отказват от сделки за набиране на средства, тъй като високата волатилност, свързана 
с войната в Украйна, дестабилизира кредитните пазари, пише Блумбърг. 
Гигантът в производството на електрически автомобили Tesla стана поредната голяма компания, прекратила планове за 
финансиране, след като миналата седмица отложи предлагането на подкрепени с лизинг на своите автомобили 
облигации за 1 млрд. долара. 
Почти 80 компании, близо половината от които от САЩ, са замразили сделки за поне 25 млрд. долара от началото на 
войната преди близо месец. 
„След началото на инвазията в Украйна имаше сериозни сътресения в доверието на инвеститорите, тъй като на Русия 
бяха наложени тежки санкции, а  цените на суровините нараснаха“, коментира Cyзaнa от Наrgrеаvеѕ Lаnѕdоwn Рlс. 
Опасенията, свързани с войната, достигнаха до всички краища на света.  Индийското международно летище в Мумбай 
наскоро отложи сделка за доларови облигации, SS&С Тесhnоlоgіеѕ Ноldіngѕ Іnс. се отказа от заем за 1,7 млрд. долара, а 
бразилската Trocafone SA отмени първоначалното си публично предлагане. 
Повече от 18 млрд. долара от забавените сделки са за дългово финансиране, включително oблигaции, зaeми и 
oбeзпeчeни c aĸтиви цeнни ĸнижa, дoĸaтo ocтaнaлитe ca зa cливaния, пpидoбивaния и пъpвични пyблични пpeдлaгaния. 
Войната остави търговците в Европа несигурни за това дали ще се състоят сливания, придобивания и листвания за 
приблизително 300 млрд. долара. 
Ото началото на годината има спад от 74% на глобалните листвания на акции и 28% понижение на глoбaлнoтo eмитиpaнe 
нa ĸopпopaтивни oблигaции. 
 
√ Цените на петрола растат докато ЕС обмисля забрана на вноса от Русия 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, докато представители на Европейския съюз обсъждат 
въвеждането на петролно ембарго на Русия, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,78 долара или 2,40%, до 118,4 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 2,20 долара, или 1,96%, до 114,3 долара за барел. И двата сорта 
поскъпнаха с повече от 7% в понеделник на фона на опасенията от допълнителни проблеми с доставките. 
Външните министри на Европейския съюз са разделени в позицията си дали да се присъединят към Съединените щати в 
санкционирането на руския петрол, като някои страни, включително Германия, твърдят, че блокът е твърде зависим от 
руските изкопаеми горива. 
„Изглежда, че търговците на енергия стават все по-уверени, че проблемите с доставките чакат зад ъгъла“, коментира 
Едуард Моя, анализатор в OANDA. 
Цените се покачват в отговор както на геополитически опасения в Украйна, така и заради атаки срещу обекти на Saudi 
Aramco в Саудитска Арабия, добави Моя. 
„В момента изглежда, че рисковете нарастват и това може да повиши цените на суровия петрол“, каза още анализаторът. 
Саудитска Арабия предупреди, че няма да носи отговорност за прекъсвания на глобалните доставки след атаки срещу 
петролните й съоръжения от йеменските бунтовници хути. 
Коментарите от Рияд дойдоха, след като през уикенда хутите атакуваха с крилати ракети и дронове съоръженията на 
Aramco в саудитския град Янбу. Това доведе до временен спад на производството в рафинерията там. 
Анализаторите казаха, че има допълнителни опасения относно производството на ОПЕК+, които биха могли да влошат 
ситуацията с доставките. 
„Смятаме, че разликата между целите за производство на ОПЕК+ и действителното производство е била малко над 800 
000 барела на ден (bpd) миналия месец и ще нарасне до невероятните 1,15 милиона барела на ден през март“, заяви 
консултантската JBC Energy. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок 

- Четвърта седмица война. Разказват очевидците 
- МВР с втори опит за обвинения. Има ли пропуски и какво следва? – в студиото зам.-директорът на националното 

следствие Ясен Тодоров 
- С колко са поскъпнали основните храни само за седмица 
- За какво ще стигне бюджетът на столицата? – гост Йорданка Фандъкова 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Кой да пази небето ни, защитени ли сме, ако войната излезе извън границите на Украйна? Цел ли е България за 

Кремъл, бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев.  
- Ще успее ли европрокуратурата да разкрие корупция за разлика от българската? 
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- Арест на пауза. 
- Когато животът, насила, продължава под чуждо небе – историите на избягалите от войната в Украйна. 
- Пътят към спасението. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Шокът с 60 на сто по-скъп газ май ще се размине, за април може да е 10% 
в. 24 часа - 3 паралелни сюжета за власт и корупция май изстреляли "по неотложност" МВР на трите адреса 
в. Телеграф - Кръчмите биха болниците по заплати 
в. Труд - 420 мини могат да гръмнат навсякъде  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ВМС: Мини от Одеса не ни заплашват, но превантивно са взети мерки 
в. Телеграф - Рекорд: 1,6 млн. туристи в зимните курорти 
в. Труд - Магистрат, осъдил Цветан Цветанов, си направи отвод: Съдът решава законна ли е акцията на Рашковото МВР 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Йорданка Фандъкова кмет на София: Държавата да не експериментира с отпадъците на София - заводът за 
RDFF ще намали с 10% газа за топлофикация 
в. Телеграф - Владимир Иванов, председател, на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата: Олиото на село 
по-скъпо, отколкото в София 
в. Труд - Доц. д-р Антоний Гълъбов пред "Труд": Правителството генерира кризи от некомпетентност 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Бурни месеци - COVID, цени, а на изток пламна война 
в. Телеграф - Българските лекари заслужават повече 
в. Труд - Има ли връзка арестът на Борисов с РСМ? 
в. Труд - За разликите и приликите при акциите в президентството и в Банкя 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

