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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев: „Булгаргаз“ трябва да се лицензира като търговец на борсите в Европа 
40% от потреблението на газ на ЕС идва от Русия, добави той 
40% от потреблението на газ на ЕС идва от Русия. То трудно може да бъде заменено даже да приемем, че ще купуваме 
газ, внесен от някой друг. 
Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По думите му преди да изкопаем нов кладенец не трябва да плюем в стария. 
Според Велев трябва да има сигурност на доставките и перспектива не само като количества, но и като цени. 
„Точно заради това работодателските организации се обърнаха с писмо към премиера, смятаме, че „Булгаргаз“ 
допълнително трябва да се лицензира като търговец на борсите и на Балканите, и на Европа. Така че да започне да 
оперира като търговец в полза на потребителите у нас“, добави той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев:40% от потреблението на газ на ЕС идва от Русия 
„Булгаргаз“ допълнително трябва да се лицензира като търговец на борсите и на Балканите, и на Европа, добави 
председателят на Асоциация на индустриалния капитал 
40% от потреблението на газ на ЕС идва от Русия. То трудно може да бъде заменено даже да приемем, че ще купуваме 
газ, внесен от някой друг. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитиран 
от bTV. 
По думите му преди да изкопаем нов кладенец не трябва да плюем в стария. Според Велев трябва да има сигурност на 
доставките и перспектива не само като количества, но и като цени. 
„Точно заради това работодателските организации се обърнаха с писмо към премиера, смятаме, че „Булгаргаз“ 
допълнително трябва да се лицензира като търговец на борсите и на Балканите, и на Европа. Така че да започне да 
оперира като търговец в полза на потребителите у нас“, добави той. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: "Булгаргаз" трябва да се лицензира като търговец на борсите в Европа  
"40% от потреблението на газ на ЕС идва от Русия. То трудно може да бъде заменено даже да приемем, че ще купуваме 
газ, внесен от някой друг. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По думите му преди да изкопаем нов кладенец не трябва да плюем в стария. Според Велев трябва да има сигурност на 
доставките и перспектива не само като количества, но и като цени. 
"Точно заради това работодателските организации се обърнаха с писмо към премиера, смятаме, че "Булгаргаз" 
допълнително трябва да се лицензира като търговец на борсите и на Балканите, и на Европа. Така че да започне да 
оперира като търговец в полза на потребителите у нас", добави той. 
 
24 часа 
 

√ Васил Велев за изтичащия договор с "Газпром": Да не плюем в стария кладенец 

"Вероятно в момента, заради войната в Украйна, не е възможно да се поднови договора с "Газпром", но няма нужда и да 
се декларира, че няма да се подновява, защото ние сме в по-особена ситуация, спрямо останалите европейски страни, 
тъй като сме единствената страна, чийто договор изтича в края на годината. Другите страни имат дългосрочни договори, 
на нелоши цени някои от тях. Т.е. трябва да сме малко по-обрани, за да не всяваме допълнително напрежение и да 
лишаваме от перспектива икономиката, защото ако няма да има дългосрочен договор трябва да има яснота как ще се 
снабдяваме с газ, по какви маршрути, резервирали ли сме капацитети, осигурили ли сме количества, на каква цена". Това 
каза по "Би Ти Ви" Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал у нас. 
"Този азерски газ, договорен през септември, не може да замени цялото количество, дори да приемем, че ще купуваме 
газ от някой друг, т.е. опосредствено. И преди да изкопаем нов кладенец, казват източните мъдрости, не трябва да 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/vasil-velev-bulgargaz-trjabva-da-se-licenzira-kato-targovec-na-borsite-v-evropa.html?fbclid=IwAR2xTWryzYYjyYJezV9EB0-uM01hvqMnEtyhCSTz71CuvUDizF6SJwbF7So
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плюем в стария. Трябва да има сигурност на доставките и да има перспектива не само като количества, но и като цени и 
затова работодателските организации се обърнахме с писмо до премиера", уточни Велев. 
"Ние смятаме, че "Булгаргаз" трябва допълнително да се лицензира като търговец и на борсите на Балканите и в Европа, 
така че да почне да оперира като търговец в полза на потребителите у нас. Направили сме и други предложения за 
удължаване на договора в подходящ момент, но не и да декларираме как спираме вноса. Впоследствие тази идея се 
трансформира в идея на европейско равнище да се договаря вноса. Тази идея не е от месеци, а от години, но ситуацията 
в момента да се надяваме, че ще ускори реализирането", каза още Велев.  
Относно увеличението на минималната работна заплата, която може да доведе до уволнения или съкращения, Велев 
каза: "Имаме нюансирана позиция, самото увеличение на минималната работна заплата е 9,2%, като процент това не е 
много, ако вземем предвид, че за четвъртото тримесечие излязоха данни от статистиката, разходите за труд на отработен 
час са се увеличили с 12,1%, т.е. разходите за средната заплата вече е отбелязал едно по-голямо увеличение. Това, срещу 
което ние възразяваме е административно да се определя минимална работна заплата еднаква за всички икономически 
дейности, тъй като средната работна заплата в икономическата ситуация за различните браншове, е много различна. И 
затова в много страни в ЕС минималните работни заплати са различни за различните икономически дейности, определят 
се на браншово равнище. Това е и нашето предложение. Има готовност за такива преговори сред синдикатите. И другото 
ни предложение е да се определя брутна минимална работна заплата, тъй като ние винаги я сравняваме със средната, но 
я сравняваме с брутната средна, а определяме основна минимална, към която се добавят задължителните само за 
България класове за прослужено време", каза още Велев. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът настоя държавата да преговаря с Газпром за нов договор 
Бизнесът е притеснен от вероятността да не сепроведат преговори с „Газпром“ за подновавяне договора задоставка на 
газ, които изтича в края на таци година.Четирите най-големи работодателски организации – АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП, са 
изпратили писмо до Министерски съвет и енергийното министерство, с което се иска в първия възможен момент 
страната ни да проведе преговори с „Газпром“ 
„Считаме, че българската държава е длъжна да осигури енергийната сигурност на страната, след като България се 
оказва единствена в ЕС с изтичащ договор за доставка на природен газ от „Газпром Експорт“ ООО.  
Намираме за задължително общественият доставчик да предприеме действия за подновяване на дългосрочния 
договор, чрез писмо за предоставяне на условия за нов договор, което не отменя действия за резервиране на 
капацитет и доставки от алтернативни източници“, заявяват работодателите. 
Припомняме, в предходинет дни вицепремиерът Василев заяви, че предвид войната в Украйна сега е невъзможно да се 
водят преговори с Газпром, като добави, че България няма да поднови договора си, тъй като ще разчита на алтернативни 
доставки. След това премиерът Петков поправи вицето си, като заяви, че няма лошо в българския газов микс да има и 
руски доставки, важното е да преговаряме от позицията, че имаме и други възможности, с което да влияем на цената. 
Бизнесът обаче изтъква в писмото си, че дори и да съществуват алтернативи за замяна на руските газови доставки, 
следва това да бъде добре планирано и предварително договорено – как ще се доставят необходимите количества, по 
какви маршрути, при какви условия и на каква цена. Добавя се, че маршрутите на доставка изискват закупуване на 
капацитети, като най-евтини са годишните капацитети, които се търгуват предходната година. Към момента няма 
санккции от страна на ЕС за внос на природен газ от Русия и ние следва да подкрепяме тази позиция. 
Според бизнеса отказът да се преговаря с „Газпром“ прави невъзможно дългосрочното планиране, бизнес средата става 
непредсказуема и води до отлив на инвестиции. Особено след като няма сигурни договорени количества и капацитет, 
както и яснота колко ще струва това на българския потребител.  
„Също така, смятаме, че решенията, които взима правителството относно сигурността на енергийните 
доставки, следва да бъдат и икономически обосновани. 
Несигурността на доставките на природен газ, както и непредвидимостта относно ценообразуването ще окажат 
негативно въздействие както върху битовия потребител и промишлеността, така и върху цялата икономика на 
страната“, изтъкват още работодателите в писмото си. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: "Булгаргаз" трябва да се лицензира като търговец на борсите в Европа  
"40% от потреблението на газ на ЕС идва от Русия. То трудно може да бъде заменено даже да приемем, че ще купуваме 
газ, внесен от някой друг. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По думите му преди да изкопаем нов кладенец не трябва да плюем в стария. Според Велев трябва да има сигурност на 
доставките и перспектива не само като количества, но и като цени. 
"Точно заради това работодателските организации се обърнаха с писмо към премиера, смятаме, че "Булгаргаз" 
допълнително трябва да се лицензира като търговец на борсите и на Балканите, и на Европа. Така че да започне да 
оперира като търговец в полза на потребителите у нас", добави той. 
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Epicenter.bg 
 
√ Бизнесът настоява държавата да подпише договор с "Газпром" 
“Притеснителни са изявленията в медиите от членове на правителството, че няма да се преговаря с „Газпром“. 
Това прави невъзможно дългосрочното планиране, бизнес средата става непредсказуема и води до отлив на 
инвестиции”, посочват от АОБР.  
Българският бизнес поиска „Булгаргаз“ да предприеме стъпки за подновяване на дългосрочния договор с „Газпром“ за 
доставка на природен газ. 
Това става ясно от изпратена до медиите позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР), в която влизат АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
В края на настоящата година изтича договорът с „Газпром“ за доставка на синьо гориво чрез трасетата на руския 
енергиен гигант. 
“Притеснителни са изявленията в медиите от членове на правителството, че няма да се преговаря с „Газпром“. Това 
прави невъзможно дългосрочното планиране, бизнес средата става непредсказуема и води до отлив на инвестиции”, 
посочват от АОБР. 
Работодателите посочват, че действително по време на война няма как да се водят преговори. 
Но допълват, че “дори и да съществуват алтернативи за замяна на руските газови доставки, следва това да бъде добре 
планирано и предварително договорено – как ще се доставят необходимите количества, по какви маршрути, при какви 
условия и на каква цена”. 
“Несигурността на доставките на природен газ, както и непредвидимостта относно ценообразуването ще окажат 
негативно въздействие както върху битовия потребител и промишлеността, така и върху цялата икономика на страната”, 
заявяват от АОБР. 
Работодателските организации напълно подкрепят идеята за диверсифициране на газовите маршрути и доставки, но 
смятат, че от ключово значение е сигурността и непрекъсваемостта на доставките при запазване на 
конкурентоспособността на българската икономика. 
“Считаме, че българската държава е длъжна да осигури енергийната сигурност на страната, след като България се оказва 
единствена в ЕС с изтичащ договор за доставка на природен газ от „Газпром Експорт“, посочват работодателите. 
“Намираме за задължително общественият доставчик да предприеме действия за подновяване на дългосрочния 
договор, чрез писмо за предоставяне на условия за нов договор, което не отменя действия за резервиране на капацитет 
и доставки от алтернативни източници”, гласи позицията на АОБР. 
 
АИКБ 
 
√ Д-Р МИЛЕНА АНГЕЛОВА ПРЕД БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОИСР: МСП ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ – ПОСРЕДСТВОМ ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО 
ФИНАНСИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА 
Малките и средни предприятия са силно засегнати от застъпващите се кризи, инфлацията, безпрецедентно високите 
цени на електрическата енергия и енергоносителите и имат нужда от лесен достъп до финансиране. Преходът към 
дигитализация и климатична неутралност не може да бъде успешен без участието на МСП, които са тъканта на 
европейската икономика. Те са двигател за развитието на европейската икономика, като създават работни места и 
просперитет на гражданите. Бюрокрацията и сложното законодателство, както на национално, така и на европейско 
ниво, все още са сред водещите фактори, задържащи развитието на МСП в много държави-членки на ЕС. Това заяви в 
изказването си главният секретар на АИКБ и вицепрезидент на SGI Europe д-р Милена Ангелова по време на 
конференцията „Малък бизнес, голяма работа“ в Будапеща, Унгария. Необходимостта от приоритетно финансиране за 

МСП беше подчертана и в изказването на 
заместник-генералния секретар на ОИСР г-н 
Йошики Такеуичи. 
Събитието се организира съвместно от бизнес 
организацията към Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие и 
Национална асоциация на предприемачите и 
работодателите на Унгария. Участие в него взеха 
управляващият директор на Сити Груп Чарлз Рик 
Джонстън, държавният секретар по 
икономическа стратегия и регулация д-р Ласло 
Гьорги, зам.-директорът на Центъра на ОИСР за 
предприемачество Надим Ахмад, 
съпредседателят на Национална асоциация на 
предприемачите и работодателите на Унгария 
(VOSZ) д-р Патрик Ковач, директорът „Публична 
политика на ЕС“ на Амазон Анна Клисурас. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/03/Photo2-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF.jpg
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За да подкрепят кандидатурата на България за приемане в ОИСР, в събитието участваха г-н Стефан Чайков – члена на УС 
на АИКБ и представител за поредна година на Асоциация на организациите на българските работодатели в ОИСР и г-н 
Бойко Таков – изпълнителен директор на ИАНМСП и контактна точка за ОИСР. 
В края на 2021 г. Бойко Таков стана част от борда на директорите на Международната мрежа за малки и средни 
предприятия. Притежава управленски опит в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управление на инвестиции, 
проекти и финанси са само част от биографията му в областта на земеделието, енергетиката и инфраструктурата. 
Дискусията протече в два панела. Първият позволи на участниците да обменят практики и инициативи, които са били 
успешни за подобряване на условията, производителността и устойчивостта на МСП. Специално внимание бе отделено 
на правителствените инициативи и партньорства, които са дали възможност на МСП да функционират и да процъфтяват 
през последните две години, преминали под знака на пандемията от COVID-19. 
По време на втория панел беше направена равносметка на споделения опит като се идентифицираха конкретни 
инициативи, които правителствата биха могли да разширят с помощта на ОИСР. Участниците отправиха своите препоръки 
към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие как в следващите две години да се постигне напредък в 
областта на предприемачеството. 
Голяма част от малките и средни предприятия в момента са в затруднение като се опитват да преодолеят трудности като 
прекъсвания на веригата за доставки, значителен недостиг на работна ръка и неподходяща квалификация, спад в 
търсенето и приходите от клиенти, нарастваща инфлация, тласкана от безпрецедентното покачване на цените на 
електроенергията и природния газ. 
В момента при малките и средни компании има повишено търсене на пряка финансова подкрепа и в по-малка степен на 
финансови инструменти, осигуряващи лесен и бърз достъп до банкови кредити и други източници на финансиране. 
„Средствата на ЕС са от ключово значение за увеличаване на потенциала на МСП и е важно в постоянен диалог с бизнес 
организациите и заинтересованите страни да се планират мерки, за да се подобри достъпът до тях. Твърдо подкрепям 
идеята МСП да кандидатстват с формуляр от една страница за фондове на ЕС и се надявам, че тя ще бъде осъществена 
своевременно. Заедно с това предлагам да се обмисли създаването и развитието на мрежа от финансови омбудсмани в 
държавите-членки, която да помогне на МСП успешно да кандидатстват и да получават финансиране“, заяви д-р 
Ангелова. 
Мрежата от финансови омбудсмани не само ще подобри достъпа на компаниите до средства, но ще даде възможност на 
Европейската комисия да събира и анализира качествени данни, за да научи как банките-посредници използват 
финансови инструменти, за да достигнат до компаниите, които най-много се нуждаят от средства и какви са причините, 
ако не им бъде отпуснато кредитиране. 
Според главния секретар на АИКБ и вицепрезидент на SGI Europe, икономическото възстановяване зависи до голяма 
степен от това колко успешно МСП ще се адаптират и работят в новата обстановка. От изключително значение за тях ще 
са и готовността им за дигитализация и адаптирането на предизвикателствата, които поставя Зелената сделка. 
По думите ѝ много от предприятията нямат познания и разбиране за специфичните климатични и екологични политики, 
включително по отношение на изискванията на всички нови финансови инструменти. Д-р Ангелова отправи предложение 
следващият преглед на представянето на МСП да се съсредоточи изрично върху основните пропуски в готовността им да 
отговорят на предизвикателствата, наложени от прехода към климатична неутралност и как по-добре да се изработят и 
предоставят мерки за подкрепа. 
 
БТА 
 
√ Малките и средни предприятия са силно засегнати от застъпващите се кризи и се нуждаят от лесен достъп до 
финансиране, заяви главният секретар на АИКБ 
Малките и средни предприятия (МСП) са силно засегнати от застъпващите се кризи, инфлацията, безпрецедентно 
високите цени на електрическата енергия и енергоносителите и имат нужда от лесен достъп до финансиране.  Това заяви 
в изказването си главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и вицепрезидент на SGI 
Europe д-р Милена Ангелова по време на конференцията "Малък бизнес, голяма работа" в Будапеща, Унгария, съобщиха 
от асоциацията.  
Преходът към дигитализация и климатична неутралност не може да бъде успешен без участието на МСП, които са 
тъканта на европейската икономика. Те са двигател за развитието на европейската икономика, като създават работни 
места и просперитет на гражданите. Бюрокрацията и сложното законодателство, както на национално, така и на 
европейско ниво, все още са сред водещите фактори, задържащи развитието на МСП в много държави-членки на ЕС, каза 
Ангелова. Необходимостта от приоритетно финансиране за МСП беше подчертана и в изказването на заместник-
генералния секретар на ОИСР Йошики Такеуичи. 
Събитието се организира съвместно от бизнес организацията към Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие и Национална асоциация на предприемачите и работодателите на Унгария. Участие в него взеха управляващият 
директор на "Сити Груп" Чарлз Рик Джонстън, държавният секретар по икономическа стратегия и регулация д-р Ласло 
Гьорги, зам.-директорът на Центъра на ОИСР за предприемачество Надим Ахмад, съпредседателят на Национална 
асоциация на предприемачите и работодателите на Унгария (VOSZ) д-р Патрик Ковач, директорът "Публична политика на 
ЕС" на "Амазон" Анна Клисурас. 
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БТВ 
 
√ Теодор Дечев: Минималната заплата у нас няма икономически смисъл 
Стандартно тя е окупирала последното място в ЕС, припомни Ваня Григорова 
„Не е необходимо до вдигаш минималната заплата, за да вдигнеш заплатите на хората“, посочи в „Тази сутрин“ Теодор 
Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Най-много хора на минимална заплата работят в държавни институции, включително и общински. Има армия от хора, 
които работят в детски градини и училища, които са на минимална работна заплата и държава спокойно може да им я 
увеличи“, каза още той. 
Според него минималната заплата у нас няма икономически смисъл. 
Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ припомни, че стандартно минималната работна заплата у нас е окупирала последното 
място в ЕС. 
„По покупателна способност минималната работна заплата е под тези в Сърбия, Черна гора и Македония. Огромният 
проблем е частният сектор, където държавата няма други механизми, освен увеличението на минималната работна 
заплата. Другият вариант е колективното трудово договаряне, но всички знаем колко е трудно да се направи синдикат в 
частна компания“, обясни Григорова. 
Ако едно предприятие се подпомага, подпомагат се и работниците му. Аз не знам как едно предприятие като получи 
помощ "60/40" е на загуба, това е безсмислица“, смята Теодор Дечев по повод удължаването на мярката в помощ на 
бизнеса. 
„Има няколко поток на плащания от страна на държавата към бизнеса, има мярка "60 /40", има субсидии и социални 
помощи, за да могат да покрият нарастващата цена на тока“, посочи и Ваня Григорова.  
За повече информация вижте видеото. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев и Кирил Петков пристигнаха в Брюксел за срещите на върха 
Три срещи на върха започват днес - на Европейския съюз, на НАТО и на страните от Г-7. 
В срещите ще участва американският президент Джо Байдън, а чрез видеоконферентна връзка ще се включи и 
украинският президент Володимир Зеленски. 
Президентът Румен Радев ще представи България в извънредната Среща на върха на лидерите на НАТО. 
Войната в Украйна, предизвикателствата пред сигурността и стабилността по Източния фланг, мерките за укрепване на 
възпиращия и отбранителен капацитет на страните от региона, военна помощ за Киев - това са темите във фокуса на 
вниманието на лидерите от Алианса. 
Очаква се НАТО да утвърди четири нови батальонни бойни групи в България, Румъния, Унгария и Словакия и военна 
помощ за Украйна за справяне с химическа, радиологическа и ядрена заплаха. 
"Изправени сме пред най-сериозната криза по отношение на сигурността. И заедно ще отговорим на тази криза. 
Президентът Зеленски ще направи обръщение към лидерите от НАТО. Ще се фокусираме върху нашата подкрепата 
за Украйна. Нашите съюзници от години подкрепят Украйна", заяви генералният секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг. 
Министър-председателят Кирил Петков ще представи страната ни на Европейския съвет. Лидерите на страните от съюза 
се събират тази вечер, за да обсъдят руската военна агресия срещу Украйна, евентуални нови санкции срещу Русия, както 
и мерки за прекратяване на руската енергийна зависимост и овладяване на високите цените на енергията в Европа. 
Очаква се лидерите да дискутират и мерки, свързани с посрещането и нуждите на украинските бежанци в Европа, както и 
продоволствената сигурност на фона на нарастващите цени на храните и енергията. Те ще обсъдят и предложенията на 
Европейската комисия за общо европейско закупуване на газ и гарантиране на запълването на европейските 
газохранилищата за следващата зима. 
Някои от държавите, сред които и България, предложиха и таван на цените и намаляване на акцизите на горивата. От 
българска страна в срещата участва премиерът Кирил Петков. 
 
√ Народното събрание сложи край на "златните паспорти" 
Окончателно: край на т.нар "златни паспорти". Почти без дебат депутатите приеха на второ четене промени в закона за 
българското гражданство, с които се прекратява възможността за получаване на гражданство срещу инвестиции. 
"Условията, които са били изпълнени, са следвали действащия закон. Не чух какво налага вземането на решения за 
прекратяване за всички неприключили производства. Ще създадем правна несигурност. Не чух мотиви какво ще се 
случи като прекратим тези висящи преписки и върнем тези пари", каза Петър Петров от "Възраждане". 
Дотук се е стигнало след дълги години да се привлекат инвестиции, коментира Крум Зарков от ПГ на БСП. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/teodor-dechev-minimalnata-zaplata-u-nas-njama-ikonomicheski-smisal.html
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"Затова се реши да се прекратят производствата по стар ред. Законопроектът предвижда по предложение на ДПС 
да се направи проверка на всичко случило се по тези текстове. Това ще смали България от държавите под особено 
наблюдение от ЕК. Ще покажем как не трябва да се действа конюнктурно. Това е важен момент, защото отне 
няколко години да стигнем дотук", допълни той. 
"Да, с този закон сложихме край на тежък спор. Успяхме да свалим България от списъка, които ЕК сочеха с пръст. Не 
успяхме да свалим проблема с пребиваването на базата на инвестициите. Ще внасяме предложения- дали ще го 
отменим или ще внесем по-сериозни регулации- ще стане ясно", добави Хамид Хамид от ПГ на ДПС. 
Въпросът и за т.нар. "златни визи" също е на дневен ред, вметна Зарков. Ще се върви към обща европейска 
регламентация по този въпрос. 
 
√ Надежда Йорданова: Предложението ми за отстраняване на главния прокурор не е война 
Висшият съдебен съвет обсъжда днес проект на вътрешни правила за предсрочно освобождаване на председателите на 
двете върховни съдилища и на главния прокурор. Правосъдният министър Надежда Йорданова даде изявление пред 
медиите преди началото на заседанието. 
"Фактът, че министърът на правосъдието упражнява конституционните си правомощия и внася предложение за 
предсрочно освобождаване на главния прокурор на основание тежки нарушения и уронване престижа на съдебната 
власт не е война, не е нападение. Това е правова държава и поставяне на въпроси, за които да се понесе 
отговорност", заяви Надежда Йорданова. 
Очаквам правилата за предсрочно отстраняване на главния прокурор да бъдат приети днес, каза още Йорданова. Отказа 
да коментира действията на Бойко Рашков като заяви, че той трябва да бъде оценяван от премиера. 
Надежда Йорданова не е съгласна с твърдението на Иван Гешев, че единствената институция, която брани закона, е 
прокуратурата. 
"Нека напомня че едно от лицата, заради които България е осъдена в Европейския съд за правата на човека, за 
нарушаване на човешки права и свободи, е именно г-н Гешев", бе категорична тя. 
Вчера беше оповестена информация, че ВАП е сезирала главния инспекторат към Министерския съвет, че 
Министерството на правосъдието е препратило административна преписка по протест към ВКП не в тридневен срок, а с 
два дена закъснение, уточни тя. 
"По същия този протест Административният съд се е произнесъл, че прокурорът няма правен интерес. Ще 
подобрим вътрешната организация в министерството, но това закъснение от 5 дена не застрашава по никакъв 
начин правата на гражданите", заяви правосъдният министър. 
Преди началото на заседанието изявление направи и главният прокурор Иван Гешев. Той заяви, че не е бил разбран от 
правосъдния министър и Христо Иванов, когато ги е поканил на дебати за промените в Закона за съдебната власт, които 
предвиждат закриване на спецсъдилищата и спецпрокуратурата. 
Отсъствието на правила за отстраняване на главния прокурор стана причина за отлагане на разглеждането на искането на 
правосъдния министър Надежда Йорданова за предсрочно прекратяване на мандата на Иван Гешев. 
Съдебните кадровици този път не могат да откажат да се занимават по същество с казуса, смятат конституционалисти. 
Длъжни са, след като Конституционният съд се произнесе, че въпросът следва да бъде разгледан и е в правомощията на 
министъра на правосъдието да внася такова предложение. 
 
√ Какви са правомощията на управителя на БНБ? 
В ръцете на новия управител на БНБ през идния мандат ще стоят няколко задачи: Като начало - постигане на 
необходимите параметри за приемането ни в чакалнята на еврозоната - ERM 2. 
През този мандат дори може да се стигне и до приемането на еврото като основна валута в страната, защото мандатът е 
6-годишен. 
Сред правата на управителя на БНБ са: 
Заедно с членовете на Управителния съвет вземат решения за определяне на банковите лихви и такси, за резервите на 
банките, за пускането в употреба на нови банкноти и монети. 
В негови ръце е и издаването на лицензите на банки и финансови институции, както и издаването на наказателни 
постановления. 
Управителят и членовете на Управителния съвет не могат да заемат други длъжности освен като членове на органите в 
които БНБ има участие в международни организации във връзка с дейността ѝ. 
 
√ Цената на тока за бизнеса - ГД "Национална полиция" дава на прокуратурата материалите от проверката 
Има основания за повдигане на обвинения заради скъпия ток за бизнеса миналото лятото - откри ги Главна дирекция 
"Национална полиция" и ги предаде на прокуратурата. 
От заключението на разследващите става ясно, че необосновано високите пазарни цени идват заради невключването на 
допълнителни мощности от държавната ТЕЦ "Марица изток 2", които да компенсират дефицит на борсата. 
Нанесени щети за ТЕЦ "Марица изток 2" под формата на нереализирана печалба. Това е заключението на разследването, 
проведено от Главна дирекция "Национална полиция", което е предадено на прокуратурата. Преди днешното  
изслушване в комисията по енергетика, председателят на КЕВР Станислав Тодоров заяви, че регулаторът е дал експертно 
заключение на разследващите именно за това как е осъществявана търговията от юни до август миналата година на 
Българската електроенергийна борса. 
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Проверката започна през септември 2021 година след сигнал за необосновано висока цена на тока, предлаган в сегмента 
"Ден напред" на борсата. Следователите са проверили търговията на електричество от юни до август и какво количество 
е подавала топлоцентралата за свободния пазар. 
"ТЕЦ "Марица изток" през този период не е ползвала изцяло всички енергийни мощности, които има, което след 
направен анализ доведе до извода от наша страна, че тъй като се предлагат малки количества електроенергия на 
борсата всичко това е повлияло на самата цена", заяви Георги Главуров. 
Разследващите са установили, че ръководството на ТЕЦ-а не е пуснало допълнителни мощности въпреки дефицита на 
ток. 
"Щетите, които са настъпили за държавното предприятие ТЕЦ "Марица изток 2" в конкретния случай, не се 
изразяват точно в щети, а по-скоро се изразяват в нереализирана печалба, която дружеството би реализирала, ако 
работят всички пет налични блока, всички мощности на дружеството, а не както в конкретния случай само две", 
допълни Йордан Серафимов. 
Според ГД "Национална полиция" разследването е установило състав на престъпление. 
"Направихме задълбочен анализ и се достигна до един извод, че длъжностни лица не са извършили достатъчно 
контрол от страна на ръководено от тяхна страна дружество и на база на всички тези данни в този анализ сме 
събрали едни данни, които според нас най-вероятно касаят извършено престъпление", добави Георги Главуров. 
При разследването е изискана информация както от Енергийния системен оператор и Борсата, така и от КЕВР. Шефът на 
регулатора обясни каква. 
"ГДБОП ползваха анализ и материали от нашето разследване върху което са базирали своите заключения", заяви 
председателят на КЕВР Станислав Тодоров. 
Тоест има разлика между нарушения на пазарните правила и извършване на престъпление. Заместник-министърът на 
енергетиката Пламен Данаилов защити ръководството на държавната топлоцентрала. 
"Нямам директни притеснения. Дружеството - ТЕЦ "Марица изток 2", е работило така, както оперативният 
мениджмънт е намерил за правилно да се грижи за дружеството и като доставчик на ел. енергия за обществени 
нужди и за свободния пазар", заяви заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов. 
Разследващите установили още реална възможност Българският енергиен холдинг, който има господстващо положение 
на пазара на едро на електроенергия чрез определено дъщерно дружество, да намалява или преустановява 
предоставянето на ток на борсата. 
Бившият шеф на БЕХ Валентин Николов не се съгласи. 
"И в устава на ТЕЦ-2 пише, че няма как БЕХ да се меси в оперативната дейност на дружеството. Тоест ТЕЦ-2 трябва 
самостоятелно да прецени и да вземе решение дали това е изгодно и технически възможно за оператора на 
двойката или не", заяви Валентин Николов, бивш председател на БЕХ. 
"Ръководството на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД спазва стриктно разпоредбите на българското и европейското 
законодателство и в дейността си се ръководи изцяло от обществения интерес и стабилизирането на финансовото 
състояние на централата", се казва в позиция на "ТЕЦ Марица изток 2". 
"Дружеството изпълнява ангажиментите си към регулирания пазар и следи изключително внимателно тенденциите на 
свободния пазар, като реагира адекватно на нуждите му, изцяло съобразявайки се с процедурните правила, 
икономическата рамка, в която е поставено, както и с технологичните възможности, чието спазване гарантира 
надеждността и сигурността в експлоатацията на съоръженията", допълват от дружеството. 
"Във връзка със стартирала проверка на дейността на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД през 2021 година ръководството на 
централата е оказало пълно съдействие на компетентните органи и няма абсолютно никакви притеснения или съмнения 
относно адекватността на своите действия", заявяват още от ТЕЦ "Марица изток 2". 
 
√ Автошколи готвят протести, настояват за въвеждане на е-система за обучение 
Автошколи у нас настояват за увеличаване на часовете по кормуване, изсветляване на сектора и въвеждане на 
електронна система, която да замени сегашните хартиени дневници. Ако искането им не бъде удовлетворено, подготвят 
протести. 
Според председателя на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев много 
некоректни автоинструктори злоупотребяват с хартиените дневници за обучение, защото те могат да се попълват и 
подправят безконтролно. 
"В един момент, когато сте завършили курса, без да знаете колко сте кормували, къде сте кормували и колко сте 
научени, този ваш картон се къса, хвърля се в кошчето и се прави нов. Това е масова практика и държавата го знае. С 
внедряването на електронната система тя ще отчете изминалите километри по време на часа, мястото, където 
сте шофирали и упражнението, което сте отработили. Ще отчете максималната и средната скорост, която сте 
развили по време на часа, както и времето, което сте кормували", каза в "Денят започва" Красимир Георгиев. 
По думите му у нас има голям сив сектор, който остро се противопоставя на това предложение, защото работещите в 
него знаят, че ако се въведе системата, ще трябва да си сменят работата. 
От Асоциацията за квалификация на автомобилистите настояват и часовете за кормуване да се увеличат от 31 на 42. 
Според Красимир Георгиев това предложение вече е получило зелена светлина от Министерството на образованието, а 
сега се очаква да бъде съгласувано и с Министерството на транспорта. Това би оскъпило шофьорския курс като все още 
не е ясно с колко. 
 
 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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БНР 
 
√ Бюджетната комисия в НС изслушва кандидатите за председател на Фискалния съвет 
Бюджетната комисия в парламента ще изслуша кандидатите за председател и членове на Фискалния съвет. За петте 
позиции кандидатурите са седем.  
Номинация на „Продължаваме промяната“ е д-р Калоян Ганев. 
Любомир Дацов, който беше номиниран за министър в кабинет на „Има такъв народ“ миналото лято, също е сред 
кандидатите. Той и в момента е член на Фискалния съвет.  
 
√ Мартин Димитров: ЕК да купува като единен потребител газ за всички страни от ЕС 
"С повече конкуренция и с повече внос могат да бъдат намалени цените на всички стоки" 
Интервю на Людмила Железова с Мартин Димитров в предаването ''Нещо повече'' 
"И половината страни от ЕС да пожелаят да се включат в един енергиен алианс и заедно да купуват газ - пак върши 
работа. Този вариант трябва да е допустим и да работим паралелно и по него. ... Едно такова обединение би купувало 
огромни количества, а когато купуваш големи количества, можеш да постигнеш много благоприятни цени".  
Това заяви пред БНР депутатът от ДБ Мартин Димитров, председател на икономическата комисия в Народното събрание, 
който предложи ЕК да започне да купува като единен потребител газ за всички страни от ЕС. 
"ЕС има минимални нива на акцизите за много стоки, включително за горивата. Всеки решава къде да бъде над тези 
нива. България е точно на минималния възможен акциз, не можем да слезем по-надолу", обясни той. 
Димитров уточни, че ЕС има обща митническа политика за трети страни - общи мита - и предложи за 6 месеца те да бъдат 
намалени или премахнати, за да се увеличи вносът на чувствителни стоки в ЕС: 
"С повече конкуренция и с повече внос могат да бъдат намалени цените на стоките". 
"Газовата връзка с Гърция трябва да бъде готова през лятото. Този интерконектор е инфраструктурата за доставки на газ. 
Това обединение на ниво ЕС може да бъде по отношение на снабдяването с газ, но по отношение на съхраняването на 
газ - може да има съюз за газохранилищата", коментира още Мартин Димитров. 
Той подчерта, че хранилището в Чирен задължително трябва да бъде разширено и през лятото всяко свободно 
количество газ да отива там: 
"През лятото газохранилището в Чирен трябва да бъде запълнено 100%". 
Интервюто на Людмила Железова с Мартин Димитров в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Удължават срока и размера на компенсациите заради скъпия ток 
Правителството удължи срока и размера на държавните компенсации заради скъпия ток на свободния пазар. 
Енергоразпределителните дружества ще получават субсидии до края на юни. За останалите небитови потребители, ВиК-
тата и битовите потребители на природен газ компенсациите ще се изплащат до края на април. Освен това България ще 
предложи на Европейската комисия общо закупуване на природен газ за страните членки при пределна цена 50 евро за 
мегаватчас. 
Компенсациите се удължават за небитовите потребители на електроенергия, ВиК-дружествата, 
електроразпределителните компании, битовите потребители на газ, като таванът при подпомагането на бизнеса за 
електроенергия се увеличава от 250 на 300 лева: 
"По този начин ние най-вероятно ще вкараме допълнителни 738 милиона в тази програма, така че въпреки войната, 
бизнесите да не бъдат ударени с този ценови шок, който се случва в момента. Битовите потребители се очаква - това не е 
наша работа, това е на КЕВР, но се очаква цената да не бъде повишена за тока също", коментира премиерът Кирил 
Петков. 
Енергийният министър изчисли, че от встъпването в длъжност на Кабинета до април, обратно в икономиката са върнати 4 
милиарда лева, а цените за бита са останали непроменени: 
"За сравнение с аналогичен период, в Европа средните разходи за електричество и топлоенергия са се повишили с 30%".  
Паралелно с това Петков обяви, че на утрешния Европейски съвет ще се разгледат българските предложения за общо 
изкупуване от страните-членки на природен газ, така че да се постигнат по-ниски цени: 
"Едновременно с това ще предложим и таван, до който може да стигне цената на газа, така че да можем всички ние в 
Европейския съюз да не плащаме спекулативните цени, които биха идвали отвън. Както знаете, в Европа цената на тока и 
цената на газа са свързани и реално лимитирайки разхода на цената на газа, ще намалим и цената на тока в Европа". 
България предлага координирано намаляване на акциза на бензините, което ако бъде възприето, също ще намалява 
цените, а газохранилищата да бъдат запълнени на 90 процента преди следващия зимен сезон: 
"Така че да не се предизвика същия този спекулативен момент, който се случи тази зима, защото реално хранилищата не 
бяха пълни", каза Кирил Петков. 
 
√ Компенсациите за бизнеса заради скъпия ток продължават и през април 
Компенсациите заради високите цени на тока продължават и през април, обяви министърът на енергетиката Александър 
Николов, като отчете платените до момента средства. 
„Директни компенсации за бизнес потребители, корпоративен сегмент – милиард и 440 милиона до момента, ВиК 
дружества – 107 милиона“. 
„В резултат на днешните решения и това, което премиерът вече обяви, компенсациите продължават“, продължи 
министърът. 

https://bnr.bg/post/101620646/martin-dimitrov
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„Отвъд решенията за компенсациите, един отдавна отлаган проблем – заем, свързан с погасяване на глоба от 
Европейската комисия към Националната електрическа компания, съответно заем, получен от Министерството на 
енергетиката, ще бъде погасен. Съответно средствата ще се върнат в Министерството на финансите и директно обратно в 
българската икономика“, добави Александър Николов. 
 
√ Близо 59 000 са регистрираните безработни в бюрата по труда от началото на годината до 20-ти март 
Регистрираните безработни в бюрата по труда за периода от началото на 2022 г. до 20-ти март достигнаха близо 59 000 
души (58 968). Това показват данните от специализираното наблюдение на пазара на труда заради Covid-19 на 
Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. 
В същото време за периода 3 януари - 20 март започналите работа са малко под 35 000 души (34 898). 
От началото на 2022 година се запазва трайна тенденция за превес на записаните в бюрата по труда спрямо устроените 
на работа. 
В последната наблюдавана седмица (14-20 март) новорегистрираните безработни в страната са 4763 души, а постъпилите 
на работса са 3502. 
В периода 14-20 март най-много са регистрираните в бюрата по труда в областите Пловдив (457) и София-столица (452). В 
същото време най-много са постъпилите на работа в Пловдив (294) и София (287), показват предварителните данни на 
НСИ. 
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√ Иван Нейков: Липсват инструменти, с които да изпращаме сигнал към работната сила 
Интервю на Людмила Железова с Иван Нейков в предаването „Нещо повече“ 
„Всяка година гледаме един и същи диалог – синдикатите искат по-висока минимална работна заплата, работодателите 
възразяват, накрая министърът на финансите вади молива и казва – толкова. Вероятно подобен сценарий ще има и при 
актуализацията на бюджета. Но това е филм, който знаем как ще завърши – всички са недоволни. Защото никой не 
разбира защо е точно толкова минималната работна заплата“. 
Това каза пред БНР Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика и бивш социален 
министър. 
И припомни, че трябва да се приеме механизъм за определяне на МРЗ, а не на базата на оценка на едната или на другата 
страна в дискусията и след това по решение на държавата. 
„Трябва да има критерий, формула. А такава формула има – специална конвенция на Международната организация на 
труда за МРЗ, която България е ратифицирала. Ние не си изпълняваме международния ангажимент“. 
В предаването „Нещо повече“ той посочи, че в българската практика за оценка на труда разполагаме с един инструмент – 
МРЗ. 
„Нима не е нужен инструмент, който да насърчава хората да повишават квалификацията си… Липсват ни инструменти, с 
които да изпращаме сигнал към работната сила – да им казваме – ако си увеличите квалификация, ако се 
преквалифицирате, това ще доведе до по-висока цена на вашия труд, защото сте по-производителни. Оттук трябва да се 
тръгне и това да се заложи в МРЗ. Какъв е нейният размер с оглед на издръжка на живота и икономически индикатори“. 
Той посочи, че кризите, през които преминаваме, ще водят до обедняване въпреки всички мерки, които ще се вземат. 
„Най-голямото предизвикателство пред социалната политика на правителството е да определи най-рисковите групи, за 
да насочи подкрепата натам“. 
Интервюто с Иван Нейков можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Платформа измерва и отчита екологично, социално и корпоративно въздействие на компаниите 
Разговор с Маню Моравенов 
Българска фондова борса (БФБ) и европейската технологична компания "Plan А" са партньори в 
инициативата Oxygen („Кислород“), която дава възможност на българските компании да измерват и отчитат своето 
екологично, социално и корпоративно въздействие, като получат оценка на техния въглероден отпечатък, както и на 
други индикатори. 
„Инициативата е първата по рода си, дава технологично решение, което замества ползването на консултант - обясни 
пред Радио София Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. 
Оxygen дава възможност да се измери и отчете ESG (Environmental, Social and Governance – екологично, социално и 
корпоративно управление) автоматизирано и по световни стандарти. 
Платформата ще е особено полезна за компании, от които се изисква да разкриват информация относно техния 
въглероден отпечатък, както и до каква степен прилагат практиките на добро корпоративно управление и КСО, допълни 
Моравенов. 
Оxygen съдържа електронен въпросник с 214 въпроса, структурирани в няколко секции: околна среда, корпоративно 
управление, социални въпроси и заетост, защита правата на човека, антикорупция и калкулатор за въглеродния 
отпечатък на компанията. 
Друго предимство на платформата е наличието на практическо ръководство, което е базирано на водещия опит на над 10 
страни в света и което да съпровожда българските компании в зелената им трансформация. 
От Оxygen могат да се възползват всички дружества, включително и стартъпи, поясни още Маню Моравенов. 
 
√ Даниел Смилов: Западът трябва да се замисли докъде може да стигне Путин 
Интервю на Людмила Железова с Даниел Смилов в предаването „Нещо повече“ 
„Президентът на САЩ е на обиколка в Европа, за да консолидира съюзниците, за да се заздрави трансатлантическата 
ос. Очаквам САЩ и да излязат с идеи как координацията с партньорите да станат по-ефективни. Специална част от 
визитата ще бъде посещението в Полша. Варшава се превърна в център на ключова роля за помощта за Украйна. Полша 
е най-солидният поддръжник на украинската идея в Европейския съюз“. 
Това каза пред БНР политологът Даниел Смилов, преподавател в Софийския университет, програмен директор на 
Центъра за либерални стратегии. 
Във връзка с изискването на руския президент потребителите на руски природен газ в така наречените „неприятелски 
държави“ да се разплащат в рубли, а не в долари и евро, както беше досега, политологът посочи, че явно Путин цели да 
разчупи финансовата изолация, в която се намира целият руски финансов сектор, „но този ход едва ли ще промени 
драматично съотношението на силите или да окаже колосална подкрепа за рублата“. 
Говорителят на Кремъл отново заплаши, че Москва може да прибегне до използване на ядрен арсенал при заплаха за 
Русия. Според политолога Путин започва прогресивно да възприема радикални действия като възможни: 
„Има тревожна ескалация и е редно Западът да се замисли докъде може да стигне Путин. И разговорите между Джо 
Байдън и европейските партньори ще са важни за дългосрочна стратегия по отношение на този тип действия. Режимът на 
Путин използва такъв тип заплахи, когато войната в Украйна не върви по очаквания начин“. 
В предаването „Нещо повече“ Даниел Смилов допълни: 
„Европа и САЩ трябва да се готвят за по-дългосрочен сценарий, защото не изглежда войната да приключи в близко 
време. Затова трябва да има военно-политическа и икономическа подготовка“. 

https://bnr.bg/post/101620685/ivan-neikov-lipsvat-ni-instrumenti-s-koito-da-izprashtame-signal-kam-rabotnata-sila
https://bnr.bg/post/101620580/manu-moravenov
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Интервюто с Даниел Смилов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Евгени Кръстев: Блицкриг е невъзможен в държава с параметрите на Украйна 
Възможно е българската позиция да претърпи някакво развитие, допуска политологът 
Интервю на Веселина Миланова с Евгени Кръстев 
„Не бих могъл да си представя как в днешно време, при наличието на  днешните технологии, включително военни, като 
имаме предвид каква държава е Украйна – с повече от 600 000 кв. метра територии, с почти 45-милионно население, не 
мога да си представя как би могло да се проведе блицкриг в нея.“ Това мнение изрази пред БНР Евгени Кръстев, 
политолог и журналист с експертиза в областта на международната сигурност.  
Преди началото на войната на западната граница на Украйна и в Беларус имаше разположени около 190 000 души руски 
войски, отбеляза Кръстев. 
„На пръв поглед говорим за почти 200-хилядна армия, но тя е крайно недостатъчна за подобен тип военна инициатива в 
държава с параметрите на Украйна.“ 
„На Путин и неговото най-близко обкръжение задължително му е необходимо да представи тази военна инвазия в 
Украйна като вид победа. Това е нещото, което се търси в момента като вариант от експертите или стратезите в Кремъл, в 
руското външно министерство, в министерството на отбраната“, коментира Кръстев в предаването „Преди всички“. 
Месец след началото на тази руска инвазия в Украйна може да се каже, че тя не се развива според първоначалните 
планове на Кремъл, посочи Евгени Кръстев. Според него в настоящата ситуация ще се търсят „някакви по-скромно 
постигнати цели“. 
Анализаторът смята, че план Б не е имало, а в момента се правят опити за изграждане на стратегия „за постигане на 
малки стъпки, с по-голямо търпение от руска страна“, което няма нищо общо с първоначалните намерения. 
Най-реално е Украйна да получи системи за противовъздушна отбрана C-300, които могат да бъдат от страни в Източна 
Европа, които разполагат с такава система, отбеляза политологът. 
„Това, което със сигурност няма да се случи, беше потвърдено и вчера от канцлера на Германия, че НАТО няма директно 
да участва в осигуряването на зона, забранена за полети над Украйна.“ 
За да имаме мироопазваща мисия в Украйна, тя може да бъде изпълнена от НАТО, но трябва да бъде осигурена чрез 
резолюция на ООН, а постоянните членки там имат право на вето – Русия е такава страна членка, поясни Кръстев. 
Относно настоятелността на Полша в тази насока той допълни, че тя от години дава сигнали за лидерство в Източна 
Европа. 
Полша отсега създава комуникационна инфраструктура по отношение на процесите с Украйна след приключването на 
войната, смята Евгени Кръстев. 
Кръстев допуска, че е възможно българската позиция да претърпи някакво развитие. 
„Има потенциал тази позиция, която имаме до момента, да претърпи някакво развитие.“ 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Ловеч домакинства конференцията „Борба с престъпността и корупцията“ 
Ловеч е домакин на национална конференция на тема „Борба с престъпността и корупцията“. Тя се организира от БТА в 
рамките на инициативата „Български гласове за Европа“. 
По време на конференцията ще бъдат дискутирани идеи за промени в борбата с престъпността и корупцията. 
Ще бъде обсъдена новата Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност и приоритетите за действие. 
Акценти в дискусията са справянето с престъпността и корупцията, превенцията на престъпления и корупционни 
практики, дела, присъди, необходимостта от промени в нормативната уредба. 
Ще бъдат предоставени данни за най-честите престъпления и тяхната разкриваемост, за осъдителните присъди на 
местно и национално ниво. 
Ще се дискутира международното сътрудничество в борбата с престъпността и корупцията, както и взаимодействието 
между институциите на национално и европейско ниво.  
В конференцията, която се открива в 10.00 ч. в пресклуба на БТА ще участват евродепутатът Радан Кънев, представители 
на МВР, прокуратурата, съда, експерти по право, представители на местната власт, неправителствени организации и 
граждани. 
 
√ ЕС може да представи до дни важния Закон за цифровите пазари 
Европейският съюз е готов да представи през следващите няколко дни ключовия Закон за цифровите пазари, който има 
за цел да ограничи пазарната доминация на технологичните гиганти, въпреки силното лобиране от страна на някои от 
най-влиятелните технологични компании като Google, съобщи в сряда "Файненшъл таймс". 
Законът за цифровите пазари може да бъде оповестен още в четвъртък, след като Европейската комисия, Европейският 
парламент и държавите членки съгласуваха много от последните аспекти на закона. 
Понастоящем законодателството е насочено към фирми с пазарна капитализация от най-малко 75 милиарда евро, които 
притежават една влиятелна "онлайн платформа", като социална мрежа или уеб браузър, според източници на 
"Файненшъл таймс", участващи в изготвянето на закона. Чрез този закон за пръв път ще се установят регулации, съгласно 
които големите технологични компании ще трябва да се конкурират на пазара на ЕС. 
Освен петте представители на т.нар. Big Tech (петте водещи технологични гиганти - Google, Amazon, Facebook, Apple и 
Microsoft), фирмите, които също вероятно ще бъдат засегнати от новото законодателство, са платформата за настаняване 
Booking.com и групата за електронна търговия Alibaba. 

https://bnr.bg/post/101620719/daniel-smilov
https://bnr.bg/post/101620822
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Участниците в изработването на законопроекта посочиха, че окончателните детайли все още могат да претърпят 
промени, като времето за неговото обявяване може да се позабави, тъй като преговарящите продължават да изпиват 
допълнителни подробности. Но договорената през последните дни рамка представлява решаващ пробив за блока, тъй 
като планира най-голямото преразглеждане на законите, регулиращи най-големите технологични компании в света от 
повече от две десетилетия насам, посочва финансово издание. 
Законът за цифровите пазари ще определи за първи път правилата за това колко големи онлайн платформи трябва да се 
конкурират на пазара на ЕС. Сред детайлите, договорени от органите на ЕС, това е мярка, която ще принуди големите 
технологични компании да предложат на потребителите възможността да избират имейл приложение и търсачка при 
покупка на нов смартфон. 
Потребителите също ще имат законното право да деинсталират приложения. В момента компании като Apple и Google 
предварително зареждат много от услугите си на устройства, без да дават на потребителите предварителен избор. 
Хората също така ще могат да използват онлайн услуги с по-големи ограничения за начина, по който тези компании 
обработват техните данни. 
Друга мярка, договорена между законодателите в Брюксел, ще принуди услугите за съобщения (messaging services) да 
взаимодействат с конкуриращи се услуги от по-малки конкуренти на технологичните гиганти. Това може да означава, че 
потребител на притежавания от Meta месинджър WhatsApp трябва да могат да изпраща съобщения директно до 
потребител на напълно различна услуга за съобщения, нарушавайки "затворения" модел, който много технически групи 
предпочитат. 
Някои от компаниите, които биха били засегнати от Закона за цифровите пазари, изразиха опозиция срещу подобно 
законодателство. Така например, президентът на Meta, отговарящ за глобалните дела, Ник Клег предупреди, че законът 
"рискува да "вкамени" как работят продуктите и да предотврати постоянното повторение и експериментиране, които 
движат технологичния прогрес“. 
 
√ ЕК предлага законодателни промени за стабилизиране на енергийния пазар 
Европейската комисия предлага законодателни промени за стабилизиране на енергийния пазар и намаляване на 
сметките за ток в страните членки. 
Ако бъдат одобрени от Европарламента и правителствените ръководители, те ще позволят общо закупуване на газ и ще 
изискват газохранилищата да са запълнени поне на 80 процента още през ноември тази година. Газохранилищата ще 
бъдат сертифицирани като „критично важна инфраструктура“, така че да се предотврати вредната намеса на 
неевропейски доставчици като „Газпром“. 
Вчера премиерът Кирил Петков обяви българското предложение страните членки съвместно да закупуват  природен газ и 
да се въведе таван на цените от 50 евро на мегаватчас.  
 
√ ЕК с предложение за задължителни запаси от газ в ЕС 
Европейската комисия дава законодателно предложение да се въведе задължително ниво в ЕС от минимум 80 на сто 
запаси от газ за следващата година, като то да нараства до 90 на сто през следващите години, за да се осигури сигурност 
на доставките. 
Според предложението съоръженията за съхранение на газ ще бъдат определени като критична инфраструктура и ще се 
дадат гаранции, че всички страни членки, в т.ч. и тези, които нямат подземни складове на територията си, ще могат да се 
възползват от горивото благодарение на механизъм за солидарност.  
Комисията е създала и възможности за намеса на пазара при цените на енергията на ниво ЕС и страни членки за 
облекчаване на влиянието им върху гражданите и бизнеса.  
Еврокомисията е готова също да създаде работна група за общи доставки на газ на ниво ЕС. 
 
√ Фон дер Лайен: ЕС и САЩ ще обсъдят доставките на американски втечнен газ за следващите месеци 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в сряда, че ще обсъди с президента на 
Съединените щати Джо Байдън начини за по-нататъшно развитие на доставките на втечнен природен газ (LNG) от САЩ за 
Европейския съюз през следващите месеци. 
"Ще обсъдя с президента Байдън как да дадем приоритет на доставките на втечнен природен газ от Съединените щати за 
Европейския съюз през следващите месеци“, посочи Фон дер Лайен в изказване пред Европейския парламент. Тя 
добави, че целта е да имаме ангажимент "за следващите две зими" и постепенно да намалим зависимостта от руския газ. 
Освен това Фон дер Лайен каза, че ЕС предлага по-строги правила за закупуване и съхранение на газ и подчерта, че 
блокът трябва да действа като цяло спрямо Русия: 
"Защото вместо да се наддаваме взаимно и да повишаваме цените, трябва да увеличим общата ни тежест и да започнем 
да купуваме газ заедно", посочи тя. 
 
√ Агресията на Русия в Украйна във фокуса на Европейския съвет 
Агресията на Русия в Украйна, както и последиците от нея, ще бъдат във фокуса на вниманието на европейските лидери 
на заседанието им днес в Брюксел. В него ще участва президентът на Съединените щати Джо Байдън, а държавният глава 
на Украйна Володимир Зеленски ще направи видеообръщение към тях. 
Според дипломатически източник не се очаква лидерите да дискутират пети пакет от санкции срещу Русия, макар да не 
се изключва това. По-скоро те ще обсъдят прилагането на приетите досега ограничителни мерки, както и празнините, 
които трябва да бъдат попълнени. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1937
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Лидерите ще се спрат на въпроса за ядрените и биологичните оръжия, както и опасенията от тях, особено на фона на 
засилващата се реторика от страна на Русия за възможната им употреба. Ще бъде обсъдено и учредяване на фонд за 
солидарност с Украйна, а също посрещането на бежанците и продоволствената сигурност. Високите енергийни цени, 
които запознати определят като "особено чувствителна тема", ще бъдат обект на тяхното внимание утре, но не се очаква 
постигане на съгласие по нея. 
Също утре лидерите ще обсъждат ситуацията с пандемията от Covid-19, икономически въпроси, отбрана и сигурност, като 
се очаква да дадат зелена светлина на стратегическия компас, който вече получи одобрението на Съвета. 
 
√ ЕП единодушно осъди руското нашествие в Украйна 
Месец след като Русия нападна Украйна евродепутатите единодушно осъдиха бруталното нашествие и призоваха ЕС да 
наложи допълнителни санкции срещу Москва и да защити европейската икономика, съобщи пресслужбата на 
Европарламента. 
В пленарен дебат с председателите Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен относно неформалната среща на върха във 
Версай (10-11 март) и предстоящия Европейски съвет (24-25 март), членовете на ЕП похвалиха държавите членки на ЕС за 
бързата им реакция при приемането на безпрецедентни санкции срещу Русия непосредствено след нападението. Те 
приветстваха и начина, по който бяха посрещнати милионите бежанци, бягащи от войната в Украйна. 
„Русия е отговорна за тази война“, подчерта председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, като осъди смъртта, 
разрухата и страданията, причинени на украинския народ и неговите градове. Мишел увери евродепутатите, че няма да 
има безнаказаност за лицата, отговорни за военните престъпления, и даде висока оценка на международната коалиция, 
която се е обединила с „общата цел да победи Владимир Путин“. 
С оглед на мира и просперитета като основна цел, ЕС трябва да намали енергийната си зависимост, да подобри 
архитектурата си за сигурност и да укрепи основите на икономиката си, заключи той. 
 
√ Извънредна среща на върха на НАТО в Брюксел 
В Брюксел днес ще се проведе и извънредна среща на върха на НАТО, в която ще участва и българският президент Румен 
Радев. Лидерите на страните от Алианса се събират за първи път от началото на войната в Украйна а за срещата в Европа 
пристигна и американският президент Джо Байдън. 
Променената среда на сигурност в Източна Европа, заради войната в Украйна, както и укрепване на отбранителния 
потенциал на държавите-членки на Алианса, се очаква да бъдат във фокуса на форума на високо равнище, който ще се 
проведе в Брюксел, съобщават от президентството. Какво да очакваме каза още вчера генералният секретар на НАТО 
Йенс Столтенберг: 
„Очаквам лидерите да се споразумеят да засилят позицията на НАТО във всички оперативни полета в източната част на 
Алианса - земя, по въздух и по море. Първата стъпка е разполагането на четири нови бойни групи на НАТО - в България, 
Унгария, Румъния и Словакия“. 
Дни преди да замине за Брюксел Румен Радев призова на Украйна да бъдат предоставени защитни средства: 
„Индивидуални защитни средства за цивилните. Бронежилетки, каски, друго необходимо оборудване, особено с акцент 
на районите, където преобладава българско малцинство, подложено на обстрел“. 
Обръщение към лидерите на страните от Алианса ще направи украинският президент Володимир Зеленски и въпреки 
многократните му призиви още от началото на войната за налагане на зона забранена за полети, за изпращане на 
изтребители – позицията на пакта остава непроменена. Очаква се да бъде засилена въоръжената помощ срещу 
химическа, биологична и ядрена заплаха, на фокус е и ролята на Китай във войната.  
 
√ Месец от инвазията в Украйна: „Киев увеличава натиска върху руските сили“ 
Според западни разузнавателни агенции руските войски стават все по-деморализирани и рискуват да бъдат обкръжени в 
предградията на Киев. Кметът на украинската столица съобщи, че почти целият Ирпен - арена на ожесточени сражения 
през последните седмици, отново е в украински ръце. Руските сили продължават да бомбардират и блокират южния 
пристанищен град Мариупол. 
Бомбардировките продължават в градове в цялата страна, включително Киев, Чернигов и Харков. 
Тежко бомбардираният град Мариупол е обект на продължителна руска атака. Близо 90 процента от сградите са 
повредени или унищожени. Пристанищният град се намира на пътя на руските сили, които се опитват да си проправят 
път на североизток от Крим и да се свържат с руските войски и съюзници в Източна Украйна. Около 100 000 души все още 
остават в капан в Мариупол, без храна, вода или отопление. Украинските власти твърдят, че Русия е разрушила ключов 
мост над река Десна, отрязвайки жизнено важен маршрут между северния град Чернигов и столицата Киев. 
Омбудсманът на Украйна за правата на човека Людмила Денисова каза, че мостът е бил използван за доставяне на 
хуманитарна помощ в града и евакуиране на цивилни граждани. „Градът няма ток, вода, топлина и практически няма газ, 
а инфраструктурата е разрушена“, каза още тя. 
Русия заяви, че нейните сили са използвали далекобойни оръжия, изстреляни от морето, за да ударят украински 
оръжеен склад край северозападния град Ровно и две ракетни установки в индустриална зона в покрайнините на Киев.  
Силите на Украйна „увеличават натиска“ върху руските войски, окупиращи региона североизточно от Киев, показва 
последната оценка на разузнаването на британското министерство на отбраната. Украйна продължава да извършва 
"успешни контраатаки" срещу руските сили извън столицата, а украинците вероятно са си върнали предградията 
Макаров и Мошун. „Има реалистична възможност украинските сили да са в състояние да обкръжат руски части в Буча и 
Ирпен“, се казва в доклада. 
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Месец след началото на войната (24 февруари) украинският президент Володимир Зеленски се обърна към 
сънародниците си с равносметката, че „първоначалният план на руските войски се е провалил“ 
Зеленски призова останалия свят към масови демонстрации, за да бъде спряна войната. 
 
√ Висши руски военни отказват контакт с американските си колеги 
Висши руски военни неколкократно са отхвърлили опити на американските си колеги да разговарят с тях. Това се посочва 
в изявление на говорителя на Пентагона, цитирано от „Вашингтон пост“. 
Според изданието след руската инвазията в Украйна шефът на Пентагона Лойд Остин и началникът на Обединеното 
командване на САЩ Марк Мили са се опитвали да организират телефонни разговори с руския министър на отбраната 
Сергей Шойгу и генерал Валерий Герасимов, но според говорителят на Пентагона Джон Кърби руснаците към момента 
“са отказали да приемат поканата“. 
„Вашингтон пост“ отбелязва, че това „оставя двете най-големи ядрени сили на тъмно по въпросите за военни маневри и 
покачва страховете за големи грешки в оценките и за инцидент на бойното поле“. 
В момент на руски бойни действия в близост до страни от НАТО САЩ и Русия  поддържат канал за деконфликтност, но 
според военни експерти, цитирани от изданието, за избягване на ненужна ескалация или объркване е необходима 
връзка между военни с висши рангове. 
Междувременно високопоставено официално лице от Пентагона заяви, че руската армия се е оттеглила на над 30 
километра източно от Киев и е започнала да изгражда отбранителни позиции на няколко фронта. 
 
√ Ifo: Растежът на германската икономика ще се забави заради войната в Украйна 
Германската икономика се очаква да понесе удар през тази година в резултат на конфликта между Русия и Украйна и 
последствията от него, се посочва в пролетен доклад на базирания в Мюнхен Институт за икономически изследвания 
(Ifo), представен в сряда. 
"Очакваме икономически растеж от едва между 2,2% и 3,1% през настоящата 2022 г.", посочи главният икономист на Ifo 
Тимо Волмерсхойзер. 
"Несигурността се е увеличила значително, тъй като продължителността и изходът от войната, както и по-нататъшното 
развитие на санкциите срещу Русия са трудни за оценка. Това се отразява не на последно място във високата волатилност 
на текущите и очакваните пазарни цени на енергийните суровини, което е вероятно да окаже допълнителна тежест върху 
желанието на компаниите и домакинствата да харчат за инвестиции и дълготрайни потребителски стоки“, заяви Ifo в 
пролетния си икономически доклад. 
Докладът също така отбелязва, че нивото на инфлацията не е отслабнало, противно на очакванията, и че санкциите 
срещу Русия вероятно ще засегнат търговията със стоки на Германия, докато спирането на производството в Украйна ще 
повлияе на доставките на междинни продукти и "ще запази бавния темп на възстановяване на промишлената добавена 
стойност в Германия". 
За да се отчетат непредвидимите въпроси относно по-нататъшния ход на руско-украинската война, за прогнозата на Ifo 
бяха разгледани два сценария. 
Базовият сценарий предполага само временно увеличение на цените на суровините, на проблемите с веригите на 
доставки и на несигурността. При алтернативния сценарий ситуацията първоначално се влошава, след което постепенно 
се облекчава след средата на годината. 
 

Икономически прогнози на Ifo при базовия сценарий 
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При тези допускания Ifo очаква БВП да нарасне само с 3,1% (базов сценарий) и 2,2% (алтернативен сценарий) тази 
година, което е значително по-малко от очаквания преди това икономически растеж от 3,7 на сто. През следващата 
година се очаква растежът да бъде 3,3% (базов сценарий) и 3,9% (алтернативен сценарий). 
Германската икономика понесе удар от още две Covid вълни през зимното полугодие 2021/22 г. Икономическите 
последици обаче бяха значително по-малко тежки, отколкото при предишните вълни. В резултат на това първоначално 
бяха добри шансовете германската икономика да започне годината със силно възстановяване. 
Ескалацията на руско-украинския конфликт и избухването на войната на 24 февруари обаче променят икономическата 
ситуация и в Германия. 
 

Икономически прогнози на Ifo при алтернативния сценарий 
 

 
 
Глобалните пазарни цени за много суровини се повишиха драстично. Противно на очакванията темпът на инфлация не 
намалява от началото на годината. По-скоро потребителските цени и по-специално цените на енергията и храните 
продължават да растат със силни темпове. Това намалява покупателната способност на много домакинства и забавя 
възстановяването на потребителските разходи. 
В същото време на Русия бяха наложени редица санкции. Наред с други неща, те вероятно ще засегнат търговията със 
стоки и по този начин производствения и експортния бизнес на германските компании. 
В резултат на войната в Украйна има и спиране на производството. Това вероятно ще изостри проблемите с недостига на 
доставки на междинни продукти и ще запази бавния темп на възстановяване на промишлената добавена стойност в 
Германия, се посочва в анализа на институтът Ifo. 
Несигурността се увеличи значително, тъй като продължителността и изходът от войната и по-нататъшното развитие на 
санкциите срещу Русия са трудни за оценка. Това се отразява не на последно място във високата волатилност на 
текущите и очакваните пазарни цени на енергийните стоки, което вероятно ще постави допълнителна тежест върху 
желанието на компаниите и домакинствата да харчат за инвестиции и дълготрайни потребителски стоки. 
 
√ Ускоряване на инфлацията във Великобритания през февруари до 30-годишен връх от 6,2% 
Инфлацията във Великобритания се повиши през февруари до 30-годишен връх от 6,2%, показват данни на британската 
официална статистика ONS. Оповестяването на данните е факт само часове, преди финансовият министър Раши Сунак да 
оповести ново бюджетни мерки за отслабването на кризата, свързана с издръжката на живота на Острова. 
Индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през февруари с 6,2% спрямо година по-рано след повишение с 5,5% 
през януари, достигайки най-високо ниво от март 1992 г. Спрямо месец по-рано британската инфлация през февруари се 
повиши с 0,8% - най-солиден растеж на февруарските цени от 2009 г. насам. 
Основната инфлация, която изключва цените на енергията, храните, алкохолните напитки и тютюна, пък се ускори на 
годишна база през февруари до 5,2% от 4,4%  през януари. 
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Графика на индекса CPI по месеци (спрямо година по-рано) 

 
 
ONS изтъкна, че сметките за енергия за домакинствата, които скочиха с почти 25% спрямо февруари 2021 г., както и 
растящите цени на бензина са най-големите двигатели за скока на потребителската инфлация през миналия месец. 
Британската статистика също така посочи, че има почти повсеместно повишаване на цените за разлика от нормалните 
времена, когато някои цени обикновено се повишават, но други бележат спад. 
Транспортните цени се повишиха през февруари с 11,5% на годишна база, цените за мебели и жилищно оборудване - с 
9,1%, а тези за облекло и обувни принадлежности - с 8,9 на сто. 
През миналата седмица Английската централна банка повиши прогнозата си за инфлацията в страната до нива над 8% 
през периода април-юни, което е над четири пъти повече от целевото инфлационно ниво на АЦБ от 2 на сто. Трябва да се 
има предвид, че регулираните сметки за енергия на домакинствата трябва да скочат с повече от 50% от следващия 
месец. 
Инфлацията във Великобритания ще продължи да се увеличава през следващите месеци, имайки предвид, че 
производствените цени през февруари скочиха с цели 10,1%, отбелязвайки най-голямо увеличение от септември 2008 г. 
По-късно в сряда се очаква финансовият министър Сунак да представи нови мерки, целящи облекчаване на най-
сериозното поскъпване на издръжката на живота от десетилетия насам. 
 
Икономически живот 
 
√ Турбина от ПАВЕЦ "Чаира" аварира след 3-годишен ремонт 
Турбина от ПАВЕЦ „Чаира“, която последните три години е била в ремонт, е аварирала при тестови дейности. Това 
съобщиха на извънреден брифинг в Министерски съвет премиерът Кирил Петков и енергийният министър Александър 
Николов. 
При тестово пускане от машината, която произвежда 210 MWh, се е чул силен тътен и тя рязко е намалила мощността си. 
Това се е случило при усилването в диапазона от 130 до 170 МВ. В момента тя се отводнява и са започнали пълни 
проверки, включително и от МВР и ДАНС, като се търси и небрежност от страна на фирмата, изпълнител на ремонта. 
По думите на премиера договорът за този ремонт е сключен през 2017 година от ГЕРБ, но не с производителя на 
турбината Тошиба, а с друга фирма. 
Бе подчертано, че няма опасност за хора и населени места около съоръжението, нито и от вдигане цената на тока. Точно 
обратното, на тази машина разчитахме след пускането й да намалим ценовите нива на електроенергията, коментира 
Петков. 
ПАВЕЦ „Чаира“ има четири агрегата за производство на електроенергия и помпи за изпомпване на преминалата вода за 
ново ползване. Общата им мощност е над 860 мегавата. Два от агрегатите са в планов ремонт, а третият аварира през 
август 2021 г. 
 
√ Остойностяване на очакванията 

1. Рационални очаквания 
През 1995 г. Р. Лукас (САЩ) получава Нобелова награда за икономически науки за разработване и приложение на 
хипотезата за рационалните очаквания. Чрез революционната си идея Лукас трансформира макроикономическия анализ 
и задълбочава разбирането за икономическа политика. Според него икономическите агенти и населението асимилират и 
претеглят спецификата на провежданата конкретна макроикономическа политика и изработват свои собствени 
икономически решения, основани на предишен опит и проектирано от тях самите развитие. Р. Лукас поставя под въпрос 
ефективността на макроикономическата политика, по-специално на монетарната и фискална политика. 
Наблюдаваната съвременна ценова динамика у нас и реакцията на българското население кореспондира с рационалните 
очаквания на Лукас. 
2. Съвременна инфлация 
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На Фигура 1 е представена 12-месечната инфлация (Хармонизиран индекс на потребителските цени – ХИПЦ) към 
м.февруари 2022 г. Това е време, в което войната на Русия с Украйна все още не се е отразила. 
 

Фигура 1 
 
България се разполага в средата на деветте страни СИВ-ЕС (тези страни, които преди 90-те години на миналия век бяха 
членки на СИВ, а по-късно се включиха в ЕС). Може да се отчете определена близост в годишната инфлация за България, 
Румъния, Полша, Словакия Унгария и Латвия, докато при останалите три страни (Чехия, Естония и Литва) тя е дори 
чувствително по-висока. 
Членството на отделните страни в еврозоната (респ. нечленството – дерогация) не влияе съществено върху прираста на 
цените, което звучи дори странно. EUR е твърда валутна котва за пет от страните (Естония, Латвия, Литва и Словакия, а 
към тях се прибавя и България с действащия си паричен съвет) и е логично да се очаква, че инфлацията при тях ще е 
близка до тази в еврозоната, но действителността е по-различна. Останалите четири страни от Фигура 1 имат възможност 
да провеждат своя собствена монетарна и валутна политика, но се придържат неформално към и следват политиката на 
Европейската централна банка (ЕЦБ). Фигура 1 показва, че те съумяват да се вместват в относително приемлива 
инфлационна рамка. 
Инфлацията във всички страни на Фигура 1 е изпреварваща спрямо тази в еврозоната. Това е очаквано и нормално, 
доколкото ценовите равнища в тези страни са значително по-ниски от средното ценово равнище в еврозоната и ценовата 
конвергенция предполага подобно изпреварване. То съдейства и за своевременно преструктуриране на финансите и 
икономиките предвид официално възприетия курс в ЕС към зелена икономика и декарбонизация. Инфлационните 
равнища в страните от Фигура 1 следват особеностите на политиката на ЕЦБ, но и надграждат инфлацията в еврозоната. 
Към февруари 2022 г. инфлацията в еврозоната приближава 6%, което може да се оцени като твърде високо предвид 
официално поетото задължение на ЕЦБ да поддържа инфлация в еврозоната не по-висока от 2% (но не и много по-ниска 
от 2%). Същевременно високата инфлация при съвременните условия е световен прецедент за развитите икономики. В 
САЩ, например, годишната инфлация за м.февруари т.г. се оценява на 7,9% (но в Китай тя е само 0,9%)! 
В свой доклад на специализирана конференция (17.03.2022) Управителката на ЕЦБ Кр. Лагард анализира трудностите при 
провеждането на монетарна политика в еврозоната при съвременните условия. Променената и непрекъснато 
променяща се ситуация не се вписва по никакъв начин в каквито и да са систематични предвиждания. ЕЦБ се насочва 
към цел от 5% годишна инфлация за еврозоната за 2022 г., но е възможно тя да се повиши и до 7%. Що се касае до 
средносрочна перспектива ЕЦБ преценява, че ще успее да се върне към своята предишна цел за поддържане на 2%-на 
инфлация. 
Инфлацията у нас през тази година би следвало да превишава тази в еврозоната и ако се следват оценките на Лагард за 
еврозоната, то у нас тя ще бъде примерно в рамките на 11-13%. В следващите години би било редно да изживеем отново 
процес на относително нормализиране на ценовата динамика. 
Важен елемент от макроикономическия анализ е доколко съществуват значими рискове за икономическа рецесия. 
Икономиката през текущата година се възстановява от действието на Covid-19, така че (според оценката на ЕЦБ) логично 
е да се очаква (макар и невисок) позитивен икономически растеж. 
Ситуацията е сериозна, дори тревожна, но това не означава, че разумното макроикономическо управление не е в 
състояние да смекчи въздействието на очакваните финансово-икономически катаклизми. 
3. Структурни ценови изменения 
За осмисляне на механиката на ценовите изменения заслужава да се проследят елементите в двата края на динамиката 
на цените: (1) водещи сектори при ценовите промени и (2) изоставащи сектори при ценови промени. Иначе казано, кои 
цени нарастват най-много и са водещи за формирането на инфлационно напрежение и кои цени нарастват най-малко. 
Паралелно с това представлява интерес междустрановата съпоставка на секторните цени с оглед разкриване на движещи 
особености, специфика и характеристики на национално равнище. 
 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317~9d2f052c92.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317~9d2f052c92.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317~9d2f052c92.en.html
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Безусловно, определяща и водеща е динамиката на енергийните цени (Фигура 2). Средно в еврозоната годишното 
повишение на енергийните цени е около една трета, докато в преобладаващия брой страни СИВ-ЕС тя е значително по-
ниска. При Естония и Литва видимо действат по-различни ценови фактори. Енергийните цени в еврозоната нарастват 
чувствително, но този ръст се отразява по-сдържано на цените на останалите стоки и услуги в сравнение със страните 
СИВ-ЕС. Това е причината поради която еврозоната е ситуирана в дясната част на Фигура 2, но стои крайно ляво на 
Фигура 1. Разположението на страните СИВ-ЕС на Фигура 1 и на Фигура 2 е следствие и от относително високата им 
енергоемкост в сравнение с доминиращите развити икономики в еврозоната. 
По всичко изглежда, че тенденцията на изпреварващ прираст на енергийните цени ще продължава и в бъдеще, така че 
важен императив на икономиките на страните СИВ-ЕС (респ. на България) е да акцентират управленските си въздействия 
върху цялостно и универсално енергоспестяване. 
 

 
 
Междустрановото ранжиране на ценовите изменения по отделни сектори разкрива друга специфика, характерна за 
България. Нашата страна заема относително средни позиции по отношение на ценовия прираст по отделни стокови групи 
сред страните СИВ-ЕС. Изключение прави единствено стоковата група „Храни и безалкохолни напитки“ (Фигура 3), 
където прирастът на цените у нас е на второ място по големина сред деветте страни. 
Цените на хранителните стоки са чувствителни към инфлационно напрежение. Колкото е по-слабо развита дадена 
икономика, толкова по чувствителни са цените на хранителните стоки към всякакъв вид финансово-икономически 
напрежения. В нашия случай обаче има и друга особеност, която се проявява непредсказуемо и повсеместно. Въпросната 
особеност е свързана с действието на рационалните очаквания. 
Българското население е недоверчиво и се ръководи от свои собствени преценки и предвиждания, върху които 
макроикономическото управление не съумява да въздейства ефективно. Надделява максимата, че правителството 
винаги се стреми да надхитри населението, да предоставя ненадеждна информация и последствията винаги се понасят 
от средностатистическия българин. 
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Изпреварващият прираст на цените на хранителни стоки означава или че: (1) търсенето се е повишило при ограничено 
предлагане, или (2) предлагането е намаляло и не съумява да задоволява търсенето. Към началото на 2022 г. нито 
едното, нито другото е вярно. Тогава са възможни нови два варианта: (1) презапасяване поради страх от неопределено 
негативно развитие; (2) използване на повсеместната страхова потребителска невроза от производители и търговци за 
поддържане на висока ценова динамика при непълно действие на конкуренцията. И при двата случая се опира до 
особености на масовата психология. 
Известният швейцарски психолог К. Юнг формулира и изучава това, което той нарича „колективно неосъзнавано“ и 
„архетипове“. В случая действието на българските граждани е спонтанно, инстинктивно и дори неосъзнавано. Дълбоко 
наслоен е тип на поведение и действие, в основата на които стои неверието и страхът от измама. Всички детайли на 
подобен стереотип се проявяват ярко при кризисни ситуации, но и не само тогава. Показателен е например релефно 
проявяваният стремеж за изнасяне на капитали в чужбина, който е рекорден за последните години у нас въпреки 
крещящата необходимост от технологично обновление вътре в страната и въпреки нищожната доходност от 
инвестираните капитали в чужбина. 
4. Заключение 
Кризи е имало, има и ще има и в бъдеще. Финансово-икономическите кризи в капиталистическото общество са 
неизбежни. Рано или късно всички видове кризи се преодоляват, дори нещо повече – кризите са мощен стимул за 
обществено-икономически прогрес. 
България е европейска страна, членка на ЕС, с нарастващи претенции за формирането на своя собствена аргументирана 
позиция по жизнено важни проблеми на обществено-икономическото развитие. В основата на претенциите обаче би 
следвало да стои интелигентният и образован народ. 
Повишаването на интелигентността на българският народ, неговото образователно равнище, както и 
усъвършенствуването на психологичния му статус е задача и функция на местната интелигенция. В противен случай 
нашата мила родна страна ще продължава да се люшка на европейската опашка независимо от временните мераци и 
претенции на временно управляващите. 
 
√ ЕК разреши държавна помощ в подкрепа на икономиките в страните от ЕС 
Европейската комисия прие Временна рамка при кризи, която ще позволи на държавите членки да използват 
гъвкавостта, предвидена в правилата за държавна помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на руското 
нашествие в Украйна. 
Временната рамка при кризи ще бъде в сила до 31 декември 2022 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията 
ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено. Освен това през периода на 
прилагане Комисията ще наблюдава съдържанието и обхвата на рамката в светлината на развитието на събитията по 
отношение на енергийните пазари, другите пазари на производствени ресурси и общото икономическо положение. 
По думите на заместник-председателя на Комисията Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на 
конкуренцията санкциите, приети от ЕС и неговите международни партньори, засегнаха сериозно руската икономика, но 
тези санкции имат отрицателно въздействие и върху европейската икономика, като това ще продължава да е така през 
идните месеци. „Трябва да действаме, за да смекчим икономическото въздействие на тази война и да подкрепим 
тежко засегнатите дружества и сектори. Трябва също така да действаме координирано“, изтъква Вестегер. 
Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу 
Украйна отчита, че икономиката на ЕС изпитва сериозно затруднение. За да се коригира това положение, във Временната 
рамка при кризи се предвиждат три вида помощ: 

• Помощ с ограничен размер: Държавите членки ще могат да въвеждат схеми за отпускане на максимум 35 000 
евро на засегнати от кризата дружества, които осъществяват дейност в секторите селско стопанство, рибарство и 
аквакултури, и максимум 400 000 евро на засегнато от кризата дружество, осъществяващо дейност в някой от 
останалите сектори. Не е необходимо тази помощ да бъде свързана с повишаване на цените на енергията, тъй 
като кризата и ограничителните мерки срещу Русия засягат икономиката по множество начини, включително 
чрез физическо прекъсване на веригата на доставки. Тази подкрепа може да се предоставя под всякаква форма, 
включително преки безвъзмездни средства. 

• Помощ за осигуряване на ликвидност под формата на държавни гаранции и субсидирани заеми: Държавите 
членки ще могат да предоставят: i) субсидирани държавни гаранции, за да гарантират, че банките продължават 
да отпускат заеми на всички дружества, засегнати от настоящата криза; и ii) държавни и частни заеми със 
субсидирани лихвени проценти. 

• Държавите членки могат да предоставят държавни гаранции или да създадат гаранционни схеми в 
подкрепа на банкови заеми, взети от дружествата. Те ще имат субсидирани премии, с намаляване на 
прогнозния пазарен лихвен процент за годишните премии за нови заеми за малки и средни 
предприятия („МСП“) и за предприятия, различни от МСП. 

• Държавите членки могат да предоставят публични и частни заеми на дружества със субсидирани 
лихвени проценти. Тези заеми трябва да бъдат отпуснати при лихвен процент, който е поне равен на 
безрисковата базова ставка, плюс специфична премия за кредитен риск, приложима съответно за МСП и 
за предприятия, различни от МСП. 

И за двата вида подкрепа съществуват ограничения по отношение на максималния размер на заема, които се основават 
на оперативните нужди на дружеството, като се вземат предвид неговият оборот, разходите за енергия или конкретните 
нужди от ликвидност. Заемите може да се отнасят както за инвестициите, така и за нуждите от оборотен капитал. 
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• Помощ за компенсиране на високите цени на енергията: държавите членки ще могат частично да компенсират 
дружествата, по-специално интензивните потребители на енергия, за допълнителните разходи, дължащи се на 
извънредното увеличение на цените на природния газ и електроенергията. Тази подкрепа може да се 
предоставя под всякаква форма, включително преки безвъзмездни средства. Общият размер на помощта за 
бенефициер не може да надвишава 30 % от допустимите разходи, като тя не може да надхвърля 2 милиона евро 
във всеки един момент. Когато дружеството понесе оперативни загуби, може да е необходима допълнителна 
помощ, за да се гарантира продължаването на дадена стопанска дейност. За тази цел държавите членки могат да 
предоставят помощ, надвишаваща тези прагове, в размер до 25 милиона евро за енергоемките потребители и 
до 50 милиона евро за дружества, осъществяващи дейност в конкретни сектори, като например производството 
на алуминий и други метали, стъклени влакна, целулоза, торове или водород, както и много основни химични 
вещества. 

Временната рамка при кризи ще спомогне подкрепата да бъде насочена към икономиката, като същевременно ще 
ограничи отрицателните последици за равните условия на конкуренция в рамките на единния пазар. 
Поради това Временната рамка при кризи съдържа редица предпазни мерки: 

• Пропорционална методика: трябва да има връзка между размера на помощта, която може да бъде отпусната на 
предприятията, и мащаба на тяхната икономическа дейност и степента, в която са изложени на икономическите 
последици от кризата, като се вземат предвид техният оборот и разходите им за енергия; 

• Условия за допустимост: дефиницията за енергоемки потребители се определя чрез позоваване на член 17, 
параграф 1, буква а) от Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, т.е. това 
са предприятия, за които закупуването на енергийни продукти възлиза на най-малко 3 % от производствената 
стойност; 

• Изисквания за устойчивост: държавите членки се приканват да обмислят по недискриминационен начин 
въвеждането на изисквания, свързани с опазването на околната среда или сигурността на доставките, когато 
отпускат помощ за допълнителни разходи, дължащи се на изключително високите цени на природния газ и 
електроенергията. Следователно помощта следва да помогне на предприятията да се справят с настоящата 
криза, като същевременно положи основите за устойчиво възстановяване. 

 
√ Еврокомисията създава нови органи за киберсигурност в ЕС 
Европейската комисия предлага нови правила за установяване на общи мерки за киберсигурност и информационна 
сигурност в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. Предложението има за цел да укрепи тяхната 
устойчивост и капацитет за реагиране срещу киберзаплахи и киберинциденти, както и да гарантира устойчива и сигурна 
публична администрация на ЕС в условията на засилване на злонамерените действия в киберпространството в световен 
мащаб.  
С предложения регламент относно киберсигурността ще се въведе рамка за ръководство, управление и контрол на риска 
в областта на киберсигурността. Това ще доведе до създаването на нов междуинституционален съвет по киберсигурност, 
ще повиши капацитета в областта на киберсигурността и ще стимулира редовните оценки на зрелостта и по-добрата 
киберхигиена. Също така ще бъде разширен мандатът на екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за 
институциите, органите, службите и агенциите на ЕС (CERT-EU) като център за обмен на разузнавателна информация за 
заплахи и координиране на реакцията при инциденти, централен консултативен орган и доставчик на услуги. 
Основни елементи на предложението за регламент относно киберсигурността: 

• Укрепване на мандата на CERT-EU и предоставяне на ресурсите, необходими за неговото изпълнение. 

• Изискване към институциите, органите, службите и агенциите на ЕС да: 

• разполагат с рамка за ръководство, управление и контрол на риска в областта на киберсигурността; 

• прилагат базов набор от мерки за киберсигурност, насочен към преодоляване на установените рискове; 

• извършват редовни оценки на зрелостта; 

• въведат план за подобряване на своята киберсигурност, одобрен от ръководството на субекта; 

• обменят със CERT-EU без ненужно забавяне информация относно инциденти. 

• Създаване на нов междуинституционален съвет по киберсигурност, който да ръководи и наблюдава прилагането 
на регламента и да направлява CERT-EU. 

• Преименуване на CERT-EU от „Екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти“ на „Център за 
киберсигурност“ в съответствие с развитието в държавите членки и в световен мащаб, като при това краткото 
име „CERT-EU“ се запазва с цел по-лесно разпознаване. 

Предложеният регламент относно информационната сигурност ще създаде минимален набор от правила и стандарти за 
информационна сигурност за всички институции, органи, служби и агенции на ЕС, за да се гарантира засилена и 
последователна защита срещу променящите се заплахи за тяхната информация. Тези нови правила ще осигурят стабилна 
основа за сигурен обмен на информация между институциите, органите, службите и агенциите на ЕС и с държавите 
членки въз основа на стандартизирани практики и мерки за защита на информационните потоци. 
Основни елементи на предложението за регламент относно информационната сигурност: 

• Създаване на ефективно управление за насърчаване на сътрудничеството между всички институции, органи, 
служби и агенции на ЕС, а именно междуинституционална координационна група за информационна сигурност; 

• Установяване на общ подход към категоризацията на информацията въз основа на нивото на поверителност; 

• Модернизиране на политиките за информационна сигурност така, че да се включат изцяло цифровата 
трансформация и дистанционната работа; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096&from=EN
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• Рационализиране на настоящите практики и постигане на по-голяма съвместимост между съответните системи и 
устройства. 

 
√ Европа не може да се справи без руския газ, убедени във Франция и Германия 
Изпълнителният директор на TotalEnergies Патрик Пуяне смята, че Европа не може да се справи без руския газ и 
лишаването от него би я поставило в изключително трудно положение. Една част от европейската икономика ще трябва 
„да спре“. 
Във вторник, близо месец след началото на руската инвазия в Украйна, френската компания обяви, че се отказва от 
закупуването на руски петрол и петролни продукти до края на годината. „Знам как мога да заменя руския петрол и 
дизел, но с газа не знам какво да правя. Ако реша да прекратя вноса на руски газ, няма с какво да го заменя. Не 
разполагам с необходимите количества. Имам 25-годишни договори и не мога да ги прекратя“, заявява Патрик Пуяне 
пред RTL, цитирана от Capital.fr. 
Коментирайки съобщенията, че някои англо-саксонски компании са се изтеглили от Русия, той допълва: „Никой не си е 
тръгнал. Конкурентите ми продължават да купуват руски газ, защото имат дългосрочни договори и не могат да ги 
прекратят. Единстеваната възможност е, ако правителствата решат, че санкциите могат да бъдат разглеждани 
като форсмажор. Ако спра доставките на руски газ, ще трябва незабавно да платя милиарди на руснаците. Без 
руски газ част от европейската икономика престава да функционира“. 
На този етап европейските правителства не са взели решение за санкциониране на руския газ, припомня той и добавя: 
„Ако спрем руския газ, трябва да знаем, че през зимата на 2023 г. ще имаме голям проблем. Ще трябва да се въведе 
режим за използването на газа, не за домакинствата, но за европейските индустриални предприятия със 
сигурност“. 
Да напуснем изцяло Русия? „Не бих го направил. Имаме инвестиции в предприятия в размер на близо 13 млрд долара. 
Но това не е само въпрос на пари. Тези предприятия ще подължат да работят независимо от това дали аз ще си отида 
или не. Но да се оттегля, това означава да дам безвъзмездно на руснаците 13 млрд, защото няма кой да купи тези 
предприятия. Вие искате да оставя активи в Русия, за да обогатя руснаците, на които наложихме санкции?“, отбелязва 
Пуяне. 
„На Русия се падат 5% от нашя оборот и 10% от печалбата, това въобще не е игра. След като г-н Путин реши да нахлуе в 
Украйна, няма бъдеще за TotalEnergies в Русия. Сложих кръст на всичко, което бяхме замислили да изградим в Русия. 
Мислите ли, че след войната ще забравя това, което се случи?“, завършва изявлението си Патрик Пуяне. 
В същото време и в Германия, която е твърде зависима от руския газ, са силно обезпокоени от опасността от дефицит 
през следващата зима. В свое интервю по радио Deutschlandfunk германският министър на икономиката Роберт Хабек 
потвърди, че доставките „все още не са гарантирани“, след което замина за Катар, един от трите най-големи износители 
на втечнен газ, пише France.24. 
„Ако не получим допълнителни количества газ до следващата зима и ако доставките от Русия бъдат прекратени, 
ние няма да разполагаме с достатъчно количества, за да осигурим отоплението на всички жилища и работата на 
нашите предприятия“, предупреждава министърът от Зелената партия. 
Правителството на най-силната европейска икономика се подготвя за тази възможност, „която, надаваме се, ще бъде 
избегната“, добавя Роберт Хабек. 
В събота министърът замина за Катар, един от трите най-големи износители на втечнен газ, суровината на която разчитат 
европейските страни, за да намалят зависимостта си от руския газ. Веднага след това той пристигна и в Обединените 
арабски емирства. 
Дестабилизиране на икономиката и германското общество 
Въпросът е особено деликатен за Германия, тъй като половината от нуждите ѝ от газ се удовлетворяват с внос от Русия. 
През тази седмица Роберт Хабек, който също така е и министър по климатичните промени, посети и Норвегия, един от 
големите производители на газ. Тази визита беше предшествана от посещение в САЩ в началото на месеца. 
Берлин е критикуван, че се противопоставя на незабавното налагане на емборго върху руските петрол и газ, което има за 
цел спирането на финансовите потоци към Москва. 
Според правителството, такъв бойкот би дестабилизирал както икономиката, така и германското общество, поради 
очакваното рязко повишаване на цената на енергията поради възникването на опасността от дефицит. 
В интервю по обществената телевизия ARD министърът коментира, че най-важното е първо да се „гарантира 
снабдяването, а после да се направи следващата стъпка“ с прекратяването на руския внос. Той не се поколеба да 
признае, че морални норми в търговията с енергоносители „фактически не съществуват“. 
 
√ Русия иска да плащаме за газа само в рубли 
Русия се отказва да приема разплащания за доставка на природен газ в компрометиралите се валути, в това число 
долари и евро, като ще премине само на рубли. Това е заявил руският президент Путин по време на правителствено 
съвещание, предава ТАСС. 
Той уточнява: „Реших в най-кратки срокове да реализираме комплекс от мерки за разплащанията – започваме с това 
– нашият природен газ, доставян в така наречените неприятелски страни, за руски рубли“. 
Путин подчертава, че Русия ще продължи да доставя природен газ в съответствие с обемите и цените, фиксирани в 
сключените договори. 
Президентът добавя, че след като разплащанията на Русия с тези страни се трансформират в рубли, чуждестранните 
потребители трябва да могат да извършват необходимите операции. Путин подчертава, че бъдещите промени в газовите 



22 

 

договори с неприятелските държави ще се отразят само на валутата на плащане – руската рубла. „Моля 
правителството да издаде съответната директива на Газпром за изменение на съществуващите договори. В 
същото време на всички чуждестранни потребители трябва да се даде възможност да извършват необходимите 
операции“, нарежда Путин. 
 
√ Ще проработи ли икономическият "Шок и ужас" срещу Русия 
Нужен е пълен отказ от търговия с Русия, освен износ на медикаменти за руското население… 
САЩ ще прережат „главната артерия на руската икономика“, като забранят вноса на руски нефт, газ и въглища в своите 
пристанища – заяви на 8 март президентът Джо Байдън. По думите му, така „американският народ ще нанесе още един 
мощен удар срещу военната машина на Путин“. Като реторика съвършено. Като ефект – не повече от 4 милиарда долара, 
или малко над 1% от експортните приходи на Руската федерация. 
Няма съмнение, че притокът на материални ресурси в ръцете на военния агресор трябва максимално да се ограничи. В 
това отношение САЩ – независимо че са улеснени от своята география – са несравнимо по-честни например от 
Германия, която на думи осъжда ужасната руска агресия в Украйна, но в сърцето си още жалее за „Северен поток 2“. 
След като под риск от глобална ядрена война НАТО не може да помогне на Украйна с войски, Западът трябва да направи 
нещо, за да не изглежда безсилен срещу Русия. Така икономическите санкции се натоварват с военна конотация: 
популярни коментатори говорят за „икономически оръжия за масово поразяване“, „икономическа война с Русия“, 
икономически „Шок и ужас“ (по подобие на военната операция срещу Саддам) и т.н. 
На агресора безспорно трябва да се отговори, но това сега не става по най-ефективния начин. Защото, грубо казано, 
световната икономика взима от Русия повече, отколкото Русия взима от световната икономика. Как иначе да обясним 
забавеното изключване на руските банки от платежната система SWIFT – чак на 19-тия ден от нахлуването на руски 
войски в Украйна? (А Сбербанк и Газпромбанк, през които минават плащанията за нефт и газ, още са в SWIFT). По същата 
причина, вносът на руски нефт и газ в ЕС продължава. 
Горното твърдение се разминава с масовия наратив, затова да се задълбочим в него. Какво взима днес руската 
икономика от света? Тя е подчертано експортна, като за последните пет години е постигнала търговски излишък от 707 
милиарда долара. Тоест, заключението е грешно? Не е. Тези средно 140 милиарда долара годишно търговски излишък 
не се разпределят благотворно из руската икономика, а се стичат във военната машина на Кремъл и в нейния огледален 
образ, кликата от боляри-олигарси. 
Русия днес страда от същата икономическа болест, от която се разболя Испанската империя след XVI век: огромен приток 
на пари (в първия случай петродолари, във втория – среброто от Потоси), които не се влагат в производство и не развиват 
креативния потенциал на народа. Вместо това, парите се харчат за лукс и оръжия. Времето минава, производствената 
база в света се променя, богатството на самозабравилите се народи изгнива. Нищо повече от чист марксизъм. 
Именно по тази причина руски икономисти в края на 1960-те предупреждават партията, че експортните приходи от 
нефта, текнал в Западен Сибир, ще задушат революцията (както научаваме от мемоарите на Егор Гайдар). Русия не 
направи със своите реки от долари нещо повече от оръжия – и то неспособни да пречупят съпротивата на един горд 
народ. 
Оръжия и затъпяващ лукс. Когато през 2014 г. разгневени тълпи нахлуват в двореца на Виктор Янукович – първият 
президент на Украйна и руско протеже – те не откриват там златна тоалетна, както очакват. Намират само къс злато, 
оформен като самун хляб и тежащ 2 килограма – явно подарък от някой „приятел-бизнесмен“. Откриват игрище за голф, 
частен зоопарк, плаващ ресторант, позлатени кошчета за боклук на цена 700 долара, ламперия от ливански кедър за 12 
милиона долара… 
Останалият, производителен свят, който плаща на Русия стотици милиарди и привидно е ощетен от търговията с нея, 
използва руските ресурси, за да създава с тях различни неща. Производителните икономики търсят ефективност и ценят 
уменията и обучението. Разбира се, капиталистическият свят не се движи от благотворителност, но все пак стремежът 
към печалба чрез производство е за предпочитане пред извличането на природни ресурси и след това екстравагантното 
им пилеене. Включително за оръжия. 
Връщайки се на въпроса за ефективността на западните санкции срещу Русия трябва да въведем още една променлива 
(макар и променяща се твърде бавно): руското население, което не спада към кръговете на олигарсите, нито към 
кремълската военна машина. 
Руснаците с икономически санкции не можеш да ги изплашиш. Това е истина, която убягва на повечето ентусиазирани 
западни анализатори. Независимо че са минали 77 години, руското население все още живее с паметта за Великата 
Отечествена война. Тя се преподава в училищата, проповядва се по телевизията, тя е в основата на руската идентичност: 
легендата за свръхестествената издръжливост на руснака, който чрез своята саможертва надвива превъзхождащата го 
военна машина. 
Същата история се разказва от векове, с циклични вариации: руските князе в отпор на Златната орда, Москва срещу 
нахлуващите поляци, литовци и шведи през XVI-XVII век, инвазията на Наполеон през 1812 г., интервенцията на Антантата 
през 1918 г… Тези исторически събития се вплитат в голямата тема за вечната външна заплаха, надвиснала над Русия, 
ловко интерпретирана в модерен контекст от автори като Андрей Фурсов. 
Разбира се, има и западно, и глобално ориентирани руснаци. Но значителна част от населението вижда в страховитата 
инфлация, липсата на стоки по магазините и забраната за пътувания в чужбина не провал на държавното управление, а 
осъществяване на руската „мисия“. Колкото повече боли, толкова на по-прав път сме. Страдаме, значи сме живи. 
Русия винаги е била богата на несъгласни с властта интелектуалци, но историята показва, че те трудно влияят на 
държавния курс. Ако има масово недоволство срещу държавното управление, по-вероятно е то да бъде оглавено от 

https://bodil.bg/2022/03/16/russian-schism/
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„олигарсите“ – новите боляри, разпореждащи се с природните богатства на Русия. Тези хора не са особено податливи на 
патриотизъм и със сигурност са недоволни, че войната им пречи да се радват на своите яхти и дворци. 
Именно по тази причина Путин в първия ден на руската инвазия в Украйна привика своите олигарси на среща в Кремъл. 
Дали е използвал тоягата или моркова спрямо тях може само да гадаем. Но трябва да признаем по аналогия, че 
олигарсите се нуждаят от Кремъл повече, отколкото Кремъл от олигарсите. 
Така че в лицето на Русия виждаме една страна, която е лишена от вътрешни, а и от външни задръжки. От чужбина Русия 
внася много неща – но повечето би могла да произведе сама, или да внесе от не-западни партньори като Индия, Иран и 
Китай. Например, внася автомобили и автомобилни части за 25 милиарда долара: ако е нужно на обсадената от врагове 
родна страна, ще сменим BMW за „Лада“. Внася мебели за 2 милиарда долара? Ще си ги сковем от наша, отечествена 
дървесина! 
Това може да звучи комично, а експортното заместване със собствено производство си има граници, но Русия разполага 
с производствен потенциал, както и с търговски партньори от трети страни, които биха могли да ре-експортират на части 
забранени за износ за Русия продукти и съоръжения. 
В същото време, Русия няма съвсем да се лиши от експортни приходи. На света има и други купувачи на нефт и газ освен 
САЩ. Например Китай в момента внася от Русия едва 15-17% от нефта, който купува от световните пазари. Ако процентът 
се удвои, Кремъл ще прибира 60 милиарда долара годишно – само от това перо. 
Да не забравяме, че Русия, както и Иран, ще са принудени да дават на Китай търговска отстъпка, за да пласират петрола 
си в условия на санкции, което допълнително ще засили конкурентоспособността на китайската промишленост. Също 
така, Китай и Русия не са длъжни да се разплащат само в долари: ролята на юана на световния пазар ще се засили, 
доларът ще олекне. Това е отрезвяващ пример за ефектите от сепаратизма върху водещите страни в глобалната 
икономика. Отвъд политическата реторика и „правилните“ медийни публикации, западните командни центрове са 
напълно наясно с последиците. 
Стана дума за Иран: тази страна след 4 десетилетия западни санкции ще ни покаже как те действат. Инфлацията е висока, 
шири се безработица, хората недоволстват – но по паритет на покупателната сила на човек Иран към 2020 г. е рамо до 
рамо със страни като Украйна и Молдова. Детската смъртност в годините след революцията през 1979 г. е спаднала десет 
пъти. Заради санкциите – и заради липсата на валутни приходи от износ на петрол – националната преработваща 
промишленост се развива и в момента в нея са заети 1/5 от населението. Средният ръст на промишлената продукция е 
над 7% годишно. 
Такова бъдеще ли искаме за икономиката на агресора Русия? Всъщност, ако не беше блокирана от Студената война, 
съветската икономика надали щеше да може да изпрати човек в космоса през 1961 г. Може би още по-важна – ще оставя 
това само като намек – е възможността за отвързване на националното парично предлагане от т.нар. твърди пари на 
западните демокрации. Да предлагаш на икономиката толкова пари, колкото се нуждае? Да не стане така, че 
икономическите санкции да доведат до разцвет на агресора… 
И други анализатори забелязват този парадокс. Робърт Скиделски в статия от 18 март предупреждава: „Помислете два 
пъти, преди да санкционирате Русия още повече“. Да лъже, че санкциите не му вредят, е за някой дребен диктатор. 
Злите умове в Кремъл правят обратното: викат до възбог колко тежки са западните санкции, така радикализират още 
повече своето население и намират оправдание за подли ответни ходове. 
Икономическите санкции на Запада срещу Русия удовлетворяват чувството за някаква справедливост на средния западен 
телевизионен зрител, но самите санкциониращи знаят, че ефективността на тези мерки е ограничена. Тогава, какво да се 
прави? 
Ястребите призовават за конфронтация с Русия – до кръвта на последния украинец. Гълъбите, търсещи човешки черти в 
Путин, се компрометираха. Нужен е трети път и това е пасивната съпротива. В полето на икономиката това означава да се 
правят неща, сходни със санкциите – но не брандирани като обидни наказания, целящи да превърнат Русия в „страна-
парий“. Нужен е истински морален жест: пълен отказ от търговия с Русия, с изключение на износ на медикаменти за 
руското население. 
Иначе Кремъл излиза морален победител от сегашния режим на санкции: наричаш го „военен престъпник“ и го 
включваш в забранителни списъци, а продължаваш да сучеш нефт и газ от него. И да продаваш лукс на болярите-
олигарси. За да победи Западът в тази икономическа война, той трябва действително да се откаже от мръсните руски 
пари. 
 
3e-news.net 
 
√ Повишение с 4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 438.09 лв. за MWh с ден за доставка 24 
март 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 438.09 лв. за MWh и обем от 88 133.50 MWh с ден за доставка 24 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е повишение с 4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 454.13 лв. за MWh, при количество от 46 063.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 069.80 MWh) е на цена от 422.05 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 342.86 лв. за MWh и количество от 3441.9 MWh. 
Най-ниската стойност от 293.77 лв. за MWh (3463.1 MWh) е отчетена за 03 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 725.83 лв. за 
MWh при количество от 3467.6 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 571.2 лв. за MWh (3939 MWh). 

https://www.npr.org/2020/01/16/796781021/why-irans-economy-has-not-collapsed-amid-u-s-sanctions-and-maximum-pressure?t=1647937060356
https://www.project-syndicate.org/commentary/danger-of-escalating-western-sanctions-against-russia-by-robert-skidelsky-2022-03?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/danger-of-escalating-western-sanctions-against-russia-by-robert-skidelsky-2022-03?barrier=accesspaylog
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 270.71 лв. за MWh при количество от 3383 MWh. 
Спрямо стойността от 421.19 лв. (215.35 евро) за MWh за 23 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 24 март 2022 г. се повишава до 438.09 лв. за MWh (повишение с 4 %) по данни на БНЕБ или 223.99 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 343.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 255.90 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                     MW 
АЕЦ     30,48%   2164.22 
Кондензационни ТЕЦ   43,66%   3099.79 
Топлофикационни ТЕЦ   4,88%   346.78 
Заводски ТЕЦ    1,75%   124.26 
ВЕЦ     0,08%   5.42 
Малки ВЕЦ    1,45%   102.89 
ВяЕЦ     7,81%   554.31 
ФЕЦ     9,33%   662.76 
Био ЕЦ      0,57%    40.15 
Товар на РБ        4830.53 
 
√ Електроенергийните борси в региона запазват нивата си от около 230 евро/мвтч и в четвъртък 
Румънската OPCOM затвори при цена от 236,76 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 228,09 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 236,76 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 24 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 239,72 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 233,79 евро/мвтч. Най-високата цена от 371,11 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч 
и тя ще бъде 138,41 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 63 474,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 24 март ще бъде 228,09 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 158,89 гвтч. Максималната цена ще бъде 371,11 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 150,20 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 24 март е 240,24 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 239,72 евро/мвтч. Най-високата цена от 371,11 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 13 
ч тя ще бъде 185,97 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 77 214,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 24 март на Словашката енергийна борса е 239,37 евро/мвтч. Най-високата цена в 
Братислава ще бъде в 20 ч и тя ще е 371,11 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 185,97 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 238,00 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 371,11 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 181,94 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 24 март е 240,54 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
240,32 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 61 955,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 371,11 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 14 ч тя ще бъде 190,06 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 238,00 евро/мвтч на 24 март. Пиковата цена ще бъде 235,58 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 478 433,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 371,11 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 181,94 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ Промените в Закона за защита на потребителите – по-голяма сигурност за купувачите и повишени санкции за 
търговците 
Последните промени в Закона за защита на потребителите, приети неотдавна, разшири техните правомощия и въведе 
нови санкции за търговците, съгласно последните европейски директиви. Те ще влязат в сила от 28 май 2022 г. 
Първата група промени са свързани с онлайн търговията, както и търговията с цифрово съдържание. С тях се засилват 
изискванията за прозрачност при онлайн предлагането на стоки. Вече ще е необходима ясна и конкретна информация за 
истинността и автентичността на отзивите на други потребители за вече купени стоки. Всеки търговец, действащ чрез 
онлайн платформа, ще трябва да уведомява как обработва потребителските отзиви и дали това е свързано със 
спонсорство или с отношения с други търговци. Използването на фалшиви или неверни коментари, както и възлагането 
на трето лице да предоставя такива, изрично се определя като нелоялна практика и ще бъде наказвано от Комисията за 
защита на потребителите. 
Потребителите ще трябва да бъдат информирани и за параметрите и критериите, в т.ч. относителната им тежест, за 
класирането на различни продукти при търсене по ключова дума, фраза или други данни. Идеята е лесно да могат да 
разберат защо един продукт е класиран пред друг. Те задължително трябва да бъдат информирани дали е използвана 
някаква форма на плащане с цел по-добро класиране. 
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Разширява се и обемът на информацията, която се представя при пазаруване онлайн. Освен новите изисквания за 
параметрите при класиране на продукти, потребителят ще бъде информиран кой предлага стоката – търговец или частно 
лице, за да е подготвен дали ще може да се възползва от гаранционните права, които законът му позволява. Ако 
продавачът не е търговец, то законът няма да се прилага и потребителят ще остане незащитен. Затова самата платформа 
трябва да държи потребителя информиран. 
Законът предвижда изменения, които са свързани с договори за цифрово съдържание или цифрова услуга. Търговецът 
ще следва да се въздържа от ползване на съдържание, дадено или създадено от потребителя по време на договора при 
използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, различно от негови лични данни. Потребителят има 
право да поиска да му се предостави всяко такова цифрово съдържание, което не представлява лични данни. От друга 
страна обаче, ако потребител се откаже от такъв договор, търговецът ще може да му забрани да продължи да ползва 
цифровото съдържание или цифрова услуга, например с блокиране на профила. 
Втората голяма група изменения са свързани със забраната за „двоен стандарт“ при предлагането на стоки на пазара на 
държавите-членки на ЕС. За нарушение (заблуждаваща практика) ще се счита, ако в една държава-членка се предлагат 
стоки, за които се твърди, че са същите като тези в друга държава, но реално те значително се различават. В този случай 
потребителят ще има правото да установи разликата в стоките въз основа предоставената от търговеца информация. 
Разширяват се и способите за защита на потребителите срещу нелоялна практика на търговците. Потребителите вече ще 
могат да искат намаляване на цената или да претендират обезщетение за претърпени вреди, когато са сключили договор 
в резултат на нелоялна практика и са претърпели вреди в резултат на това. 
Съществена промяна е свързана и с увеличаването на санкциите при определени нарушения на Закона за защита на 
потребителите. Нови и значително по-високи санкции ще се налагат за т.нар. широко разпространени нарушения и за 
т.нар. широко разпространени нарушения със съюзно измерение. Специално за вторите санкциите достигат до 4 % от 
оборота на нарушителя, реализиран за предходната финансова година във всяка една от държавите-членки. Това са 
нарушения, които са увредили или може да увредят колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от 
държавите членки, които заедно представляват най-малко две трети от населението на ЕС. 
Целта на промените е от една страна да синхронизира законодателствата в отделните държави-членки, но също така и 
да предостави ясна и недвусмислена информация за потребителите, особено в случаите, когато пазаруват онлайн. 
Идеята е да знаят какъв продукт им се предлага, защо им се предлага точно той и кой им го продава, включително дали 
ще могат след като си го купят да ползват останалите права, предвидени от закона. С повишаване на санкциите пък се 
цели да се засили стимулът на търговците да спазват закона. 
 
√ Водещите борсови индекси в Европа се оцветиха в червено 
Европейските акции записаха предимно понижения в ранната търговия в сряда на фона на продължаващите опасения 
относно икономическите последици от кризата в Украйна, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,3 пункта, или 0,28%, до 457,35 пункта. Бенчмаркът вече е на 7% от 
рекордния си връх, достигнат по-рано тази година. Немският показател DAX се понижи с 55,65 пункта, или 0,38% до 14 
417,55 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 26,81 пункта, или 0,36%, до 7 503,53 пункта. 
Френският измерител CAC 40 се понижи с 19,46 пункта, или 0,29%, до 6 639,95 пункта. 
След по-агресивните коментари на председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл тази седмица, повече 
членове на централната банка призоваха за по-рязко повишаване на лихвите, което накара инвеститорите да се 
отдръпнат от облигациите. Доходността по краткосрочните германски облигации се понижи до най-ниското си ниво от 
2015 г., следвайки изказването на членовете на Фед. 
Междувременно украинският президент Владимир Зеленски заяви, че преговорите с Русия са конфронтационни, но 
продължават напред. Западът планира да обяви още санкции срещу Москва заради инвазията в Украйна, която започна 
на 24 февруари. 
„Това, което виждаме на пазарите в момента, е по-скоро реакция на акционерите, които знаят къде се намираме“, каза 
Джонатан Бел, главен инвестиционен директор в Stanhope Capital. 
„Преди 23 февруари имаше повече несигурност за това какво ще се случи с войната в Украйна, какво ще се случи с 
лихвения процент. И сега пазарът придобива малко повече яснота за това, което се случва“, добави той. 
На пазара се отразиха и данните за инфлацията във Великобритания, която достигна нов 30-годишен връх. Годишната в 
Обединеното кралство достигна 6,2% през февруари на фона на нарастващите разходи за храна, гориво и енергия в 
страната. Това е най-високото ниво на инфлацията от март 1992 г. 
„Акциите разглеждат текущото значително увеличение на инфлацията, очаквайки ново поевтиняване“, каза Бел. 
Оптимизъм на Уолстрийт 
Индексите на Нюйоркската фондова борса записаха ръст във вторник, докато инвеститорите анализираха коментарите на 
председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл за лихвите и инфлацията, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 254,47 пункта, или 0,74%, до 34 807,46 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 50,43 пункта, или 1,13%, до 4 511,61 пункта.  Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 270,36 пункта, или 1,95%, до 14 108,82 пункта. 
Трите бенчмарка са се насочили към месечен ръст. От началото на март S&P 500 е напреднал с 3,1%, а Dow и Nasdaq – с 
над 2%. 
В понеделник акциите преминаха през волатилна сесия, след като Пауъл заяви, че „инфлацията е твърде висока и обеща 
да предприеме „нужните стъпки“, за да я ограничи. Коментарите му дойдоха по-малко от седмица, след като Фед 
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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. 
„Очакванията се оказаха по-лоши от реалното събитие и сега посланието, което чухме вчера… ни кара да бъдем 
подготвени за най-лошото, но да се надяваме на най-доброто“, коментира Лиз Йънг, ръководител на инвестиционната 
стратегия в SoFi. 
Някои участници на пазара повишиха очакванията си за нови увеличения на лихвените проценти, тъй като Пауъл каза, че 
Фед може да даде по-голям тласък на основния лихвен процент, по-рано от очакваното. 
„Ако заключим, че е уместно да действаме по-агресивно чрез повишаване на лихвения процент с повече от 25 базисни 
точки на среща или срещи, ще го направим“, каза Пауъл по време на конференция на Националната асоциация за бизнес 
икономика във Вашингтон 
Goldman Sachs в понеделник повиши прогнозата си за увеличение с 50 базисни точки на срещите на Фед през май и юни. 
Главният икономист на UBS в САЩ Джонатан Пингъл посочи в бележка в понеделник, че вероятността за повишение с 50 
базисни пункта нараства. 
Междувременно доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа достигна 2,392% във вторник, което 
е най-високото ниво от май 2019 г. 
Банковите акции нараснаха във вторник заедно с доходността по облигациите. Цените на книжата на  JPMorgan и Bank of 
America се повишиха с 2,13% и 3,13%. 
Технологичните акции, които отчетоха загуби в понеделник след коментарите на Пауъл, се възстановиха във вторник. 
Акциите на Alphabet, Meta и Amazon поскъпнаха съответно с 2,77%, 2,44% и 2,10% 
Ръст в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения в сряда, докато инвеститорите 
следяха развитието при цените на петрола и перспективите за паричната политика на Фед. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 816,05 пункта, или 3%, до 28 040,16 пункта. 
Акциите на Softbank и Fast Retailing поскъпнаха съответно със 7,22% и 5,21%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе напредна с 11,17 пункта, или 0,34%, до 3 271,03 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite записа ръст от 11,52 пункта, или 0,54%, до 2 163,20 пункта. Хонконгският 
показател Hang Seng се повиши с 264,8 пункта, или 1,21%, до 22 154,08 пункта. Листнатите в Хонконг акции на Xiaomi 
поскъпнаха с 4,8%, след като компанията обяви планове да изкупува обратно свои акции „от време на време“ за 
максимална обща цена от 10 млрд. хонконгски долара (1,28 млрд. щатски долара). Xiaomi също така представи 
финансовия си отчет, от който стана ясно, че компанията е постигнала ръст на печалбата от 21,4% през последното 
тримесечие на 2021 г. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 25,05 пункта, или 0,92%, до 2 735,05 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа ръст от 36,8 пункта, или 0,5%, до 7 377,9 пункта 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 1,41 пункта, или 0,24%, до 598,57 пункта. BGBX40 се повиши с 0,59 пункта, или 0,42%, до 139,54 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,32 пункта, или 0,19%, до 702,94 пункта. BGREIT се задържа без промяна на ниво от 171,33 пункта. 
 
√ Еврото остава под прага от 1,10 долара 
Курсът на еврото днес задържа цената си от малко под 1,10 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0984 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1024 долара. 
 
√ Китайските компании ще започнат да напускат американските борси в следващите две до три години 
В рамките на следващите две до три години може да започне делистване на китайски фирми от американските борси. 
Това заяви пред Си Ен Би Си Джейми Алън от от Азиатската асоциация за корпоративно управление 
„Изглежда, че няма голям стимул… за Китай да прави компромис, нито пък САЩ изглеждат готови за това“, каза 
генералният секретар на организацията с нестопанска цел. 
Тъй като изглежда, че и двете страни вече са взели решение, прекратяване на листването на китайски фирми на борсите 
в САЩ ще започне след няколко години. 
„В момента се водят дискусии между двете страни, но тези дискусии се въртят в кръг от доста дълго време“, каза той. 
„Освен ако не настъпи някаква промяна в геополитическите отношения между тези две държави, смятаме, че след две 
или три години ще започнем да виждаме делистване на китайските акции от американските борси“, добави той. 
Китайските акции с вторично листване наскоро попаднаха под светлината на прожекторите, след като отново се появиха 
опасения за тяхното премахване от американските борси след съобщение на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ, 
според което има пет китайски компании са изложени на риск от делистване, тъй като не са спазили законови 
изисквания. Става въпрос за закон от 2020 г., който позволи на пазарния регулатор да забранява търговията на 
чуждестранни компании, регистрирани в САЩ, ако техните одитори не се съобразяват с исканията за получаване 
информация от американските регулатори. Опасенията за информационната сигурност от Пекин обаче като пречат на 
китайските компании да разрешат подобни одити. 
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√ Петролът поевтиня на фона на надеждите за ново споразумение с Иран 
Цените на петрола се понижиха на фон на волатилна търговия в четвъртък, докато инвеститорите оценяват потенциала за 
нови доставки на пазара при постигане на ново споразумение с Иран, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,16 долара, или 0,95%, до 120,4 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,59 долара, или 1,38%, до 113,3 пункта. По-рано двата сорта 
поскъпнаха съответно с 2 и 1 долара. 
Двата бенчмарка напреднаха значително през тази седмица, като Брентът е поскъпнал с 14 долара за барел от 
понеделник насам, а WTI – с повече от 10 долара за барел. 
Съветникът на Белия дом по националната сигурност Джейк Съливан каза в сряда, че Съединените щати и техните 
съюзници са постигнали напредък в ядрените преговори с Иран, но все още има проблеми, които не са решени. 
„Отмяната на ограниченията върху иранския износ би помогнала за облекчаване на огромната стегнатост, 
преобладаваща на пазарите на суров петрол в момента“, посочват в бележка от JBC Energy. 
Иран вече се подготвя за нарастване на износа, а държавният рафинерия NIOC е започнала да се свързва с бивши 
ключови клиенти в Индия и Южна Корея, се добавя в бележката. 
Пазарите продължават да следят внимателно развитието на войната в Украйна. Днес президентът на САЩ Байдън ще се 
срещне със съюзниците от НАТО и се очаква да обяви допълнителни санкции срещу Русия заради нейните действия в 
Украйна, които Москва нарича „специална операция“. 
Междувременно Агенцията за енергийна информация на САЩ съобщи, че запасите от суров петрол на страната са 
намалели с 2,5 млн. барела през последната седмица. Анализаторите очакваха ръст. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Пускат европенсии за българи 
в. Труд – Вихрушки в парламента 
в. Телеграф - Токът наду водата  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Безработният у нас: жена на 54 години без висше и получава 467 лв. на месец 
в. 24 часа - Да изгони ли Митрофанова, обсъждал кабинетът 
в. Труд - Депутати закриха спецправосъдието 
в. Труд - Гешев атакува пред КС правилника на парламента 
в. Телеграф - НС закри спецправосъдието, без кариерни бонуси за ВСС 
в. Телеграф - Вдигат тавана за компенсациите за бизнеса 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ани Владимирова, психолог: Българинът във войната е като изтерзан кораброкрушенец, когото спасителния 
кораб подминава 
в. Труд - Диян Стаматов, директор на 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов", пред "Труд": Редакцията на учебниците и 
програмите трябва да започне от април 
в. Телеграф - Адвокат Людмил Рангелов: Първоначално помислих, че арестът на борисов е шега 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Когато полиция и прокуратура се дебнат, в шах е държавата 
в. Труд - Лакмусът, интересът и възможностите 
в. Телеграф - Липсата на медицински кадри се превърна в хронично заболяване 
 

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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