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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
НОВА ТВ 
 
√ Васил Велев: Имаме запас за 10 дни от газохранилището в Чирен 
Според него България е в най-тежка ситуация с природния газ 
"В момента имаме запас за 10 дни от газохранилището в Чирен, ако не намаляваме потреблението. Можем да живеем и 
без газ, но на каква цена? Смели, но безотговорни са изказванията, че можем да се справим без необходимите суровини, 
защото заплатите на работниците, които произвеждат стоките си, зависят от това". Това заяви Васил Велев от АИКБ за 
"Твоят ден". 
По думите му във фактурата за изминалия месец се намалява изискуемата сума със сумата на компенсацията. "За март се 
очертава тя да бъде в размер на 250 лева, което означава, че ще остане за плащане 270 лева. И след компенсацията 
цената е два пъти по-висока от миналата година. За април имаме предвидимост, но от май нататък не е така", каза той. 
За него България е в най-тежка ситуация с природния газ, защото 90% от него е внос от Русия, а договорът изтича в края 
на годината. "За нас е важно да има яснота за следващата година - да има договорени количества газ и резервирани 
капацитети по маршрутите, които се доставят. 
Велев споделя, че който продава на по-висока цена от пазарната, печели. "КЕВР определя цена, при която препоръча ТЕЦ 
Марица Изток да е активен. Ако имаше повече предлагане и продажби на електроенергия, ТЕЦ-ът щеше да си подобри 
финансовия резултат. Но те се отказаха от това, за да се вдигне цената и да печели някой друг", посочи той. И допълни, 
че от октомври ударът за бизнеса от високите цени е сериозен.   
"Декември вече имаше компенсиране по формула, с таван не повече от 30% от цената на борсата. Средната цена за 
месец е 533, 51 лева за мегаватчаса. Днес цената електроенергията е по-ниска - 518 лева, ако е такава до края на месеца, 
компенсациите за месеца ще бъдат пълни, без да се орязват от тавана", обясни Велев. 
АИКБ предлага пакет от 4 мерки за справяне със сивата икономика. Позицията им е, че минималните работни заплати 
следва да бъдат различни в зависимост от икономическите дейности. "500 000 души са силно застрашени, защото 
средният осигурителен доход в техните сектори е близо до минималната работна заплата плюс класовете за прослужено 
време", отбеляза той. И уточни, че забраната за внос на стомана и стоманени изделия от Русия ще постави на карта на 
бъдещето на редица предприятия, които до 2-3 месеца може и да не продължат работа. 
Целия разговор гледайте във видеото.  
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Имаме запас от газ за 10 дни в хранилището в Чирен 
"В момента имаме запас за 10 дни от газохранилището в Чирен, ако не намаляваме потреблението. Можем да живеем и 
без газ, но на каква цена? Смели, но безотговорни са изказванията, че можем да се справим без необходимите суровини, 
защото заплатите на работниците, които произвеждат стоките си, зависят от това". Това заяви Васил Велев от АИКБ за 
предаването "Твоят ден" по Нова нюз. 
По думите му във фактурата за изминалия месец се намалява изискуемата сума със сумата на компенсацията. "За март се 
очертава тя да бъде в размер на 250 лева, което означава, че ще остане за плащане 270 лева. И след компенсацията 
цената е два пъти по-висока от миналата година. За април имаме предвидимост, но от май нататък не е така", каза той. 
За него България е в най-тежка ситуация с природния газ, защото 90% от него е внос от Русия, а договорът изтича в края 
на годината. "За нас е важно да има яснота за следващата година - да има договорени количества газ и резервирани 
капацитети по маршрутите, които се доставят. 
Велев споделя, че който продава на по-висока цена от пазарната, печели. "КЕВР определя цена, при която препоръча ТЕЦ 
Марица Изток да е активен. Ако имаше повече предлагане и продажби на електроенергия, ТЕЦ-ът щеше да си подобри 
финансовия резултат. Но те се отказаха от това, за да се вдигне цената и да печели някой друг", посочи той. И допълни, че 
от октомври ударът за бизнеса от високите цени е сериозен.  
"Декември вече имаше компенсиране по формула, с таван не повече от 30% от цената на борсата. Средната цена за 
месец е 533, 51 лева за мегаватчаса. Днес цената електроенергията е по-ниска - 518 лева, ако е такава до края на месеца, 
компенсациите за месеца ще бъдат пълни, без да се орязват от тавана", обясни Велев. 
АИКБ предлага пакет от 4 мерки за справяне със сивата икономика. Позицията им е, че минималните работни заплати 
следва да бъдат различни в зависимост от икономическите дейности. "500 000 души са силно застрашени, защото 
средният осигурителен доход в техните сектори е близо до минималната работна заплата, плюс класовете за прослужено 

https://nova.bg/news/view/2022/03/24/362311/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-10-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD/


2 

 

време", отбеляза той. И уточни, че забраната за внос на стомана и стоманени изделия от Русия ще постави на карта на 
бъдещето на редица предприятия, които до 2-3 месеца може и да не продължат работа. 
 
3e-news.net 
 
√ Васил Велев: След 3 месеца наши предприятия може да започнат да затварят заради спрените доставки от Русия и 
Украйна 
Вдигането на минималната заплата поставя под риск работата на между 200 и 500 хил. души, каза председателят 
на АИКБ 
Войната в Украйна създава риск за някои сектори на българската икономика. Ако ситуацията не се подобри и военните 
действия не спрат в рамките на следващите 3 месеца, някои компании няма да могат да продължат да работят или поне 
ще изпитват сериозни трудности. Това стана ясно от думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев в ефира на Нова телевизия. 
Той отбеляза, че засега в България няма рязко увеличаване на броя на фалирали или затворени предприятия в сравнение 
с времената преди кризата. Но обясни, че все пак бизнесът у нас има запаси само за няколко месеца напред. И даде 
пример с тези, които са зависими от вноса на ресурси от Русия. Заради наложените й санкции те не могат да си внесат, 
например, стомана. Не могат да го направят и от Украйна, защото там производството е спряло. Така предприятията са 
изправени пред сериозен проблем и не е ясно дали ще могат да продължат да работят, когато изчепрат резервите след 3 
месеца. 
Сравнително удовлетворение изпитва бизнесът вследствие на вдигането на тавана на компенсациите, които изплаща 
държавата на българските компании заради високите цени на електроенергията. Също така е добре, че те ще продължат 
и през април, стана ясно още от думите на Велев. Той отбеляза, че средната цена на тока у нас за настоящия месец е 
533.31 лв. за мегаватчас, като днес тя е по-ниска. „Ако бъде такава до края на месеца, което е възможно, средно за март 
тя ще падне под 518 лв., компенсациите за бизнеса за настоящия месец ще бъдат пълни“, обясни той. Като допълни, че 
при този сценарий компенсациите, които ще получат предприятията, ще бъдат от порядъка на 250 лв. за всеки 
изразходван мегаватчас. 
Велев обаче отбеляза, че дори и след компенсациите цената на тока за бизнеса е двойно по-висока спрямо м.г. 
„Представете си какво би било, ако няма изобщо компенсации“, каза още председателят на АИКБ. Той допълни, че 
повишаването на тавана до 300 лв. на мегаватчас, който ще бъде активиран при достигане на цена на борсата от 585 
лв.Но изрази надежда, че до такива нива няма да се стигне и ще продължи да се прилага формулата за изплащане на 
компенсации за ¾ от разликата между прогнозната и актуалната цена на свободния пазар. Той отбеляза, че за бизнеса е 
добре, че има яснота и предвидимост как ще се действа през април, лошото е, че няма такава за следващите месеци. 
Затова според Велев, след като приключат срещите на европейските лидери в Брюксел , следващата седмица държавата 
и бизнесът у нас да започнат да работят върху модела за компенсации за периода след май. 
По отношение на предложенията на работодателските организации към държавата по отношение на енергийните 
доставки Велев подчерта, че България вероятно се намира в най-тежко положение от гледна точка на доставките на 
природен газ, тъй като 90% от потребявания идва от Русия, а договорът с „Газпром“ изтича в края на т.г. И допълни, че 
ние сме единствената страна в такова положение. „От тази гледна точка общите доставки за ЕС, които се обсъждат сега, 
ако се ограничат само до запълване на 80% от газохранилищата в ЕС, това на нас не ни помага достатъчно. Затова за нас е 
важно да има яснота за доставките за следващата година, защото първо, трябва да бъдат договорени необходимите 
количества газ и второ, трябва да има резервирани капацитети по маршрутите, по които те ще бъдат доставени“, 
подчерта Велев. Като допълни, че капацитетите за газопроводите се договарят предварително в годината, предхождаща 
самите доставки. „Затова не може да се чака последният момент“, категоричен бе той. Велев даде и пример как в 
момента запасите, с които България разполага в хранилището в Чирен, са достатъчни за едва 10 дни. 
Във връзка с планираното увеличение на минималната работна заплата от 1 април, която ще стане 710 лв., както и по 
отношение на настояването на синдикатите тя да бъде 760 лв., на което бизнесът се противопоставя, Велев каза, че 
минималните работни заплати следва да се договарят по икономически дейности и те да бъдат различни за отделните, 
което е било винаги и позицията на АИКБ. „Защото 710 лв. за ИТ сектора може да е ниска заплата, където средната клони 
към 4000 лв., но за производството на облекло и текстил това е около средния осигурителен доход. Т.е. минималната 
заплата ще се изравни със средната“, каза Велев. Той допълни, че има сериозни различия в отделните икономически 
браншове, за да има административен подход, който да изравнява минималните заплати. Според думите му така не се 
постига желаният ефект, даже някои икономически дейности се тласкат към сивия сектор. Председателят на АИКБ 
отбеляза още, че въвеждането на прекалено висока минимална заплата в определени браншове може да доведе до 
затваряне на предприятия. И в този смисъл силно застрашени да изгубят работата си са 200 000 души, а още 300 000 – не 
толкова силно, но все пак има опасност и за тях. 
В края на юли и началото на август м.г. ние имахме най-високите цени на електроенергията в Европа, като в онзи момент 
те все още не бяха се „взривили“, което става впоследствие. Тогава това бе местно явление, а причината бе в 
недостатъчното предлагане, дължащо се главно на ТЕЦ „Марица Изток 2“, където работеха само два от осемте блока. А, 
ако имаше по-голямо предлагане, съответно повече предлагане на електроенергия, самият ТЕЦ щеше да си подобри и 
финансовите резултати. Според думите му това е дало възможност някой друг, който предлага по-скъпа енергия на 
пазара, да печели от така получилия се манипулиран пазар. Велев отбеляза и че това не е бил първи такъв случай за ТЕЦ 
„Марица Изток 2“, като бизнесът и преди това е подавал подобни сигнали. 
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Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: От газохранилището в Чирен в момента имаме запас за 10 дни 
Можем да живеем и без газ, но на каква цена? Смели, но безотговорни са изказванията, че можем да се 
справим без необходимите суровини, защото заплатите на работниците, които произвеждат стоките 
си, зависят от това", коментира експертът   
"В момента имаме запас за 10 дни от газохранилището в Чирен, ако не намаляваме потреблението. Можем да живеем и 
без газ, но на каква цена? Смели, но безотговорни са изказванията, че можем да се справим без необходимите суровини, 
защото заплатите на работниците, които произвеждат стоките си, зависят от това". Това заяви Васил Велев от АИКБ за 
"Твоят ден". 
По думите му във фактурата за изминалия месец се намалява изискуемата сума със сумата на компенсацията. "За март се 
очертава тя да бъде в размер на 250 лева, което означава, че ще остане за плащане 270 лева. И след компенсацията 
цената е два пъти по-висока от миналата година. За април имаме предвидимост, но от май нататък не е така", каза той. 
За него България е в най-тежка ситуация с природния газ, защото 90% от него е внос от Русия, а договорът изтича в края 
на годината. "За нас е важно да има яснота за следващата година - да има договорени количества газ и резервирани 
капацитети по маршрутите, които се доставят. 
Велев споделя, че който продава на по-висока цена от пазарната, печели. "КЕВР определя цена, при която препоръча ТЕЦ 
Марица Изток да е активен. Ако имаше повече предлагане и продажби на електроенергия, ТЕЦ-ът щеше да си подобри 
финансовия резултат. Но те се отказаха от това, за да се вдигне цената и да печели някой друг", посочи той. И допълни, че 
от октомври ударът за бизнеса от високите цени е сериозен. 
"Декември вече имаше компенсиране по формула, с таван не повече от 30% от цената на борсата. Средната цена за 
месец е 533, 51 лева за мегаватчаса. Днес цената електроенергията е по-ниска - 518 лева, ако е такава до края на месеца, 
компенсациите за месеца ще бъдат пълни, без да се орязват от тавана", обясни Велев. 
АИКБ предлага пакет от 4 мерки за справяне със сивата икономика. Позицията им е, че минималните работни заплати 
следва да бъдат различни в зависимост от икономическите дейности. "500 000 души са силно застрашени, защото 
средният осигурителен доход в техните сектори е близо до минималната работна заплата, плюс класовете за прослужено 
време", отбеляза той. И уточни, че забраната за внос на стомана и стоманени изделия от Русия ще постави на карта на 
бъдещето на редица предприятия, които до 2-3 месеца може и да не продължат работа. 
 
Iskra.bg 
 
√ Васил Велев: Запасът ни от газохранилището в Чирен е за дни 

Разполагаме със запас за 10 дни от газохранилището в Чирен, ако се поддържа същото потребление, заяви Васил Велев 
от Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/. Той коментира пред „NOVA“: 
„Можем да живеем и без газ, но на каква цена? Смели, но безотговорни са изказванията, че можем да се справим без 
необходимите суровини, защото заплатите на работниците, които произвеждат стоките си, зависят от това.„ 
За специалиста страната ни е в най-тежка ситуация с природния газ, защото 90% от него е внос от Русия. Той припомни, 
че договорът ни изтича в края на годината. По думите му е важно да има договорени количества газ и резервирани 
капацитети по маршрутите за предстоящия отоплителен сезон. Според него печалба имат тези, които продават на по-
висока цена от пазарната и допълни: 
„КЕВР определя цена, при която препоръча ТЕЦ Марица Изток да е активен. Ако имаше повече предлагане и продажби 
на електроенергия, ТЕЦ-ът щеше да си подобри финансовия резултат, но те се отказаха, за да се вдигне цената и да 
печели някой друг. От октомври ударът за бизнеса от високите цени е сериозен. Декември вече имаше компенсиране 
по формула, с таван не повече от 30% от цената на борсата.“ 
От АИКБ предлагат пакет от четири мерки за справяне със сивата икономика. Според тях минималните работни заплати 
трябва да бъдат различни в зависимост от икономическите дейности. Велев е категоричен, че заради забраната за внос 
на стомана и стоманени изделия от Русия, редица предприятия могат и да не продължат работа. 
 
Varna 24 
 
√ Васил Велев: Имаме запас за 10 дни от газохранилището в Чирен, ако не намаляваме потреблението  
"В момента имаме запас за 10 дни от газохранилището в Чирен, ако не намаляваме потреблението. Можем да живеем и 
без газ, но на каква цена? Смели, но безотговорни са изказванията, че можем да се справим без необходимите суровини, 
защото заплатите на работниците, които произвеждат стоките си, зависят от това". Това заяви Васил Велев от АИКБ за 
Нова нюз. 
По думите му във фактурата за изминалия месец се намалява изискуемата сума със сумата на компенсацията. 
"За март се очертава тя да бъде в размер на 250 лева, което означава, че ще остане за плащане 270 лева. И след 
компенсацията цената е два пъти по-висока от миналата година. За април имаме предвидимост, но от май нататък не е 
така", каза той. 
За него България е в най-тежка ситуация с природния газ, защото 90% от него е внос от Русия, а договорът изтича в края 
на годината. "За нас е важно да има яснота за следващата година - да има договорени количества газ и резервирани 
капацитети по маршрутите, които се доставят". 
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Велев споделя, че който продава на по-висока цена от пазарната, печели. "КЕВР определя цена, при която препоръча ТЕЦ 
Марица Изток да е активен. Ако имаше повече предлагане и продажби на електроенергия, ТЕЦ-ът щеше да си подобри 
финансовия резултат. Но те се отказаха от това, за да се вдигне цената и да печели някой друг", посочи той. И допълни, 
че от октомври ударът за бизнеса от високите цени е сериозен.   
"Декември вече имаше компенсиране по формула, с таван не повече от 30% от цената на борсата. Средната цена за 
месец е 533, 51 лева за мегаватчаса. Днес цената електроенергията е по-ниска - 518 лева, ако е такава до края на месеца, 
компенсациите за месеца ще бъдат пълни, без да се орязват от тавана", обясни Велев. 
АИКБ предлага пакет от 4 мерки за справяне със сивата икономика. Позицията им е, че минималните работни заплати 
следва да бъдат различни в зависимост от икономическите дейности. 
"500 000 души са силно застрашени, защото средният осигурителен доход в техните сектори е близо до минималната 
работна заплата плюс класовете за прослужено време", отбеляза той. И уточни, че забраната за внос на стомана и 
стоманени изделия от Русия ще постави на карта на бъдещето на редица предприятия, които до 2-3 месеца може и да не 
продължат работа. 
 
БГ Предприемач 
 
√ Връчиха Деветите награди „Икономика на светло“ на АИКБ 
Министерски съвет, Агенция по заетостта и Веселин Дремджиев са големите победители в конкурса „Икономика на 
светло“ 2021. 
Призовете с се връчват в три категории - „За нормативен акт или административна практика, които водят до 
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За личност или организация, допринесла за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ и „За журналист или медия, 
допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чиито състав влизат представители на редица държавни институции, и 
медиите. 
Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната 
икономика, както и поощряване предприемането на активни действия в тази посока 
Гости на събитието бяха министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, министърът на труда и социалната 
политика Георги Гьоков, председателят на комисията по труда, социалната и демографска политика, председателят на 
ИСС Зорница Русинова и още много представители на законодателната власт, бизнеса, неправителствени организации и 
социални партньори. 
 
√ АИКБ обучи и консултира над 450 предприятия в ограничаването на сивите практики  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обучи и консултира над 450 предприятия и почти 4100 лица за 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост, в рамките на проект „Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ по ПРЧР. 
Основната цел на реализирания проект е свеждане до минимум на недекларирания труд и създаване на качествени и 
устойчиви работни места, въз основа на пилотни мерки и инструменти, специално създадени при изпълнението на 
проекта. 
Асоциацията е изготвила и предложения за законодателни промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост, 
както и 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните институции, имащи отношение към тези 
процеси. и ще ги предостави на председателя на Комисията по труда, социалната и демографска политика към 
Народното събрание Искрен Арабаджиев, както и до всички останали заинтересовани страни. Това стана ясно след 
проведената заключителна пресконференция по проект а. 
„Силно вярвам, че с реализирането на настоящия проект сме успели да създадем утвърден инструмент за измерването 
на недекларираната заетост – Под-индекс на недекларираната заетост, и да разработим подходящи нови мерки и 
инструменти, които да постигнат резултат, представящ България в положителна светлина, а защо не и да дадем пример 
за добри практики на нашите европейски партньори“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Разработеният нов Под-индекс се фокусира само върху сивите практики, свързани с трудовия пазар. Той се състои от два 
компонента – статистически и социологически, като подкомпонентите, които ги съставят се развиват успоредно с 
технологичното развитие. Първото измерване на под-индекса показа, че заетостта на светло е 78,31 процента. 
Навлизат нови форми на разплащания, на управление на бизнеса, нови форми на труд. Инструментите на АИКБ са 
иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на неформалната икономика, както у нас, така и 
на европейско равнище. 
„Свидетел съм на усилията на АИКБ за ограничаване на неформалната икономика още от 2009 г. Борбата с нея не е само 
на Асоциацията, тя е и на институциите и цялото общество. Включването на държавните органи показа ясно, че 
съвместните дейности не само могат, но и дават много добри резултати в ограничаването на сивите практики. И с радост 
мога да кажа, че предложенията на АИКБ намират отражение в много стратегически документи на МТСП. 
Министерството вижда във Ваше лице изключителен партньор, защото вярваме, че светлият бизнес е този, който трябва 
да задава правилата за подобряване на трудово-правните отношения“, заяви заместник-министърът на труда и 
социалната политика Иван Кръстев. 
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„Напълно сме съгласни и подкрепяме препоръките на АИКБ за увеличаване капацитета на Агенция по заетостта и тези 
свързани с работата на контролните институции. Ежегодно в дейността си залагаме мярка за ограничаване на 
недекларираната заетост и през тази година отново сме планирали интензивни проверки за възпирането ѝ. Вярвам, че 
със съвместни действия ще успеем“, каза изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова. 
Проектът на АИКБ включва широко партньорство с основните участници в процеса на ограничаване и превенция на 
недекларирания труд. Основен партньор е КНСБ, а при разработването на различни мерки и инструменти, анализи и 
доклади АИКБ си е сътрудничила с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта. 
„КНСБ застана до АИКБ при първия подаден сигнал с искане за съвместна работа. Недекларираната заетост не е проблем 
на деня, това е проблем на бъдещето. Най-важната ни задача е да променим обществените нагласи и да насърчим 
нетърпимостта към нея“, допълни вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков. 
АИКБ пое ангажимент да предостави предложенията за законодателни промени и допълнения на председателя на 
Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание г-н Искрен Арабаджиев, както и до 
всички останали заинтересовани страни с цел продължаване на работата и постигана на устойчиви резултати в борбата с 
недекларираната заетост. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ НСИ: България е с най-нисък БВП на човек от населението в ЕС 
Националният статистически институт публикува данни от изследване за брутния вътрешен продукт на глава от 
населението страните членки на ЕС за 2021 г. 
От проучването става ясно, че през 2021 г. България е държавата членка с най-нисък БВП на човек от населението с 45% 
под средното за ЕС равнище. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високи нива - съответно 177 и 121% над средното 
за ЕС равнище. 
"Индексите на физически обем на БВП на човек от населението се използват при разпределението на структурните 
фондове в рамките на ЕС. Регионите, в които реалният БВП на човек от населението е под 75% от средния за ЕС 
(взет за период от 3 години), отговарят на условията за подпомагане от структурните фондове", пишат от НСИ.  
Цялото изследване можете да видите ТУК. 
 
√ Вицепремиери и министри отговарят на въпроси в НС, Рашков няма да присъства на парламентарния контрол 
Трима вицепремиери - Корнелия Нинова, Борислав Сандов и Гроздан Караджов, и осем министри ще отговарят на 
въпроси по време на редовния парламентарен контрол в Народното събрание. 
Гледайте на живо от пленарната зала ТУК 
Най-много са зададените въпроси към вътрешния министър Бойко Рашков. Той ще отговаря на 90 въпроса. По време на 
заседанието стана ясно, че Рашков няма да присъства на контрола заради ангажимент. 
В контрола ще участват още министърът на правосъдието Надежда Йорданова и министърът на земеделието Иван 
Иванов. 
Социалният министър Георги Гьоков ще отговаря на питане, свързано с бежанците от Украйна, които искат да останат за 
постоянно в България. 
 
√ Йорданова: ВСС ще направи всичко възможно да не гледа част от обстоятелствата за предсрочното отстраняване на 
Гешев 
Министърът на правосъдието очаква на 4 април пленумът на ВСС да се произнесе по допустимостта на направеното 
предложение за предсрочно освобождаване на Гешев, да каже дали продължава да гледа обстоятелствата по същество. 
Това каза в "Денят започва" правосъдният министър Надежда Йорданова. Тя обаче смята, че Пленумът на ВСС ще 
направи всичко възможно да се намери оправдание да не гледа част от основните обстоятелства, посочени в 
предложението, под претекста, че става въпрос за действия и бездействия, извършени преди началото на мандата на 
главния прокурор. 
"Това за мен е неприемливо от правна страна. В Министерство на правосъдието обсъждаме с какви средства да 
реагираме. Нека видим и ще се прецени дали да се предприемат действия пред български съд", каза Надежда 
Йорданова. 
По Плана за възстановяване на устойчивост една от мерките, които трябва да предприеме България, е да регламентира 
ефективен механизъм за разследване и търсене на отговорност на главния прокурор. Работи се по конкретни 
разпоредби, уточни тя. 
Предложението е, когато има съмнение за престъпления на главния прокурор, да бъде избран, чрез случаен подбор, 
магистрат на висока позиция, който да ръководи разследването със съответните гаранции, че неговото кариерно 

https://bntnews.bg/f/news/o/1189/68e1b6631e17ed24bb2f4eb1b8c68b7d.pdf
https://www.parliament.bg/bg/video
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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развитие няма да зависи от главния прокурор. Съответно главният прокурор временно да може да бъде отстранен от 
длъжност, докато тече разследването. 
Йорданова заяви, че не би нарекла отношенията с прокуратурата нито война, нито нападения. 
"Тогава когато министърът на правосъдието е констатирал конкретни нарушения, по Конституция е длъжен да 
сезира пленума на ВСС да направи предложение за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор.  Това не 
е нападение, това е търсене на отговорност и се нарича правова държава", каза Йорданова. 
По думите ѝ събитията от миналата седмица с арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова е станало ясно, че е 
необходима реформа в прокуратурата, така че да се гарантира, че всеки един случай ще бъде разследван обективно, 
всестранно и бързо. 
"Не може да се допуска двоен стандарт при определени казуси. Някои случаи 2, 3, дори 6 години да не бъдат 
разследвани по адекватен начин, а други да бъдат разследвани в рамките на 7 - 10 дни. Големият проблем е бавното 
разследване или не разследването въобще", каза Йорданова. 
Повтори отново, че никой не е над закона. "Това е едно от основните ми вярвания през целия ми професионален живот и 
няма да спра да вярвам в това". 
Задължително трябва да бъде проведено разследване след изказването на Васил Божков, като бъдат изяснени всички 
факти обективно и по реда, предвиден по закона. За да стигне едно дело до съд и да има присъда е важно да се спази 
процесуалния ред, каза още Йорданова. Вчера Божков отново повтори твърденията си, че е плащал на бившите 
управляващи Бойко Борисов, Владислав Горанов и пиарът Севделина Арнаудова, за да бъде оставен бизнесът му на 
спокойствие 
Министърът на правосъдието уточни, че България няма договор за правна помощ с ОАЕ, но международният правен ред 
има и други способи за правно взаимодействие и извършване на правни действия на територията на съответната 
страна. Механизмът се нарича "при условията на взаимност". Спрямо България и ОАЕ такива действия са предприемани, 
стъпките са ясни и Министерството на правосъдието не веднъж е съдействало на прокуратурата, каза тя. 
Това, което трябва да се направи, е органът на съдебната власт да отправи искане до Министерство на правосъдието с 
конкретика какво действие искаме да бъде извършено на територията на ОАЕ. След това министърът на правосъдието 
излага това, спрямо колегите от ОАЕ и моли да се извършат определени действия "при условията на взаимност", 
например да се разпита определено лице. 
Разпитът може да стане като на място пътува български гражданин или съответните власти съдействат. 
"Процедурите са ясни. В тях Министерство на правосъдието съдейства, но искането за разпит трябва да дойде от 
орган на съдебната власт. Това решение зависи от прокуратурата, а когато стигне обвинението до съда - от съда", 
каза Йорданова. 
По думите ѝ само МВР и прокуратурата мога да снемат червената бюлетина за издирване от Интерпол на Божков, 
Министерство на правосъдието няма правомощия в тази посока. 
Уточни още, че лице с повдигнати обвинения може да бъде разпитано чрез видеоконфеерентна връзка, според НПК. Има 
единствена пречка - ако това не пречи на разкриване на обективната истина. 
"Ако се използва този способ, трябва да бъде обяснено дали ще попречи за разкриване на обективната истина или 
не", каза правосъдният министър. 
Йорданова уточни още, че европейските делегирани прокурори работят по две групи: тогава, когато съответното деяние 
е свързано с еврофондове или с ДДС измама, когато има трансграничен ефект - засяга две или повече държави, членки 
на ЕС . 
Каза още, че не ѝ е известно да е повдигнато обвинение срещу вицепремиера Василев, а е било оповестено, че е 
образувано досъдебно производство по конкретен случай. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Ивайло Калфин: Думите на посланик Митрофанова са неприемливи 
Не е редно да има размяна на реплики между посланик и премиер. Има други начини за изразяване на различните 
мнения. Думите на посланик Митрофанова са неприемливи. Не съм сигурен, че реакцията на българската държава беше 
адекватна с отзоваването на българския посланик, аз няма да се изненадам, ако тя продължи да си работи от София и 
ние всъщност ще останем без посланик в Москва, а точно в този момент е важно каналите за дипломация да са 
отворени, да работят, заяви в "Денят започва" бившият министър на външните работи Ивайло Калфин. По думите му е 
решение на Русия дали ще отзове Елеонора Митрофанова. 
Ивайло Калфин допълни, че посланик Митрофанова се е отнесла по неуважителен начин и към българското управление, 
и към премиера в частност. Формално един посланик е пратеник на държавния глава на една страна пред държавния 
глава на друга страна, поясни Калфин. 
По повод срещата на върха на Европейския съвет, на която се подготвя нов пакет от санкции срещу Русия, Калфин 
коментира, че вече наложените трябва да проработят. Спирането на разплащанията на руските банки, блокирането на 
авоари на Руската централна банка в чужбина са много тежки мерки, които тепърва ще започнат да въздействат върху 
руската икономика, санкциите искат време, за да дадат резултат, уточни Ивайло Калфин. 
Относно отражението на войната върху Европа бившият външен министър подчерта, че след края на войната може да 
очакваме увеличена инфлация, намален икономически растеж и то в целия свят по простата причина, че Русия и Украйна 
изнасят 10-12% от енергийните ресурси и около 20% от храните, както и не малко торове за селското стопанство. 
"Но това са факти, които не светът предизвика. Те бяха предизвикани с началото на войната. За съжаление ние 
всички трябва да плащаме за тази война", каза Ивайло Калфин. 

https://bntnews.bg/news/yordanova-vss-shte-napravi-vsichko-vazmozhno-da-ne-gleda-chast-ot-obstoyatelstvata-za-predsrochnoto-otstranyavane-na-geshev-1189564news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Според него Европа и НАТО не са били толкова единни от доста време по нито една тема, което е видно вчера и днес на 
срещата на върха в Брюксел. 
"Европа пази себе си и ние също сме част от тази единна реакция. Има солидарност, че Европа има възможност да 
помогне на страните членки. По отношение на НАТО - руският президент възроди НАТО", коментира още Ивайло 
Калфин. 
Той допълни, че сега е моментът да се обърне сериозно внимание на свързаните с военната индустрия предприятия у 
нас. 
"Очаквам разходите за отбрана у нас да се увеличат, защото сигурността отива на много по-високо място в 
момента", каза още Ивайло Калфин. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Високите цени на електроенергията - акцент във втория ден от срещата на върха на ЕС 
Втори ден от срещата на върха на Европейския съвет. Евролидерите и Съединените щати с общо становище. В него се 
изразява готовност да се предприемат допълнителни санкции срещу Русия и Беларус и да се предотвратят опити 
ограниченията, които са им наложени, да бъдат избегнати. 
В заседанието на европейските лидери участва и американският президент Джо Байдън. Според него в момента най-
важно е демокрациите по света да демонстрират единство. На заседанието са обсъдени и възможности за 
сътрудничество между ЕС и САЩ за намаляване на зависимостта от руски енергоносители. 
Чрез видеоконферентна връзка към лидерите се обърна и президентът на Украйна - Володимир Зеленски. Според него 
страната му трябва да стане част от Европейския съюз възможно най-скоро. Ние вярваме във вас, вярваме в Евросъюза. 
Но не отлагайте членството ни така, както се случи със санкциите срещу Русия, каза Зеленски. 
"Искам да Ви благодаря. Вие сте единни и сте единни заради нас. Оценяваме го. Наложихте санкции - благодарни сме 
Ви. Това са сериозни действия. Но малко закъснели. Защото, ако бяха превантивни санкциите, Русия нямаше да 
започне война. Или поне никой не знае със сигурност. Но все пак беше възможно", заяви украинският президент 
Володимир Зеленски. 
Премиерът Кирил Петков ще участва и на днешната срещата на европейските лидери. Акцентите в разговорите ще бъдат 
високите цени на електроенергията и елиминирането на руската газова зависимост. 
Още вчера председателят на Европейската комисия - Урсула Фон Дер Лайен заяви, че Брюксел няма да позволи на Русия 
да заобикаля санкциите като изисква рубли за доставките ѝ на петрол и газ. 
 
БНР 
 
√ След срещата на НАТО: 900 съюзнически военни ще бъдат разположени в България 
Репортаж на Тоня Димитрова в предаването ''Нещо повече'' 
Лидерите на страните-членки на НАТО утвърдиха разполагането на нови четири бойни групи в България, Румъния, 
Словакия и Унгария. 
Това стана ясно след извънредната среща на върха на Алианса, която приключи преди минути. 
В България ще бъдат разположени общо 900 съюзнически военнослужещи, 150 от Великобритания. Водят се разговори и 
за италиански военнослужещи. 
Лидерите на страните от НАТО се договориха още да окажат помощ на Украйна при атака с химическо, биологично или 
ядрено оръжие, както и срещу кибернападение и призовават Китай да се въздържа от намеса в конфликта в помощ на 
Русия. 
В изявление след края на срещата ръководителите на държавите членки на НАТО призоваха Русия да приложи незабавно 
прекратяване на огъня в Украйна и да се включи в "заслужаващи доверие преговори". 
Те също така заявиха, че НАТО "ще поддържа координиран международен натиск върху Русия“ и призоваха всички 
държави, акцентирайки най-вече върху Китай, "да се въздържат от подкрепа на военните усилия на Русия по какъвто и да 
е начин и да се въздържат от всякакви действия, които помагат на Русия да заобикаля санкциите“. 
Алиансът изрази загриженост "от неотдавнашни публични коментари", направени от китайски представители, които 
подсилват "фалшивите разкази" на Кремъл. 
Държавите членки също така се съгласиха "значително да засилят дългосрочното възпиране и отбранителна позиция“ на 
НАТО, като информират, че допълнителни подробности ще бъдат разкрити на срещата им в Мадрид през юни. 
"Тези стъпки ще бъдат подкрепени от засилени учения с повишен акцент върху колективната отбрана и оперативната 
съвместимост“, се казва в изявлението след срещата на НАТО. 
"Никога Алиансът не е бил по-единен в осъзнаването на необходимостта от неотложни мерки за подкрепа на Украйна, за 
прекратяване на агресията от Русия, връщане на дипломацията, усилване на Източният фланг на НАТО". Това заяви 
президентът Румен Радев след срещата на върха на НАТО в Брюксел. 
"Извънредната среща е изключително важна за нашата сигурност, за хода на войната в Украйна, за бъдещето на Алианса. 
Единни сме в осъждането на агресията и недопустимата война. Очертаха се и важни насоки за новата стратегическа 
концепция на Алианса и за следващата среща в Мадрид", каза още държавният глава. 
"Една от големите цели на тази среща беше да не допуснем ескалация на конфликта извън територията на Украйна и по 
никакъв начин НАТО да не се намесва, за да избегнем Трета световна война", каза президентът. 
Премиерът Борис Джонсън заяви готовност Великобритания да изпрати своя рота, министър-председателят на Италия 
Марио Драги също заяви готовност страната да допринесе. България е отворена за участие, така че тази 

https://bnr.bg/post/101621270/sled-sreshtata-na-nato-900-sauznicheski-voennoslujeshti-shte-badat-razpolojeni-v-balgaria
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многонационална батальонна бойна група по-бързо да придобие необходимите оперативни способности, обяви Румен 
Радев. 
Според него е необходимо "а засилим съвместните тренировки, да увеличим ситуационната осведоменост и всички да 
работим заедно, така че да имаме устойчив преход към дългосрочна адаптация на възпиращия и отбранителен 
потенциал на Алианса". 
В рамките на форума Румен Радев е обсъдил и охраната на въздушното ни пространство, забавянето на американските 
изтребители Ф-16 и поддържката на руските МИГ-29. 
За да се запълни празнотата до 2030-та, когато закупените Ф-16 ще бъдат в бойна готовност, Радев е обсъждал вземането 
на лизинг втора ръка Ф-16 или европейски - водят се разговори с Франция за изтребители "Рафал" или с Италия за 
"Юрофайтър". 
"Ако не може да се ускори доставката на нашите новопроизведени самолети, да мислим за втори Ф-16 на лизинг, който 
да запълни празнотата. Ако и това не стане, търсим вариант за европейски изтребители от нашите партньори на лизинг, 
за да запълним тази празнота. Говорих и с премиера на Италия г-н Марио Драги, готови са да дискутираме този въпрос, с 
президента Макрон, отворен е, готов е да дискутираме този въпрос", каза българският президент. 
 
√ Трима вицепремиери и министри ще отговарят на депутатски въпроси 
За днешното заседание на Народното събрание е планиран изцяло парламентарен контрол. В него ще участват 
вицепремиерите на икономиката Корнелия Нинова, на регионалното развитие Гроздан Караджов и по климатичните 
политики Борислав Сандов. 
Заместник-министър председателят по икономиката и индустрията Корнелия Нинова ще бъде питана за ремонта на 
язовирите, а Гроздан Караджов ще отговаря за строителството на различни мостове и безопасността на детските 
площадки в страната. 
Вицепремиерът по климатичните политики  и ресорен министър Борислав Сандов ще даде повече информация за 
изготвянето на стратегията и план за действие за преход към кръгова икономика на България до 2027 година. 
В парламентарния контрол ще участва и външният министър Теодора Генчовска. Въпросите към нея са от 
парламентарната група на „Възраждане“ и са свързани с проблеми на български граждани, които живеят в Република 
Северна Македония, и договора за покупка на американските изтребители Ф-16. 
Социалният министър Георги Гьоков ще даде информация за украинските бежанци, които са останали у нас, колко от тях 
са настанени в общински и държавни помещения, хотели и квартири, за които са осигурени по 40 лева на ден. 
Социалният министър ще каже и дали на бежанците е възможно да бъдат предоставени ваучери. 
Министърът на здравеопазването Асена Сербезова ще бъде питана за възможността украинските лекари и медицински 
сестри да работят по специалността си в български лечебни заведения. 
В контрола ще участват и други министри от кабинета. 
 
√ Кандидатурите на Гюров и Каримански за БНБ са публикувани на сайта на НС 
Документите за кандидатурите на Андрей Гюров и Любомир Каримански за управител на БНБ вече са публикувани на 
сайта на Народното събрание. 
Освен биографиите им, вносителите на кандидатурите на Андрей Гюров от „Продължаваме промяната“ и Любомир 
Каримански (ИТН) са приложили редица документи и препоръки, с които се доказват професионалните качества на 
двамата номинирани за управител на БНБ.  
За Гюров например се подчертава, че е участвал в разработването на иновативни системи за управление на кредитен 
риск за 60 млрд. евро, колкото е съвкупността от активите на банковата система у нас към септември миналата година 
според вносителите. 
Към документите на Каримански пък са прибавени препоръки,  както и доказателства за работата му в търговски банки и 
международни институции. Номинациите и на двамата станаха ясни вчера, но до последно не бяха видни на сайта на 
НС.  
 
√ България ще извика посланика си в Русия за консултации 
Репортаж на Ангелина Пискова в предаването ''12+3'' 
България ще извика за консултации посланика си в Русия, обяви пред журналисти в Брюксел премиерът Кирил Петков 
преди заседанието на Европейския съвет, на което евролидерите ще обсъждат ситуацията в Украйна. 
Министър-председателят съобщи още, че над 150 военнослужещи от Обединеното кралство ще се присъединят към 
бойната група на НАТО у нас. 
„Ясно е какво означава това на дипломатически език“, каза Петков, запитан за реакцията на думите на руския посланик 
Елеонора Митрофанова: 
„Оценявам реакцията на Митрофанова като недипломатична, остра и груба... Ще извикаме нашия посланик от Русия за 
консултации. Всички дипломати знаят какво означава това…би трябвало и другата страна да направи същото“. 
Запитан за подсилването на източния фланг на НАТО, Петков заяви: 
„Над 150 военнослужещи от Англия ще се присъединят към българската бойна група, в момента вече говорим и с Италия 
за това. Така че става една доста международна група по съществуващото решение на Министерския съвет и това да е в 
този момент и българско командване. В тази координация показваме една отвореност. Това, което разбрах и от 
министър Заков, е, че нашите военнослужещи приветстват да могат да тренират с техните колеги, които са едни от най-
добрите в света“. 

https://bnr.bg/post/101621045/balgaria-shte-izvika-poslanika-si-v-rusia-za-konsultacii
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По повод санкциите срещу Русия премиерът заяви, че те трябва да са асиметрични, така че да ударят повече Русия 
отколкото Европа. 
И определи искане от руския президент Владимир Путин за заплащане на газа в рубли като опит за стабилизиране на 
руската валута.  
Страната ни няма да промени позицията си да не оказва военна помощ на Украйна, каза още министър-председателят. 
 
√ Обмисля се замяна на антивирусната програма „Касперски“ в държавната администрация 
Репортаж на Добромир Видев в предаването ''12+3'' 
Министерството на електронното управление вече обмисля препоръки за използване на антивирусния софтуер 
„Касперски“. Германската агенция за ИТ сигурност препоръча наскоро софтуерът да не се използва, като предупреди за 
възможни уязвимости на руския софтуер. На този етап се правят само анализи, обясни министърът на електронното 
управление Божидар Божанов: 
„Тук е важно да уточним, че по-добре „Касперски“, отколкото никаква. И докато администрациите стигнат през процеса 
да си обновят антивирусната, трябва да останат поне с някаква, така че не сме им казвали „спирайте“. Ние мислим, дали 
да препоръчаме смяната му, но не мислим да наредим, с какво да бъде сменен“. 
Нидерландия вече забрани използването на руската антивирусна програма „Касперски“. Още през 2018 г. правителството 
там реши, че руският антивирусен софтуер вече не може да се използва „заради гарантиране на националната  
сигурност“. А съмненията бяха, че той може да бъде инфилтриран от държави. И макар докладите на нидерландските 
власти никога да не станаха публични, компаниите също бяха призовани да спрат да го използват. Още през 2018 година 
компанията отрече да е помагала или да помага на правителства за кибершпионаж или кибер-офанзивни действия. И 
определи настроенията като резултат от „геополитически въпроси“. Но и към 2018 дори и американското 
законодателство беше вече забранило ползването на софтуера за защита. С мотиви, че компанията има връзки с руското 
правителство.  
„Касперски е частна глобална компания за киберсигурност и няма никакви връзки с руското или друго правителство“, 
написаха и преди дни те, когато германската разузнавателна служба посъветва институциите и фирмите в страната да 
заменят антивирусния софтуер. 
 „Заради войната в Украйна рискът от кибератаки от Русия се счита за по-голям. Облачните услуги на софтуера трябва да 
поддържат постоянна, криптирана връзка със сървърите на производителя. Следователно доверието в надеждността и 
самозащитата на производителя е от решаващо значение“, написа в предупреждението си германската разузнавателна 
служба.  
В България тепърва започва да се мисли по този въпрос, става ясно от думите на министъра на електронното управление 
Божидар Божанов. Министърът не посочи каква част от администрацията използва антивирусната програма. Но 
причината била, че Регистърът на информационните ресурси не е би поддържан в достатъчно актуално състояние. Иначе 
Божанов не очаква проблеми.   
Само преди дни специализираните издания съобщиха, че „Касперски“ е бил принуден да отрече, че е бил обект на 
кибератака от украински хакери. В изявление те са посочили обаче, че ще продължат кампанията си, докато Русия не 
прекрати военните действия срещу Украйна. Извън темата за антивирусните програми, министърът на електронното 
управление Божидар Божанов каза, че е преминало общественото обсъждане на техническите спецификации за 
електронната идентификация. Сега остава анализът и изработката на софтуера, Заедно с „Информационно обслужване“.  
Няма промяна в киберсредата в България заради войната в Украйна, каза пред БНР министър Божанов.  
Интервюто на Добромир Видев с Божидар Божанов в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Инвестициите в летище "София" ще бъдат в 3 направления 
Инвестициите в летище "София", които ще направи концесионерът СОФкънект АД ще бъдат в 3 направления. Това каза 
пред комисията по транспорт в Народното събрание изпълнителният директор Хесус Кабайеро Пинто: 
„Първата е инвестиционната - развиването и реконструирането на терминал 2, предстои и строителство на терминал 3. 
Втората област, върху която работим, са така наречените „търговски зони“. В следващите месеци, до края на годината, 
ще бъдат основно реконструирани и обновени. Третата област е агресивната работа с авиокомпаниите, така че те да 
отварят нови дестинации от и към България“ 
Въпреки Covid кризата и два пъти по-малкото пътници таксите на летище София не са увеличени. Не са съкратени и 
работещи на аерогарата. Загубите за миналата година са над 120 млн. лв., подобни са очакванията и за 2022 година. 
 
√ Огнян Минчев: ЕС и НАТО разбраха, че ако не спрат Путин, той няма да спре 
Интервю на Диана Янкулова с Огнян Минчев в предаването ''Нещо повече'' 
"Страните от ЕС и НАТО още от началото на войната разбраха, че ние трябва да спрем Путин, защото, ако ние не го спрем, 
той няма да спре". 
Това заяви пред БНР политологът доц. Огнян Минчев. 
По думите му агресията на Русия е много силно предизвикателство пред Европа и Запада като цяло: 
"Имаме мобилизация на решителност, на икономически и на военен потенциал. Тази мобилизация идва, за да каже на 
Путин, че е дотук!". 
Доц. Минчев подчерта, че Западът има своите сфери на уязвимост спрямо режима на Путин, които се определят от 
обстоятелството, че в продължение на десетилетия спрямо Русия бе водена изцяло позитивна политика: 

https://bnr.bg/post/101620888/obmisla-se-zamana-na-antivirusnata-programa-kasperski-v-darjavnata-administracia
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"Енергийната обвързаност на някои европейски страни, сред които и България, е факт. Налагането на санкции и налагане 
на режим на противопоставяне на това, което върши Путин в Украйна, никак няма да бъде лесно и ще има своята висока 
цена. Тя ще е особено висока в областта на енергетиката".  
"Много е важно да бъдат приложени мерки за сдържане на руската агресивност в областта на химически и радиологични 
оръжия. Провокациите в тази посока стават все по-вероятни след поредицата от поражения, които търпи руската армия, 
използвайки конвенционални оръжия", изтъкна политологът. 
Интервюто на Диана Янкулова с Огнян Минчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Рязко влошаване на европейските потребителски нагласи през март заради войната в Украйна 
Потребителските нагласи в еврозоната се влошават през март за шести пореден месец с оглед на руската инвазия в 
Украйна и последвалите западни санкции спрямо Москва, което доведе до рязко ускоряване на инфлацията. 
Това показват предварителни резултати от редовно проучване на Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната спадна през март с цели 9,9 пункта до -18,7 пункта. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз се срина с 9,4 пункта до -19,6 
пункта. 
И двата индекса, определяни от ЕК, вече са значително под техните предпандемични нива и под техните осредни 
дългосрочни нива, посочва Европейската комисия. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 30-ти март, когато ще бъдат 
представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през втория месец на настоящата 
година. 
 

Графики на потребителските нагласи в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Забавяне на бизнес активността в еврозоната през март заради инфлацията и войната в Украйна 
Бизнес активността в еврозоната се забави през март по-сдържано от очакваното, въпреки рекордното повишаване на 
инфлацията и руската инвазия в Украйна. 
Това показват предварителни данни от проучването, публикувано от S&P Global (която придоби предишното проучване 
на IHS Markit). 
Част от относително добрата икономическа експанзия се дължи на възстановяването след премахването на Covid 
ограниченията, но перспективите са мрачни, тъй като след инвазията на Русия в Украйна се влошиха проблемите с 
веригите на доставки, причинени от коронавирусната пандемия. 
Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, се понижи през март 
до двумесечно дъно от 54,5 пункта спрямо 55,5 пункта през февруари и очаквания за по-рязко понижение към 53,9 
пункта. 
"Данните от проучването подчертават как войната Русия - Украйна оказва непосредствено и съществено въздействие 
върху икономиката на еврозоната и подчертава риска еврозоната да се окаже в упадък през второто тримесечие“, 
коментира главният бизнес икономисти Крис Уилямсън. 
"Войната влоши съществуващия ценови натиск, свързан с пандемията, и ограниченията във веригите на доставки", 
допълни той. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101621247/ognan-minchev


11 

 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
 
Обшият ценови PMI индекс и промишления ценови PMI индекс достигнаха през март рекордно високи нива. 
Индексът на производствените цени скочи до 65,7 от 62,3, което предполага, че инфлацията, която вече достигна 
рекордните 5,8% през февруари, ще продължава да се повишава. 
Промишленият PMI индекс се понижи през март до 14-месечно дъно от 57,0 пункта спрямо 58,2 пункта през февруари, но 
при очаквания за спад към 56,0 пункта. 
Високата инфлация и опасенията относно нахлуването на Русия в Украйна влошава сериозно бизнес оптимизма, като 
промишленият PMI индекс за производството в бъдеще падна през март до 53,8 от 68,5 пункта, достигайки най-ниско 
ниво от май 2020 г. - малко, след като началото на коронавирусната пандемия. 
"Самите предприятия се подготвят за по-слаб икономически растеж, като очакванията за бъдещото производство се 
сриват през март, тъй като фирмите стават все по-загрижени за въздействието на войната върху икономика, която все 
още се бори да стъпи на краката си след пандемичната криза", коментира Уилямсън. 
Индексът PMI в сферата на услугите пък се понижи през март до двумесечно дъно от 54,8 пункта спрямо 55,5 пункта и 
прогноза за спад към 54,2 пункта. 
Войната в Украйна "изостря съществуващия ценови натиск, свързан с пандемията и ограниченията във веригите на 
доставки, което доведе до рекордни темпове на инфлацията при разходите на фирмите и продажните цени, което 
неизбежно ще доведе до по-високи потребителски цени през следващите месеци“, отбеляза Крис Уилямсън. 
 
√ Западът обяви готовност за още санкции срещу Русия 
Продължава заседанието на европейските лидери в Брюксел. Вчера Европейският съвет и Съединените щати изготвиха 
съвместно изявление, в което заявяват готовност да предприемат допълнителни санкции срещу Русия и Беларус и да се 
предотвратят опити ограниченията, които са им наложени, да бъдат избегнати. 
"Глупаво е да се смята, че западните санкции срещу руския бизнес ще окажат някакъв ефект върху правителството в 
Москва", заяви бившият президент Дмитрий Медведев, цитиран от "Ройтерс". 
В интервю за агенция "Новости" Медведев подчертава, че ограниченията само ще консолидират руското общество и 
няма да предизвикат недоволство срещу управляващите. 
 
√ ЕС и САЩ изразиха готовност за допълнителни санкции срещу Русия и Беларус 
Европейският съвет и Съединените щати изготвиха вчера съвместно изявление, в което заявяват готовност да 
предприемат допълнителни санкции срещу Русия и Беларус, както и да спрат всякакви опити от тяхна страна да 
заобиколи тези, които вече са им наложени. 
Европейските лидери заседават в Брюксел заедно с американския президент Джо Байдън, който се оттегли малко преди 
полунощ българско време.  
Лидерите на Общността и Съединените щати обсъдиха координирани действия срещу агресията на Русия в Украйна и 
приветстваха началото на международно разследване, в т.ч. и на прокурора на Международния наказателен съд. По-
рано президентът Байдън наблегна на необходимостта от единство срещу режима на Путин: 
„Неговата основна цел беше да докаже, че демокрацията не може да работи в 21-ви век, защото нещата не се движат 
прекалено бързо, трябва консенсус и затова автокрацията ще управлява. По тази причина целта ми от самото начало 
беше да изградим пълно единство между по-големите световни демокрации. И това, което Путин се опитва да направи 
от самото начало и го казвам от времето си на вицепрезидент на Съединените щати, е да разедини НАТО“. 
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Лидерите се ангажираха да продължат да оказват хуманитарна помощ на Украйна, в т.ч. и на съседните й страни, които 
приютяват бежанци. Те обсъдиха възможностите за сътрудничество между ЕС и САЩ за намаляване на енергийната 
зависимост от руски енергоизточници, както и отговора на продоволствената сигурност в глобален мащаб. 
След края на срещата на върха на НАТО президентът Джо Байдън заяви, че Русия трябва да бъде извадена от Г-20. Той 
съобщи, че ЕС и НАТО ще създадат система, чрез която да проверяват дали Китай ще нарушава техните санкции срещу 
Русия.  Байдън заяви, че е показал ясно на президента Си Дзинпин, че ще има последствия, ако реши да помага на 
Кремъл.  
„Мисля, Китай разбира, че бъдещето на нейната икономика е далеч по-тясно свързано със Запада, отколкото с Русия. И 
затова се надявам, че няма да се ангажира с нея“. 
Президентът на Франция Еманюел Макрон бе по-оптимистично настроен и каза, че по време на разговора си с 
президента на Китай е усетил срещу себе си лидер, който споделя опасенията на ЕС и не е съгласен с войната. Среща на 
върха ЕС-Китай е предвидена на 1 април. 
Правителствената информационна служба съобщава, че премиерът Кирил Петков е изразил снощи пред останалите 
лидери на страните членки на ЕС и президента на Съединените щати Джо Байдън в Брюксел позицията, че войната, 
водена от Русия срещу Украйна, е огромен конфликт със значителни глобални последици. Петков е на мнение, че 
държавите членки на ЕС и НАТО трябва да продължат да бъдат единни и решителни в своя общ отговор към 
непровокираната руска агресия. Приоритет за България е предоставянето на необходимата хуманитарна помощ и 
безпрепятствен достъп на бягащите от войната до безопасни дестинации. 
 
√ Русия отваря коридор за излизане на чуждестранните кораби от украинските пристанища 
Очаква се Русия да отвори хуманитарен коридор за излизане на чуждестранните кораби от украинските пристанища в 
открито море, предаде руската информационна агенция "Новости", като се позова на министерството на отбраната на 
Русия. 
Началникът на Националния център за управление на отбраната на Русия генерал-полковник Михаил Мизинцев е 
съобщил, че сборът на корабите ще става на 20 мили югоизточно от Иличевск - името на Черноморск допреди 5 години. 
Мизинцев припомнил, че в украинските пристанища има общо 67 чужди плавателни съда от 15 държави. И обяснил, че 
те не можели да напуснат, защото украинците били заложили морски мини и имало опасност да обстрелват корабите. 
В съобщението си Мизинцев е споменал пристанищата Николаев, Черноморск, Очаков, Одеса и Южни. И подчертал, че 
Русия не създава никаква опасност за граждански плавателни съдове. Хуманитарният коридор ще е с дължина 80 морски 
мили в югозападно направление и ще е в сила всеки ден между 8,00 и 19,00 ч московско време. 
 
√ Германските управляващи с план за 13 млрд. евро за облекчаване на енергийните разходи 
Управляващата коалиция в Германия договори пакет от мерки на стойност 13 милиарда евро, за да се облекчи тежестта 
на немските граждани от нарастващите енергийни разходи, включително мерки, които биха позволили по-голямо 
използване на въглища. 
"Гражданите и бизнеса в нашата страна страдат от масово покачване на цените на енергията. Това несъмнено е текуща 
пряка последица от ужасната война в Украйна“, каза финансовият министър Кристиан Линднер на пресконференция, за 
да обяви постигната сделка, която беше договорена след многочасови дебати между трите партии от управляващата 
коалиция. 
Сред договорените мерки са еднократно облекчение на стойност 300 евро от подоходния данък, както и намаление на 
цената на бензина с 30 евроцента на литър и на дизела с 14 евроцента на литър за три месеца и 90-дневно намаление на 
билетите за обществения транспорт. 
Коалицията, водена от лявоцентристките социалдемократи в партньорство със Зелените и ориентираната към бизнес 
партия Свободни демократи, прекара четири седмици в обсъждане на плана, след като прие първоначален пакет от 
мерки за облекчение на енергийните разходи. 
Планът тепърва ще трябва да мине през Бундестага, но това е почти сигурно, като се има предвид, че трите партии 
притежават парламентарно мнозинство. 
Сред най-противоречивите части от плана за Зелените в Германия може да се окаже намаляването на потреблението на 
природния газ, 55 процента от който идва от Русия, чрез увеличаване на въглищната енергия. 
Правителството имаше за цел да определи дата на отказа на Германия от въглищата в периода от 2028 до 2030 г. В 
днешното изявление на коалицията се посочва, че все пак тя ще се опита да постигне тази цел. 
Договореният пакет от мерки също така стандарти за енергийна ефективност, които трябва да бъдат приложени през 
следващите години, нещо, което лидерите на Зелените твърдят, че е от решаващо значение. 
 
√ Г-7 ограничава използването на злато от Руската централна банка 
Лидерите на Групата най-богати седем държави (Г-7) обявиха в четвъртък, че ограничават използването на злато от 
Руската централна банка при трансакциите, докато САЩ обявиха нов кръг от санкции, насочени срещу повече от 400 
елита и членове на руската Държавна дума, съобщава "Асошиейтед прес". 
Предишните санкции, насочени към руския елит, централната банка на страната и президента Владимир Путин не 
повлияха на руските златни запаси. Русия държи около 130 милиарда долара под формата на златни резерви, 
като  Централната банка на страната обяви на 28 февруари, че ще възобнови изкупуването на злато на вътрешния пазар 
на благородни метали. 
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Това решение на Групата на най-богати седем държави беше представено в четвъртък, когато лидерите на Г-7 се 
срещнаха в централата на НАТО в Брюксел, за да засилят икономическите санкции, наложени на режима на Владимир 
Путин в резултат на инвазията на Русия в Украйна. 
"Лидерите на Г-7 и ЕС ще продължат да работят съвместно, за да притъпят способността на Русия да разполага 
с  международните си резерви, за да подкрепи руската икономика и да финансира войната на Путин, включително като 
ясно посочат, че всяка сделка, включваща злато, свързана с Централната банка на Руската федерация, е покрита от 
съществуващи санкции“, се казва в изявление на Белия дом. 
Решението за замразяване на руските валутни резерви миналия месец беше определено от редица официални лица като 
най-мощната санкция, която съюзниците наложиха в отговор на инвазията в Украйна. Руският финансов министър каза 
по-рано този месец, че в резултат на това страната е загубила достъп до около половината си валутни резерви. 
Високопоставен служител на администрацията на Байдън каза, че златните резерви на Русия вероятно се оценяват на 
между 100 милиарда и 140 милиарда долара и има признаци, че централната банка на страната се стреми да ги 
използва, за да "подкрепи рублата" 
Представители на Белия дом заявиха в четвъртък, че този ход допълнително ще притъпи способността на Русия да 
използва международните си резерви, за да подкрепи руската икономика и да финансира войната си срещу Украйна. 
Междувременно администрацията на Байдън обяви още санкции срещу 48 руски държавни отбранителни компании, 328 
членове на руската Думат (долната камара на руски парламент) и десетки лица от руския елит. Самата руска Дума като 
субект също беше посочена в новите санкции. САЩ наложиха санкции и на Херман Греф - ръководителя на най-голямата 
руска финансова институция "Сбербанк". 
Също днес и Великобритания наложи допълнителни санкции на руски лица и организации, включително и на Херман 
Греф. 
Г-7 и Европейският съюз също така обявиха ново усилие за споделяне на информация и координиране на отговорите, за 
да попречат на Русия да избегне въздействието на санкциите, които западните държави наложиха след инвазията в 
Украйна на 24 февруари. 
 
√ "Файненшъл таймс": САЩ ще доставят 15 млрд. кубически метра втечнен природен газ на ЕС 
Съединените щати се намират в последната фаза на план за доставка на до 15 милиарда кубически метра втечнен 
природен газ на ЕС до края на 2022 г., съобщава "Файненшъл таймс", позовавайки се на три свои източника, запознати с 
въпроса. 
Споразумението има за цел да помогне на ЕС да намали зависимостта си от природен газ от Русия. Доставките на 
втечнен природен газ от САЩ ще се насочат към целта, поставена от ЕС по-рано този месец, за замяна на 50-те милиарда 
куб. метра газ, доставян в момента от Русия, с алтернативни доставки. 
През 2021 г. САЩ са доставили на Европа общо 22 млрд. куб. метра втечнен газ, според данни на ЕС. 
Президентът на САЩ Джо Байдън и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се надяват да обявят 
споразумението в петък сутринта. 
"Става дума за допълнителен втечнен природен газ от Съединените щати за Европейския съюз, като по този начин 
заменим руския втечнен природен газ, който имахме досега“, каза Фон дер Лайен в четвъртък. 
На този етап обаче няма коментари на тази информация от страна на говорители на Европейската комисия или на Белия 
дом. 
По-рано през март ЕС изложи плановете си за внос на допълнителни 50 милиарда куб. м. втечнен газ от световни 
производители, включително САЩ, Катар и Египет, но някои анализатори предупредиха, че планът е нереалистичен. 
Длъжностни лица, запознати с плана на САЩ, подчертаха, че крайното количество втечнен природен газ, доставян за ЕС, 
ще зависи от търговските договори. Голяма част от продажбите на втечнен природен газ в САЩ вече са предназначени за 
страни по света, особено към Азия, като крайбрежните им терминали за втечняване на газ работят с почти максимален 
капацитет. 
"Смятаме, че потенциалните краткосрочни мерки ще бъдат до голяма степен фокусирани върху пренасочване на 
доставките към Европа, а не върху реалното увеличение на общия обем на износа на втечнен природен газ от САЩ“, 
коментира Саманта Дарт, анализатор в Goldman Sachs. 
Свободният капацитет за внос на втечнен природен газ в Европа е съсредоточен върху Иберийския полуостров, но 
Испания има лоши тръбопроводни връзки, за да премести внесения газ към Северна Европа. 
Източноевропейските държави, които са най-силно зависими от руския газ, пък нямат инфраструктура, за да се 
възползват лесно от вноса на втечнен природен газ, като по-близките терминали вече работят с капацитет, което 
означава, че те ще мъчат да увеличат вноса още повече, посочва "Файненшъл таймс". 
По-рано вчера британският посланик в Съединените щати Карън Пиърс каза, че Обединеното кралство и САЩ работят за 
доставянето на повече втечнен природен газ в Европейския съюз, след като ЕС се ангажира да диверсифицира 
доставките си на газ в опит да спре вноса на руски горива. 
Пиърс каза, че Обединеното кралство е постигнало споразумение с американското пристанище в Балтимор за доставка 
на втечнен газ до Обединеното кралство, който след това ще бъде доставян на ЕС. 
"Икономиките на Европа, включително Обединеното кралство, ще трябва да ускорят прехода от изкопаеми горива. Това 
е много трудно в момента, но трябва да намерим начин да го направим", добави тя. 
Междувременно Групата на седемте (Г-7) направи официално изявление, в което призова страните, които изнасят петрол 
и природен газ, да "действат по отговорен начин" и да увеличат доставките на международните пазари. 
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"ОПЕК има ключова роля. Ние ще работим с тях и всички партньори, за да осигурим стабилни и устойчиви глобални 
енергийни доставки", се казва в изявлението. 
Групата също така повтори позицията си относно конфликта в Украйна, като осъди Русия и предупреди Москва да не 
използва биологични, химически или ядрени оръжия. 
 
√ МАЕ: Смяна на европейските плащания за руския газ в рубли повишава рискове за сигурността 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) заяви в четвъртък, че ще счита като "заплаха за сигурността“ всякакви 
опити на Русия да накара европейските страни да плащат за доставките си на руски газ в рубли. 
"Ако това е вярно, бих го счел за още една заплаха за сигурността, отправена от Русия“, каза изпълнителният директор на 
МАЕ Фатих Бирол пред журналисти след годишната среща на организацията в Париж. 
Коментарите на агенцията дойдоха ден, след като президентът Владимир Путин каза, че Русия ще започне да фактурира 
европейските купувачи на газ в рубли, като след това негово изявление имаше поскъпване на природния газ и на руската 
валута. 
Страните членки на МАЕ, които включват много от най-големите потребители на енергия в света като САЩ, Япония и 
Германия, са готови да освободят повече петрол от своите резерви, за да помогнат за "охлаждане" на цените и 
облекчаване на страховете от недостиг на доставки, посочи още Бирол. 
"Ако нашите членове решат, ние сме готови незабавно да реагираме и да пуснем допълнителни обеми на пазара“, каза 
той, като посочи, че последното освобождаване в размер на 63 милиона барела представляваше "само 4% от всички 
запаси, които имаме". 
"Всички инструменти бяха поставени на масата“ за справяне с прекъсванията на доставките, заяви от своя страна на 
същата пресконференция Дженифър Гранхолм, министър на енергетиката на САЩ. Гранхолм отказа да коментира 
инициатива за насочване на доставки на американски втечнен природен газ към Европа, като каза, че ще остави на 
президента Джо Байдън да направи съобщението. Анализаторите смятат, че до 3 милиона барела руски петрол на ден 
могат да бъдат загубите на световния пазар поради налагане на лични санкции от страна на западните потребители. 
Бирол каза, че членовете на МАЕ имат „планове, политики и незабавни мерки“ за намаляване на зависимостта си от 
руския нефт и газ. След двудневната среща по енергетика и климат в Париж, шефът на МАЕ коментира, че е впечатлен от 
единството и решителността на министрите от 40 държави, включени в срещата на върха. 
В същото време той предупреди: 
"Борбата срещу изменението на климата не трябва да бъде жертва на руска инвазия" и добави, че настоящият конфликт 
в Украйна ще ускори прехода към чисти енергии, както и екстремното увеличение на енергийните цени. 
 
√ Mосковската борса ще продължи търговията в петък, включва още акции извън индекса MOEX 
"Отваряне на пазара на Потьомкин“, определиха чужди инвеститори вчерашното рестартиране на руската борса 
Московската фондова борса ще продължи търговия в петък и ще рестартира ограничена търговия с акции, които не са 
включени в референтния борсов индекс MOEX, както и търговия с корпоративни облигации и еврооблигации, съобщи в 
четвъртък Руската централна банка. 
Търговията на фондовата борса в Москва беше подновена в четвъртък след близо едномесечно прекъсване заради 
започналата на 24-ти февруари руска инвазия в Украйна, която причини сериозен срив на акциите и принуди борсата да 
прекрати търговията на 25-и февруари. 
При старта на вчерашната търговия индексът MOEX нарасна първоначално с ад 10%, но приключи по-късата търговска 
сесия със скромно повишение от 4,4 на сто. 
Възобновяването на търговията идва няколко дни, след като Руската централна банка предприе първите си стъпки за 
уреждане на сделки с акции на стойност милиарди долари от международни инвеститори, които бяха хванати в капан, 
когато Владимир Путин въведе капиталов контрол в страната на 28 февруари. 
Остават обаче в сила редица ограничения за търговия след вчерашното рестартиране на Московската борса. Забранени 
са т.нар. "къси продажби" и докато на местните (руските) инвеститори е разрешено да търгуват относително свободно, 
нерезидентите (чуждестранни) инвеститорите не могат да участват на пазара, посочва "Файненшъл таймс". 
И докато сделките могат да се уреждат както в щатски долари, така и в рубли, на нерезидентните участници на пазара 
все още беше забранено да продават акции до 1 април. Също така всичките средства, реализирани от продажбите на 
акции на Московската борса, ще трябва да останат в Русия. 
Руското правителство пък заяви на 1-ви март, че ще насочи до 1 трилион рубли (около 11,24 милиарда долара) от 
средствата от руския Държавен инвестиционен фонд за закупуване на руски акции. 
В тази връзка високопоставен американски служител каза, че ангажиментът на Москва да купува акции се равнява на 
изкуствено поддържане на техните цени и нарече ограниченото възобновяване на търговията "отваряне на пазара на 
Потьомкин". 
"Това не е реален пазар и не е устойчив модел, което само подчертава изолацията на Русия от световната финансова 
система“, посочи заместник-съветникът на Белия дом по националната сигурност Дейлип Сингх. 
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Графика на руския фондов индекс MOEX 

 
 
Търговията с руски компании, листвани на Лондонската фондова борса, обаче остава спряна. Цените на някои руски 
финансови инструменти паднаха почти до нулата, преди борсата да спре търговията с тях в началото на март. 
Междувременно Московската борса съобщи, че 567 000 частни инвеститори са представлявали 58,2% от обема на 
търговията в четвъртък, като останалата част от изтъргуваните обеми са били от 121 професионални участници на пазара. 
"Днес беше направена първата стъпка в нашата нова реалност“, каза Елбек Далимов, ръководител на търговията с акции 
в брокерска компания Aton, добавяйки, че поръчките за търговия бяха ограничени, тъй като нерезидентни участници на 
пазара, които държат повече от половината свободно търгувани акции на пазара, все още са отстранени, съобщава 
Ройтерс. 
"Сутринта видяхме огромен брой инвеститори на дребно, които от една страна затваряха къси позиции, а от друга бяха 
готови да паркират рублите си в акции, за да ги спасят по някакъв начин от инфлация“, каза той. 
Солиден ценови скок през вчерашната търговия отбелязаха акциите на енергийните фирми с оглед на поскъпването на 
петрола и на природния газ на международните пазари. 
Акциите на газовия производител "Новатек", на петролния гигант "Роснефт", на "Лукойл" и на газовия гигант "Газпром" 
поскъпнаха през кратката сесия на търговия с между 12% и 18,5%. Поскъпване с 10% имаше и при акциите на 
миннодобивната компания "Норникел". 
В същото време негативното въздействие на западните санкции беше почувствано ясно в някои сектори, като акциите на 
втория по големина кредитор в Русия ВТБ (VTB  bank) в крайна сметка поевтиняха с 5,5%. Акциите на "Аерофлот" пък 
потънаха с близо 16,5%, тъй като голяма част от европейското въздушно пространство беше затворено за руски самолети. 
 
√ Китай стартира официална криптовалута 
Онова, от което се страхуваха най-големите световни банки и правителства, се сбъдна. Китай предприе безпрецедентна 
стъпка към криптовалутите и блокчейн технологията и пуска официална монета, информира БГНЕС. 
Китайското правителство информира, че има предпочитана компания за закупуване и пускане на пазара на новата им 
криптовалута - YuanPay Group. 
Продажбите на китайската криптовалута официално започнаха и в момента монети може да бъдат закупени единствено 
от YuanPay Group на цената, посочена на официалния им уебсайт. Австралия е една от първите държави, в които 
продажбите започнаха още днес. 
Китайският министър на финансите Лю Кун обяви, че началната цена на монетата ще бъде само 0,01 щатски долара! 
"Евронюз" провери информацията и съобщи, че към днешна дата срещу 350 USD могат да бъдат закупени приблизително 
13 000 официални монети. 
Какво смятат експертите? 
Според Тан Енг Чен - главен финансов анализатор на DMO Financial Group, научната общност на финансистите е на 
мнение, че след 10 години китайската криптовалута може да изпревари биткойн, което е леко шокиращо. 
"Смятаме, че до края на месеца, когато новината се разпространи по целия свят, цената на китайската криптовалута ще 
нарасне поне 10 пъти. Според нашите прогнози през следващите шест месеца цената лесно може да нарасне до 1000%. 
Но най-важното е, че ако Китай продължи активно да развива блокчейн технологиите, има всички шансове след 10 
години да надмине биткойн по цена и капитализация. 
 
 
 



16 

 

√ ООН осъди войната в Украйна, настоява Русия да я спре 
Общото събрание на ООН прие снощи с огромно мнозинство нова необвързваща резолюция, с която се осъжда войната в 
Украйна и се настоява Русия да я спре незабавно. 
140 страни-членки на световната организация подкрепиха резолюцията - втора подобна от началото на конфликта преди 
месец. 38 държави се въздържаха. "Против" бяха само 5 - Русия, Беларус, Сирия, Еритрея и Северна Корея. 
 
Дневник 
 
√ Радев след срещата на НАТО: Имаме недостиг на въоръжение, търсим варианти за купуване на изтребители 
България трябва да придобива оръжие, а украинската армия е много по-добре въоръжена от нашата. Това заяви в 
Брюксел след срещата на върха в НАТО президентът Румен Радев. Той заяви, че се обмислят няколко варианта за 
придобиване на изтребители до окомплектоването на ескадрила от F-16, което по думите му се очаква около 2030 г. 
Добави, че е необходимо да бъдат засилени съвместните тренировки в рамките на алианса. 
Лидерите на НАТО се договориха на извънредната си среща в Брюксел да укрепят източния си фланг в контекста на 
войната, започната от Русия срещу Украйна, и предупредиха Москва да не използва химическо оръжие в сраженията там, 
а Китай - да не подкрепя агресията на Владимир Путин. Четири бойни групи на алианса ще има в България, Унгария, 
Румъния и Словакия, съобщи "Ройтерс". Засега няма подробности за числеността и състава на тези части, както и под чие 
командване ще са. 
"Единни сме в осъждане на агресията и недопустимата война. Никога алиансът не е бил по-единен - в осъзнаване на 
необходимостта от неотложни мерки за подкрепа на Украйна, за прекратяване на бойните действия и връщане на Русия 
към дипломацията, за усилване на източния фланг на НАТО", обобщи Радев. 
Добави, че са затвърдени и вече обсъдени приоритети на НАТО спрямо войната в Украйна: 
- да не се допусне ескалация извън територията на воюващите държави; 
- НАТО да не се намесва, за да се избегне Трета световна война. 
"Украинската армия е много по-добре въоръжена от нашата" 
Попитан за изпращането на България на военна помощ за Украйна, той коментира, че в НАТО не се обсъжда въпроса за 
българска военна помощ. Добави, че има държави, които произвеждат и имат излишък от въоръжение. 
"Ние имаме недостиг на въоръжение, трябва сама да градим своята сигурност заедно със съюзниците, но трябва да 
допринасяме с нещо. Трябва да придобиваме оръжие. Украинските войници са много по-добре оборудвани от нашата 
армия като индивидуални спасителни средства - жилетки, каски, униформи, както и индивидуални средства за защита от 
химически и ядрени атаки", каза Радев, който призова за защитно оборудване на цивилното население в Украйна. 
Информира, че на срещата се е обсъждало рязко нарастване на разходите за отбрана на страните членки. 
"Има държави, стигнали разходи от 2.5%-3%, някои 4% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Заявих отново, че когато 
изразходваме средства за военни способности, трябва да го правим съвместно, сега по-малките държави инвестираме 
нашите пари в икономическите и социални системи на големите държави, които произвеждат оборудване. Очаквам по-
силно индустриално сътрудничество, когато купуваме военно оборудване отвън, както и съвместна разработка на новите 
оръжейни системи", каза Радев, който е изложил и виждания за усилена работа със съседните държави за изграждане на 
система от тръбопроводи за осигуряване с гориво. 
По думите му интернационалният батальон в България трябва по-бързо да придобие необходимите способности. 
Премиерът на Великобритания Борис Джонсън е заявил готовност за изпращане на рота, както и премиерът на Италия 
Марио Драги. 
Търсят се варианти за нови изтребители 
Президентът акцентира върху състоянието на българската изтребителна авиация и съответно ангажимента към 
интегрираната система за противовъздуша и ракетна отбрана. На 14 март Радев поиска от министъра на отбраната 
Драгомир Заков, началника на отбраната адм. Емил Ефтимов и командира на ВВС генерал-майор Димитър Петров 
предприемане на неотложни мерки за осигуряването на охраната на въздушното пространство на страната от български 
самолети с български екипажи. 
"Голяма част от източноевропейските държави разчитаме на руска техника за охрана на въздушното пространство. 
Очевидно е, че в настоящата ситуация Русия отпада като опция за поддръжка на самолетите, чиито ресурс изтича. На 
среща с полския президент следващата седмица ще изследваме възможността на полската индустрия и военновъздушни 
сили, но това било временно решение, а ние се нуждаем от устойчиво. Евентуално ще имаме оперативно готова 
ескадрила от F-16, годна да носи бойно дежурство в ПВО на НАТО, през 2030 г. Това означава че трябва да запълним тази 
празнота, за да не загубим най-важното - летци, техници, авиационни специалисти. Ако ги загубим, връщане няма и сме 
компрометирали и проекта F-16", каза Радев. 
Той е поставил въпроса за ускоряване на доставката пред президента на САЩ Джо Байдън или като алтернатива F-16 
"втора ръка" на лизинг. Добави, че друга възможност е обучение на лизинг за F-16 от Нидерландия говорил. Трети 
вариант е купуване на европейски изтребители на лизинг. 
"Готови са от Италия да дискутираме, отворен е и френският президент Макрон. Премиерът Кирил Петков ще има среща 
с Шолц. Разбрахме се да се говори по този въпрос. Трябва да намерим решение", посочи Радев. 
България сключи договор за доставка на осем изтребителя F-16 Block 70 през 2019 г. като се очакваше, че първият ще е 
готов в края на 2022 г., а до 2024 г. доставката да бъде изпълнена изцяло. 
Действията спрямо Русия са логични 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/24/4328464_nato_se_dogovori_za_boina_grupa_v_bulgariia/?ref=home_NaiNovoto
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/22/4327357_polsha_i_bulgariia_predlagat_izgrajdaneto_na/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/22/4327357_polsha_i_bulgariia_predlagat_izgrajdaneto_na/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/14/4323854_radev_poiska_vuzdushnoto_prostranstvo_da_se_ohraniava/
https://www.dnevnik.bg/politika/2019/08/06/3947691_posolstvoto_na_sasht_s_f-16_bulgariia_shte_namali/
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Повикването на посланика в Русия за консултации като отговор на острите и недипломатични изявления на руския 
посланик Елеонора Митрофанова, Радев определи като логичен ход в настоящата ситуация. По повод изявленията на 
Митрофанова той повтори позицията на правителството, че никой няма правото да си присвоява право да говори от 
името на българския народ. 
 
√ Идва краят на извънредната епидемична COVID обстановка 
Извънредна епидемична обстановка. Тези три думи определят живота в България през последните две години, а сега 
държавата се готви да прекрати режима, с който са обвързани не само здравни мерки, но и компенсации за бизнеса, 
както и социални облекчения. 
Това се разбира от деловодната система на Народното събрание, където управляващата коалиция - "Продължаваме 
промяната", БСП, "Има такъв народ", "Демократична България" - е внесла предложения за промени в Закона за здравето. 
Те трябва да бъдат приети и последвани от съответни заповеди на Министерството на здравеопазването до края на 
следващата седмица, тъй като действащата в момента извънредната епидемична обстановка е в сила до 31 март. 
От мотивите към проектозакона става известно, че и след отпадането на специалния режим здравните власти ще имат 
възможност да разпореждат базови противоепидемични мерки. Това означава, че поне засега малкото останали 
ограничения срещу разпространението на коронавируса ще продължат да са в сила. 
Какви ще са мерките 
Извънредната епидемична обстановка замени действащото до 13 май 2020 г. извънредно положение, докогато мерките 
срещу разпространението на коронавируса бяха значително по-строги и включваха в отделни периоди дори ограничения 
в придвижването между областните градове. 
Оттогава с решения на правителството извънредната епидемична обстановка бе постоянно удължавана, като тя дава най-
вече административна гъвкавост на Министерството на здравеопазването да издава заповеди, без да ги съгласува 
постоянно с Народното събрание. 
С предлаганите сега промени в закона здравното ведомство и подчинените му регионални здравни инспекции (РЗИ) ще 
продължат да имат юридически основания лесно да въвеждат COVID правила. Конкретно е посочено, че мерките в 
заповедите могат да бъдат: 

• дистанция, дезинфекция, проветряване 

• носене на маски 

• организиране на ваксинационни пунктове и кампании, защото ваксинираните разпространяват вируса по-малко 

• COVID сертификат при влизане в България, но не и забрана за пътуване до страната 
С отпадането на извънредната епидемична обстановка не се отменят изискванията за изолация и карантина в случай на 
заразяване със SARS-CoV-2 (вирусът, причинител на заболяването COVID-19) или контакт с положителен за коронавирус. 
Проектът предвижда още до края на юни (три месеца след изтичането на извънредната епидемична обстановка) 
здравното министерство да може да подпомага финансово, но и с апаратура и консумативи болници с COVID пациенти, 
както и да плаща за работа на т. нар. първа линия. 
Край и на облекченията 
С периода на извънредната епидемична обстановка са свързани ключови решения, заложени в закона за извънредното 
положение. По него обаче управляващите не предвиждат редакции, така че тези възможности ще отпаднат. Сред тях са: 

• облекчените процедури за отпускане на лекарства на хронично болните; 

• автоматичното удължаване на ТЕЛК решения; 

• компенсациите за затворени бизнеси; 

• неналагането на запори върху някои възнаграждения и банкови сметки; 

• онлайн изпращане на книжа; 

• облекчения при обществените поръчки за медицинските изделия; 

• забрана за износ на лекарства. 
По закон повечето от изброените облекчения ще важат известно време след отмяната на извънредната епидемична 
обстановка. Най-често определеният срок е два или три месеца след отмяната ѝ. Така, например, мярката 60/40 за 
подпомагане на бизнеса ще продължи да действа до края на юни. 
 
√ България ще внася от Турция допълнителни количества стомана 
Заради затрудненията с вноса на стомана от Русия и Украйна Европейският съюз е пренасочил квотите от двете воюващи 
страни към Турция. Така южните ни съседи ще внасят с половин милион тона повече стомана в ЕС. Днес министърът на 
икономиката Корнелия Нинова се срещна с турския министър на търговията Мехмет Муш в София, като са договорили 
България да получи част от допълнителните количества. 
Пред Би Ти Ви Нинова обясни, че целта е да не спира работата на бизнеса, който изпитвал големи затруднения в 
последните дни. Тя обаче не уточни каква ще е цената на стоманата, която се внася от Турция, като предстояли преговори 
тя да бъде уточнена. 
БСП още не знае кой ще подкрепи за управител на БНБ 
Вицепремиерът уточни, че БСП все още не е решила кой от двамата кандидати за управител на Българската народна 
банка (БНБ) ще подкрепи. За поста се борят Андрей Гюров от "Продължаваме промяната" и Любомир Каримански от 
"Има такъв народ". Според нея предлагането на две кандидатури от управляващата коалиция е неприятен прецедент, но 
няма да предизвика трус. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/24/4328329_bulgariia_shte_prizove_poslanika_si_v_moskva_s/?ref=home_NaiNovoto
https://www.dnevnik.bg/intervju/2022/01/18/4303809_aleksandur_simidchiev_pulmolog_vaksiniranite/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/12/4322489_sertifikat_ili_karantina_covid_pravilata_za_vlizane_v/
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/03/08/zakon_za_merkite_i_dejstviqta_po_vreme_na_izvynrednoto_polojenie_obqveno_s_resenie_na_narodnoto_sybr.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/03/08/zakon_za_merkite_i_dejstviqta_po_vreme_na_izvynrednoto_polojenie_obqveno_s_resenie_na_narodnoto_sybr.pdf
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/11/12/4138596_hronichno_bolnite_niama_da_hodiat_do_lekarite_za/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/15/4324048_voinata_den_20_kiev_se_gotvi_za_opasen_moment_hiliadi/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/23/4327710_andrei_gjurov_e_predlojenieto_na_produljavame/
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"Познаваме и двамата кандидати и ще преценяваме по професионалните им качества. Утре БСП ще излезе с решение. 
Според мен на този пост не трябваше да се кандидатират политически обвързани хора. Там трябваше да се заложи на 
кандидат със сериозни професионални качества в банковата сфера", уточни Нинова. 
България не е готова в момента да се откаже от руския газ 
Министърът на икономиката допълни, че в момента България не е готова да спре изцяло доставките на природен газ от 
Русия. Различно мнение обаче изказа финансовият министър Асен Василев преди няколко дни. Според него страната ни е 
готова с алтернативен план, който може да се приложи и да се спре зависимостта от Русия. "Обсъждали сме всички 
варианти. Спирането на руския газ в момента ще е тежък удар по домакинствата", добави Нинова. 
 
√ Събев и концесионерът на летище София са се разбрали за по-големи от договорените инвестиции 
Концесионерът на летище София "СОФ Кънект" АД е регистрирал около 60 млн. лв. загуби през 2021 г. и очаква подобни 
загуби и през 2022 г. - очевидната причина за тези финансови показатели била COVID кризата и драстичния спад на 
пътниците, които в сравнение с предпандемичната 2019 г. са спаднали с повече от два пъти - над 7 млн. пътници е 
обслужило летище "София" тогава срещу 3,3 млн. души през 2021 г. Това беше обявено от представители на 
концесионера на летище "София" на изслушване в парламентарната комисия по транспорт по повод забавянето на 
инвестиционната програма на "СОФ Кънект". 
Изпълнителният директор на фирмата концесионер Хесус Кабайеро Пинто увери, че главната им цел била да защитят 
обществения интерес независимо от трудностите и икономическите последици от COVID-19. "В това отношение не 
увеличихме летищните такси и не освободихме служители", посочи Пинто. 
По думите му три са най-общо областите, в които концесионерът се стреми да развива летище София - реконструирането 
на Терминал 2, строителство на Терминал 3, развитие на търговски зони, агресивна работа с авиокомпаниите, така че те 
да отварят нови дестинации от и към България. 
По отношение на инвестициите - концесионният договор предвижда "СОФ Кънект" да инвестира 43 млн. евро в периода 
между 2021 и 2025 г., но те са се договорили с транспортния министър Николай Събев да инвестират по-голяма сума, 
като до края на април Пинто обеща, че ще обявят точния размер на тези инвестиции. 
"Всички знаем плачевното състояние на паркинга на Терминал 2, но е имало административни пречки да започне 
ремонта му, които вече са преодолени и той започва", обяви той и допълни, че следващите месеци предстоят сериозни 
инвестиции в багажната система и значително увеличаване на чекинг гишетата. 
Пинто подчерта, че операторът на летището в Мюнхен е техният партньор, използвали техния опит и експертиза, "искаме 
да направим летище София като това в Мюнхен - петзвездно" за региона. "Част от нашия екип са хора, които идват 
директно от Мюнхен. В началото за нас беше важно да имаме експертизата на Мюнхен, а 12-годишният договор с 
мюнхенския летищен оператор е въпрос на договаряне и когато наближи да изтече, ще бъде удължен", увери той. 
От своя страна председателят на парламентарната група на БСП Георги Свиленски констатира по повод концесията, 
договорът за която беше сключен в края на третото правителство на Бойко Борисов: "Знаете нашето мнение като БСП, 
ние бяхме против концесионирането във всичките форми, защото летище София е едно от най-печелившите български 
предприятия и то трябва да се управлява от държавата, но това вас не ви засяга, това е политически въпрос, уважаваме 
вашата експертиза. Предателствата и отстъпките, които прави държавата, не зависят от вас." 
Концесията обаче е била "много добро и правилно решение" от страна на правителството според Пинто по няколко 
причини - летището е нямало добро представяне през последните години, не са правени много инвестиции в него. 
"Стремим се да направим летището най-доброто в неговия клас - регионалния клас. Стремим се да удвоим и дори да 
утроим печалбата му, когато пътниците се завърнат", отбеляза изпълнителният директор на "СОФ Кънект". 
Пинто увери, че стриктно изпълнявали концесионния договор. "При тези загуби е рано да отворим темата за отложените 
концесионни плащания за срок от 10 години", настоя той. 
Депутатът Никола Димитров от "Възраждане" запита какви ще са инвестициите през следващите 5 години, кога ще 
започне реконструкцията на Терминал 2 и кога ще започне строителството на третия терминал. 
По отношение на Терминал 3 вече се разработвал проектът, дизайнът, начинът, по който ще изглежда терминала, 
обсъждала се конструкцията му с държавните институции, трябвало да е въведен в експлоатация през 2030 г., 
следващата година, година и половина очаквали да е готов проектът, планът им е 2025-2026 г. да започне строежът на 
Терминал 3. 
Пинто увери, че работата по Терминал 2 започва веднага, още през следващия месец започвали реконструкцията на 
паркинга на Терминал 2, следващия месец започвали да купуват система за управление на багажите, която е свързана с 
чекинг гишетата, които ще станат над 50 броя. "Планът ни е 2022-2023 г. да довършим цялостната трансформация на 
Терминал 2", посочи той. 
Депутатът Мартин Димитров от "Демократична България" попита как е гарантирано участието на професионалния 
оператор на летище Мюнхен, защото те трябва да осигурят персонал и да се подобри качеството на летище София, което 
още не е видно, колко души от мюнхенския оператор са на мениджърски позиции в София и участват в проекта за 
повишаване на качеството, за да се добие представа доколко оператора на мюнхенското летище е въвлечен в проекта и 
дали в крайна сметка ще се получи повишаване на качеството. 
Изпълнителният директор на "СОФ Кънект" увери, че от 1-ви март основно са променили начина, по който летището се 
почиства. Взели са наготово ноу-хау как да се почиства обектът, като са наели германска компания, която почиства и 
летището в Мюнхен, двете най-големи лондонски летища "Хийтроу" и "Гетуик" и др. Имало четирима души от Мюнхен, 
които са назначени тук на пълно работно време. "От 1-ви април внедряваме буквално наготово мюнхенския опит, които 
имат звено, което координира операциите на летището, за да се чувстват по-добре клиентите", отбеляза Пинто. 
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Мартин Димитров зададе допълнителен въпрос дали имат крайна дата, в която добрите практики от летищния оператор 
в Мюнхен да бъдат внедрени на летище София. 
"Имаме стратегически и оперативен план, който описва всички стъпки за трансформиране на летището, който план ще го 
направим публичен. Започнахме с проекта за ритейла, избирайки най-големия в света ритейл оператор, който още през 
лятото ще започне. Главният оперативен директор на летището е от Мюнхен, директорът на трансформацията на 
летището и на т. нар. наземно обслужване е от Мюнхен, ИТ директора, който отговаря за дигиталната трансформация, 
също е от Мюнхен. Не е само това - мюнхенският екип помага и с консултантска помощ на концесионера", уточни шефът 
на "СОФ Кънект". 
Депутатът Настимир Ананиев от "Продължаваме промяната" отбеляза, че в Комисията по транспорта имало доста 
политически страсти, но депутатите разбирали тяхната ситуация като концесионер, имали много критики към концесията, 
но не към концесионера, а към бившите управляващи от ГЕРБ. "В момента ситуацията е такава, каквато е, имайки 
предвид, че репутацията на летище Мюнхен е поставена на карта, летище София трябва да има европейско лице, да бъде 
хъб и лидер сред летищата на Балканите, защото имаме този потенциал, но това зависи и от оператора на летището. 
Каква ви е визията за летище София като едно европейско летище? Как компенсирате огромния спад на пътниците", 
попита Ананиев. 
Виждаме огромен потенциал за България и имаме стратегия за летището. Много време и енергия влагаме за 
разширяване на полетната мрежа към и от България. (Хесус Кабайеро Пинто, изпълнителен директор на "СОФ 
Кънект"). 
Ивайло Мирчев от "Демократична България" пък коментира, че в инвестиционен и политически план "тази концесия 
беше доста скандална, естествено вие нямате общо с това, но България пострада много от нея пред инвестиционната 
общност". Той запита дали на "СОФ Кънект" са били наложени санкции от Министерството на транспорта, задето не са 
изпълнили инвестиционната програма. Относно заплащането на концесионната такса пък зададе въпрос дали са готови 
да започнат да я плащат доста по-рано заради отиващата си пандемия, а също и какво им пречи да сключат договор още 
сега с летищен оператор, без значение дали на Мюнхен или друг, за целия период на концесията, който е 35 години. 
По думите на Пинто концесионният договор предвижда ангажимент за инвестиция в размер от 43 млн. евро през 
първите пет години от договора, и ако той не се изпълни, имало предвидени санкции. Принципът бил, че ако не е 
направена инвестицията в дадена година, тя трябва да бъде направена през следващата година. 
По отношение на отлагането на заплащането на концесионната такса Пинто обясни, че това била процедура за 
възстановяване на икономическия баланс, като това балансиране е било прегледано от Европейската комисия и 
Световната банка. "Ако не го бяхме направили това балансиране, това щеше да доведе до това да увеличим тарифата и 
да няма пътници на летището", изтъкна той и уточни, че в концесионния договор било предвидено, че когато трафикът се 
завърне, концесионерът можел да седне с Министерството на транспорта, за да видят какво се случва с икономическия 
баланс. По отношение на ролята на Мюнхен като летищен оператор Пинто настоя, че не нарушават концесионния 
договор, като договорът с Мюнхен е 12-годишен, но можел и щял да бъде удължен. 
 
√ Кьовеши разследва в България измами за почти 900 млн. лева 
Европейската прокуратура води 98 разследвания за злоупотреби с европейски средства в България за близо 1 млрд. 
евро. Това става ясно от публикуван в четвъртък доклад за дейността на Службата на европейския главен прокурор Лаура 
Кьовеши през първите седем месеца от започването на работата й. 
По брой на активни разследвания България отстъпва само на Италия, в която се събират доказателства по 120 сигнала. За 
сравнение в Малта няма нито едно разследване, а в Люксембург - само едно. В най-голямата европейска държава - 
Германия, случаите са 54, но вече има две издадени присъди и на бюджета на ЕС са възстановени 58.5 млн. евро. 
Вероятните щети за бюджета на ЕС по "българските" казуси са 427 милиона евро (ок. 852 млн. лв.), от които 3.4 млн. евро 
са вероятни измами с ДДС. За миналата година службата на Кьовеши е разгледала общо 273 сигнала за злоупотреби от 
България, повдигнала е едно обвинение, но няма задържани. Един случай е закрит заради липса на доказателства, три са 
върнати на българската прокуратура, която е компетентна по тях. 
За 2021 г. европейската прокуратура има само едно дело в съдебна фаза в България, което се намира за разглеждане на 
последна инстанция, но още не е приключило, става ясно от доклада. 
От статистиката на случаите, свързани в България, става ясно, че най-много от тях (77) са свързани с фалшиви или 
неправилно попълнени документи за субсидии, по които са получени пари. Водят се 26 разследвания за фалшиви, 
неверни или непълни документи по европрограми за строителство, отпадъци, технологии и човешки ресурси. 14 
разследвания са за корупция, шест за присвояване, три за пране на пари, по едно за организирана престъпна група и за 
измама с ДДС. 
Българските власти са подали 237 сигнала, които са били разглеждани. 12 са дошли от европейските институции, а 17 са 
подадени от частни лица, показва докладът. Извършени са 105 проверки, от които 49 продължават. Една проверка е била 
прекратена заради липса на основание за разследване. 
В 22-те държави, които участват в европейската прокуратура, се водят общо 515 разследвания, като над една трета от тях 
(31.8%) са свързани с представяне на неверни или непълни документи, често срещани при земеделските субсидии. 17.6% 
от случаите са измами с ДДС и 13.4% с митнически и акцизни измами, съобщават от службата. Едва 4% от делата са 
свързани с корупция. 
За седем месеца е поискан запор на активи на стойност 154 млн. евро в 12 държави и 147 млн. от тях са били върнати на 
европейския бюджет. Службата на Кьовеши посочва, че възстановената сума е три пъти по-голяма от бюджета й за 2021 
г. 
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В Румъния, откъдето идва Кьовеши, има 44 активни разследвания (98 в България) и макар да няма осъдени, 
европейската прокуратура е върнала на бюджета на ЕС над 42 хил. неправилно похарчени пари. В Гърция разследванията 
са 17, а вероятните щети - 10 пъти по-ниски от тези в България - 42.9 млн. евро. 
В държавата с най-много разследвания - Италия, активните случаи са 102 и вече има издадена една присъда. Оценката за 
стойността на измамите е 3 млрд. евро, от които 40 млн. са върнати на ЕС. За разлика от България в Италия броят на 
случаите, в които с неверни документи, се искат европейски средства и измамите с ДДС се срещат в еднаква степен. 
Сигналите за корупция обаче са само пет при 14 от България. 
Правомощията на Европейската прокуратура са насочени върху трансгранични разследвания на сложни икономически и 
финансови престъпления, по-специално когато е замесена тежка организирана престъпност. Измамите с евросредства, с 
които може да се занимава са стойност над 10 хил. евро, а тези с ДДС - над 10 млн. евро. 
 
√ След 7 часа дебат в ЕС: Без нови санкции за Русия и с фонд за възстановяване на Украйна 
След почти седем часа разговори, от които три с американския президент Джо Байдън и един с украинския Володимир 
Зеленски, европейските лидери обещаха повече военна, хуманитарна и икономическа помощ на Киев, но не взеха 
решение за налагане на нови санкции срещу Русия. 
"Санкции се налагат като реакция на нещо. Ако наложим нови санкции сега, когато ситуацията е без промяна, каква би 
била следващата ни стъпка", поясни премиерът на Люксембург Ксавие Бетел. 
Върховният представител за външната политика на ЕС Жозеп Борел също потвърди, че сега най-важна е военната помощ 
за Украйна, "защото следващите две седмици ще решат коя страна ще спечели войната". 
В заключенията от срещата, публикувани тази нощ лидерите заявяват, че вече приетите санкции "оказват огромно 
въздействие върху Русия и Беларус" и изразяват готовност "да затворят вратичките за възможното им заобикаляне". 
"Европейският съвет призовава всички държави да се съобразят с тези санкции. Всички опити за заобикаляне на 
санкциите или за подпомагане на Русия с други средства трябва да бъдат прекратени", се казва в решението. 
Лидерите дават знак, че ако се налага, още санкции ще бъдат наложени. Преди срещата балтийските държави настояха 
за временно ограничаване вноса на руски петрол и въглища като възможна следваща стъпка. По-рано тази седмица 
обаче германският канцлер Олаф Шолц предупреди, че незабавно спиране на доставките, биха навредили на 
европейската икономика и че диверсифициране на енергийните източници би имало същия ефект като енергийното 
ембарго, макар че би отнело повече време. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че в петък ще бъде обявено споразумение със 
САЩ за увеличаване на доставките на втечнен газ, с "които можем да заместим това, което сега получаваме от Русия". 
Помощ за войната и за възстановяването на Украйна 
Европейските лидери призоваха Русия "незабавно да спре военната си агресия на територията на Украйна, незабавно и 
безусловно да изтегли всички сили и военна техника от цялата територия на Украйна и да зачита напълно териториалната 
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна в рамките на нейните международно признати граници". 
Те поискаха Москва да спре да обстрелва цивилни и граждански обекти и да осигури безопасна евакуация, да освободи 
плениците и да позволи доставката на хумантарна помощ в Мариупол и другите обсадени градове. 
Европа потвърждава европейската перспектива на Украйна и готовността си да обсъди желанието й да влезе в ЕС, когато 
отговаря на условията за това, поставяйки в официален документ на ЕС обещанията от неформалната среща във Версай 
на 11 март. 
Лидерите поръчаха на Европейската комисия да ускори работата за финансово подпомагане на държавите, приели най-
много бежанци и да търси още възможности, за да финансира издръжката им. Националните власти пък са призовани да 
разработят планове за действие при извънредни ситуации, за да отговорят и на средносрочните и дългосрочните нужди 
около бежанците, потърсили закрила при тях. 
Европейският съюз ще се ангажира финансово и със следвоенното възстановяване на Украйна, като ще създаде 
специален фонд за това, в който ще се събират средства от цял свят. ЕС ще организира донорска конференция за 
набиране на средства за доверителния фонд. 
Българската позиция: Всичко, без оръжие 
Премиерът Кирил Петокв заяви пред журналисти преди срещата, че "България има ясна, откровена и силна позиция за 
войната в Украйна", като добави, че "правим всичко възможно, за да подкрепим Украйна извън военната помощ". 
"Даването на въоръжение ще е символичен акт, защото едва ли ще можем да дадем такова въоръжение, че да 
променим войната, но тук е въпрос на позиция", каза Петков, добавяйки, че 80% от българите са против военните 
доставки и отричайки разногласия в коалицията по темата. 
Петков коментира, че санкциите "работят до голям степен" и че мерките, които взема ЕС трябва да "максимално 
асиметрични", така че да "имат голямо влияние върху Русия", без щетите върху ЕС да са по-големи от тези върху Кремъл. 
Той даде за пример замразяването на резервите на централанта банка в Русия, което според Петков е с точно такъв 
асиметричен ефект. 
Преди дискусията за Украйна лидерите на ЕС продължиха с още 2.5 години мандата на Шарл Мишел като председател на 
Европейския съвет. Белгиецът беше преизбран, като единствен кандидат, без други претенденти да са обсъждани за 
поста. 
 
√ Евродепутатите одобриха още 10 г. евтин роуминг 
Европейският парламент даде зелена светлина на продължаването на евтиния роуминг в ЕС в четвъртък и правилата ще 
бъде окончателно приети в близките дни след формално гласуване от страните членки. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/03/11/4322630_es_shte_prieme_ukraina_no_kogato_e_gotova/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/03/11/4322630_es_shte_prieme_ukraina_no_kogato_e_gotova/
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Действащият от 2017 г. европейски регламент изтича на 30 юни и трябва да бъде подновен, за да могат потребителите в 
ЕС да използват мобилните си телефони, когато пътуват в ЕС, без допълнителни такси към вече платените абонаменти 
вкъщи. 
Новите правила, които ще бъдат в сила до средата на 2032 г. предвиждат се да се запази и задължението телеком 
операторите да предоставят в чужбина същото качество и скорост на мобилна връзка, както у дома. Ще бъдат забранени 
практики, които намаляват качеството на услугите за роуминг, като превключване на връзката от 4G към 3G). 
В момента цените за разговори в рамките на ЕС са ограничени до 19 цента на минута, но Европейската комисия ще има 
право дали са необходими допълнителни намаления на горните граници, съобщават от Европарламента. 
Пътуващите и хората с увреждания ще имат достъп до спешни услуги без допълнителна такса на телефон 112 чрез 
обаждане или текстово съобщение, включително предаване на информация за местоположението, от което е направено 
повикването. 
Цените за роуминг на едро - ценовите оператори се таксуват взаимно, когато клиентите им използват други мрежи, ще 
бъдат ограничени до 2 евро на гигабайт. До 2027 г. те трябва да намалеят до 1 евро. Ако потребителите надвишават 
лимитите си по договора при роуминг, допълнителните такси не могат да са по-високи от тавана за роуминг на едро, се 
казва в регламента. 
 
3e-news.net 
 
√ Понижение с 4.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 417.05 лв. за MWh с ден за доставка 25 
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 417.05 лв. за MWh и обем от 88 173.60 MWh с ден за доставка 25 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 4.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 418.44 лв. за MWh, при количество от 46 513.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 660.30 MWh) е на цена от 415.65 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 270.7 лв. за MWh и количество от 3202.1 MWh. 
Най-ниската стойност от 254.38 лв. за MWh (3260.1 MWh) е отчетена за 02 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 664.79 лв. за 
MWh при количество от 3444.5 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 540.67 лв. за MWh (3563.7 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 442.48 лв. за MWh при количество от 3336.2 MWh. 
Спрямо стойността от 438.09 лв. (223.99 евро) за MWh за 24 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 25 март 2022 г. се понижава до 417.05 лв. за MWh (спад с 4.8 %) по данни на БНЕБ или 213.23 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 24 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 726.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 396.08 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                     MW 
АЕЦ     32,15%   2167 
КондензационниТЕЦ   45,26%   3050.83 
ТоплофикационниТЕЦ   5,26%   354.87 
ЗаводскиТЕЦ    1,92%   129.53 
ВЕЦ     0,51%   34.56 
МалкиВЕЦ    1,38%   93.32 
ВяЕЦ     1,55%   104.27 
ФЕЦ     11,35%   765.21 
Био ЕЦ      0,61%    40.78 
Товар на РБ        4518.18 
Интензитетът на СО2 е 409g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ Европейските енергийни борси задържат нивата от около 230 евро/мвтч при базовата енергия трети пореден ден 
Румънската OPCOM затвори при цена от 227,21 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 240,32 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 227,21 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 25 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 228,35 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 226,07 евро/мвтч. Най-високата цена от 339,90 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и 
тя ще бъде 130,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 60 488,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 25 март ще бъде 240,32 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 133,09 гвтч. Максималната цена ще бъде 352,74 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 145,97 евро/мвтч. 
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 25 март е 247,61 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 233,66 евро/мвтч. Най-високата цена от 339,90 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 
ч тя ще бъде 169,75 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 74 181,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 25 март на Словашката енергийна борса е 244,53 евро/мвтч. Най-високата цена в 
Братислава ще бъде в 20 ч и тя ще е 339,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 169,75 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 244,38 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 339,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 169,75 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 25 март е 252,17 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
243,60 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 59 988,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 339,90 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 14 ч тя ще бъде 188,27 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 244,38 евро/мвтч на 25 март. Пиковата цена ще бъде 233,66 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 481 358,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 339,90 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 169,75 евро/мвтч. 
 
√ Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕК няма да позволи да се плаща за руския газ в рубли 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че няма да допусне страните от Европейския съюз 
да плащат за руския газ в рубли, съобщава агенция Ройтерс. 
Според нея този вариант е неприемлив. Тя смята също така, че заплащането на Русия в рубли ще бъде нарушение на 
въведените от Европейския съюз санкции срещу Русия. 
„Това би било опит за заобикаляне на санкциите. Няма да позволим заобикаляне на нашите ограничения“, смята фон дер 
Лайен. 
В сряда, 23 март президентът на Русия Владимир Путин на съвещание с правителството заяви, че Москва ще премине 
към разплащане в рубли по сметките за доставките на газ за недружелюбните страни. Според него няма смисъл от 
заплащане на руските стоки за страните от Европейския съюз и САЩ в долари. Путин оправда това решение с 
репутацията на страната. 
 
Мениджър 
 
√ ЕЦБ: Войната ще нанесе удар по икономиката 
Руската инвазия в Украйна ще окаже съществено влияние върху икономическата активност и инфлацията чрез по-
високите цени на енергийните и на борсовите стоки, нарушаването на международната търговия и отслабването на 
доверието. Това пише в редовния Икономически бюлетин на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикуван на сайта 
на БНБ, пише БТА. 
Мащабът на тези последици ще зависи от развитието на конфликта, въздействието на текущите санкции и евентуални 
бъдещи мерки. Влиянието на руско-украинската война трябва да се оценява в контекста на стабилните базови условия за 
икономиката на еврозоната, подпомогнати от широката подкрепа на политиката. Възстановяването на икономиката е 
стимулирано от отслабващия ефект на варианта "омикрон" на коронавируса. Затрудненията в доставките показаха някои 
признаци, че намаляват, а пазарът на труда продължи да се подобрява. При базисния сценарий в макроикономическите 
прогнози на експертите на ЕЦБ от март 2022 г., който включва първоначална оценка на последиците от войната, 
прогнозата за растежа на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) беше ревизирана надолу в краткосрочен план като 
резултат от конфликта, пише в Икономическия бюлетин. 
Очаква се през 2022 година растежът в еврозоната все още да бъде стабилен, но темпът му да бъде по-бавен, от 
прогнозирания преди началото на войната. В макроикономическите прогнози на експертите от март се предвижда 5,4 на 
сто годишен растеж на БВП в реално изражение през 2021 г., 3,7 на сто през 2022 г., 2,8 на сто през 2023 г. и 1,6 на сто 
през 2024 г. В сравнение с декемврийските прогнози перспективите за 2022 г. и 2023 г. са преразгледани надолу. Това се 
основава на допускането, че сегашните прекъсвания в енергийните доставки и негативното въздействие върху 
доверието, свързано с конфликта, са временни, както и че глобалните вериги за доставки не са сериозно засегнати. 
При неблагоприятен сценарий, при който на Русия бъдат наложени по-строги санкции, водещи до известни смущения в 
световните вериги за създаване на стойност, по-високи енергийни разходи и някои временни съкращения на 
производството в еврозоната, както и до допълнителни финансови сътресения и по-трайна несигурност, растежът в 
еврозоната през 2022 г. ще бъде с 1,2 процентни пункта под този в базисния сценарий. Разликата през 2023 г. ще бъде 
ограничена, а през 2024 г. растежът ще бъде малко по-голям поради ефекта на догонване. 
В случай на "тежък сценарий", който освен характеристиките на неблагоприятния сценарий предполага и по-силна 
реакция на цените на енергийните стоки спрямо по-строги съкращения в предлагането и по-сериозна преоценка на 
финансовите пазари, растежът на БВП може да се окаже под този в базисния сценарий с 1,4 процентни пункта през 2022 
г. и с 0,5 процентни пункта през 2023 г., а през 2024 г. ефектът от догонването да бъде сравнително скромен. 
Инфлацията продължава изненадващо да се засилва поради неочаквано високите енергийни разходи. Повишението на  
цените обхвана всички сектори. Базисният сценарий за инфлацията в новите прогнози на експертите беше съществено 
ревизиран нагоре. Дългосрочните инфлационни очаквания по редица мерки отново се установиха на нивото на 
инфлационната цел на ЕЦБ. Управителният съвет смята, че съществува голяма вероятност инфлацията да се стабилизира 
около целевото равнище от 2 процента в средносрочен план. 
В макроикономическите прогнози на експертите от март 2022 г. се предвижда годишна инфлация от 5,1 на сто през 2022 
г., от 2,1 на сто през 2023 г. и от 1,9 на сто през 2024 г. – съществено над равнището в предишните, декемврийски, 
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прогнози, особено за 2022 г. В алтернативни сценарии за икономическите и финансовите последици от войната 
икономическата активност би могла да отслабне значително при по-рязко поскъпване на енергийните и борсовите стоки 
и при по-сериозно влошаване на условията на търговия и на нагласите. Инфлацията може да стане значително по-висока 
в близко бъдеще. Въпреки това всички сценарии още предвиждат тя постепенно да се понижава и да се установи на ниво 
около 2 на сто – целевата инфлация за 2024 г. 
Въз основа на актуализирана оценка на перспективите за инфлацията и предвид несигурната обстановка Управителният 
съвет на ЕЦБ преразгледа графика за нетните покупки на активи за следващите месеци. Месечно нетните покупки на 
активи ще възлязат на 40 млрд. евро през април, на 30 млрд. евро през май и на 20 млрд. евро през юни. 
 
√ Разнопосочна търговия на фондовите борси в Европа 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха смесени резултати в ранната търговия в 
четвъртък на фона на продължаващите опасения относно икономическите последици от кризата в Украйна, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,2 пункта, или 0,26%, до 452,83 пункта. Немският показател DAX се 
понижи със 71,24 пункта, или 0,5% до 14 212,41 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 4,52 
пункта, или 0,06%, до 7 465,15 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 5,38 пункта, или 0,08%, до 6 586,81 
пункта. 
Цените на газа в Европа се повишиха, след като руският президент Владимир Путин каза, че страната ще търси плащане в 
рубли за газ, продаден на „неприятелски“ страни. Руският газ представлява около 40% от общото потребление в Европа и 
този ход вероятно ще изостри енергийната криза в региона и ще увеличи инфлационния натиск. 
„Икономически погледнато, Европа току-що навлезе в нова и рискова фаза на войната в Украйна“, каза Клифърд Бенет, 
главен икономист в ACY Securities. 
Нервността на пазара е видима. Инвеститорите се насочиха към сектори като тези на потребителски стоки и комуналните 
услуги, които обикновено страдат по-малко при икономически кризи. 
„Заповедта на Путин може да послужи за вдигане на цените на енергията, като същевременно с това може да постави 
под въпрос санкциите срещу централната банка на Русия и да повлияе на политическите решения на ЕС“, казаха 
стратезите от екипа за глобално управление на богатството на UBS. 
Притесненията относно по-строгите санкции срещу Русия се засилиха, след като президентът на САЩ Джо Байдън 
пристигна в Брюксел за срещи на НАТО, Г-7 и Европейския съюз. Досега санкциите доведоха до покачване на цените на 
суровините заради опасенията от недостиг на доставки. 
Общият европейски индекс SXEP на компании от петролния и газов сектор се повиши с 1,01% до двумесечен връх. От 
началото на годината той напредна с около 14%. 
Водещият индекс MOEX на Mосковската фондова борса се повиши с 5,49%, след като търговията бе подновена след 
едномесечно спиране. Фондовата борса на страната спря да работи от  25 февруари, след като предходният ден бе 
регистриран мащабен срив на фона на началото на руската инвазия в Украйна. 
Акциите на Renault поевтиняха с 2,73%, след като автомобилният производител съобщи, че ще преустанови дейността в 
завода си в Москва. 
Цената на книжата Daimler Truck нарасна с 6,75%,, след като компанията обяви, че очаква слабо въздействие върху 
бизнеса си през 2022 г. от пандемията COVID-19 и инвазията на Русия в Украйна. Фирмата също така прогнозира ръст на 
приходите от най-малко 14%. 
Акциите на  британския търговец на дребно на дрехи Next поевтиняха с 5,41%, след като компанията намали прогнозата 
си за продажби и печалба за 2022-23 г. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в сряда, следвайки повишението на цените на петрола и 
подновените опасения за инфлацията, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 448,96 пункта, или 1,29%, до 34 358,5 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 55,37 пункта, или 1,23%, до 4 456,24 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 186,21 пункта от стойността, или 1,32%, завършвайки сесията при ниво от 
13 922,6 пункта. 
Вниманието на търговците продължава да е насочено към ситуацията в Украйна, като президентът на страната 
Володимир Зеленски призова за по-голям натиск върху Русия. 
Цените на петрола се повишиха през деня, като американският суров петрол WTI поскъпна с около 5%, а сортът Брент – с 
над 5%. 
Доходността на 10-годишните американски държавни облигации надмина прага от 2,41% при най-високото си ниво в 
сряда – равнище, което не е виждано от май 2019 г. Доходността се повиши от началото на седмицата, след като 
председателят на Федералният резерв Джером Пауъл обеща да предприеме агресивни мерки срещу инфлацията. 
Миналата седмица Фед повиши основния лихвен процент с 25 базисни пункта до диапазона от 0,25% до 0,50%. Това бе 
първото увеличение на лихвите на централната банка от 2018 г. насам. 
„Пазарите все още опитват да намерят опора. Много е трудно да преценим как по-високите лихви ще окажат влияние 
върху инфлацията, икономиката и растежа на корпоративните печалби. Към тази неяснота се добавя и войната, която 
ограничава петролните дсотавки“, коментира Джак Аблин, главен инвестиционен директор на Cresset Capital. 
Акциите на енергийните компания отново напреднаха на фона на поскъпването на петрола. Цените на книжата на Hess и 
Diamondback Energy се повишиха съответно с 4,59% и 3,85%. 
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Акциите на General Mills поскъпнаха с 2,49%, след като производителят на храни обяви по-добра от очакваното печалба 
за тримесечието и повиши прогнозите си за цялата година. 
В същото време акциите на Adobe поевтиня с 9,3%, след като компания прогнозира по-ниска от очакваното печалба и 
приходи през второто си фискално тримесечие. 
„Днес пазарите си взеха глътка въздух, но това всъщност показва, че акциите имат способността да продължат да се 
движат по-високо“, каза Джеф Килбърг, главен инвестиционен директор на Sanctuary Wealth, в сряда. 
И трите водещи индекса са на път да завършат месеца с ръст от повече от 1%. S&P 500 възстанови загубите си, след като 
Русия нахлу в Украйна през февруари. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък на фона на 
волатилна търговия, предаде Си Ен би си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 70,23 пункта, или 0,25%, до 28 110,39 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 20,77 пункта, докато по-малкият индекс Shenzhen 
Composite записа спад от 18,86 пункта, или 0,87%, до 2 144,34 пункта. Хонконгският показател Hang Seng изтри 208,13 
пункта от стойността си, или 0,94%, завършвайки сесията при ниво от 21 945,95 пункта. Акциите на технологичните 
гиганти Tencent, Alibaba и NetEase поевтиняха съответно с 5,91%, 3,23% и 2,05%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете спад от 5,39 пункта, или 0,2%, до 2 729,66 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 9,2 пункта, или 0,12%, до 7 387,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 3,04 пункта, или 0,51% до 597,69 пункта. BGBX40 се понижи с 0,95 пункта, или 0,68%, до 138,71 пункта. 
BGTR30 изтри 3,75 пункта, или 0,53%, до 699,06 пункта. BGREIT се понижи с 0,39 пункта, или 0,23%, до 171,11 пункта. 
 
√ Еврото прескочи прага от 1,10 долара 
Курсът на еврото в междубанковата търговия във Франкфурт укрепна и днес отново премина над прага от 1,10 долара, 
съобщават германски финансови издания.  
Единната европейска валута се разменяше за 1,1030 долара тази сутрин.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0978 долара за едно евро. 
 
√ Колко зависим е светът от зърното на Украйна и Русия  
И Украйна, и Русия са едни от най-големите износители на храни в света. Какви ще са последствията от войната 
върху глобалните хранителни доставки, става ясно от данните, събрани от Хана Ричи, старши научен сътрудник и 
изследовател в Our World In Data. Тя е с докторска степен по геонауки в Университета в Единбург. В статията си, 
публикувана на страницата на неправителствената организация, Ричи  пише, че Украйна е един от най-големите 
участници в Световната програма по прехраната на ООН (WFP), която предоставя хранителна помощ на страни в 
криза. Ръководителят ѝ Дейвид Бийзли изчислява, че страната осигурява 40% от пшеницата. Но войната обърна 
този поток – сега украинците се нуждаят от храна и Световна програма по прехраната (WFP) работи за това. 
Войната в Украйна може да има дълбоко въздействие върху глобалните доставки на храна, което ще компрометира 
продоволствената сигурност в целия свят и ще предизвика глад. Добрата новина е, че все още има време да се овладее 
кризата. По-надолу представям данни, от които ще разберем мащаба на кризата и кои са държавите, зависими от 
доставките на храни от Украйна. 
Украйна и Русия са сред най-големите износители на зърнени култури и масла в света 
Украйна и Русия играят важна роля на световните пазари на храни. Те са нетен износител на пшеница, царевица и 
ечемик. Украйна и Русия са водещи износители на слънчогледово олио. Някои страни, като Индия например, разчитат 
изцяло на този внос, за да осигурят вътрешните доставки. 
Графиките по-надолу дават представа за приноса на двете страни към световното производство и износ на храни. Делът 
на Украйна и Русия в глобалния износ на пшеница е една четвърт, а на царевица и ечемик – една пета. Двете страни са 
източник на почти две трети от търгувания обем със слънчогледово олио, като само Украйна държи почти половината от 
световния износ. 
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Кои страни са най-зависими от вноса на храни от Украйна и Русия? 
Потенциалното въздействие от намаленото производство на храни в Украйна и Русия няма да се усещат еднакво 
навсякъде. Най-уязвими ще бъдат онези страни, които внасят директно от тях. Цените на храните се покачват, което 
означава, че не само те ще бъдат засегнати, но и всички нетни вносители на зърно. 
За да идентифицираме най-уязвимите държави, които вероятно ще се нуждаят от помощ през следващите месеци, 
събрахме данни за вноса на тези ключови култури. От картата става ясно кои страни внасят най-много пшеница, 
царевица, ечемик или слънчогледово масло; кои държави внасят от Украйна и/или Русия; и колко са зависими от вноса 
за вътрешни доставки. 
Близкият изток и Северна Африка до голяма степен разчитат на внос на пшеница от Украйна и Русия. Повече от две трети 
е вносът от там в Египет, Либия и Ливан. Що се отнася до царевицата, зависимостта от Украйна и Русия има още по-голям 
географски обхват – зависими са много страни от Източна Азия и Европа. Данните за производството, местното 
предлагане и внос са взети от Организацията на ООН по прехраната и земеделието (FAO). 
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√ Петролът се насочва към седмичен ръст 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, предаде Ройтерс. 
Опасенията за доставките намаляха, тъй като ЕС остава разединен по темата за налагането на петролно ембарго на Русия, 
предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,42 долара, или 0,35%, до 119,5 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,22 долара, или 0,20%, до 112,6 долара за барел. Двата сорта 
поевтиняха съответно с 2,1% и 2,3% предходната сесия. Те са на път да запишат първи седмичен ръст от три седмици, 
като Брентът върви към седмично повишение от 10%, а WTI – от 7%. За тези резултати допринесоха опасенията от 
проблеми с доставките и възможността за бойкот на руския петрол от страна на ЕС.  
Източници от ОПЕК казаха, че официални лица смятат, че възможна забрана на Европейския съюз за вноса на петрол от 
Русия ще навреди на европейските потребители и че групата е предала опасенията си на Брюксел. 
Докато Съединените щати и Великобритания вече забраниха вноса на руски енергийни продукти, подобно действие 
представлява предизвикателство за ЕС, който разчита на Русия за 40% от своя газ. 
Наказателни мерки срещу Русия бяха наложени след началото на инвазията й в Украйна миналия месец,. 
Притесненията за доставките също се засилиха, след като терминал на Кacпийcĸият тpъбoпpoвoдeн ĸoнcopциyм (СРС) на 
руското черноморско крайбрежие спря износа нa пeтpoл, след като беше повреден от голяма буря. 
От Казахстан заявиха, че очакват терминалът, който тpaнcпopтиpa ĸaзaxcтaнcĸи и pycĸи пeтpoл дo мeждyнapoднитe 
пaзapи, да възобнови доставката на суров петрол в рамките на един месец. Оттам добавиха, че може да пренасочат част 
от петрола към танкери в Каспийско море и тръбопроводи, отиващи към Самара в Русия и към Китай. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Сега - Нов арест на Борисов - след еврокорекция на атаката 
в. 24 часа – Търсим спешно изтребители втора ръка, за да се пазим 
в. Труд - Бойко Борисов: Арестуваха ме за реклама 
в. Телеграф - Крадат по 3 украински коли на ден  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Европрокурори потърсили Божков - отговаря от Дубай, но не казва има ли нови доказателства 
в. 24 часа - Бензинът пали нов огън 
в. Труд - Шефката на спецпрокуратурата с писмо до парламента: Дайте списък кого да разследваме и кого не 
в. Труд - НАТО изпраща 900 военнослужещи в България 
в. Телеграф - Викат Борисов в прокуратурата 
в. Телеграф - Готвят 20 000 ученици за ресторанти и хотели 
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Водещи интервюта 
в. Сега – Бойко Рашков: Борисов и Божков трябва да се разследват като организирана престъпна група 
в. 24 часа - Велизар Шаламанов, бивш зам.-министър на отбраната: Клубът ни в "Да, България" държи на принципите, с 
които тя бе създадена, и във властта да се усеща, че има такава партия 
в. Труд - Любен Дилов-син, депутат от ГЕРБ-СДС и почетен председател на "Гергьовден", пред Труд: Просто Киро, просто 
си върви. С мир! 
в. Телеграф - Проф. Радостина Александрова, вирусолог към БАН: Covid-19 обърка графика на грипа 
Водещи анализи  
в. Сега - 6 поуки от ареста на Бойко Борисов 
в. Сега - Както е тръгнало, България ще даде на Украйна водни пистолети 
в. 24 часа - Реалните цени за лечение вече са в пъти над клиничните пътеки - как да се запълни разликата 
в. Труд - Прецедентите и светът 
в. Телеграф - Кой ни връща в мутренските години с откупите 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- Министър Надежда Йорданова: За правовата държава, отговорността и нуждата от диалог. 
- За ескалиралото напрежение между институциите и ходовете на властта – анализ на Евелина Славкова и Слави 

Василев 
- Позиции и решения на НАТО и ЕС за войната в Украйна – коментар на бившия външен министър Ивайло Калфин 
- Кой ще управлява БНБ – в студиото депутатът от Продължаваме промяната - Александър Ракшиев 

 

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

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

