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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ МРЗ да е различна според икономическите дейности  
Работодателите възразяваме срещу предложението от 1 април минималната работна заплата у нас да стане 710 лева, 
вместо досегашните 650 лева.  
Това заяви пред Радио Пловдив Васил Велев, председател на една от най-големите работодателски организации у нас -
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Темата беше основна във вчерашното извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Синдикатите, работодателите и правителството трябва да определят промяната в размера на минималната работна 
заплата (МРЗ)  
Обобщавайки позицията на работодателите, Васил Велев припомни, че всяка година им се налага да повтарят едно и 
също - минималните работни заплати да се договарят между браншовите организации на работодатели и синдикати по 
икономически дейности и те да са различни за различните икономически дейности. 
Велев даде пример със средните заплати в туризма - около 1000 лева, и в IT сектора, където е близо 4000 лева. Разликата 
е четири пъти, икономическите дейности в двата сектора са много различни, а се предлага да има една и съща 
минимална работна заплата от 710 лева, коментира Велев.  
МРЗ не е 710 лева, а е всъщност 780 лева 
710 лева е основна минимална заплата, но към нея трябва да се прибави задължителният само в България клас за 
прослужено време, което е средно 10%. Така заплатата става над 780 лева, изчисли работодателят.  Той отбеляза, че за 
някои икономически дейности това е повече от средния осигурителен доход т. е. официалната средна работна заплата в 
тези сектори. 
Затова е правилно минималната работна заплата да бъде различна за различните икономически дейности.  
Ние не сме против увеличаването на МРЗ, ние сме против еднаквото увеличаване навсякъде, категоричен е Васил Велев.  
Колко често да се променя МРЗ? 
В периоди на кризи и нестабилност може да се наложи МРЗ да се променя по - често от една година. При застой и 
дефлация тя може да се определя за по - дълъг период от една година. 
Необходимо е да се следи икономическата ситуация и да се предприемат адекватни мерки, коментира председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Мярката 60/40  
Според временната рамка на Европейската комисия за държавни помощи мярката 60/40 е със срок на действие до 30 
юни тази година.  
Пропуск в актуализациите е, че остава като вход в тази мярка 30% спад при 50 % подкрепа и 40% спад при 60% подкрепа.  
Инфлацията спрямо базовата 2019 година, по която се мери спадът, по цени на производител надмина 30%, заяви Васил 
Велев. И обърна внимание, че компании с 40% спад на практика са мъртви. 
За нас беше по - правилно да се съгласува входът за тази мярка да е 20%, подчерта работодателят. И посочи, че през 
януари и февруари - времето на удължения срок на мярката, правителството е трябвало да направи това съгласуване с 
Брюксел. 
Това време беше пропуснато и сега сме отново пред невъзможност да продължим мярката в реално време, защото няма 
време за съгласуване на такава промяна. Мисля, че няма и желание, коментира Велев.  
151-во постановление на Министерския съвет има още един дефект, който може да бъде отстранен - то е базата за 
сравнение. Това, което е предложено, е базата да е средно аритметичните приходи за месец от 2019 година.  
Правилната база за сравнение е спрямо съответния месец за 2019 година, посочи Васил Велев и уточни, че в много от 
бизнесите има сезонност.  
Енергийните цени 
Компенсирането заради необузданите цени на енергийните източници е най - важната, най - обемната и засягаща 
абсолютно всички мярка. 
В същото време за България тя има много лесно решение. Нашите суровини, с които произвеждаме електроенергията, 
не са повишили цената си.  
Тези свръх високи цени водят до свръх високи печалби за българските енергопроизводители. А 80% от тях са в 
Българския енергиен холдинг или са контролирани от него. 
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Изземването на пари от предприятията чрез високите цени на електроенергията води до складиране на тези пари в АЕЦ 
„Козлодуй", в Националната електрическа компания и много лесно оттам могат да бъдат взети обратно и върнати на 
хората, които са ги изработили.  
Това го прави правителството чрез действащата в момента мярка за компенсиране на потребителите на свободния 
пазар. На този етап почти не са ползвани за месеците януари, февруари и март средства от енергопроизводителите. 
Използвани са средства от бюджета, обясни работодателят.  
Интервюто на Екатерина Костова с Васил Велев чуйте в звуковия файл.  
 
Mediapool.bg 
 
√ Минималната работна заплата става 710 лева от 1 април  
Минималната работна заплата става 710 лв. от 1 април т. г., стана ясно на извънредно заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС) във вторник. Консултативният орган не успя да постигне пълно единодушие за 
нарастването на минималния месечен доход, който в момента е 650 лв. 
"Няма нищо ново или драматично. Решението, което взе парламентът за закона за бюджета, ще бъде въведено в сила с 
постановление на Министерския съвет", обясни след заседанието министърът на финансите Асен Василев, цитиран от 
БТА. 
Против увеличението се обявиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). По време на дискусията 
заместник-председателят Кънчо Стойчев настоя да бъде въведена минимална работна заплата по икономически 
дейности, както и върху нея да не се начислява добавката, известна като "клас прослужено време". 
Българската стопанска камара (БСК) също се въздържа от подкрепа за предложението. 
Подкрепа за повишаването на минималното трудово възнаграждение изразиха от КТ "Подкрепа", но го обявиха за 
недостатъчно. "Инфлацията за февруари 2022 г. към февруари 2021 г. вече е 10%. Увеличението на минималната работна 
заплата, която трябваше да догонва средноевропейските нива, е под 10%", посочи Ваня Григорова, икономически 
съветник към президента на КТ "Подкрепа". 
По думите ѝ при преглед на данните се вижда, че покупателната способност при минимална заплата в страната е по-
ниска от тази в други три балкански държави, намиращи се извън Европейския съюз – Република Северна Македония, 
Сърбия и Черна гора. Григорова каза, че по време на тристранния съвет "Подкрепа" е настояла да се мисли още от сега за 
ново увеличение на минималното възнаграждение от средата на годината, когато се очаква да има актуализация на 
бюджета. "Настояхме минималната работна заплата при актуализацията да стане 50% от средната работна заплата, което 
към момента означава 840 лв.", каза Григорова. Тя добави, че ако трябва да се съобрази с покупателната способност, 
минималната заплата трябва да достигне около 1000 лв. през средата на т. г. 
Ваня Григорова съобщи още, че синдикатът е повдигнал за пореден път въпрос за липсата на публична информация за 
равнището и структурата на трудовите възнаграждения в страната. "Не можем да дискутираме минимални 
възнаграждения в страната, при положение че не разполагаме с тази информация", заяви Григорова. Тя каза, че 
министърът на финансите Асен Василев е показал намерение да направи въпросната информация публична. 
На заседанието на тристранката е обсъдено още мярката 60/40 в помощ на бизнеса да бъде удължена до 30 юни т. г. 
 
АИКБ 
 
√ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА И ВЕСЕЛИН ДРЕМДЖИЕВ СА ГОЛЕМИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА 
„ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“ НА АИКБ  
Министерски съвет на Р България, Агенция по заетостта и предаването „Денят с Веселин Дремджиев“ са големите 
победители в Националния конкурс „Икономика на светло“, който Асоциация на индустриалния капитал в България 
организира ежегодно. Наградите, които се провеждат за девети път, се връчват в три категории – „За нормативен акт или 
административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За 
личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика“. 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101619913/mrz-da-e-razlichna-spored-ikonomicheskite-deinosti
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Гости на събитието бяха министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, министърът на труда и социалната  
политика Георги Гьоков, председателят на комисията по труда, социалната и демографска политика, председателят на 
ИСС Зорница Русинова и още много представители на законодателната власт, бизнеса, неправителствени организации и 
социални партньори. 
Министерският съвет на Р България взе приза в категорията за „За нормативен акт или административна практика, които 
водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Наградата бе връчена решението, с 
което МС одобри програма за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия. Номинирани в категорията 
бяха още Министерство на труда и социалната политика, Национална агенция за приходите, както и народните 
представители Любомир Каримански, Ива Митева, Андрей Гюров, Георги Свиленски и Георги Ганев. 
Победител в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика посредством активна позиция“ стана Агенция по заетостта. Отличието бе присъдено за проведената 
кампания на Европейския орган по труда за сезонна работа „Права през всички сезони. Грамоти в категорията получиха 
още Асоциация свободен енергиен пазар, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Пейсера България. 
Предаването „Денят с Веселин Дремджиев“ по ТВ1 са тазгодишният победител в категорията „Журналист или медия, 
допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика“. Те пребориха конкуренцията на 
разследващия журналист на Нова ТВ Васил Иванов, предаването „Още от деня“ на БНТ и БТА, които бяха отличени с 
грамоти.  
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и 
медиите. Победителите се излъчиха чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от над 100 
изявени личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния 
съвет на АИКБ, на Обществения съвет по Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната 
заетост и др. 
Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването 
на сивите практики. Така за поредна година АИКБ поощрява предприемането на активни действия в борбата с 
неформалната икономика и популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-
икономическата среда. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към 
неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране 
градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чиито състав влизат представители на редица държавни институции, и 
медиите. Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени 
личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на 
АИКБ, на Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др. 
 
Economic.bg 
 
√ AИKБ вpъчи гoдишнитe нaгpaди „Иĸoнoмиĸa нa cвeтлo“ 
Πoбeдитeли ca Mиниcтepcĸи cъвeт нa Peпyблиĸa Бългapия, Aгeнция пo зaeтocттa и пpeдaвaнeтo „Дeнят c Beceлин 
Дpeмджиeв“ 
Mиниcтepcĸи cъвeт нa Peпyблиĸa Бългapия, Aгeнция пo зaeтocттa и пpeдaвaнeтo „Дeнят c Beceлин Дpeмджиeв“ ca 
гoлeмитe пoбeдитeли в Haциoнaлния ĸoнĸypc „Иĸoнoмиĸa нa cвeтлo“, ĸoйтo Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в 
Бългapия opгaнизиpa eжeгoднo. 
Haгpaдитe, ĸoитo ce пpoвeждaт зa дeвeти път, ce вpъчвaт в тpи ĸaтeгopии - „Зa нopмaтивeн aĸт или aдминиcтpaтивнa 
пpaĸтиĸa, ĸoитo вoдят дo oгpaничaвaнe нa cивaтa иĸoнoмиĸa и пoдoбpявaнe нa бизнec cpeдaтa“, „Зa личнocт или 
opгaнизaция, дoпpинecлa зa oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa пocpeдcтвoм aĸтивнa пoзиция“ и 
„Зa жypнaлиcт или мeдия, дoпpинecли зa пpoмянa нa oбщecтвeнитe нaглacи ĸъм нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa“. 
Гocти нa cъбитиeтo бяxa миниcтъpът нa инoвaциитe и pacтeжa Дaниeл Лopep, миниcтъpът нa тpyдa и coциaлнaтa 
пoлитиĸa Гeopги Гьoĸoв, пpeдceдaтeлят нa ĸoмиcиятa пo тpyдa, coциaлнaтa и дeмoгpaфcĸa пoлитиĸa, пpeдceдaтeлят нa 
ИCC Зopницa Pycинoвa и oщe мнoгo пpeдcтaвитeли нa зaĸoнoдaтeлнaтa влacт, бизнeca, нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции и 
coциaлни пapтньopи. 
Mиниcтepcĸият cъвeт нa Бългapия взe пpизa в ĸaтeгopиятa зa „Зa нopмaтивeн aĸт или aдминиcтpaтивнa пpaĸтиĸa, ĸoитo 
вoдят дo oгpaничaвaнe нa cивaтa иĸoнoмиĸa и пoдoбpявaнe нa бизнec cpeдaтa“. Haгpaдaтa бe вpъчeнa peшeниeтo, c ĸoeтo 
MC oдoбpи пpoгpaмa зa ĸoмпeнcиpaнe нa нeбитoвитe пoтpeбитeли нa eлeĸтpoeнepгия. Hoминиpaни в ĸaтeгopиятa бяxa 
oщe Mиниcтepcтвo нa тpyдa и coциaлнaтa пoлитиĸa, Haциoнaлнa aгeнция зa пpиxoдитe, ĸaĸтo и нapoднитe пpeдcтaвитeли 
Любoмиp Kapимaнcĸи, Ивa Mитeвa, Aндpeй Гюpoв, Гeopги Cвилeнcĸи и Гeopги Гaнeв. 
Πoбeдитeл в ĸaтeгopия „Зa личнocт или opгaнизaция, дoпpинecли зa oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa 
иĸoнoмиĸa пocpeдcтвoм aĸтивнa пoзиция“ cтaнa Aгeнция пo зaeтocттa. Oтличиeтo бe пpиcъдeнo зa пpoвeдeнaтa ĸaмпaния 
нa Eвpoпeйcĸия opгaн пo тpyдa зa ceзoннa paбoтa „Πpaвa пpeз вcичĸи ceзoни. Гpaмoти в ĸaтeгopиятa пoлyчиxa oщe 
Acoциaция cвoбoдeн eнepгиeн пaзap, Изпълнитeлнa aгeнция „Глaвнa инcпeĸция пo тpyдa“ и Πeйcepa Бългapия. 
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Πpeдaвaнeтo „Дeнят c Beceлин Дpeмджиeв“ пo TB1 e тaзгoдишният пoбeдитeл в ĸaтeгopиятa „Жypнaлиcт или мeдия, 
дoпpинecли зa пpoмянa нa oбщecтвeнитe нaглacи ĸъм нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa“. Te пpeбopиxa ĸoнĸypeнциятa нa 
paзcлeдвaщия жypнaлиcт нa Hoвa TB Bacил Ивaнoв, пpeдaвaнeтo „Oщe oт дeня“ нa БHT и БTA, ĸoитo бяxa oтличeни c 
гpaмoти. 
Hoминaциитe зa нaгpaдитe бяxa нaпpaвeни чpeз шиpoĸo oбщecтвeнo дoпитвaнe cpeд члeнoвeтe нa Acoциaциятa нa 
индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия, вcичĸи coциaлни пapтньopи, члeнoвeтe нa Oбщecтвeния cъвeт зa oгpaничaвaнe и 
пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa, в чийтo cъcтaв влизaт пpeдcтaвитeли нa peдицa дъpжaвни инcтитyции, и 
мeдиитe. Πoбeдитeлитe ce излъчиxa чpeз тaйнo глacyвaнe oт гoлямo eĸcпepтнo жypи, ĸoeтo e cъcтaвeнo oт нaд 100 
изявeни личнocти: видни иĸoнoмиcти, oбщecтвeници, пpeдcтaвитeли нa мeдиитe, члeнoвe нa Haциoнaлния и Koнтpoлния 
cъвeт нa AИKБ, нa Oбщecтвeния cъвeт пo Oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa и нeдeĸлapиpaнaтa 
зaeтocт и дp. 
Koнĸypcът имa зa цeл дa oтĸpoи и нaгpaди вoдeщи инcтитyции и личнocти c aĸтивнa пoзиция и пpинoc в oгpaничaвaнeтo 
нa cивитe пpaĸтиĸи. Taĸa зa пopeднa гoдинa AИKБ пooщpявa пpeдпpиeмaнeтo нa aĸтивни дeйcтвия в бopбaтa c 
нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa и пoпyляpизиpa гpaдивнaтa poля нa бизнeca в oбщecтвoтo зa пoдoбpявaнe нa coциaлнo-
иĸoнoмичecĸaтa cpeдa. Haгpaдитe ca чacт oт цялocтнaтa дeйнocт нa AИKБ зa пoвишaвaнe oбщecтвeнaтa нeтъpпимocт ĸъм 
нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa, пooщpявaнe пpeдпpиeмaнeтo нa aĸтивни дeйcтвия в тaзи пocoĸa и пoпyляpизиpaнe 
гpaдивнaтa poля нa бизнeca в oбщecтвoтo зa пoдoбpявaнe нa coциaлнo-иĸoнoмичecĸaтa cpeдa. 
 
В. Банкеръ 
 
√ За девета поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България връчи годишните награди „Икономика 
на светло“.  
Министерският съвет на България, Агенцията по заетостта и предаването „Денят с Веселин Дремджиев“ са големите 
победители в Националния конкурс „Икономика на светло“, който Асоциация на индустриалния капитал в България 
организира ежегодно. Наградите, които се провеждат за девети път, се връчват в три категории - „За нормативен акт или 
административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За 
личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика“. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ОБУЧИ И КОНСУЛТИРА НАД 450 ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕДЕКЛАРИРАНАТА 
ЗАЕТОСТ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обучи и консултира над 450 предприятия и почти 4100 лица за 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Освен обученията АИКБ е изготвила и предложения за 
законодателни промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост, като сред основните са изработване и 
въвеждане на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, промени в социално-осигурителната 
отговорност на работодателя и работника и връщане на справедливостта и доверието в пенсионно-осигурителната 
система. Като допълнение Асоциацията е разработила и 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните 
институции, имащи отношение към тези процеси. Това стана ясно след проведената заключителна пресконференция по 
проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и 
превенция на недекларираната заетост“. 
„Знаете, че вече 20 години борбата със сивия сектор е сред най-важните приоритетите на АИКБ. Недекларираната 
заетост става все по-трудно управляема с навлизането на новите форми на заетост, като работа на непълно 
работно време, работа с множество изпълнители, предоставяне на работна сила посредством интернет 
платформи, изграждащи мрежа от висококвалифицирани и специализирани професионалисти и други. Силно вярвам, 
че с реализирането на настоящия проект сме успели да създадем утвърден инструмент за измерването на 
недекларираната заетост – Под-индекс на недекларираната заетост, и да разработим подходящи нови мерки и 
инструменти, които да постигнат резултат, представящ България в положителна светлина, а защо не и да дадем 
пример за добри практики на нашите европейски партньори“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Под-индексът „Заетост на светло“ е част Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва числово 
стойността на светлата част от икономиката в страната. Разработеният нов Под-индекс се фокусира само върху сивите 
практики, свързани с трудовия пазар. Той се състои от два компонента – статистически и социологически, като 
подкомпонентите, които ги съставят се развиват успоредно с технологичното развитие. Първото измерване на под-
индекса показа, че заетостта на светло е 78,31 процента. 
Навлизат нови форми на разплащания, на управление на бизнеса, нови форми на труд. Инструментите на АИКБ са 
иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на неформалната икономика, както у нас, така и 
на европейско равнище. 
Основната цел на реализирания проект е свеждане до минимум на недекларирания труд и създаване на качествени и 
устойчиви работни места, въз основа на пилотни мерки и инструменти, специално създадени при изпълнението на 
проекта. 
„Свидетел съм на усилията на АИКБ за ограничаване на неформалната икономика още от 2009 г. Борбата с нея не е 
само на Асоциацията, тя е и на институциите и цялото общество. Включването на държавните органи показа 
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ясно, че съвместните дейности не само могат, но и дават много добри резултати в ограничаването на сивите 
практики. И с радост мога да кажа, че предложенията на АИКБ намират отражение в много стратегически 
документи на МТСП. Министерството вижда във Ваше лице изключителен партньор, защото вярваме, че светлият 
бизнес е този, който трябва да задава правилата за подобряване на трудово-правните отношения“, заяви 
заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 

„Всяка мярка и действие към 
елиминиране на нелоялните 
практики е основополагаща за 
просперитета на обществото ни, 
повишаването на доходите и 
конкурентоспособността на 
бизнеса. Напълно сме съгласни и 
подкрепяме препоръките на АИКБ 
за увеличаване капацитета на 
Агенция по заетостта и тези 
свързани с работата на 
контролните институции. 
Ежегодно в дейността си 
залагаме мярка за ограничаване 
на недекларираната заетост и 
през тази година отново сме 

планирали интензивни проверки за възпирането ѝ. Вярвам, че със съвместни действия ще успеем“, каза 
изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова. 
Проектът на АИКБ включва широко партньорство с основните участници в процеса на ограничаване и превенция на 
недекларирания труд. Основен партньор е КНСБ, а при разработването на различни мерки и инструменти, анализи и 
доклади АИКБ си е сътрудничила с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта. 
„КНСБ застана до АИКБ при първия подаден сигнал с искане за съвместна работа. Недекларираната заетост не е 
проблем на деня, това е проблем на бъдещето. Най-важната ни задача е да променим обществените нагласи и да 
насърчим нетърпимостта към нея“, допълни вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков. 
АИКБ пое ангажимент да предостави предложенията за законодателни промени и допълнения на председателя на 
Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание г-н Искрен Арабаджиев, както и до 
всички останали заинтересовани страни с цел продължаване на работата и постигана на устойчиви резултати в борбата с 
недекларираната заетост. 
 
БТА 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България обучи и консултира над 450 предприятия за ограничаване и 
превенция на недекларираната заетост  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обучи и консултира над 450 предприятия и почти 4100 лица за 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Освен обученията АИКБ е изготвила и предложения за 
законодателни промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост, като сред основните са изработване и 
въвеждане на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, промени в социално-осигурителната 
отговорност на работодателя и работника и връщане на справедливостта и доверието в пенсионно-осигурителната 
система, съобщиха от Асоциацията. 
Като допълнение Асоциацията е разработила и 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните 
институции, имащи отношение към тези процеси. Това стана ясно след проведената заключителна пресконференция по 
проекта "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на 
недекларираната заетост".  
"Знаете, че вече 20 години борбата със сивия сектор е сред най-важните приоритетите на АИКБ. Недекларираната заетост 
става все по-трудно управляема с навлизането на новите форми на заетост, като работа на непълно работно време, 
работа с множество изпълнители, предоставяне на работна сила посредством интернет платформи, изграждащи мрежа 
от висококвалифицирани и специализирани професионалисти и други. Силно вярвам, че с реализирането на настоящия 
проект сме успели да създадем утвърден инструмент за измерването на недекларираната заетост - Подиндекс на 
недекларираната заетост, и да разработим подходящи нови мерки и инструменти, които да постигнат резултат, 
представящ България в положителна светлина, а защо не и да дадем пример за добри практики на нашите европейски 
партньори", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Подиндексът "Заетост на светло" е част от Композитния индекс "Икономика на светло", чрез който АИКБ измерва 
числово стойността на светлата част от икономиката в страната. Разработеният нов подиндекс се фокусира само върху 
сивите практики, свързани с трудовия пазар. Той се състои от два компонента - статистически и социологически, като 
подкомпонентите, които ги съставят, се развиват успоредно с технологичното развитие. Първото измерване на 
подиндекса показа, че заетостта на светло е 78,31 процента.  
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Навлизат нови форми на разплащания, на управление на бизнеса, нови форми на труд. Инструментите на АИКБ са 
иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на неформалната икономика, както у нас, така и 
на европейско равнище.  
Основната цел на реализирания проект е свеждане до минимум на недекларирания труд и създаване на качествени и 
устойчиви работни места, въз основа на пилотни мерки и инструменти, специално създадени при изпълнението на 
проекта.  
Проектът на АИКБ включва широко партньорство с основните участници в процеса на ограничаване и превенция на 
недекларирания труд. Основен партньор е КНСБ, а при разработването на различни мерки и инструменти, анализи и 
доклади АИКБ си е сътрудничила с Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и Агенция по заетостта.  
АИКБ пое ангажимент да предостави предложенията за законодателни промени и допълнения на председателя на 
Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание Искрен Арабаджиев, както и до 
всички останали заинтересовани страни с цел продължаване на работата и постигане на устойчиви резултати в борбата с 
недекларираната заетост. 
 
БНР 
 
√ АИКБ: Делът на сивата икономика в България за 2020 година е 22,5% 
Делът на сивата икономика у нас по последни данни за 2020 година е 22,5%. Най-честите проявления на сивите практики 
са в областта на трудовите отношения и недекларираната заетост, обявиха от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
За последните 20 години, откакто бизнесорганизацията следи изследването на българската икономика, от укриването на 
данък печалба и работа без трудов договор или със скрити клаузи сивите практики се изместват към трудовите 
отношения и недекларираната заетост, заяви председателят на асоциацията Васил Велев. 
„Приходите в сивия сектор са източник и за плащане за корупционни практики. Ограничаването на сивата икономика е и 
ограничаване на корупционните практики.“ 
Парите в плик са най-масовото проявление на порочните практики с бърз резултат, но с дългосрочни проблеми, посочи 
зам.-социалният министър Иван Кръстев. 
„Борбата със сивата икономика минава през по-високи доходи, през по-добри условия на труд, през това светлите 
работодатели в лицето на българския бизнес да получим необходимото внимание и подкрепа, но също така да задаваме 
и стандарти, които всъщност ще променят трайно обществените нагласи.“ 
 
News.bg 
 
√ АИКБ атакува сивата икономика с 4 пакета от мерки 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлагат конкретни мерки в 4 пакета за ограничаване на 
сивата икономика. Мерките са адресирани до Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Главна инспекция 
по труда (ГИТ), Национална агенция по приходите (НАП) и Министерство на образованието (МОН). Предлагат се мерки в 
рамките на компетентността на институциите. 
Мерките представи председателят на АИКБ Васил Велев на пресконференция в хибриден формат по проекта 
"Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната 
заетост". 
Велев е убеден, че сивата икономика не вреди само на фиска, но и на морала в обществото. В резултат на нейното 
съществуване се случва така, че в някои сектори просперират хора не с успешен бизнес, а чрез измама. Когато 
просперират не най-добрите, отдадени и трудолюбиви хора, а просперират крадливите и лъжливите, това води и до лош 
морал в обществото. Това дори е по-голямата щета, отколкото щетата за фиска, смята шефът на АИКБ. 
Васил Велев обясни, че сивата икономика е в прицела на АИКБ вече близо 20 години. 
Почти половината от работещите хора са без трудов договор или с трудов договор със скрити клаузи за доплащане на 
ръка. Такива договори се срещат особено често в сферата на търговията, в строителството и селското стопанство, посочи 
Велев. 
През 2010 г. за първи път АИКБ изчислили композитния индекс на сивата икономика. Тогава светлата икономика била 
63.35%, но със съвместните усилия на всички страни в социалния диалог били постигнали несимволични резултати. 
През 2019 г. икономиката на светло вече била 78.54 процентни пункта, а през 2020 тя достига до 77.49% 
Най-честото проявление на сивите практики е в областта на трудовите отношения и недекларираната заетост. Появи се 
нов облик на сивата икономика - новите форми на труд, на недекларирана заетост. Причините на значителната част 
работещи на сиво са и недостатъчни реформи в ключови сектори - здравеопазване, правосъдие и вътрешен ред, открои 
Велев. 
Увеличаването на сивата икономика се подхранва и от разкъсването на връзката между осигурителния принос към 
пенсионната система и размера на получаваната пенсия. Тази връзка е разкъсана при почти половината пенсионери, 
обясни Велев. 
Той не е против да няма пенсионери под линията на бедност, но това не трябва да се случват чрез използване на 
пенсионно-осигурителната система. Изваждането под линията на бедност трябва да става със системата за социално 
подпомагане. Велев се надява да започне възстановяване на принципа на справедливостта в обвързването на 
осигурителния принос и размера на получената пенсия. 

https://news.bg/economics/sivata-ikonomika-u-nas-35.html
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Минималните заплати и тяхното административно определяне води до заличаване на разликата между 
нискоквалифицирани и средноквалифицирания труд. За различни минимални работни заплати за различните 
икономически дейности са се обединили работодателите и синдикатите. 
Недекларираната заетост има своя особен чар - парите в пликче. Сивата икономика гарантира един бърз резултат за 
момента, но за сметка на това много негативни последици за в бъдеще, заяви по време на пресконференцията зам.-
министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 
Едно от най-ефективните действия, свързани с преодоляване на феномена недекларирана заетост, е адекватна политика 
по доходите, подчерта той. 
Изпълнителният директор на Главна инспекция по труда Елена Аврамова отбеляза, че е нужно да се разшири 
капацитетът и да се увеличат инспекторските бройки в ГИТ. По думите й, колкото и инспектори да има, от ГИТ няма да 
могат да достигнат до всяко едно работно място. 
 
24 часа 
 
√ АИКБ обучи и консултира над 450 предприятия за ограничаване и превенция на недекларираната заетост 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обучи и консултира над 450 предприятия и почти 4100 лица за 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Освен обученията АИКБ е изготвила и предложения за 
законодателни промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост, като сред основните са изработване и 
въвеждане на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, промени в социално-осигурителната 
отговорност на работодателя и работника и връщане на справедливостта и доверието в пенсионно-осигурителната 
система. Като допълнение Асоциацията е разработила и 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните 
институции, имащи отношение към тези процеси. Това стана ясно след проведената заключителна пресконференция по 
проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и 
превенция на недекларираната заетост“. 
„Знаете, че вече 20 години борбата със сивия сектор е сред най-важните приоритетите на АИКБ. Недекларираната заетост 
става все по-трудно управляема с навлизането на новите форми на заетост, като работа на непълно работно време, 
работа с множество изпълнители, предоставяне на работна сила посредством интернет платформи, изграждащи мрежа 
от висококвалифицирани и специализирани професионалисти и други. Силно вярвам, че с реализирането на настоящия 
проект сме успели да създадем утвърден инструмент за измерването на недекларираната заетост – Под-индекс на 
недекларираната заетост, и да разработим подходящи нови мерки и инструменти, които да постигнат резултат, 
представящ България в положителна светлина, а защо не и да дадем пример за добри практики на нашите европейски 
партньори“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Под-индексът „Заетост на светло“ е част Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва числово 
стойността на светлата част от икономиката в страната. Разработеният нов Под-индекс се фокусира само върху сивите 
практики, свързани с трудовия пазар. Той се състои от два компонента – статистически и социологически, като 
подкомпонентите, които ги съставят се развиват успоредно с технологичното развитие. Първото измерване на под-
индекса показа, че заетостта на светло е 78,31 процента. 
Навлизат нови форми на разплащания, на управление на бизнеса, нови форми на труд. Инструментите на АИКБ са 
иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на неформалната икономика, както у нас, така и 
на европейско равнище. 
Основната цел на реализирания проект е свеждане до минимум на недекларирания труд и създаване на качествени и 
устойчиви работни места, въз основа на пилотни мерки и инструменти, специално създадени при изпълнението на 
проекта. 
„Свидетел съм на усилията на АИКБ за ограничаване на неформалната икономика още от 2009 г. Борбата с нея не е само 
на Асоциацията, тя е и на институциите и цялото общество. Включването на държавните органи показа ясно, че 
съвместните дейности не само могат, но и дават много добри резултати в ограничаването на сивите практики. И с радост 
мога да кажа, че предложенията на АИКБ намират отражение в много стратегически документи на МТСП. 
Министерството вижда във Ваше лице изключителен партньор, защото вярваме, че светлият бизнес е този, който трябва 
да задава правилата за подобряване на трудово-правните отношения“, заяви заместник-министърът на труда и 
социалната политика Иван Кръстев. 
„Всяка мярка и действие към елиминиране на нелоялните практики е основополагаща за просперитета на обществото 
ни, повишаването на доходите и конкурентоспособността на бизнеса. Напълно сме съгласни и подкрепяме препоръките 
на АИКБ за увеличаване капацитета на Агенция по заетостта и тези свързани с работата на контролните институции. 
Ежегодно в дейността си залагаме мярка за ограничаване на недекларираната заетост и през тази година отново сме 
планирали интензивни проверки за възпирането ѝ. Вярвам, че със съвместни действия ще успеем“, каза изпълнителният 
директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова. 
Проектът на АИКБ включва широко партньорство с основните участници в процеса на ограничаване и превенция на 
недекларирания труд. Основен партньор е КНСБ, а при разработването на различни мерки и инструменти, анализи и 
доклади АИКБ си е сътрудничила с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта. 
„КНСБ застана до АИКБ при първия подаден сигнал с искане за съвместна работа. Недекларираната заетост не е проблем 
на деня, това е проблем на бъдещето. Най-важната ни задача е да променим обществените нагласи и да насърчим 
нетърпимостта към нея“, допълни вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков. 
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АИКБ пое ангажимент да предостави предложенията за законодателни промени и допълнения на председателя на 
Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание г-н Искрен Арабаджиев, както и до 
всички останали заинтересовани страни с цел продължаване на работата и постигана на устойчиви резултати в борбата с 
недекларираната заетост. 
 
ТВ Европа 
 
√ АИКБ: 22% е делът на недекларираната заетост у нас 
С 8% е спаднал делът на сивата икономика от 2010 година насам. Така тя заема 22% от пазара на труда у нас, сочат данни 
на работодателските организации. Най-некоректно е декларирането на доходите в сектори като земеделие и 
животновъдство, строителство, шивашки услуги, текстил, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Според 
Асоциацията на индустриалния капитал в България ниското заплащане и квалификация на работещите в тези сектори, е 
предпоставка за сключване на некоректни договори.   
За повече информация вижте видеото. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Защо все още масово се работи на сиво и как да се изсветли и заетостта: рецептите на АИКБ  
Спасението е в реформите и адекватната политика по доходите 
Най-честата проява на сивите практики е в трудовите отношения и недекларираната заетост. Като абсолютен обем, 
размер, тази практика може да бъде изместена от други, по-редки, но с по-големи абсолютни стойности сиви практики, 
на ръба на корупционните, но като честота на проявление това е най-често срещаната сива практика. Появи се и нов 
облик на недекларирана заетост с въвеждането на новите форми на труд. 
Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев при представянето на 
проекта "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на 
недекларираната заетост", предаде БТА. 
Причините за значителната част работещи на сиво са липсата на реформи или недостатъчни такива в здравеопазването, 
защитата на конкуренцията, правосъдие и вътрешен ред, каза Велев и допълни, че те могат да се преодолеят само със 
законови мерки чрез разработване на нови инструменти и информационни кампании. 
"Знаете, че вече 20 години борбата със сивия сектор е сред най-важните приоритетите на АИКБ. Недекларираната заетост 
става все по-трудно управляема с навлизането на новите форми на заетост, като работа на непълно работно време, 
работа с множество изпълнители, предоставяне на работна сила посредством интернет платформи, изграждащи мрежа 
от висококвалифицирани и специализирани професионалисти и други", коментира Велев. 
АИКБ е обучила и консултирала над 450 предприятия и почти 4100 лица за ограничаване и превенция на 
недекларираната заетост. Освен обученията работодателската организация е изготвила и предложения за законодателни 
промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост. 
Организацията разработва инструмент за измерване на недекларираната заетост - Подиндекс на недекларираната 
заетост, като намерението е да се стигне до подходящи нови мерки и инструменти за добри практики. Фокусът е само 
върху сивите практики, свързани с трудовия пазар. Той се състои от два компонента - статистически и социологически, 
като подкомпонентите, които ги съставят, се развиват успоредно с технологичното развитие. Първото измерване на 
подиндекса показа, че заетостта на светло е 78,31 процента. 
Велев посочи, че с реализирането на проекта е направен анализ на тесните места и са предложени мерки за 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост в областта на социално-осигурителната и пенсионната система, за 
укрепване на капацитета на контролните органи. Предложени са мерки в четири пакета, адресирани до социалното 
министерство, инспекцията по труда, НАП и до образователното министерство. 
Зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев заяви, че недекларираната заетост е най-масовият и най-
рисков елемент от сивата икономика, който трудно се контролира. Това са парите в пликчета, недекларираната заетост 
гарантира бърз резултат на момента за сметка на много негативни последици поради липсата на подходящ осигурителен 
доход, загуба на трудови и социални права. От това са ощетени главно работниците и служителите, но щети има и за 
коректния бизнес, каза заместник-министърът. 
Според него едно от най-ефективните действия, свързани с преодоляването на феномена недекларирана заетост е и 
адекватната политика по доходите. Административното определяне на минималната работна заплата (МРЗ) е един от 
малкото инструменти на държавата, за да влияе на политиката по доходи, допълни той. 
Кръстев изтъкна, че пътят и на европейско ниво, с преговорите по отношение на директивата за адекватни МРЗ, която се 
очаква скоро да бъде приета, водят в посока, която да даде допълнителна възможност на държавата, синдикатите и 
работодателите да договарят ясни критерии, на база на които ще бъде определян бъдещият размер на МРЗ. По думите 
му още по-добре би било, защото в контекста на тази директива се разглежда и колективното трудово договаряне, да се 
насърчава и браншовото, а понякога и на ниво отделни предприятия според спецификата им, колективно договаряне. 
Кръстев каза, че това ще доведе до диференциация в нивата на възнаграждения, за да не се получава сегашният 
негативен резултат с минималната пенсия в осигурителната системата. 
Елена Аврамова - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", заяви, че от Агенцията 
възприемат като висока оценка препоръката по проекта за разширяване на капацитета й и увеличаване на 
инспекторските бройки. Даваме си сметка обаче, че колкото и инспектори да имаме, ние няма да можем да достигнем 

https://www.tvevropa.com/2022/03/aikb-22-e-delat-na-nedeklariranata-zaetost-u-nas/
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до всяко работно място, но в партньорство, намирайки нови подходи за контрол и надзор, ще се опитаме да стигнем до 
всеки работещ и работодател, заяви Аврамова. Тя съобщи, че всяка година в плана на инспекциите се залага мярка, 
свързана с недекларираната заетост, като стремежът е при всяка проверка да се следи за това дали хората, заварени на 
място, разполагат с трудови договори. 
И тази година са заложени съвместни действия с други контроли органи и интензивни проверки в секторите, които са 
рискови по недекларирана заетост, като се стремим да извършваме последващ контрол на работодателите, при които 
сме установили в предходни проверки, че са извършили нарушения в този аспект, каза Аврамова. 
Пламен Нанков - вицепрезидент на КНСБ, заяви, че вече има обществена нетърпимост по темата за недекларираната 
заетост. Той съобщи, че 1860 работници вече са обучени по темите на трудовото и осигурителното право, те са запознати 
с причините и вредите от недекларираната заетост. В някаква степен решихме проблема с недекларираната заетост, но 
за сметка се появиха нови форми, допълни той, като визира договорите на четири часа. Никой в тази държава не работи 
четири часа, заяви Нанков. 
 
Дарик 
 
√ Васил Велев: Появи се и нов облик на недекларирана заетост 
Най-честата проява на сивите практики е в трудовите отношения и недекларираната заетост. Като абсолютен обем, 
размер, тази практика може да бъде изместена от други, по-редки, но с по-големи абсолютни стойности сиви практики, 
на ръба на корупционните, но като честота на проявление това е най-често срещаната сива практика. Появи се и нов 
облик на недекларирана заетост с въвеждането на новите форми на труд. Това каза председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев при представянето на проекта "Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост". 
Причините за значителната част работещи на сиво са липсата на реформи или недостатъчни такива в здравеопазването, 
защитата на конкуренцията, правосъдие и вътрешен ред, каза Велев и допълни, че те могат да се преодолеят само със 
законови мерки чрез разработване на нови инструменти и информационни кампании. 
Велев посочи, че с реализирането на проекта е направен анализ на тесните места и са предложени мерки за 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост в областта на социално-осигурителната и пенсионната система, за 
укрепване на капацитета на контролните органи. Предложени са мерки в четири пакета, адресирани до социалното 
министерство, инспекцията по труда, НАП и до образователното министерство. 
Иван Кръстев - зам.-министър на труда и социалната политика, заяви, че недекларираната заетост е най-масовият и най-
рисков елемент от сивата икономика, който трудно се контролира. Това са парите в пликчета, недекларираната заетост 
гарантира бърз резултат на момента за сметка на много негативни последици поради липсата на подходящ осигурител 
доход, загуба на трудови и социални права. От това са ощетени главно работниците и служителите, но щети има и за 
коректния бизнес, каза заместник-министърът. 
 
Pariteni.bg 
 
√ АИКБ: Делът на сивата икономика у нас е над 20% за 2020г. 
Парите в плик са най-масовото проявление на порочните практики с бърз резултат  
Делът на сивата икономика у нас по последни данни за 2020 година е 22,5%. Най-честите проявления на сивите практики 
са в областта на трудовите отношения и недекларираната заетост, обявиха от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
За последните 20 години, откакто бизнесорганизацията следи изследването на българската икономика, от укриването на 
данък печалба и работа без трудов договор или със скрити клаузи сивите практики се изместват към трудовите 
отношения и недекларираната заетост, заяви председателят на асоциацията Васил Велев. 
„Приходите в сивия сектор са източник и за плащане за корупционни практики. Ограничаването на сивата икономика е и 
ограничаване на корупционните практики.“ 
Парите в плик са най-масовото проявление на порочните практики с бърз резултат, но с дългосрочни проблеми, посочи 
зам.-социалният министър Иван Кръстев. 
„Борбата със сивата икономика минава през по-високи доходи, през по-добри условия на труд, през това светлите 
работодатели в лицето на българския бизнес да получим необходимото внимание и подкрепа, но също така да задаваме 
и стандарти, които всъщност ще променят трайно обществените нагласи.“ 
 
Novini 24/7 
 
√ Васил Велев: Появи се и нов облик на недекларирана заетост 
Най-честата демонстрация на сивите практики е в трудовите връзки и недекларираната претовареност. Като безспорен 
размер, размер, тази процедура може да бъде изместена от други, по-редки, само че с по-големи безспорни стойности 
сиви практики, на ръба на корупционните, само че като периодичност на проявяване това е най-често срещаната сива 
процедура. Появи се и нов образ на недекларирана претовареност с въвеждането на новите форми на труд. Това 
сподели ръководителят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев при представянето на 
плана "Подобряване достъпа до претовареност и качеството на работните места посредством ограничение и 
предварителна защита на недекларираната претовареност ". 
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Причините за забележителната част работещи на сиво са неналичието на промени или незадоволителни такива в 
опазването на здравето, отбраната на конкуренцията, правораздаване и вътрешен ред, сподели Велев и добави, че те 
могат да се преодолеят единствено със законови ограничения посредством създаване на нови принадлежности и 
осведомителни акции. 
Велев уточни, че с реализирането на плана е изработен разбор на тесните места и са препоръчани ограничения за 
ограничение и предварителна защита на недекларираната претовареност в региона на социално-осигурителната и 
пенсионната система, за подсилване на потенциала на контролните органи. Предложени са ограничения в четири пакета, 
адресирани до общественото министерство, инспекцията по труда, Национална агенция за приходите и до 
просветителното министерство. 
Иван Кръстев - зам.-министър на труда и обществената политика, съобщи, че недекларираната претовареност е най-
масовият и най-рисков детайл от сивата стопанска система, който мъчно се управлява. Това са парите в пликчета, 
недекларираната претовареност подсигурява бърз резултат на момента за сметка на доста отрицателни последствия 
заради неналичието на подобаващ застраховател приход, загуба на трудови и обществени права. От това са ощетени 
основно служащите и чиновниците, само че вреди има и за правилния бизнес, сподели заместник-министърът. 
 
Dot.bg 
 
√ АИКБ обучи и консултира над 450 предприятия за ограничаване и превенция на недекларираната заетост 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обучи и консултира над 450 предприятия и почти 4100 лица за 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Освен обученията АИКБ е изготвила и предложения за 
законодателни промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост, като сред основните са изработване и 
въвеждане на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, промени в социално-осигурителната 
отговорност на работодателя и работника и връщане на справедливостта и доверието в пенсионно-осигурителната 
система. Като допълнение Асоциацията е разработила и 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните 
институции, имащи отношение към тези процеси. Това стана ясно след проведената заключителна пресконференция по 
проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и 
превенция на недекларираната заетост“. 
„Знаете, че вече 20 години борбата със сивия сектор е сред най-важните приоритетите на АИКБ. Недекларираната заетост 
става все по-трудно управляема с навлизането на новите форми на заетост, като работа на непълно работно време, 
работа с множество изпълнители, предоставяне на работна сила посредством интернет платформи, изграждащи мрежа 
от висококвалифицирани и специализирани професионалисти и други. Силно вярвам, че с реализирането на настоящия 
проект сме успели да създадем утвърден инструмент за измерването на недекларираната заетост – Под-индекс на 
недекларираната заетост, и да разработим подходящи нови мерки и инструменти, които да постигнат резултат, 
представящ България в положителна светлина, а защо не и да дадем пример за добри практики на нашите европейски 
партньори“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Под-индексът „Заетост на светло“ е част Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва числово 
стойността на светлата част от икономиката в страната. Разработеният нов Под-индекс се фокусира само върху сивите 
практики, свързани с трудовия пазар. Той се състои от два компонента – статистически и социологически, като 
подкомпонентите, които ги съставят се развиват успоредно с технологичното развитие. Първото измерване на под-
индекса показа, че заетостта на светло е 78,31 процента. 
Навлизат нови форми на разплащания, на управление на бизнеса, нови форми на труд. Инструментите на АИКБ са 
иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на неформалната икономика, както у нас, така и 
на европейско равнище. 
Основната цел на реализирания проект е свеждане до минимум на недекларирания труд и създаване на качествени и 
устойчиви работни места, въз основа на пилотни мерки и инструменти, специално създадени при изпълнението на 
проекта. 
„Свидетел съм на усилията на АИКБ за ограничаване на неформалната икономика още от 2009 г. Борбата с нея не е само 
на Асоциацията, тя е и на институциите и цялото общество. Включването на държавните органи показа ясно, че 
съвместните дейности не само могат, но и дават много добри резултати в ограничаването на сивите практики. И с радост 
мога да кажа, че предложенията на АИКБ намират отражение в много стратегически документи на МТСП. 
Министерството вижда във Ваше лице изключителен партньор, защото вярваме, че светлият бизнес е този, който трябва 
да задава правилата за подобряване на трудово-правните отношения“, заяви заместник-министърът на труда и 
социалната политика Иван Кръстев. 
„Всяка мярка и действие към елиминиране на нелоялните практики е основополагаща за просперитета на обществото 
ни, повишаването на доходите и конкурентоспособността на бизнеса. Напълно сме съгласни и подкрепяме препоръките 
на АИКБ за увеличаване капацитета на Агенция по заетостта и тези свързани с работата на контролните институции. 
Ежегодно в дейността си залагаме мярка за ограничаване на недекларираната заетост и през тази година отново сме 
планирали интензивни проверки за възпирането ѝ. Вярвам, че със съвместни действия ще успеем“, каза изпълнителният 
директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова. 
Проектът на АИКБ включва широко партньорство с основните участници в процеса на ограничаване и превенция на 
недекларирания труд. Основен партньор е КНСБ, а при разработването на различни мерки и инструменти, анализи и 
доклади АИКБ си е сътрудничила с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта. 
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„КНСБ застана до АИКБ при първия подаден сигнал с искане за съвместна работа. Недекларираната заетост не е проблем 
на деня, това е проблем на бъдещето. Най-важната ни задача е да променим обществените нагласи и да насърчим 
нетърпимостта към нея“, допълни вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков. 
АИКБ пое ангажимент да предостави предложенията за законодателни промени и допълнения на председателя на 
Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание г-н Искрен Арабаджиев, както и до 
всички останали заинтересовани страни с цел продължаване на работата и постигана на устойчиви резултати в борбата с 
недекларираната заетост. 
 
БТА 
 
√ Членовете на Общото събрание на АИКБ обсъдиха мерките за подкрепа на бизнеса  
Членовете на Общото събраниe на Асоциацията 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, съобщиха от Асоциацията. 
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 предизвикателствата 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 
работата 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, цитиран в прессъобщението на АИКБ. 
Общото събрание на АИКБ прие 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. 
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 на сто, 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 малките и средните предприятия, 
така и на проектите със значим обществен интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на 
енергийни, индустриални мощности, а също и инфраструктурни проекти.  
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Investor.bg 
 
√ АИКБ потвърди позиция за запазване на данъчния модел и курс към еврозоната 
Бизнесът поиска от държавата мерки за подкрепа в борбата с икономическите последици от струпалите се кризи 
Макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три основни направления. Това според 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) са запазване на данъчния модел, ефективен контрол над 
публичните разходи и дружествата с монополно положение на пазара и курс към еврозоната.  
Общото събрание на организацията е одобрило и приоритетите в дейността си до 2024 г. 
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.  
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. 
Работодателската организация 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. 
Членовете на Общото събраниe на асоциацията са обсъдили 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. 
 
Икономически живот  
 
√ Запазване на данъчния модел и влизане в Еврозоната, поиска АИКБ от управлението 
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. Това е позицията на АИКБ, изразена по време на Общото събраниe на Асоциация на индустриалния 
капитал в България. 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, 
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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. 
„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“, заявява председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
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 е увеличен и съставът на Националния и Контролния 
съвет на АИКБ. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Кирил Петков: България предлага общ подход за справяне с високите цени на газа за целия ЕС 
Европейската комисия е включила предложението на България за общ подход спрямо високите цени на 
енергоносителите в дневния си ред тази седмица. Това заяви премиерът Кирил Петков преди началото на заседанието 
на кабинета. 
Петков изтъкна, че повишаването на цените у нас се дължи на високите цени на горивата и на газа на световните пазари, 
тоест става дума за инфлация, която ни залива отвън. Затова правителството е разработило конкретни мерки, които ще се 
обсъдят с европейските партньори. 
Българското предложение към ЕК предвижда: 

• съвместно закупуване на газ през един преговорен екип за целия ЕС, така че да се използва общата пазарна 
сила 

• ако цената, която се договори е над 50 евро на мегаватчас, да се направи механизъм в рамките на ЕС, който 
да постигне цена до 50 евро на мегават час 

• координирано намаляване на акциза за горивата 

• засилен диалог с доставчиците на втечнен газ, за да се подсигури и втори сценарий за доставки 

• запълване на газохранилищата в ЕС до 90% преди следващата зима 
Очаква се българското предложение да бъде обсъдено в четвъртък. 
Кабинетът ще разгледа днес удължаването на четирите програми за компенсации на бизнеса заради високите цени на 
тока. С тях се увеличава таванът на компенсациите - от 250 лв. на 300 лв. 
"Работим заено, за да направим така, че тази външна криза, която заля Европа, да може да е поносима за българския 
бизнес." - каза Петков. 
 
√ 100 дни управление на Кирил Петков: Кризи, цели, предизвикателства 
Правителството на Кирил Петков - 99-ото българско правителство, се сблъска с няколко сериозни кризи още в началото 
на своето управление. 
Кабинетът положи клетва пред Народното събрание на 13 декември 2021 година - когато страната беше на прага на 
петата ковид вълна. Една от първите му задачи беше да изготви нов план за управление на ковид кризата - представен 
точно месец след като правителството встъпи в длъжност. В него бяха заложени нови етапи за действие и ново 
разделение по райони. 
Правителството на Петков въведе и бонуси за ваксинация за пенсионерите, но не успя да увеличи осезаемо процента на 
ваксинираните българи. 5 месеца след въвеждането му беше отменен окончателно зеленият сертификат, въведен от 
служебното правителство, който също не успя да допринесе съществено за ръст на ваксинирането. 
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В края на февруари, когато обществото си отдъхваше от очевидно отстъпващата ковид вълна, кабинетът Петков се 
изправи пред ново, още по-сериозно предизвикателство - войната в Украйна. 
Още в първия ден - 24 февруари - макар и трудно и след няколкочасови дебати - парламентът прие декларация, с която 
осъди агресивните действия на Руската федерация. Най-проблемна се оказа частта за санкциите срещу Русия, която в 
крайна сметка беше приета без гласовете на БСП и "Възраждане". 
Правителството от самото начало е много внимателно в коментарите по темата за военна помощ за Украйна. Миналата 
седмица кабинетът реши да изпратим хуманитарна и военно-логистична помощ за Киев. България и Съединените 
американски щати не са обсъждали изпращането на въоръжения от София за Киев. Това обяви премиерът Кирил Петков, 
след като се срещна с министъра на отбраната на САЩ Лойд Остин. 
Преди визитата на Остин Държавният департамент на САЩ и световни медии съобщиха, че Вашингтон работи с 
партньори от НАТО да бъдат изпратени ПВО системи съветски тип за Украйна. Президентът Румен Радев коментира, че 
това би било въвличане на България във войната и който вземе такова решение, трябва да обясни рисковете пред 
обществеността. 
Войната в Украйна стана причина и за първата смяна в кабинета "Петков" - заради позициите си с поста си се раздели 
министърът на отбраната Стефан Янев. Първоначално за мястото му беше предложен Тодор Тагарев, но след 
разногласия в управляващата коалиция в крайна сметка беше назначен Драгомир Заков, който беше постоянен 
представител на България в НАТО. 
България вероятно няма да се включи в евентуална забрана на ЕС на вноса на руски природен газ и петрол, ако такова 
предложение бъде внесено. Страната ни е сред най-зависимите от газовите доставки от Русия държави в Европа. Затова 
правителството едва ли ще подкрепи европейско ембарго. Премиерът Петков нееднократно подчерта, че се работи 
приоритетно по интерконекторната връзка с Гърция, по която страната ни очаква азерски газ през септември. 
Именно цените на енергоресурсите бяха друг от сериозните проблеми още в началото на мандата на правителството. В 
края на миналата година кабинетът изненадващо одобри мораториум върху цените на тока, парното и водата от 1 
януари. Така цените за битовите потребители са замразени до края на март. Бизнесът обаче купува на цените, 
определени от свободния пазар. Заради шоковите цени на тока и газа от последните месеци правителството реши да 
компенсира бизнеса. Не е ясно какво ще се случи с цените и за битовите потребители след 1 април - "Булгаргаз" вече 
поиска рекордно увеличение от 58% на цената на газа от април. 
На фона на всички тези кризи в края на миналата седмица за 24 часа беше арестуван бившият премиер Бойко Борисов, 
задържани бяха и медийният му съветник Севделина Арнаудова и бившият финансов министър Владислав Горанов. 
Първоначално МВР съобщи, че се извършва „мащабна операция на Главна дирекция "Национална полиция" по линия на 
Европейската прокуратура, която разследва злоупотреби с европейски средства", както и че са били задържани четирима 
души: Борисов, Горанов, Арнаудова и бившата председателка на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова. 
От прокуратурата обявиха, че няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения. 
От думите на адвоката на Борисов Менко Менков пък стана ясно, че бившият премиер е бил задържан въз основа на 
текст от Наказателния кодекс за изнудване. По-късно стана ясно, че става въпрос за бизнесмена с повдигнати обвинения 
Васил Божков и че премиерът Петков е свидетелствал пред МВР. Предстоят разпити пред следовател на Кирил Петков, 
финансовия и вътрешния министър. В разгара на скандала премиерът обвини прокуратурата в "саботаж". 
Именно смяната на главния прокурор е една от главните задачи, които си постави кабинетът "Петков". Правосъдният 
министър Надежда Йорданова внесе във Висшия съдебен съвет предложението за освобождаване от длъжност на Иван 
Гешев - за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват 
престижа на съдебната власт. Разглеждането на искането беше отложено единодушно, за да се изработят процедурни 
правила. 
Кабинетът "Петков" засега остава с по-високо доверие, отколкото недоверие - 35% положителни срещу 23% отрицателни 
оценки, според "Алфа рисърч". Оценката, която засега му пишат избирателите, е добър 3.75. 
 
√ ГДНП предава на прокуратурата материалите от проверката за цената на електроенергията 
Налице са данни за престъпление по смисъла на чл. 219 от НК, съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".  
Проверката започна през септември 2021 г. и бе инициирана след сигнал за необосновано висока цена на 
електроенергията, предлагана на платформата за търговия на Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден 
напред“. Обект на проверката бе периодът между месеците юни и август 2021 година, когато цената е варирала в широк 
диапазон и в някои часове е достигала до 400 лв. за MWh. 
От страна на ГД „Национална полиция“ бе изискана информация от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), 
от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), „ТЕЦ Марица изток 2“ и Българската независима енергийна борса 
(БНЕБ). Бе създадена и работна група между експерти от ГДНП и КЕВР, която извърши проверка и направи анализ на 
предоставените документи. 
Според данните до момента е изяснено, че съществува реална възможност БЕХ ЕАД, което е предприятие с 
преобладаващо държавно участие и господстващо положение на пазара на едро на електроенергия, чрез определено 
дъщерно дружество, да намалява или преустановява предоставянето на ликвидност за пазара „Ден напред". Установено 
е също така, че за периода от 15.07.2021 г. до 3.08.2021 г. са работили само две генериращи мощности на „ТЕЦ Марица 
изток 2", а след 4.08.2021 г. постепенно са включени и останалите генериращи мощности, при което двойно се е 
увеличила произведената и включена в електроенергийната система електроенергия и цената бележи рязък спад в края 
на периода – от 300 на 180 лв., при включени 5 генериращи блока на „ТЕЦ Марица изток 2". Анализът на тази 
информация води до заключение, че невключването на генериращи мощности в електроенергийната система на 

https://bntnews.bg/news/kiril-petkov-izpraveni-sme-za-poreden-pat-pred-absolyuten-sabotazh-ot-prokuraturata-1188934news.html
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България е довело до необосновано високи цени (т.н. Задържане на капацитет, съгласно Регламент (ЕС) 1227/2011 г.). 
Може да се направи и обосновано предположение, че длъжностни лица от „ТЕЦ Марица изток 2" са осъществили състава 
на престъпление по смисъла на чл. 219 от НК и от това са последвали значителни щети за предприятието, които в 
конкретния случаи се изразяват в нереализирана печалба. 
Работата по случая продължава. 
 
√ Петя Първанова подава оставка като председател на агенцията за бежанците 
Петя Първанова подава оставка като председател на Държавната агенция за бежанците. Това потвърди самата тя пред 
БНТ. 
По думите ѝ тази сутрин е повикана на разговор в Министерски съвет. По време на разговора е станало ясно, че 
съвместната работа не може да продължи. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат закриването на спецправосъдието 
Промените в Закона за съдебната власт, с които се закрива спецправосъдието, влизат за обсъждане в пленарната зала на 
Народното събрание. 
Специализираният съд и прокуратура не са постигнали заложените цели за 10-годишният период на действие със 
създаването им през 2011 година. Това посочват управляващите в мотивите си за поправките. Допълват, че 
спецправосъдието се е превърнало в политическа бухалка и създава допълнителни рискове за независимостта на 
съдебната власт и върховенството на правото. 
Проектът на закона вече беше одобрен на първо четене в ресорната парламентарна комисия, а против него гласуваха от 
ГЕРБ и ДПС. 
Промените предвиждат още да отпаднат кариерните бонуси за членовете на ВСС, главния прокурор и инспекторите от 
инспектората към ВСС. Създавали привилегия за съответните магистрати при възстановяването им на длъжност след 
приключване на мандата им, която им предоставя несправедливо преимущество за кариерно израстване пред 
останалите съдии и прокурори и следователи. 
Главният прокурор Иван Гешев вече обяви, че ако Народното събрание одобри промените той ще сезира 
Конституционния съд, защото по думите му зад проекта се крият нелегитимни интереси. 
Депутатите ще разгледат на първо четене и промени в Закона за висшето образование, свързани с възможността за 
съвместно обучение на студенти от две или повече български висши училища, както и с подготовката на докторанти в 
изпълнение на финансирани научно-изследователски проекти. 
Целта на новите текстове е да се повиши качеството и ефективността на висшето образование. 
В седмичната програма на парламента са и окончателните промени в Закона за българското гражданство, които 
предвиждат отпадането на практиката за издаване на т.нар. златни паспорти срещу инвестиции. Те трябва да бъдат 
разгледани като първа точка на заседанието на парламента в четвъртък. 
 
√ Комисия в НС обсъжда електронното правосъдие 
Електронното правосъдие ще обсъдят депутатите от комисията по електронно управление с представители на 
изпълнителната и съдебната власт. 
През лятото на 2021 г. Върховният касационен съд спря ползването на Единната информационна система на съдилищата. 
Най-общо възраженията на съдиите са, че част от процедурите са в противоречие със съществуващи законови практики, 
губи време и ги кара да се съобразяват с „предписани им от софтуерни специалисти действия в една програма“. 
Комисията ще трябва да реши и за поддържката на Единния портал за електронно правосъдие.Който в момента няма 
извънгаранционна поддръжка. 
Очаква се в комисията да дойдат министърът на електронното управление Божидар Божанов, министърът на 
правосъдието Надежда Йорданова, изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов и 
представители на Висшия съдебен съвет. 
 
√ Предложението на "Продължаваме промяната" за шеф на БНБ е Андрей Гюров 
Изтича срокът за номинации на нов управител 
Интервю на Таня Милушева и Марта Младенова с Венеция Нецова-Ангова 
Срокът за номинации на нов управител на БНБ изтича днес. Той беше удължен със седем дни, след като не беше 
получена нито една номинация досега. 
За поста е предложен председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров. Сред 
спряганите имена за позицията е и Любомир Каримански от "Има такъв народ". 
Мандатът на настоящия гуверньор Димитър Радев изтече през юли миналата година. 
"Нашето предложение от "Продължаваме промяната" е Андрей Гюров, въпреки че сигурно ще е в ущърб на нашата 
парламентарна група да загубим водача си". Това заяви в интервю за предаването "Преди всички" на програма 
"Хоризонт" Венеция Нецова-Ангова, член на две комисии в Народното събрание: 
"Небезизвестно е, че управляващото мнозинство не спази първия срок за номиниране на кандидат за БНБ. Това е 
обективен факт и това е факт, защото приемаме изключително сериозно тази позиция и това да намерим най-правилния 
човек, който да има необходимата експертиза, професионален опит и етика, така че да може следващите шест години да 
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води страната напред в банковия и финансовия сектор. Смятам, че е важно България да получи възможно най-добрия 
гуверньор, който наистина да следи за банковия надзор и да води страната към влизане в еврозоната. Позицията е много 
отговорна, а и сме във време, в което има война в Украйна, все още тлееща пандемия, енергийна криза в Европа и в 
света". 
Цялото интервю с Венеция Нецова-Ангова можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Две трети от болниците у нас работят при недостиг на лекари и медицински сестри 
Репортаж на Цветомир Милошов в предаването „12+3“ 
Две трети от болниците в страната работят при недостиг на лекари и медицински сестри, показва проучване на „Галъп 
интернешънъл болкан“ и специализирания сайт clinica.bg. Данните са от януари и февруари по информация от 69 
здравни заведения 
Най-търсените специалисти са анестезиолози, хирурзи, педиатри и кардиолози, съобщават болничните директори. 
Около 78% от лечебните заведения посочват, че трудно обезпечават 24-часова дейност и в следващите пет години може 
да се стигне до затваряне на болници. 
Основната мярка за справяне с кадровия недостиг, според  мениджърите, е по-доброто заплащане на медицинските 
сестри и на младите лекари. 
Междувременно председателят на Здравната комисия в парламента доц. Александър Тонев обяви, че предстои да се 
въведе експериментално финансиране на болничното лечение по диагностични групи. 
„Към края на годината ще бъде създаден проект за обществено обсъждане за преход от клинични пътеки към 
диагностично свързани групи, които евентуално в края на 2023 година под формата на пилотен проект в няколко избрани 
болници, като в групата ще попаднат университетски болници, областни болници, общински болници, частни болници, 
за да може да се получи максимално добра представа.“ 
 
√ НСИ: Ръст с 12,7% на разходите за заплати през последното тримесечие на 2021 г. 
По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2021 година общите 
разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,1% спрямо същото тримесечие на 
предходната година. 
В края на миналата година увеличаването на разходите за труд в индустрията е с 11,8%, в сферата на услугите - с 11,4%, а 
строителството с - с 14, на сто. 
По икономически дейности през периода октомври - декември 2021 година най-висок ръст на общите разходи за труд в 
България спрямо същия период на 2020-а година е регистриран в икономическите сектори "Административни и 
спомагателни дейности“ - със 17,9%, "Култура, спорт и развлечения“ - със 17,8% и "Хуманно здравеопазване и социална 
работа" - със 17,6%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в "Операции с недвижими имоти“ - с 2.3%, 
показват данните на НСИ. 
В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през четвъртото тримесечие 
на 2021 г. се увеличават с 12,7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват с 9,4%. 
По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. 
варират от повишение с цели 19,3% за сектор "Хуманно здравеопазване и социална работа“ до спад с 3.6% за "Операции 
с недвижими имоти“. 
 

Индекс на общите разходи на работодателите за труд (Календарно изгладени, 2016 = 100) 

 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101620142/izticha-srokat-za-nominacii-na-nov-upravitel-na-bnb
https://bnr.bg/post/101619972/dve-treti-ot-bolnicite-v-stranata-rabotat-pri-nedostig-na-lekari-i-medsestri
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√ БНБ предупреди за предпоставки на увеличаване на задлъжнялостта на домакинствата 
БНБ отново предупреди за явни предпоставки на увеличаване на задлъжнялостта на домакинствата заради ускорените 
темпове на кредитиране. 
БНБ определи ниво от 1,5% на антицикличния буфер, приложим към рисковите експозиции от 1-ви януари догодина, 
съобщиха от Централната банка.  
От октомври буферът е 1%, а дотогава - половин. Това е един от ключовите буфери за банките в условията на несигурна 
икономическа среда, като от Централната банка обръщат за пореден път внимание на ускорените темпове, с които 
растат кредитите за домакинствата, особено в сегмента "Жилищни кредити".  
Запазването на текущите темпове на кредитен растеж, при настоящите нива на реални лихвени проценти, създава 
предпоставки за увеличаване на задлъжнялостта, което, при вече ясно очертана тенденция към промяна на лихвения 
цикъл, може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да 
доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценки при потенциално влошаване на икономическите условия, 
допълват от БНБ. 
 
√ Единствен по рода си дигитален планетариум от април във Варна 
През април месец ще бъде поставен новият дигитален планетариум. Това каза за Радио Варна Свежина Димитрова, 
директор на Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“. Той ще бъде с много добро 
качество. Чрез многото клипове и филми посетителите ще си представят, че са в космоса, допълни Димитрова. 
Целия разговор на репортера ни Ваня Славова с нея бихте могли да чуете в прикачения звуков файл: 
Свежина Димитрова: Успоредно с атрактивния дигитален планетариум ще се ползва и оптическият. Всичко ще бъде 
достъпно за посетителите от май месец. Предвижда се ежедневен часови график с различни видове филми. 
През юни месец от Виена във Варна пристига една от 15-те реплики на скафандъра на Нийл Армстронг, костюмът, с който 
той стъпва на Луната и завинаги променя човешката история. 
В Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ предстои подмяна на столовете, които са 
от 1968 година, налице е съдействие от Община Варна и за целта са предвидени средства в бюджета за тази година. 
Много годишнини, свързани с физиката и астрономията, ще бъдат отбелязани във Варна, като вече тече регистрацията на 
участниците, а на 30 юни ще бъдат наградени призьорите. 
 
√ Отбелязваме Международния ден на метеорологията 
Днес отбелязваме Международния ден на метеорологията. Тази година мотото е „Ранното предупреждение и ранното 
действие за предотвратяване на бедствия“, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. 
Научна конференция за ранното предупреждение организират днес от Българската академия на науките. 
За БНР професор Екатерина Бъчварова - директор на Института за изследване на климата, каза: 
„Не е важна само прогнозата, която да ни каже, утре ще има огромен валеж или буря. Трябва систематично да се правят 
научни изследвания за дълги периоди, прогнози и да се подготвя, превантивната дейност е много важна и в нея 
ролята  ще е  незаменима“. 
 
√ Христофор Караджов: Западната и руската публика виждат две различни картини на войната 
За руския президент общественото мнение на Запад няма абсолютно никакво значение, казва преподавателят в 
Калифорнийския университет 
Интервю на Таня Милушева с Христофор Караджов 
„Байдън се явява арбитър, координатор, лидер, водачът на съюзниците с най-голямо влияние, неговата дума има най-
голяма тежест. Той ще покаже собственото си присъствие като подкрепа, включително по въпроса с бежанците.“ Това 
каза пред БНР Христофор Караджов, преподавател в Калифорнийския университет, преди предстоящото посещение на 
американския президент в Европа. 
В медиите в САЩ темата с бежанците все повече се показва и като стимул за общественото мнение да подкрепя дори 
военна конфронтация с Русия, поясни Караджов. 
Преподавателят очаква възможно развитие и вдигане на квотите за бежанците, които САЩ могат да приемат и които не 
са променяни от времето на Доналд Тръмп, „който не беше особено любезен към идеята за приемане на бежанци“. 
Фронтови държави като Полша ще искат много по-дефинитивни отговори от американския президент, смята Караджов. 
Той не очаква пълно петролно и газово ембарго за доставките от Русия, защото по думите му Европа не е готова за това. 
Огромна част от тази война е хибридна война, подчерта Караджов. Според него това, което виждат западната и руската 
публика за войната в Украйна са „две абсолютно различни картини, които нямат нищо общо“. 
На Запад политиците са много по-зависими от движенията на общественото мнение, държава като Русия е много по-
консолидирана, посочи още в анализа си Христофор Караджов. 
„Битката в медиите, в онлайн пространството, да се доставя и проверява информация от ситуация на такъв конфликт е 
изключително епична и много свирепа.“ 
„Не мисля, Че Путин има много добри изходи, освен да продължава да натиска в Украйна. За него общественото мнение 
на Запад няма абсолютно никакво значение в момента, не го интересува как изглежда в очите на Западна Европа и на 
САЩ. Него го интересува как изглежда пред собствената си публика, доколко ще може да продължи подкрепата там и да 
се опита да изтощи Украйна“, коментира Христофор Караджов. 
Проблем е, че не знаем какви точно са крайните му цели, допълни анализаторът. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  

https://bnr.bg/post/101619698/varna-shte-ima-digitalen-planetarium-ot-april
https://bnr.bg/post/101620174
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√ Средна цена на тока в Европа за днес от 228 евро, а в България - 215 евро за MWh 
Средната цена на тока за днес на европейските енергийни борси е около 228,28 евро за мегаватчас, а електроенергията в 
България поскъпва слабо с 1,6% до 215,35 евро за MWh (или 421,19 лева), но е една от най-ниските в Европа. 
В рамките на търговията за вчерашния ден (22-ри март) средната цена на тока в нашата страна бе 293,47 лева за 
мегаватчас (или 150,05 евро). Това показват данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
През последните дни цената на електроенергията в Европа опитва да стабилизира около 200-250 евро за мегаватчас с 
оглед най-вече на поевтиняването на природния газ към 100 евро за MWh. Драматичното поскъпване на синьото гориво 
през първата седмица на март до рекорден пик от 345 евро за MWh на 7-и март причини скок на цената на тока в Европа 
над 400 евро за мегаватчас. Последвалото поевтиняване на газа към 100 евро обаче доведе до известно успокояване и 
на цените на електроенергията към 200-250 евро за мегаватчас. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в сряда (23-ти март) най-високи цени на електричеството са отчетени в Сърбия 
(244,29 евро за мегаватчас), следвана от Франция (242,44 евро) и Швейцария (241,65 евро). 
Най-ниска е цената на тока за сряда в Полша (150,79 евро за MWh), следвана от Испания и Португалия (по 212,44 евро) и  
България (215,35 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за сряда (23-ти март) се 
повишава слабо с 1,6% до 215,35 евро (или 421,19 лева) спрямо 211,93 евро (или 414,40 лева) за вторник (22-ри 
февруари). 
 

 
 
На 8-ми март 2022 г. цената на тока в нашата страна скочи до рекордните 429,29 евро (или рекордни 839,61 лева за 
MWh), показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока във вторник (22-ри февруари) 
достигна 293,47 лева за мегаватчас (или 150,05 евро), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в широкия 
диапазон между 288 и 441 лева за мегаватчас. 
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√ ЕК одобри българска схема за 25 млн. лева в подкрепа на туроператори 
Европейската комисия одобри българска схема в размер на 25 млн. лева в подкрепа на туроператори, принудени да 
ограничат дейността си заради пандемията от коронавирус. 
Помощта ще бъде осъществена под формата на преки плащания и ще бъде на разположение на всички туроператори с 
валиден лиценз в България, независимо в коя страна са регистрирани и от държавата, от която идва пътникът. 
Бенефициентите, които могат да се възползват, ще получат по 35 евро за всеки пътник, който е закупил пътнически пакет 
от тях и включва полет за България. Обезщетението е ограничено за полетите между 1 юни 2021-ва и 14 май 2022 година. 
 
√ Олаф Шолц: Германия все още е против забраната на енергиен внос от Русия 
Германският канцлер Олаф Шолц потвърди във вторник, че страната му е против незабавната забрана на вноса на руски 
енергийни продукти в Европейския съюз и призова възможните санкции от този тип да бъдат постепенни и управляеми. 
Говорейки пред репортери след срещата си с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, Шолц отбеляза, 
че Германия и много други членове на блока използват много, а някои дори зависят изцяло от вноса на енергия от Русия.  
Все пак той подкрепи позицията ЕС трябва да намали енергийната си зависимост от Москва. 
Шолц също така каза, че наложените досега санкции срещу Русия вече нанасят вреда на нейната икономика "и това ще 
става все по-драматично с всеки следващ ден", съобщава "Асошиейтед прес". 
В същото време санкциите са предназначени да бъдат "поносими" за тези, които ги налагат, включително в дългосрочен 
план, каза той. 
"Ето защо позицията на Германия по този въпрос за руски енергиен бойкот остава непроменена“, каза Шолц. 
Той добави, че други страни в Европа са дори по-зависими от руския петрол, въглища и газ, отколкото Германия и никой 
няма да остане "на сухо" в това отношение. 
Шолц каза още, че Германия работи за диверсифициране на енергийните си доставки и че въпреки че това ще отнеме 
време, в крайна сметка ще има същия ефект като настоящ бойкот. 
Европейските страни плащат на Русия стотици милиони долари всеки ден за изкопаеми горива. Украинските властимащи 
твърдят, че тази търговия ефективно финансира войната на Русия срещу тяхната страна. 
 
√ Ройтерс цитира документ на ЕК: Европейските компании, засегнати от санкциите срещу Русия, ще могат да получат 
помощ до 400 000 евро 
Компаниите от ЕС, засегнати от западните санкции срещу Русия, наложени заради нейното нахлуване в Украйна, могат да 
получат до 400 000 евро държавна помощ, според документ на Европейската комисия, видян от Ройтерс. 
Компаниите в секторите на земеделието, рибарството и аквакултурите могат да получат до 35 000 евро под формата на 
директни безвъзмездни средства, данъчни и платежни предимства и гаранции, се казва още в документа, цитиран от 
агенцията. 
Мерките в настоящия момент за разхлабване на правилата за държавна помощ, за да се помогне на хиляди компании, 
изправени пред смущения във веригите на доставки поради санкциите срещу Русия, следват прецедент от преди две 
години, когато Европейската комисия облекчи правилата, за да подпомогне на засегнатите от коронавирусната пандемия 
бизнеси, напомня Ройтерс. 
Компаниите, засегнати от високите цени на газа и електроенергията, ще могат да получат помощ, която да не надвишава 
30% от допустимите разходи, като максималната сума е 2 милиона евро, се казва още в документа на ЕК, видян от 
Ройтерс. 
Според същия документ компаниите, изправени пред парична криза, пък могат да поискат публична гаранция за своите 
заеми до 15% от техния среден общ годишен оборот през последните три приключени отчетни периода или 50% от 
разходите за енергия за една година. Държавната гаранция е ограничена до шест години и покрива само инвестиционни 
или оборотни заеми. 
Фирми с проблеми с ликвидността също могат да кандидатстват за субсидирани заеми, се казва още в документа. 
 
√ САЩ и Великобритания махат допълнителните мита за внос на някои стоки 
Съединените щати обявиха, че са постигнали споразумение с Великобритания за премахване на тарифите за внос на 
стомана и алуминий, наложени от бившия президент Доналд Тръмп от съображения за националната сигурност. 
Решението на Доналд Тръмп вредеше сериозно на отношенията между старите съюзници. 
Ходът последва по-ранна сделка с ЕС и Япония за спорните тарифи, които Тръмп наложи през 2018 година. 
В замяна сега Великобритания ще премахне допълнителните вносни такси, които наложи на американски продукти, като 
бърбън и дънки Levi's. Бизнес средите приветстваха решението. 
Съгласно споразумението Съединените щати ще заменят тарифите със система от квоти, която гарантира безмитното 
обработване на пратките с метали до определено ниво, в този конкретен случай сравними с доставките през 2019 
година. 
Сделката ще влезе в сила от 1 юни. 
Британският министър за международна търговия Ан-Мари Травелиан нарече споразумението „добра новина за 
стоманения и алуминиевия сектор, който дава работа на повече от 80 000 души във Великобритания“. 
 
√ Пентагонът осъди отказа на Кремъл да изключи използването на ядрено оръжие 
Очаква се утре Съединените щати да обявят нови санкции срещу Русия. Това съобщи съветникът по националната 
сигурност Джейк Съливан, цитиран от агенция Франс прес. 
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По думите му американците и европейците ще се фокусират не само върху нови наказателни мерки срещу Кремъл, но и 
върху общи усилия срещу избягването на вече наложени санкции. 
„Съединените щати са в уникална позиция, тъй като ние сме производител на енергия. Ние можем да забраним вноса на 
руски газ и въглища, но трябва да признаем, че някои от нашите европейски партньори няма да могат да последват 
примера ни. А и ние няма да ги притискаме да го направят“, каза американският съветник по националната сигурност 
Джейк Съливан. 
Той предупреди, че Вашингтон следи с особено внимание темата за евентуалната употреба на ядрени оръжия от Москва. 
„Още в първите дни на конфликта президентът Владимир Путин повдигна темата за потенциална употреба на ядрени 
оръжия. Това е нещо, за което трябва да сме загрижени и което постоянно следим. Ще обсъдим с нашите съюзници и 
партньори потенциалните непредвидени ситуации, както и какви са нашите потенциални отговори.“ 
В интервю за Си Ен Ен говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия може да използва ядрено оръжие, ако 
самото ѝ съществуване е застрашено. 
Отказът на Кремъл да изключи използването на ядрено оръжие беше осъден от Пентагона. 
„Не би трябвало ядрена сила да постъпва така“, каза пред журналисти говорителят на американското министерство на 
отбраната Джон Кърби. 
В четвъртък американският президент Джо Байдън ще вземе участие в Брюксел на среща на европейските лидери, на 
която се очаква да бъде обсъдено и създаване на фонд за солидарност с Украйна. 
За утре е планирана и среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. 
 
√ Зеленски вижда придвижване напред в преговорите с Русия „стъпка по стъпка“ 
Според украинския президент Володимир Зеленски мирните преговори с Русия за прекратяване на продължаващата 
вече месец война са били трудни и понякога конфронтационни. 
Въпреки това той добави, че „стъпка по стъпка се придвижваме напред“. 
Зеленски обвини Русия, че блокира хуманитарен конвой с храна, вода и лекарства за обсадения пристанищен град 
Мариупол, където 100 хиляди жители живеят без ток, вода и отопление. Всички усилия за създаване на хуманитарен 
коридор от Харков досега са били отхвърляни от руската страна. Украински части съобщиха, че са отблъснали атака на 
руски войски около източния град. Вече няма връзка с град Изюм, който се намира на около 100 км от Харков. 
„Въпреки всички трудности през изминалия ден бяха спасени над 7000 жители на Мариупол. Днес ще продължим тази 
важна задача. Украински представители се опитват да договарят с руснаците хуманитарни коридори за областите Киев, 
Харков, Запорожие и Луганск“, каза Володимир Зеленски. 
Украинските военни съобщават за ракетен обстрел в северозападната част на страната. В Ривне са ударени военни 
обекти, предава украинската агенция Униан. А във Вознесенск жители са взривили мост, за да попречат на руските сили 
да напредват към Одеса.  
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди всички руски пилоти, които нанасят удари срещу цивилни 
цели, че ще „понесат лична отговорност“. Той припомни, че убийството на цивилни е военно престъпление, давайки за 
пример боевете в пристанищния град Мариупол. 
Украинските военни съобщават за ракетен обстрел в северозападната част на страната. В Ривне са ударени военни 
обекти, предава украинската агенция Униан. 
Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков „военната операция върви по план“, а целта ѝ е Украйна да приеме, че 
Крим е неразделна част от Русия, а в Донбас са възникнали две независими държави. 
В пореден опит да посредничи между Русия и Украйна с двамата президенти Путин и Зеленски е разговарял френският 
президент Еманюел Макрон. 
Макрон е разговарял за условията, при които двете страни могат да се съгласят на примирие. Без да се съобщават 
подробности от разговорите, Елисейският дворец твърди, че и двете страни осъзнават необходимостта от продължаване 
на преговорите. 
Руският посланик във Вашингтон Анатолий Антонов коментира оръжейните доставки на Запада за Украйна. 
„Милитаризацията на Украйна пряко застрашава европейската и световната сигурност“, смята руският посланик в САЩ. 
Създаване на фонд за солидарност с Украйна се очаква да бъде обсъдено утре в Брюксел на среща на европейските 
лидери с участието на президента на САЩ Джо Байдън 
За четвъртък е планирана среща на върха на НАТО в Брюксел, на която се очаква да участва и президентът на Украйна 
посредством видеоконферентна връзка. 
 
√ Путин смята да присъства на среща на върха на Г-20 в Бали 
Руският президент Владимир Путин възнамерява да присъства на срещата на върха на Г-20, домакинствана от Индонезия 
по-късно тази година, съобщи руският посланик в Джакарта, след призивите на някои членове Русия да бъде извадена от 
групата на 20-те най-големи икономики.  
Събитието e планирано да се състои в средата на ноември на о-в Бали.  
„Не само Г-20, много организации се опитват да изгонят Русия.... реакцията на Запада е абсолютно непропорционална“, 
каза посланикът Людмила Воробьова на пресконференция в столицата на Индонезия. 
Съединените щати и западните съюзници преценяват дали Русия трябва да остане в групата на големите икономики след 
нахлуването в Украйна, съобщиха за Ройтерс източници, участвали в дискусиите. 
Очаква се обаче държави като Китай, Индия и Саудитска Арабия да наложат вето срещу изваждането на Русия от Г-20. 
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√ МВФ: Войната в Украйна ще забави глобалния растеж, но няма да предизвика рецесия 
Новите прогнози на Международния валутен фонд, които трябва да излязат през април, ще покажат, че войната в 
Украйна ще забави глобалния икономически растеж, но няма да предизвика глобална рецесия, каза във вторник 
управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, предаде Ройтерс. 
Изказвайки се на онлайн събитие, организирано от списание Foreign Policy, Кристалина Георгиева каза, че някои слаби 
развиващи се икономики, които все още се борят с пандемията от Covid-19, все пак са изправени пред риск от рецесия 
поради сътресения в резултат на по-високите цени на храните и енергията и по-строгите финансови условия поради 
повишенията на лихвите в развитите икономики. 
Въпреки че растежът на световната икономика ще бъде по-нисък от очакваното, "прогнозите за растеж за 2022 г. все още 
ще останат в положителна територия", потвърди Георгиева, като добави обаче, че се "притеснява от дългова 
несъстоятелност в някои страни с ниски доходи", тъй като затягащите се финансовите условия биха могли да ги вкарат в 
състояние на "шок". 
"Русия нахлу в Украйна, когато световната икономика все още не се беше възстановила напълно от предизвиканата от 
Covid-19 криза. Ние оценяваме въздействието на войната и санкциите в различни части на света", каза Георгиева, като 
подчерта, че фокусът трябва да бъде насочен към "най-уязвимите" държави. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Русия целѝ хаос в туризма и корабоплаването с неверни сигнали за мини в Черно море 
Свилен Крайчев, директор на БАКБА, "Бизнес старт", 22.03.2022 г. 
По информация на Военноморските сили на България рискът от откъснали се мини край Одеса по българското 
Черноморие е почти нулев, а изнесените данни от Руската федерация не съвпадат с фактите. Въпреки това от Българска 
асоциация на корабните брокери и агенти са издали предупреждение на капитаните на кораби да следят ситуацията, 
каза Свилен Крайчев, директор на БАКБА, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водеща Живка Попатанасова. 
Заради информацията от Русия - че по време на буря край Одеса са се откъснали мини, разположени срещу руските 
войски от Украйна - в понеделник е била проведена среща в щаба на ВМС, разказа Крайчев. 
"Заключенията на контраадмирал Михайлов бяха, че рискът е значително по-малък, да не кажа - никакъв. ВМС са 
анализирали метео обстановката по времето, когато тези мини евентуално би трябвало да са били откъснати  от 
някаква буря - по това време не е имало, а вълнението е било до 2-3 бала.   
Имало е маневри на руски кораби по това време - няма как те да маневрират точно в този район, ако има такива 
мини.  
Анализите навеждат на мисълта, че тази информация не е съвсем коректна." 
Украинската страна казва, че не е имало подобна ситуация, но въпреки това ще се действа с повишено внимание, добави 
Крайчев. 
Според него - на база скоростта на теченията и разстоянието - ако е имало откъсване на мини, те биха се появили край 
бреговете на България към края на месеца. Крайчев призова сигнали да се подават на 112 или към ВМС, които вече са 
отреагирали на един сигнал - който се е оказал за откъснал се буй. 
Крайчев коментира, че информацията е за противодесантни мини, които са прекалено малки, за да нанесат съществени 
повреди на кораби, но биха били сериозна опасност за лодки.  
"Целите на Руската федерация са ясни - създава се суматоха, недоверие, нестабилност. Идва и летен сезон - всеки би 
се почувствал неудобно, ако знае, че по нашето Черноморие може да види мини. Има и известно недоверие в 
корабоплаването сред собствениците, които изращат корабите си до български, румънски и турски пристанища."  
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
√ Държавите в Съвета на Европа ще трябва да увеличат вноските си след изключването на Русия 
Меглена Кунева, посланик на ЕС в Съвета на Европа, „В развитие”, 22.03.2022г. 
Съветът на Европа е единствената международна организация, изключила Русия. Един единствен път досега от Съвета на 
Европа е изключвана държава и то само за две години. Това е Гърция по време на управлението на Хунтата. Това 
каза Меглена Кунева, посланик на ЕС в Съвета на Европа, в предаването „В развитие” с водещ Делян Петришки.  
Инициативата за напускане на Русия от Съвета на Европа беше на комитета на министрите. Процедурата има две 
възможности – или да покани страната сама да напусне, или направо да се върви към следващите стъпки от нейното 
изключване. Това, което направи комитетът на министрите, бе да покани Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
да даде мнение. Решаващият орган е комитетът на министрите, но Парламентарната асамблея изразява демократичното 
мнение на 46-те държави членки на СЕ. Парламентарната асамблея даде препоръка за изключване на Русия от Съвета на 
Европа. Само трима членове на Парламентарната асамблея се въздържаха, всички останали гласуваха в подкрепа на 
изключването, разказа Кунева. 
„Не знам в историята на Парламентарната асамблея да е взимано решение с такова изключително мнозинство”. 
Русия междувременно пожела да се изтегли от организацията, посочи събеседникът. 
„Финансово това няма да е лесно за Съвета на Европа, вероятно държавите членки ще трябва да увеличат своите 
вноски, за да се компенсира изключването на Русия”. 
Цялата идея Русия да се присъедини към Съвета на Европа преди 26 години бе, за да се приближава стъпка по стъпка 
към онези ценности, заради които Съветът на Европа съществува и трябваше да са гаранция, че никога вече няма да има 
война в Европа. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/104630-rusiya-tsel-haos-v-turizma-i-koraboplavaneto-s-nevyarni-signali-za-mini-v-cherno-more
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Първата реакция на Медведев, когато е бил уведомен за процедурата по изключване на Русия от Съвета на Европа, беше 
изумителна. Наред с презрението, което е изразил към ценностите на организацията, той е заявил, че вече ще могат да 
въведат смъртното наказание в Руската федерация. 
„Едно от нещата, които Съветът на Европа спечели за руските граждани, бе да няма смъртно наказание през тези 
26 години”, подчерта Кунева. 
По отношение на последиците за руския народ след изключването на страната им от Съвета на Европа Кунева каза, че 
още 6 месеца руските граждани ще могат да подават молба за защита на правата им, но след този срок няма да имат 
повече тази възможност. 
„Надявам се, че след години при други обстоятелства и Русия, и Беларус, благодарение на гражданите си и това, че 
те искат промяна, ще могат да се присъединят към Съвета на Европа”. 
Още за последиците от преустановяване на членството на Русия в Съвета на Европа и има ли извършени военни 
престъпления от страна на руската армия може да гледате във видеото. 
 
√ Любовта на Wall Street към ядрената енергетика става все по-силна 
На фона на очертаващата се енергийна криза традиционно поляризиращият енергиен източник става все по-
актуален 
През последните седмици някои от най-известните мултимилиардери в света на технологиите, хора, чиято дума се чува в 
Силициевата долина, приветстваха един традиционно поляризиращ енергиен източник - ядрената енергия. Тя се 
възприема като решение за намаляване на въглеродните емисии и за откъсване на света от спорния руски газ, пише 
Bloomberg. 
Милиардерът предприемач Илон Мъск написа в Twitter, че ядрената енергия е "критична" за националната сигурност, а 
рискът от радиация се преекспонира. А предприемачът Марк Андреесен призова за "1000 нови модерни ядрени 
електроцентрали в САЩ и Европа, още сега". 
Войната активира настроения, които през последните години се натрупват в света на стартъпите, където милиардери, 
сред които Бил Гейтс, Джеф Безос и Питър Тийл, отвориха портфейлите си, за да подкрепят ядрени компании от ново 
поколение. Нито една от стартиращите компании за усъвършенствани реактори все още не е произвела работещ 
търговски продукт, но някои смятат, че комбинацията от технологичен напредък и нова спешна нужда от отказ от 
изкопаеми горива може да бъде катализатор за сектора, който от 70-те години на миналия век насам е затънал в 
регулаторен хаос. 
"Днес нямаше да водим разговор за иновации в ядрената енергетика без инвестициите и новаторското мислене на 
лидерите от Силициевата долина", казва Джош Фрийд, който специализира в областта на климата и енергетиката 
в мозъчния тръст за публични политики Third Way във Вашингтон. 
Миналата година инвеститорите на рисков капитал са вложили рекордните 3,4 млрд. долара в ядрени стартъпи - повече, 
отколкото през последните десет години взети заедно, сочат данни на изследователската фирма PitchBook. Тази цифра 
включва стартиращи компании в много ранен стадий на развитие, както и по-зрели компании като Commonwealth Fusion 
Systems и Helion Energy Inc., които през 2021 г. набраха средства в размер на над 500 млн. долара. През предходното 
десетилетие е имало средно по-малко от 10 сделки годишно. Миналата година броят им е скочил до 28.  
Финансирането с рисков капитал следва десетилетия наред, в които ядрената енергетика беше на сухо. След 
разработването ѝ през 50-те години на миналия век притесненията относно безопасността и съхранението на 
отпадъците, както и авариите в Три Майл Айлънд, Чернобил и Фукушима, втвърдиха общественото мнение срещу 
технологията. Междувременно високите разходи я направиха по-малко привлекателна от природния газ и други 
алтернативи, както и регулаторните пречки. Атомната електроцентрала "Уотс Бар", която получи зелена светлина през 
1973 г., беше последният одобрен ядрен проект в САЩ. Тя претърпя значителни забавяния и увеличения на разходите и 
започна да функционира едва през 2016 г. 
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Но с нарастването на загрижеността относно изменението на климата, предимствата на ядрената енергия стават все по-
ясни. Подобно на слънчевата енергия, ядрената енергия не отделя въглеродни емисии; за разлика от слънчевата 
енергия, тя може надеждно да произвежда енергия 24 часа в денонощието. Освен това тя е път към енергийна 
независимост. Войната в Украйна доведе до рекордно високи цени на природния газ. Макар че изграждането на повече 
ядрени реактори няма да премахне проблемите днес - дори новите, по-малки проекти ще отнемат години за 
лицензиране и изграждане - поддръжниците казват, че това може да помогне за предотвратяване на следващи кризи.  
Последните нововъведения в областта на ядреното делене, десетилетната технология, която улавя енергията, 
освобождавана при разделянето на атомите, включват по-добри методи за съхранение на ядрените отпадъци и 
охладителни системи, което означава, че новите реактори могат да бъдат по-малки и по-ефективни. В същото време 
стартиращите предприятия, подкрепяни от компании за рисков капитал, които се фокусират върху ядрения синтез - 
технология, която улавя енергията, създавана при сливане на атоми - преминават през етапа на научните проекти и се 
насочват към комерсиализация по-бързо, отколкото се очакваше преди. 
Ядреният синтез, един вид свещеният граал в областта на енергетиката, никога не е произвеждал успешно повече 
енергия, отколкото е необходимо за реалното създаване на ядрената реакция. Но някои стартиращи компании смятат, че 
са все по-близо до обръщането на уравнението. 
"Силициевата долина е в основата на цялата частна индустрия за термоядрен синтез", казва Кристофър Моури, 
главен изпълнителен директор на базираната във Ванкувър компания General Fusion, която е подкрепена от Безос и 
други инвеститори. 
Моури, който е и член на борда на индустриалната група с нестопанска цел Fusion Industry Association, заяви, че 
рисковите инвестиции са помогнали на десетки стартиращи компании в областта на термоядрения синтез да достигнат 
до степен, в която правителствата започват да се ангажират. Като пример по-рано този месец Конгресът на САЩ одобри 
рекордно финансиране за програма за публично-частно партньорство за изграждане на нови устройства за термоядрен 
синтез. 
Дейвид Киртли, бивш изпълнител на програми за термоядрен синтез в Министерството на енергетиката на САЩ, 
стартира , през 2013 г. компания за термоядрен синтез -Helion. През следващата година той се присъединява към 
инкубатора за стартиращи предприятия Y Combinator в Силициевата долина, където казва, че се е научил да 
"препрограмира" мисленето си, за да бъде по-амбициозно. В YC "не се говореше за едногодишни срокове", казва 
Киртли. "Всичко беше следващия месец и следващата седмица." 
Helion е набрала повече от 570 млн. долара от инвеститори, сред които бившият президент на YC Сам Алтман, Mithril 
Capital на Тийл и съоснователят на Facebook Дъстин Московиц. Алтман, който е председател на Helion и значителен 
акционер, заяви, че вярва, че термоядреният синтез е най-чистата и евтина форма на енергия, която един ден ще 
промени света. "Всичките ми разговори с инвеститорите бяха за това как можем да се развиваме по-бързо", каза Алтман. 
Helion има за цел да демонстрира през 2024 година нетна електроенергия от термоядрен синтез, което означава, че 
системата произвежда повече енергия, отколкото консумира, както и да създаде търговска система до края на 
десетилетието. 
"Съжалявам, че не се присъединихме към Y Combinator пет години по-рано", казва Киртли. "Можехме да сме още по-
напред." 
Стартъпите в областта на ядреното делене могат да имат по-непосредствено въздействие. TerraPower, основана и 
финансирана от Бил Гейтс, използва усъвършенствани материали за охлаждане, включително разтопен хлорид и течен 
натрий, за да изгради по-малки, по-евтини и по-ефективни реактори от конвенционалните, които използват вода за 
охлаждане. TerraPower планира да построи два реактора в сътрудничество с Министерството на енергетиката на САЩ, 
като първият търговски реактор ще бъде разположен в Уайоминг. В края на миналата година TerraPower заяви, че ще 
кандидатства за разрешение за строеж пред американската Комисия за ядрено регулиране през 2023 г. и очаква да 
започне работа през 2028 г.  
След нахлуването на Русия в Украйна TerraPower наблюдава нов интерес от страни, включително Румъния и Полша, заяви 
директорът по външните отношения Джеф Навин. "Не е изненадващо, че виждаме най-голям интерес от тези места, 
които граничат с Русия и разчитат на нея за енергийната си обезпеченост", каза Навин. Джон Котек, вицепрезидент по 
развитието на политиката и обществените въпроси на базирания във Вашингтон Институт за ядрена енергия, заяви, че 
компаниите, членуващи в него, са по-заети от обикновено, откакто "задрънчаха руските оръжия". 
Загрижеността за енергетиката е особено остра в Европа, която получава голяма част от горивото си от Русия. Някои 
страни, които се бяха отказали от ядрената енергия, сега преразглеждат въпроса. 
"Германия щеше да има нужда от по-малко газ, ако не беше спряла ядрената енергетика", казва Джуди Грийнуолд, 
изпълнителен директор на Алианса за ядрени иновации. "Нашествието е напомняне, че ядрената енергия е 
наистина надеждна." 
Въпреки засиления интерес от страна на правителствата, Навин от TerraPower заяви, че компанията все още не е 
постигнала сделка. Това е напомняне, че дори и най-напредналите стартиращи компании вероятно са на много години 
разстояние от широко търговско разпространение. Навин казва: "За да се продаде атомна електроцентрала, е 
необходимо време." 
 
√ Руските милиардери осиротяха - търсят убежища за богатството си 
Руснаците от средната класа вече побързаха да открият банкови сметки в Сърбия 
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Ако погледнете картата ще видите, че Кипър е едва забележим на фона на огромната територия на Русия. 
Средиземноморският остров е едва 0,05% от размера на най-голямата държава в света. Но за най-богатите 0,05 % от 
руските олигарси и милиардери Кипър е от огромно значение. В продължение на години там се съхраняваше огромна 
част от богатството им, като в някои случаи то дори надхвърляше това, което те притежаваха в родината си. Поне преди 
руските войски да се разположат на границата с Украйна, пише Bloomberg.. 
През последните седмици някои от най-големите активи, притежавани от най-богатите хора в Русия, бяха изнесени от 
Кипър под натиска на регулаторните органи на Европейския съюз, които налагат санкции, от една страна, и исканията на 
Владимир Путин за репатриране на богатството, от друга. 
Миналия месец Виктор Рашников прехвърли дял от 4 млрд. долара в един от най-големите руски производители на 
стомана от фиктивна компания в Кипър обратно в родината си, две седмици преди да му бъдат наложени санкции от ЕС. 
Стоманеният магнат Алексей Мордашов направи подобен ход на 28 февруари, в същия ден, в който му бяха наложени 
санкции. Той прехвърли договореностите за част от дял на стойност 1,5 млрд. долара в германската компания за 
ваканционни пътувания TUI AG от кипърско дружество към дружество на Британските Вирджински острови. 
Още преди войната Владимир Потанин - най-богатият човек в Русия със състояние от 24,7 млрд. долара - премества 
активите си от острова. Неговият холдинг напусна Кипър в края на миналата година в полза на специална данъчна зона 
във Владивосток, създадена от Путин, за да насърчи богатите да върнат парите си у дома. Той не е бил санкциониран.  
Тъй като Русия все повече се превръща в парий в световната финансова система, милиардерите, които отдавна са 
скътали богатствата си в чужбина, изведнъж имат много по-малко възможности къде да вложат парите си. 
Репатрирането на активите в страна, която върви към икономическа разруха, и поставянето им в обсега на Путин, е 
страшно предложение. Същото важи и за съхраняването им в САЩ, Великобритания или в юрисдикциите на ЕС, като 
Кипър или Карибите, където те са заплашени от замразяване, блокиране или евентуално конфискация.  
Най-добрият залог за тях е някое относително неутрално място, казва Ронен Палан, професор и експерт по данъчните 
убежища в City University London. Войната в Украйна вече увеличи размера на руските парични потоци в Дубай, чието 
правителство призова за "мирно" решение на конфликта. Хонконг е друга възможност, въпреки че дългата сянка на 
китайския лидер Си Дзинпин е потенциална заплаха за основната цел на офшорките на руснаците. Други места включват 
Мавриций и Малдивите.  
"Основната причина, поради която богатите в Русия изнасят пари, е да защитят активите си", казва Палан. "Не 
става въпрос толкова за избягване на данъци, както мислим за това на Запад." 
Около 20 руснаци се нареждат сред 500-те най-богати хора в света. Стойността им възлиза общо на 261 млрд. долара, 
като според подадените документи повече от половината от тях са използвали кипърски холдинги за основните си 
активи. Русия се е вплела в културата и икономиката на острова от десетилетия, откакто подкрепя кипърското гръцко 
мнозинство по време на разделянето на страната. Кипър процъфтява като убежище благодарение на ниските данъци, 
членството в ЕС и правната система, основана на английското обичайно право.  
Малцина от милиардерите имат авоари на Британските Вирджински острови или на други места в Карибския басейн - 
регион, популярен със строгата си секретност. Поне още трима използват превозни средства в Европа. Михаил Фридман, 
Петър Авен и Герман Хан - всички те са под санкциите на ЕС и Обединеното кралство - използват люксембургски 
структури за контрол на инвестиционната компания LetterOne, която има дялове в областта на енергетиката, търговията 
на дребно и телекомуникациите. 
Миналия месец Роман Абрамович пое пряк контрол върху своя дял от 445 млн. долара в базирания в Лондон 
производител на стомана Evraz PLC, като прехвърли акциите от холдингова компания на BVI в свои ръце. Обединеното 
кралство му наложи санкции на 10 март. 
Тези действия могат да се сблъскат с предизвикателства, тъй като санкциите се увеличават: Германските власти заявиха в 
петък, че са блокирали прехвърлянето на Мордашов на Британските Вирджински острови, докато разследват сделката. 
От своя страна Мордашов нарече войната в Украйна "трагедия" и заяви, че не разбира защо са му наложени санкции.  
Говорителите на Мордашов и Абрамович отказаха коментар. Представител на Рашников не е отговорил на молбите за 
коментар. По времето, когато той прехвърли дела си в Магнитогорския металургичен комбинат, компанията заяви, че 
Кипър става "по-малко привлекателен" за руските инвестиции и че Рашников иска да се възползва от правните и 
регулаторните предимства в родината си. 
В изявление от 18 март Магнитогорският металургичен комбинат заяви, че санкциите срещу Рашников са "неоснователни 
и несправедливи". 
Всъщност по някакъв начин санкциите подпомагат искането на Путин най-богатите да върнат у дома своите далечни 
богатства. Неговият ултиматум датира от инвазията в Крим през 2014 г., когато първоначалният кръг от санкции срещу 
олигарси и милиардери помогна за приемането на закони за т.нар. деофшоризация.  
Генадий Тимченко, който беше санкциониран от САЩ през 2014 г. заради анексирането на Крим от Русия, използва 
люксембургска фирма, за да изгради дял преди повече от десетилетие в руския производител на газ "Новатек". Тази 
компания беше обявена в ликвидация през 2017 г. - малко преди САЩ да наложат санкции на други руски милиардери, 
включително Олег Дерипаска - и сега Тимченко до голяма степен управлява богатството си чрез руски компании, според 
регистрационните документи. Миналия месец той беше санкциониран от Обединеното кралство и ЕС. 
Дори и да се изчерпват възможностите за укриване на пари, сумата, насочвана от руснаците към офшорни центрове 
като цяло, може да нарасне, казва Пайви Кархунен, професор в университета "Аалто" в Еспоо, Финландия, който изучава 
използването на офшорни структури от Русия. Икономиката на страната не само се намира в състояние на свободно 
падане, но и офшорната компания позволява на инвеститора ефективно да заличи руските си следи.  
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"Ако успеят по някакъв начин да скрият руския си произход, те могат да правят инвестиции в други компании", казва 
тя.  
Бившите съветски страни от Централна Азия като Казахстан, макар и да не са официални офшорни центрове, могат да се 
превърнат в неофициални канали за парични средства, напускащи Русия, казва Палан от Сити Юнивърсити. Руснаците от 
средната класа вече побързаха да открият банкови сметки в Сърбия, за да запазят възможността си да извършват 
транзакции в чужбина. 
Руските пари могат да се окажат и в САЩ. Структурите на холдинговите компании могат да прикрият самоличността или 
националността на бенефициента и да позволят на собствениците да заобиколят правилата за санкциите относно 
действителната собственост, каза Лакшми Кумар, директор по политиките в организацията с нестопанска цел Global 
Financial Integrity. Минималните изисквания за оповестяване на собствеността върху частни компании и имоти в САЩ 
например повишават вероятността мръсни пари "да се преименуват и да се възползват от пропуските", каза тя.  
За да могат САЩ и други държави да прилагат ефективно санкциите, те не могат "по невнимание да служат като сигурно 
убежище", каза тя. 
 
√ Инвеститори смятат, че повечето централни банки изостават в борбата с инфлацията 
Европейците са по-склонни да избират златото и петрола като защита срещу инфлацията в сравнение с 
трейдърите в САЩ 
Международно проучване показва, че според трейдъри от целия свят централните банки изостават от кривата в борбата 
с инфлацията, а акциите с установена стойност осигуряват най-добрата защита срещу нарастващи цени, предава 
Bloomberg. 
Седмичното проучване на екипа на Markets Live се проведе от 15 до 18 март, популяризирано чрез блога Markets Live, 
новините на Bloomberg и бюлетина Five Things. 
От 886 инвеститори, които участват в седмичното проучване на MLIV, 73% казват, че „всички“ или „повечето“ от 
паричните власти в развитите пазари не са направили достатъчно, за да овладеят инфлацията. В продължение на над 1 
година, общата инфлация в САЩ е над 2%, но въпреки това, Федералният резерв изкупуваше облигации до съвсем скоро 
и започна цикъла по затягане на паричната  политика едва миналата седмица.   
Още 21% от участниците в проучването са казали, че само „някои“ централни банки изостават от кривата, което може би 
е признание, че тези в Нова Зеландия и Норвегия отдавна увеличават лихвите без особен ефект. 
В Обединеното кралство, основната лихва на Английската централна банка (АЦБ) е на нивата от преди началото на 
пандемията. 
Инфлацията обаче е около 8% и може да надхвърли 10%, което би означавало връщане към епохата на Маргарет Тачър. 
И все пак, АЦБ продължава да повтаря, че предвижда скромно затягане. Това доведе до по-нататъшно покачване на 
инфлационните очаквания и принуждава инвеститорите да търсят ефективни средства за застраховка в случай, че тя не 
успее да предотврати спираловидно покачване на цени. 
Игра на стойност 
Говорейки за хеджиране, подценените акции или тези с утвърдена стойност бяха най-добрият избор за предпазване на 
портфейла срещу негативния ефект от покачването на цените. Те събраха 35% от гласовете, а златото и облигациите, 
свързани с инфлацията останаха далеч назад. 
Това предпочитание на утвърдените акции пред останалите може да произтича от предполагаемата способност на 
компаниите – особено тези със силни марки – да прехвърлят увеличението на разходите на своите клиенти. 
Облигациите, свързани с инфлацията, също осигуряват ефективна застраховка, но утвърдените акции не принуждават 
инвеститорите да избират срок. 
Въпреки това, предпочитанията за хеджиране срещу инфлацията варират в зависимост от региона. Европейските 
инвеститори са по-малко склонни да предпочитат подценени акции, отколкото тези в САЩ. Около 24% от респондентите 
в Европа ги посочиха като най-добрата застраховка, в сравнение с 39% от тези в САЩ и Канада. 
Европейците са по-склонни да избират златото и петрола в сравнение с трейдърите в САЩ. Една от причините, поради 
които подценените акции са по-предпочитани в Северна Америка, е по-високият процент на инвеститорите на дребно 
там, които са участвали в проучването. 
Изоставащият биткойн 
Само 4% от участниците казаха, че биткойнът предлага най-добрата застраховка срещу инфлацията, като се нарежда на 
последно място сред утвърдени акции, злато, облигации, свързани с инфлацията, петрол и неуточнени други активи. 
Тези, които избраха най-голямата криптовалута, бяха приблизително равномерно разделени между пазарни 
професионалисти и индивидуални инвеститори. 
Резултатите подкопават идеята, че биткойнът се възприема като популярно убежище срещу инфлацията, която подрива 
реалната стойност на фиатните валути. 
Опасения от войната 
Не е изненадващо, че конфликтът в Украйна беше основната тревога за инвеститорите. Общо „войната“ и „Украйна“ бяха 
споменати почти 200 пъти в отговорите на въпроса „Кой смятате, че е най-големият неоценен риск за цените на 
активите?“, докато Китай, инфлацията и рецесията бяха другите големи притеснения. В предишно проучване през 
декември инфлацията и Covid бяха основните опасения. Този път, прави впечатление, че вирусът отсъства изцяло. 
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√ Япония предупреди за потенциален недостиг на ток 
Във вторник Япония предупреди за потенциален недостиг на ток и издаде първото в историята си енергийно 
предупреждение за Токио след като аварии в тецовете след земетресението поставиха на изпитание енергийната мрежа 
на страната. Tokyo Electric призова клиентите си да пестят електричество тази седмица и властите обявиха, че столицата 
може да получи допълнително електричество от други регионални ютилити компании, за да избегне режим на тока. 
ЕС се очаква да подкрепи американското предупреждение към Китай, че ще се изправи пред сериозни последици и 
санкции за военна помощ. Източници ни казаха, че Брюксел и Вашингтон се координират преди срещата на върха ЕС-
Китай през април с цел да насърчат Пекин да заеме отговорна позиция за войната. Комуникацията с Китай се очаква да е 
в дневния ред, когато президентът Байдън се срещне в четвъртък с европейските лидери в Брюксел. 
Председателят на Фед Джей Пауъл каза, че централната банка е готова да повиши лихвата с 50 базисни пункта още на 
следващото заседание, ако има нужда от това. На бизнес конференция в понеделник Пауъл възприе по-агресивен тон по 
въпроса за инфлацията в сравнение с няколко дни преди това. Той каза, че намаляването на цените е топ приоритет на 
Фед за 2022г. и FOMC e готов да действа агресивно, ако очакваните данни му дадат такъв сигнал. 
Индия затегна регулации за крипто като забрани на инвеститорите да прехвърлят загубите от една дигитална валута за 
сметка на печалбите в друга. Правителството забранява данъчните облекчения при разходи за инфраструктура и добив 
на крипто валута. Решението на парламента е нов удар за крипто индустрията след като Индия обложи въведе данък за 
крипто активите в новия бюджет. 
 
3e-news.net 
 
√ Мария Габриел: До 2030 г. 50% от европейците трябва да имат базови дигитални умения 
ЕС има нужда от паневропейски хъбове за цифрово образование, чрез които да се споделят идеи, практики и 
постигнати резултати 
Бъдещето на Европейския съюз, неговата икономика като цяло и тези на държавите членки, развитието на обществото 
му, на системите на здравеопазването, на социалната политика, на индустрията, бизнеса, образованието и всичко 
останало е немислимо без цифровизация и иновации. За да се случи това обаче именно дигиталната образованост и 
умения са от ключово значение. Затова те трябва да се развиват активно и процесът да започне тук и сега с визия за 
бъдещето. За да се постигнат целите обаче е необходима пряка координация между участниците във всички тези 
процеси – иноваторите, научните работници, младите учени, стартъпите, бизнесът, образователните структури, 
политиците на европейско и на национално ниво. Около тези мнения се обединиха десетките участници в провелия се 
днес онлайн форум на тема „Цифровото образование: Заинтересованите страни“. Инициатор за провеждането му е 
българският еврокомисар, отговарящ за иновациите, науката, културата образованието и младежта Мария Габриел. 
„Няма съмнение, че успехът на нашата дигитална трансформация зависи от това как се справяме с образованието. То 
винаги е било основният инструмент за гарантиране на равни възможности за всички, което важи и за дигиталната ера. 
Чрез образованието ще имаме възможността да не допуснем никой да не остане извън зеления и цифровия преход. То е 
от ключово значение не само за икономическото развитие, но също и за постигане на справедливо приобщаване на 
нашето общество“, отбеляза тя в рамките на един от панелите. 
Според думите й ЕС върви към ударна дигитална трансформация. Чрез цифровите технологии много сфери на живота се 
променят фундаментално – комуникациите, индустрията, здравеопазването, трудовият пазар. Според Габриел е 
пределно ясно, че дигиталният преход не може да бъде осъществен без помощта на европейските системи за 
образование и обучение. „Това дълбоко трансформиращо развитие ни престои. Нашата цифрова трансформация трябва 
да бъде насочена към хората. Затова трябва да се съсредоточим върху дигиталните умения в образованието. Те са от 
ключово значение, за да се гарантира, че цифровата трансформация на Европа ще води до икономическо развитие, 
повишаване на конкурентоспособността на ЕС и постигането на върхови резултати“, каза българският еврокомисар. Като 
в тази връзка тя изрази особено удовлетворение, че вижда амбицията на държавите членки да правят значителни 
инвестиции в цифрово образование и умения чрез включването на редица такива проекти, политики и инициативи в 
своите планове за възстановяване и устойчивост. 
Габриел посочи, че заделените за цифрово образование 13 млрд. евро са безпрецедентна сума. Чрез тези средства 
Европа може да направи изключително много – да надгради базите за цифрово образование, да създаде нови 
платформи за дигитални знания, да инвестира в повишаването на педагогическите умения на учителите и 
преподавателите в тази сфера. „Това е нещото, което ще направи Европа по-силна и по-конкурентоспособна. Ясно е, че 
предизвикателствата предстоят. Например целта, която си постави ЕК – до 2030 г. 50% от населението на Европейския 
съюз да има основни дигитални умения. Всичко, от което се нуждаем за постигането на тази цел, е бързото повишаване 
на нивото на цифрова грамотност сред 30-40-годишните хора. Но това не може да се постигне за една нощ, дори и с 
достатъчно ресурси“, отбеляза българският еврокомисар. 
Тя отбеляза, че в Брюксел вече са предприели конкретни стъпки, ангажирайки държавите членки и заинтересованите 
страни. В края на ноември миналата година Съветът по образование е организирал първия политически дебат като 
фундамент към структурния диалог за дигиталното образование. А самите държави-членки вече са определили своите 
национални координатори за цифровото образование. „И те се срещнаха по-рано този месец за първи път, което показва 
силната подкрепа на държавите за тази инициатива“, отбеляза Габриел, подчертавайки, че днешният форум ясно 
показва, че цифровото образование и умения са ключова тема и заемат върхова позиция в европейския дневен ред. 
„За да постигнем амбициозните си цели, ние се фокусираме върху основните градивни елементи за създаването на 
успешни цифрови образователни системи, високоскоростна свързаност, актуално и достъпно образователно оборудване, 
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институционален капацитет за дигитализация, дигитални педагогически умения на учителите и разбира се тясно 
сътрудничество със заинтересованите страни“, отбеляза еврокомисарят. Тя сравни нуждата от всичко това с 
неоспоримата за съвременния човек необходимост от електричество и течаща вода в дома му. „Тези цели са от 
съществено значение, за да може дигиталното образование да работи в полза на всички. И за да бъде универсално 
достъпно в цяла Европа. Именно чрез тези фактори ще може да се окаже възможно най-голям стимул за инвестициите в 
цифровите знания и умения“, каза още Габриел. Тя допълни и че в ЕК вече обмислят как най-добре да бъдат подкрепени 
образователните и обучителните институции с необходимото ноу-хау как да се адаптират и дигитализират в един 
всеобхватен процес. 
„Ние гледаме отвъд изготвянето на стратегии и планове за действие. Фокусирани сме върху това да гарантираме, че 
всички членове на националните правителства споделят същия политически ангажимент, докато се ангажират с цифрово 
образование и повишаване на дигиталните умения на обществата. Разбрахме, че ни предстои дълъг път, но сме уверени, 
че заедно можем да стигнем докрай“, отбеляза Габриел. 
Тя подчерта, че политическият ангажимент на европейските държави-членки е най-важният фактор. „Радвам се да видя, 
че подкрепа има не само от образователните министри, но и от всички ключови институции в сферите на финансите, 
телекомуникациите и законодателството. Това е много съществено. Наистина е важно да не се работи поотделно. Иначе 
рискуваме да похарчим много пари, без да постигнем конкретни резултати. Затова съм доволна, че създадохме 
експертна група, която да отговаря за качеството на инвестициите в дигиталното образование. Именно така ще 
постигнем резултат от оптимално похарчени средства и постигнати вследствие на тези инвестиции резултати. 
Габриел подчерта, че паралелно с това има нужда не само от добри стратегии и планове за действие, но и от добър 
анализ на резултатите. Те ще покажат кой акт и която инвестиция са довели до очаквания резултат и кои – не. „Имаме 
нужда от 3 основни неща – сътрудничество, иновации и достъпност. Затова трябва да бъдат създадени паневропейски 
хъбове за цифрово образование, чрез които да се споделят идеи, практики, постигнати резултати. Тези хъбове трябва да 
дадат възможност всички заинтересовани страни – преподаватели, обучаващите се, учени, стартъпи, училища, различни 
организации и т.н. да взаимодействат помежду си, да споделят опит, да си сътрудничат“, смята Габриел. 
Тази нейна идея бе подкрепена и от председателя на Управителния съвет на Dir.bg Моника Станишева. Според думите й 
стартъпите, развиващи дейност в образователните технологии имат нужда от по-добър достъп до учителите и 
преподавателите в тази сфера, но и обратното. „Образователните институции и администрацията също трябва да играят 
активна роля, образувайки процес, от който да не могат да бъдат откъснати. Регулациите на национално ниво трябва да 
съпътстват този процес, поради което те трябва да бъдат адаптирани към нуждите и очакванията на учителите и 
обучаващите се. Каналите за комуникация между заинтересованите страни трябва да се оформят така, че да могат да 
споделят опит и да се учат един от друг. Структурното коопериране в екосистемата на дигиталното образование трябва 
да бъде насочено към ангажираност и инициативност“, каза тя по време на участието си във форума. 
Според Габриел няма съмнение, че европейският EdTech сектор има невероятен потенциал. И че той ще придаде 
добавена стойност към методите за обучение и придобиване на знания. „Критично важно е да се затвърди позицията на 
образователните технологии в екосистемите за обучение в ИТ сектора. Трите основни елемента за постигане на това са 
прозрачност и свързаност между компаниите от сектора, ЕС и националните политики, обмяна на знания в цялата 
екосистема и скорошни активни действия за постигане на целите“, каза българският еврокомисар. Тя подчерта, че трите 
фактора могат да работят заедно и ефективно, ако всички заинтересовани страни обединят усилия, ако се работи на 
всички нива и във всички сектори. „Така ще бъдем сигурни, че цифровото обучение е на необходимото високо ниво и е 
достъпно за всички“, заключи Габриел. 
 
√ 520 млн. лева са парите за климатици, печки, термопомпи и водородни клетки по програма „Околна среда“  2021-
2027 
520 млн. лева са средствата окончателно за печки, термопомпи въздух –въздух и вода-въздух и за водородни клетки по 
програма „Околна среда“  2021-2027, съобщи вчера за 3eNews Галина Симеонова -  и.д. Главен директор на Главна 
дирекция Оперативна програма "Околна среда". 
Заради по-ниския интерес, пък и напоследък заради високите цени на изкопаемите горива и новата политика на ЕС за 
намаляването зависимостта от руския газ газови инсталации няма да бъдат финансирани. Отслабва интересът на 
гражданите към печките на пелети заради покачването и на техните цени, поради което и те станаха неизгодни за хората, 
подчерта Симеонова. 
Средствата са почти толкова колкото предходната програма, уточни тя. Очаква се програмата да покрие около 100 000 
домакинства.  Това е основната мярка за подобряване качеството на въздуха в общините. Битовото отопление и 
транспортът остават едни от основните източници на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), които са 
най-проблемните замърсители, засягащи човешкото здраве. 
Един от научените уроци от изминалия период е, че двуетапността на проектите води до прекомерно забавяне в 
реалната подмяна на топлоуредите. Според администрацията основните затруднения са резултат от недостатъчно 
осъзнаване от страна на гражданите, че инвестициите в чист въздух са инвестиции в здравето на техните семейства и 
обществото като цяло. 
Подаването на заявления за участие изисква от крайния получател и информиран избор за най-подходящата алтернатива 
за отопление. Затова в периода 2021-2027 г. се планира техническа подкрепа за екипи, които да консултират хората и да 
съдействат в избора. Навременната, проактивна, пряка комуникация с гражданите е ключова за ефективното изпълнение 
на проектите, коментират експертите. Планират се регионални информационни кампании, отчитащи спецификите на 
всяка община, както и по-широка кампания с акцент възможностите за безвъзмездна подмяна на топлоуредите, 
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включително представяне на домакинства, които вече ползват екологосъобразно отопление с подкрепа от фондовете на 
ЕС. 
Другата алтернатива е общините, които не могат да решат този проблем с въздуха, да въведат ниско емисионни зони и 
да ограничат ползването на печки на твърди горива. Това означава забрани за ползването на печки в определени 
райони. Подобни мерки на пълна забрана използването на въглища в печките са приложили в Полша. Това може да се 
наложи у нас ако не положим усилия за подмяната на топлоуредите, с които се отопляваме. Необходимо е да престане 
горенето на отпадъци, на въглища и редица замърсяващи въздуха материали, защото праховите частици водят до 
редица респираторни и белодробни заболявания и над 12 000 смъртни случаи годишно. 
Заради липсата на ефективни мерки за подобряване качеството на въздуха страната България ще бъде осъдена от 
Комисията за плащане на дневна парична санкция от над 28 000 евро на ден, както и еднократно платима сума от над 3 
000 евро на ден с минимален размер от 653 000 евро. 
Мярката за електромобилите окончателно е отпаднала от програмата за следващия програмен период и смяната им 
няма да бъде финансирана с европейски средства. Европейската комисия одобрява мярката и я оценява положително, 
но първоначално вече е била отказала на много други страни и затова тези инициативи на страните се финансират с 
национални средства, каза Симеонова. Подмяната на старите дизелови автомобили с подпомагане за закупуване на 
електромобил ще стане с национални средства, допълни тя. Най-вероятно това ще се случи със средства от 
Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда, каза тя. Дизеловите автомобили prе Euro и 
Euro 1 имат принос за близо 55% от емисиите фини прахови частици, емитирани от личните МПС в големите градове. 
Добра практика в страни-членки на ЕС е прилагането на финансови инструменти за електромобили срещу предаване за 
рециклиране на високоемисионни стари автомобили. Все още се обмисля как ще изглежда националната програма за 
финансиране, допълни Симеонова. 
Програмата ще бъде одобрена след като бъде одобрен и Националния план за възстановяване и устойчивост, за да няма 
препокриване при финансирането на определени дейности. След като официално планът бъде одобрен от ЕК, ще 
финализираме оперативната програма и ще я представим на Брюксел за одобрение. Това най-вероятно ще стане в 
началото на лятото. 
 
√ Еврохолд вече притежава 99% от ЧЕЗ Разпределение и 97% от ЧЕЗ Електро 
Холдингът ще отправи търгово предложение за остатъчните акции и планира да делиства двете дружества от 
борсата 
Енергийният подхолдинг на Еврохолд България АД - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), който придоби 
дружествата на ЧЕЗ Груп в България през 2021 г., увеличава дела си в ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро 
България АД до съответно близо 99% и 97% от капитала.    
Увеличеното участие е резултат от сделки на Българската фондова борса (БФБ) на 18 март на обща стойност над 100 млн. 
лв. На тази дата EEEC е придобила 207 107 акции (10.74% от капитала) на ЧЕЗ Разпределение и 1 379 акции (27.58% от 
капитала) на ЧЕЗ Електро.  
EEEC ще отправи търгово предложение за придобиване на остатъчните акции в двете енергийни дружества. 
Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Комисията за финансов надзор в законовия 14-дневен срок. 
Мажоритарният акционер също така възнамерява да предприеме действия по отписване на двете дружества от 
регистъра на публичните дружества и БФБ по законоустановения ред.      
EEEC придоби седем дружества на чешката ЧЕЗ Груп за 335 млн. евро през юли 2021 г. След транзакцията холдингът стана 
собственик на 67% от най-големия дистрибутор (ЧЕЗ Разпределение) и доставчик (ЧЕЗ Електро) на електрическа енергия 
в България, както и 100% от най-големия търговец в сектора (ЧЕЗ Трейд). EEEC придоби също компания за ИКТ услуги, 
соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса, както и дружеството, което координираше дейността на 
всички подразделения на ЧЕЗ Груп в България.    
По-късно през октомври енергийният подхолдинг на Еврохолд отправи търгово предложение за остатъчните 33% от 
капитала на ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро за близо 230 млн. лв. В резултат EEEC увеличи участието си в двете 
компании до съответно 88.2% и 69.3% от капитала. 
Електрохолд ще е новото име на дружествата на ЧЕЗ в България от края на април 2022 г. Операторът на 
електроразпределителната мрежа в Западна България - ЧЕЗ Разпределение, ще се нарича Електроразпределителни 
мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД). Електрохолд България ЕООД ще е правоприемник на ЧЕЗ България ЕООД, Електрохолд 
Продажби АД - на ЧЕЗ Електро България АД, Електрохолд Трейд ЕАД ще е името на ЧЕЗ Трейд България ЕАД, а 
дружеството за осигуряване на ИКТ услуги ще се нарича Електрохолд ИКТ ЕАД. Новите имена и лога на публичните ЧЕЗ 
Разпределение и ЧЕЗ Електро трябва да бъдат одобрени от акционерите на общи събрания в края на април. 
 
Мениджър 
 
√ 1,570 млрд. лв. са предвидени в Плана за възстановяване за саниране и сградна енергийна ефективност 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготвя критерии за финансиране на енергийна 
ефективност. В Националния план за възстановяване и устойчивост за публични, културни, спортни, търговски или 
промишлени сгради са заложени 1.570 млрд. лв. От тях 370 млн. лв. са предвидени за саниране на обществени сгради, а 
останалите 1,2 млрд. лв. – за енергийна ефективност на жилища. 
Предвижда се всички общини в страната да имат достъп до ресурса по плана, но първо трябва да направят 
„инвентаризация“ на обществения сграден фонд, който се намира на тяхна територия. Предстои МРРБ да разработи 



29 

 

насоки за кандидатстване и критерии за приоритизиране на обектите. Финансиране ще могат да получат и държавни 
ведомства, чиито сгради са извън столицата.   
Новината бе съобщена на среща на вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов с 
представители на Националното сдружение на общините и на местни власти от страната. На нея бяха обсъдени 
правилата, по които ще се финансират общински благоустройствени проекти със средства от бюджета на  МРРБ. След 
преструктурирането му 500 млн. лв. ще бъдат насочени към ремонт на четвъртокласни пътища и ВиК проекти в общини с 
население между 2000 и 10 000 души. Условие за финансиране ще бъде наличието на издадено разрешение за строеж и 
завършени процедури по ЗОП за избор на изпълнители. 
Предложенията за ремонт на общински пътища към момента надхвърлят 1 млрд. лв. Тези, които считаме, че биха могли 
да бъдат финансирани, са разделени на 5 основни групи, обяви информира заместник-министър Явор Пенчев и 
представи категоризацията, която МРРБ е направило на получените проекти. 
Първата група включва 21 обекта с готови проекти, издадено разрешение за строеж и избран изпълнител след проведена 
процедура по Закона за обществените поръчки. За част от тях има и актуални количествено-стойностни сметки за общо 
около 20 млн. лв. Ориентировъчната стойност на останалите е общо 50 млн. лв. 
88 обекта са обособени във втора група. За тях са налични проектна готовност и разрешение за строеж, но нямат избрани 
изпълнители. Разделени са отново на две подгрупи. 150 млн. лв. без ДДС е стойността на тези с точни количествено-
стойностни сметки, а останалите възлизат на около 70 млн. лв. без ДДС. 
Третата група включва обекти, за които е необходимо актуализиране на изтекли разрешения за строеж. 107 млн. лв. е 
стойността на проектите, за които количествено-стойностните сметки са актуални, а останалата част са за около 75 млн. 
лв. 
За 129 обекта, включени в четвърта група, има проектна готовност, но за тях все още не са издадени необходимите 
разрешения за строеж. За други 31 обекта няма проектна готовност или трасето не е част от утвърдения списък на 
общинските пътища. 
Предвижда се проектите да бъдат съфинансирани от общините. Размерът на техния дял предстои да бъде уточнен. 
 
√ БНБ определи 1.5% капиталов буфер за банките 
Управителният съвет на БНБ определи на 1.5% нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни 
рискови експозиции в Република България през второто тримесечие на 2023 г. Той служи като  защита на банковата 
система срещу потенциални загуби, вследствие от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен 
кредитен растеж. Капиталовият буфер се състои от банкови активи или задбалансови експозиции, които се претеглят в 
зависимост от степента на риск, която носят със себе си. Той се трупа в период на икономически растеж, който се 
поддържа, за да гарантира, че банките ще имат достатъчна капиталова база, с която да покрият потенциални загуби при 
последващи неблагоприятни периоди. 
Под системен риск се има предвид вероятността да се случат значителни системни събития, като например фалит на 
една финансова институция или срив на финансов пазар, които водят след себе си срив на финансовите системи. 
Системният риск може да прерасне в криза, която да засегне пазарите. 
Съотношението кредит/БВП към края на 2021 г., изчислено според методологията на БНБ, е 94.1 на сто. Отклонението на 
показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-30.1 пр.п.), което съответства на нулева стойност на референтния 
индикатор за антицикличния буфер. 
Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява 
напълно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и 
допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и 
общото състояние на икономическата среда, обясняват от Централната банка. 
Кредитите за домакинства продължават да нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. 
Запазването на текущите темпове на кредитен растеж при настоящите лихвени проценти създава предпоставки за 
увеличение на задлъжнялостта, което при вече ясно очертаната тенденция към промяна на лихвения цикъл може да се 
отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване 
на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на икономическите условия. 
УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% - от 1 
октомври 2022 г., и на 1.5% - от 1 януари 2023 г. Решенията за увеличаване на нивото на антицикличния буфер са 
оповестени 12 месеца преди влизането им в сила в съответствие с Наредба № 8 на БНБ. До края на третото тримесечие 
на 2022 г. нивото на антицикличния буфер се запазва на 0.5 на сто. 
Предвид на запазващата се висока кредитна активност и несигурността по отношение на развитието на икономическата 
среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 1.5% през второто тримесечие на 2023 г. има за цел да засили 
устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално 
нарастване на необслужваните кредити и обезценките, заключават от БНБ. 
 
√ Централните банки отново са изправени пред трудни решения. Може ли да сгрешат? 
Точно когато много централни банки насочиха вниманието си към нормализиране на паричната политика, след като 
икономиките започнаха да се възстановяват от пандемията от коронавирус, инвазията на Русия в Украйна предизвика 
нови сътресения, пише Елиът Смит за  Си Ен Би Си. 

https://www.cnbc.com/2022/03/22/central-banks-face-tough-decisions-after-russias-invasion.html
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Миналата седмица Федералният резерв на САЩ одобри първото повишение на основния си лихвен процент от 2018 г. 
насам и сигнализира за последващи увеличения при всяко едно от оставащите шест заседания на централната банка до 
края на годината. 
Английската централна банка пък повиши лихвите при трета поредна среща, макар и да запази по-пасивния тон. 
Също миналата седмица президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че регулаторът дава 
„допълнително пространство“ между планирания край на програмата за закупуване на активи и първото увеличение на 
лихвите от повече от десетилетие. По-рано ЕЦБ изненада пазарите, след като обяви, че ще прекрати програмата си за 
купуване на активи през третото тримесечие на тази година. 
Иначе казано, докато Английската централна банка беше по-предпазлива в позицията си от очакваното, Фед и ЕЦБ 
изненадаха с повишена агресивност. 
Централните банки по целия свят бяха хванати неподготвени от резкия ръст на инфлацията в резултат на пандемията от 
COVID-19, която доведе до многогодишни рекорди при потребителските цени. 
Пътят все още не е извървян 
Според някои икономисти съществува риск затягането на паричната политика на някои централни банки да бъде твърде 
агресивно в момент, когато икономическия растеж е заплашен от конфликта в Украйна и проблемите с пазара на труда. 
Това може да доведе до стагфлация – период на висока инфлация, нисък растеж и висока безработица. 
Въпреки това изглежда, че повечето централни банкери засега дават приоритет на поставянето под контрол на 
инфлацията над опасенията за икономическия растеж, които продължават да са забулени в неяснота заради войната. 
Глобалният пазарен стратег на JPMorgan Asset Management Хю Гимбър каза миналата седмица, че последната поредица 
от срещи на централните банки е показал, че централните банкери „имат чувството, че изостават с предприемането на 
нужните действия“ и че бързат да нормализират политиката. 
„Макар че говорят за решителни действия в тази насока, паричната политика продължава да е благоприятна за растежа, 
въпреки последните повишения на лихвите. Може да говорят за затягане, но все още не са изминали този път“, 
коментира той. 
По това време миналата година Гимбър заяви, че запазването на търпение беше основното послание в коментарите на 
централните банкери, което означаваше, че всяко погрешно действие щеше да доведе до твърде бавно предприемане 
на мерки, а не до преждевременно такова. 
„Година по-късно инфлацията е на върхови нива от няколко десетилетия, а пазарите на труда осъществиха добро 
възстановяване. „Търпението“ беше изоставено“. На мода сега е „възможността“ каза той. 
„Предстои по-нататъшно затягане на политиката и централните банки искат да имат възможността да се движат по-
бързо, ако инфлационният натиск не покаже признаци на отслабване“, добави Гимбърг. 
Марио Сентену, който е гуверньор на централната банка на Португалия и член на Управителния съвет на ЕЦБ, заяви пред 
Си Ен Би Си миналата седмица, че условията за вдигане на лихвите все още не са постигани, като процесът на 
нормализиране остава „неутрален“ и „зависимо от данните“. 
По думите му  перспективите за еврозоната зависят от продължителността на конфликта в Украйна и ефектите от 
западните санкции срещу Русия. 
„Безработицата е може би най-добрият индикатор за европейската икономика в наши дни. Имаме много силен пазар на 
труда, който излиза от рецесията. Той беше подкрепен и от фискални мерки, което е причината да смята, че 
координацията е много важен въпрос в Европа“, каза Сентену. 
„Дори и това да не е най-вероятният резултат днес, сценарият с нисък растеж и висока инфлация не е извън границите на 
възможности в близкото бъдеще, така че трябва да бъдем много внимателни“, добави той. 
В битката между поддържането на растежа и ограничаването на инфлацията, изглежда че повечето финансисти 
предпочитат второто. 
Брунело Роза, главен изпълнителен директор и ръководител на изследванията в Rosa & Roubini, се съгласи с този подход 
и необходимото „разделение “ между паричната и фискалната политика, казвайки на Си Ен Би Си, че инфлацията е по-
непосредствена заплаха. 
„Ако изтриете някои десети от процентния пункт - или дори цял процентен пункт от растежа, поради санкциите и 
потенциалните последици от войната, вие пак ще имате темп на растеж, който е приемлив“, каза той. CNBC миналата 
седмица. 
„Това, което е неприемливо , е инфлацията да достигне 8% в САЩ, 6% в Европа и 7% в Обединеното кралство. Каква е 
опасността от това? Опасността е, че по-високата инфлация може да се затвърди като тенденция и да влезете в онази 
спира на цените и заплатите, която никой не иска. По-близо ли сме до тази ситуация? Да, със сигурност“, каза Роза. 
Тревожните уроци от историята 
Главният икономист на Capital Economic Нийл Ширинг заяви, че по-агресивните повишения на лихвите, които се 
предвиждат от Федералния резерв, са породили опасенията, че икономиката може да е изпаднала в рецесия. 
„Имайки предвид насрещните ветрове, предизвикани от войната в Украйна и разпространението на варианта Омикрон в 
Китай, това повдига по-общия въпрос дали възстановяването на големите развити икономики е достатъчно силно, за да 
издържат те на затягането на паричната политика“, каза той. 
По думите му уроците от историята – особено осемте цикъла на затягане в САЩ от края на 70-те години на миналия век, 
петте в Обединеното кралство и трите в еврозоната, са причина за тревога. 
„Това прави общо 16 цикъла на затягане, от който 13 са завършили с рецесия. „Меките кацания“ са трудни за постигане“, 
добави Ширинг. 
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√ Кабинетът на Марио Драги сваля с 25 евроцента вносните мита на бензина 
Кабинетът на Марио Драги обяви във вторник, че намалява с 25 евроцента вносните мита на бензина, като част от пакета 
от мерки за смекчаване на последиците от войната в Украйна. Предвидено е мярката, която ще свали крайната цена с 
малко над 30 евроцента на литър, да е в сила за месец, уточнява ANSA. 
Енергийният пакет включва и 10% допълнителен данък върху печалбата на производителите и дистрибуторите на 
електричество, природен газ и петролни продукти. Италианското правителство очаква еднократното облагане на 
печалбите на енергийните компании да донесе приходи в бюджета от 3,98 млрд. евро, според Reuters. 
Правителството одобри в в края на седмицата нов план от 4,4 млрд. евро в помощ на домакинствата и компаниите 
заради скока в цените на енергията. 
 
√ Ръст на фондовите борси в Европа 
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия във вторник, подкрепени от печалбите в банковия 
сектор на фона на перспективата за агресивно повишаване на лихвите след коментарите на председателя на Федералния 
резерв на САЩ Джером Пауъл, предаде Ройтерс. В същото време акциите на енергийните компании удължиха ралито си 
на фона на по-високите цени на петрола. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,27 пункта, или 0,5%, до 457,06 пункта. Немският показател DAX се 
повиши със 118,93 пункта, или 0,83% до 14 445,9 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 
42,79 пункта, или 0,57%, до 7 485,18 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 44,51 пункта, или 0,68%, до 6 626,84 
пункта. 
Индексът на европейските банки SX7P се повиши с 2,40%, а индексът SXEP на компании от петролния и газов сектор 
напредна с 0,58%. 
Пауъл каза в понеделник, че централната банка трябва да се движи „експедитивно“ за повишаване на лихвите и 
вероятно „по-агресивно“, за да се пребори със завишената инфлация. 
„Коментарите от Фед подчертават особения фокус на централната банка върху ограничаването на инфлацията“, каза 
Марк Хефеле, главен инвестиционен директор на UBS Global Wealth Management. 
„Пауъл каза, че „нищо“ няма да попречи на Фед да осигури увеличение от 50 базисни пункта, ако е необходимо“, добави 
той. 
Сега паричните пазари включват в ценообразуването повишение на лихвите от Европейската централна банка (ЕЦБ) с 50 
базисни пункта преди края на годината. 
ЕЦБ каза по-рано този месец, че няма да бърза да повишава лихвите, но много консервативни политици твърдят, че тази 
мярка, която ще бъде първата от този тип от повече от десетилетие, трябва да остане на масата, тъй като инфлацията се 
оказа по-дълготрайна, отколкото централната банка очакваше. 
Нахлуването на Русия в Украйна предизвика рали на суровини, включително на петрола и промишлените метали, поради 
опасения от прекъсване на доставките. Днес цените на петрола отново се повишиха, докато някои членове на 
Европейския съюз обсъдиха потенциално петролно ембарго срещу Москва. 
Индексът FTSE 100 на лондонския износител на петрол доведе до печалби сред конкурентите си на континента за втори 
пореден ден, нараствайки с 0,6%. Индексът STOXX 600 е паднал с повече от 6% досега тази година, докато FTSE 100 се е 
подобрил с печалби от 1,2% през същия период. 
Акциите на финландския концерн Fortum поскъпнаха с 1,21%, тъй като се съгласи да продаде своя 50% дял във Fortum 
Oslo Varme за 10 милиарда норвежки крони (1,14 милиарда долара). Компанията Fоrtum Оѕlо Vаrmе ocигypявa oтoплeниe 
нa дoмoвe и пpeдпpиятия в норвежката столица Осло. 
Цената на книжата на Just Eat Takeaway.com се повиши с 1,64% на фона на партньорство с McDonald's за разширяване на 
доставките. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в понеделник, след като председателят на Федералния резерв 
Джером Пауъл алармира за нарастваща инфлация и обеща строги мерки, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 201,94 пункта, или 0,58%, до 34 552,99 пункта, след като по-рано бе 
надолу с над 400 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 1,94 пункта, или 0,04%, до 4 
461,18 пункта, като по-рано през сесията бенчмаркът се бе повишил с 0,4%. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 55,38 пункта от стойността си, или 0,4%, завършвайки сесията при ниво от 13 838,46 пункта. 
Пауъл каза в понеделник, че „инфлацията е твърде висока“ и обеща да предприеме „необходими стъпки“, за да постави 
цените под контрол. Той отбеляза, че повишаването на лихвените проценти може да премине от традиционните 
движения с четвърт процент пункт към по-агресивни увеличения с 50 базисни пункта, ако е необходимо. Коментарът му 
идва по-малко от седмица, след като Фед повиши основния лихвен процент с 25 базисни пункта до диапазона от 0,25% 
до 0,50%. Това бе първото увеличение на лихвите на централната банка от 2018 г. насам. 
Миналата седмица трите основни индекса регистрираха най-доброто си седмично представяне ноември 2020 г., 
стимулирани до голяма степен от акциите на растежа. 
„Ралито на акциите през последната седмица беше едно от най-острите в историята. Въпреки че може да достигнат 
малко по-високо ниво... оставаме убедени, че все още сме в мечи пазар и ще използваме това, за да се позиционираме 
по-отбранително", посочи в бележка Майкъл Уилсън от Morgan Stanley. 
В понеделник акциите на  Boeing поевтиняха с 3,59%, след като пътнически самолет Boeing 737 на China Eastern Airlines 
със 132 души на борда се разби в Китай. 
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Повишението на лихвените проценти изглежда се отрази негативно на технологичните акции, след като доходността по 
10-годишните американски държавни ценни книжа нарасна с повече от 0,15 процентни пункта до над 2,3%. Цените на 
книжата на Meta и Microsoft се понижиха съответно с 2,31% и 0,42% 
В същото време компаниите от енергийния сектор се възползваха от новото повишение на цените на петрола. Акциите на 
Occidental Petroleum и Marathon Oil бяха сред най-добре представящите се в S&P 500, регистрирайки повишение от 8,45% 
и 8,54%. До тези резултати се стигна, след като сортът Брент поскъпна с повече от 7%, докато страните от Европейския 
съюз обмислят дали да се присъединят към САЩ в ембаргото върху руския петрол. 
Повишения в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион се оцветиха в зелено във вторник, следвайки 
поскъпването на акциите на Alibaba, Си Ен Би Си.  
Хонконгският показател Hang Seng се повиши с 667,94 пункта, или 3,15%, до 21 889,28 пункта. Цената на книжата на 
Alibaba се повиши с 11,2%, след като компанията обяви, че увеличава програмата си за обратно изкупуване на акции от 
15 милиарда на 25 милиарда долара. 
Междувременно листнатите в Хонконг акции на China Eastern Airlines поевтиняха с 2,55%, след като Boeing 737 на 
компанията се разби в Китай. На борда е имало 132 души, като до момента не са намерени оцелели. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 396,68 пункта, или 1,48%, до 27 224,11 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 6,18 пункта, или 0,19%, до 3 259,86 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite записа спад от 8,86 пункта, или 0,56%, до 2 151,68 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 23,96 пункта, или 0,89%, до 2 710 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа ръст от 62,6 пункта, или 0,86%, до 7 341,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,48  пункта, или 0,25%, до 596,55 пункта. BGBX40 се понижи с 0,12 пункта, или 0,09%, до 138,91 пункта. 
BGTR30 изтри 0,20 пункта от стойността си, или 0,03%, достигайки ниво от 701,16 пункта. BGREIT се понижи с 0,34 пункта, 
или 0,20%, до 171,30 пункта. 
 
√ Еврото се търгува за 1,1040 долара 
Курсът на еврото остана стабилен спрямо американската валута днес, задържайки се над прага от 1,10 долара, съобщиха 
германски сайтове за финансова информация. 
В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се разменяше за 1,1040 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1024 долара.   
 
√ Сушата в САЩ вдига цената на памука до 10-годишен максимум 
Продължителната суша в някои централни райони на САЩ доведе до скок на цената на памука до над 10-годишен 
максимум от 1,3171 долара за фунт (около 453 грама), предаде Франс прес.  
Това е със 7% повече от края на миналата седмица и с близо 50 на сто над стойността от средата на септември. За 
последен път памукът се е търгувал над такава цена през юли 2011 г. 
В Северозападен Тексас, където се произвеждат около 40% от американския памук, от началото на януари има 
необичайна липса на валежи. Сушата оказва натиск над пазара, който вече е под напрежение заради засиленото търсене 
на памучен текстил, свързано с пандемията, тъй като хората прекарват повече време у дома, предава БТА. 
Освен това Китай, който е най-голям производител и вносител в света, силно е увеличил търсенето. Друга причина е 
скокът на цените на пестицидите, често използвани при отглеждането на памук, които се произвеждат от петролни 
продукти. А цените на черното злато също са високи. 
Високите цени на памука могат да доведат до увеличаване на площите за отглеждането на тази култура в САЩ, но 
скъпите пестициди ще ограничат това разрастване, отбелязват търговци.  
 
√ Цените на петрола се повишават на фона на данните за запасите в САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, след като отчетения спад на запасите в САЩ засили 
опасенията, свързани с ограничените глобални доставки на фона на санкциите срещу руския износ, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,34 долара, или 0,29%, до 115,8 долара за барел, следвайки 
поевтиняване с 0,14 долара в предходната сесията. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,21 
долара, или 0,19%, до 109,5 долара за барел, след като във вторник се понижи с 0,36 долара. 
Пазарът продължава да е под напрежение на фона на перспективата за по-нататъшни санкции срещу Русия, вторият по 
големина износител на суров петрол в света, след нахлуването й в Украйна. 
Цените паднаха във вторник, тъй като изглежда малко вероятно Европейският съюз да наложи забрана на руския петрол. 
Въпреки това, президентът на САЩ Джо Байдън е готов да обяви още санкции срещу Русия, когато се срещне с 
европейските лидери в четвъртък в Брюксел, включително на спешната среща на НАТО. 
„Очакваме продължителна висока волатилност през останалата част от седмицата, и особено около срещата на върха на 
НАТО в четвъртък“, каза Вандана Хари, основател на доставчика на анализи за петролния пазар Vanda Insights. 
Хари добави, че може да има известно облекчение за пазара, ако ЕС се откаже от идеята за забрана на вноса на руски 
петрол. 
„Но притесненията за доставките ще останат завишени, докато мирните преговори между Русия и Украйна остават в 
безизходица“, каза тя. 
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Междувременно данните на Американския петролен институт показаха, че запасите от суров петрол в САЩ са паднали с 
4,3 милиона барела за седмицата, приключила на 18 март. Девет анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха запасите 
да са се увеличили със 100 хил. барела през този период. 
„САЩ и Саудитска Арабия са двете нации, които могат смислено да компенсират загубата на руски петрол. Допълнителни 
доставки от двете изглеждат малко вероятно в момента, но ние сме в изключително необичайна ситуация и това прави 
нещата по-гъвкави“, казаха анализатори от Commonwealth Bank в доклад. 
Официалните данни за инвентаризацията на САЩ ще бъдат представени от Администрацията за енергийна информация 
в сряда. 
 
√ Fitch: Глобалната инфлация се завръща с голяма сила 
Перспективите за ръст на глобалния брутен вътрешен продукт се влошиха значително, тъй като инфлационните 
предизвикателства се засилват и инвазията на Русия в Украйна заплашва енергийните доставки. Това се казва в новия 
доклад на Fitch Ratings - March 2022 Global Economic Outlook. 
„Глобалната инфлация се завръща с голяма сила след отсъствие от поне две десетилетия“, коментира Брайън Култън, 
главен икономист, Fitch Ratings. 
Потенциално огромен шок в глобалното предлагане, който ще намали растежа и ще повиши инфлацията, удря по 
възстановяването след пандемията на COVID-19. Нахлуването на Русия в Украйна и последвалите икономически санкции 
срещу страната агресор изложиха на риск глобалните енергийни доставки, като е малко вероятно санкциите да бъдат 
отменени скоро. 
Русия отговаря за около 10% от световните енергийни нужди, включително 17% от глобалното потребление на газ и 12% 
от това на петрол. Повишението на цените на тези енергийни продукти увеличи разходите на индустрията и намали 
покупателната способност на потребителите. 
Fitch намали прогнозата си за растеж на световния БВП за 2022 г. с 0,7 процентни пункта до 3,5%. За Еврозоната новата 
прогноза е с 1,5 процентни пункта по-ниска от предходната, като очакванията са икономиката на региона на единната 
валута да нарасне с 3% през тази година. За САЩ новата прогноза е за ръст от 3,5%. Това отразява покачването на цените 
на енергията, но и по-бързото от очакваното темпо на повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв. Fitch 
Също така понижи прогнозата си за световния икономически растеж през 2023 г. с 0,2 процентни пункта до 2,8%. 
Русия доставя около една четвърт от първичното енергийно потребление на еврозоната през 2019 г. Диверсификацията 
към други източници ще отнеме време. Инфлацията в еврозоната ще бъде средно 5% през 2022 г. в резултат на 
покачването на цените на газа в ЕС. Вероятно ще бъде въведена известна фискална подкрепа за смекчаване на шока. 
В същото време зависимостта на САЩ от руска енергия е много по-ниска, но покачването на световните цени на петрола 
допринася за проблема с инфлацията. Цените на потребителските стоки продължават да растат рязко, а инфлацията при 
услугите достигна 30-годишен връх, тъй като наемите се ускоряват и ръстът на заплатите се приближава до 6%. 
Притесненията на домакинствата относно инфлацията нарастват. Fitch очаква основата инфлация да достигне връх от 9% 
и средно равнище от около 7% през тази година. От Fitch посочват, че Федералният резерв вече е предприел по-
агресивно затягане на паричната политика, като рейтинговата агенция очаква седем повишения на лихвите през 2022 г. 
За разлика от тях, Народната банка на Китай е в режим на облекчаване, тъй като инфлацията в страната все още е ниска. 
Очаква се по-нататъшно намаляване на лихвения процент и съотношението на задължителните банкови резерви (RRR)и 
значително фискално облекчаване. 
Инфлационните предизвикателства и сътресенията в предлагането биха могли да имат много по-сериозни последици за 
растежа на световния БВП, ако доведат до много по-рязко затягане на Фед и тласнат цените на петрола до 150 долара за 
барел за продължителен период. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Румен Радев влезе пак в ролята на премиер договаря ремонт на МиГ-29 
в. 24 часа - Шефът на депутатите на Кирил Петков на крачка от БНБ 
в. Телеграф - Надуват наемите заради украинците 
в. Труд - Туризмът спуска черното знаме 
в. Труд -- Премиерът Петков и Рашков привикани на истински разпит 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 6-и ден след ареста на Борисов - всичко отначало, само обиските няма да повтарят 
в. 24 часа - МВР дава на прокурор втория договор за толсистемата 
в. 24 часа - Износът от България за Русия се стопи до 1 % 
в. Телеграф - ИТН пробутва син на депутат за фискалния съвет 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог: След ареста на Борисов основен опонент на ГЕРБ вече е Петков, а не Радев 
в. Телеграф - Д-р Иван Добринов: Липсата на кадри в психиатричните болници е зловеща 
в. Труд - Журналистът и международен анализатор Огнян Дъскарев пред "Труд": САЩ си отрязаха пътя за преговори с 
Кремъл 
Водещи анализи  



34 

 

в. 24 часа - Наемници, конспиратори, угнетени - 10-те типажи, които оправдават Путин 
в. Телеграф - Българите са по-състрадателни от държавата си 
в. Труд - Политическо поражение и медиен разгром 
в. Труд - Спецсъдии през сълзи за съдебната реформа: Критериите за преназначаване са шокиращи. Безумно е да бъдем 
изселвани 

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