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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Не сме виждали план за заместване на количествата руски природен газ 
Европа реши да сключи огромна сделка със САЩ за купуването на втечнен газ - договорени са поне 15 милиарда кубични 
метра газ допълнително до края на годината. Подробностите оттук нататък как ще се случи процесът, предстои да 
разберем. Крие ли това рискове за българската индустрия? Защо бизнес организациите смятат, че България няма план за 
диверсификация? И може ли бежанската вълна у нас да увеличи сивия сектор? Тези въпроси в "Бизнес.БГ" коментира 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Практически може да се осъществят покупки с рубли. Въпросът е какво ще бъде решението и докъде могат да стигнат 
страните като проява на твърдост и неотстъпчивост, смята Велев. Той припомни, че сме имали такива отношения и в 
началото на 90-те години, когато се е търгувало с валути, включително и бартерни сделки. 
Ние искаме яснота и предвидимост за следващата година. Ако няма да се подновява договора с "Газпром" трябва да 
знаем с какво ще заместим тези количества природен газ. Не сме виждали план - първо откъде са количествата, 
второ имаме ли маршрути и трето на каква цена. 
Преди да имаме ясен, алтернативен план за диверсификация и за замяна на маршрути и поносимост на цената, не би 
следвало да правим изказвания, допълни той. 
Около 2-2,5% е делът на сивия сектор в бизнеса у нас, обясни Велев. Той е категоричен, че работодателите не са против 
увеличаването на минималната работна заплата. 
Ние не сме против увеличаването на минималната работна заплата, а сме против увеличаването по такъв начин - 
административно, еднакво за всички икономически дейности. Минималната работна заплата нараства с малко 
повече от 9%. Проблемът е в това, че има голяма диференция в средните възнаграждения по икономически 
дейности. Например, в туризма е 1000, в айти сектора - 4000, обясни Велев. 
По думите му, не е логично минималната заплата да е еднаква и за двата сектора. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ "България ви иска": Как бежанците от Украйна могат да запълнят липсата на кадри у нас 
Украинските бежанци могат да запълнят липсващите от години кадри в много от отраслите у нас. Как - това беше една от 
дискусиите на форума в Пловдив на платформата "България ви иска", който среща бизнеса с търсещи работа българи. 
Над 30 компании представиха възможностите за работа и кариерно развитие в Конгресния център на Пловдивския 
панаир. 
Това събитие е насочено към всички българи в България. Но българите, които са по света и при които ще отидем 
наесен, трябва да следят нашата платформа, за да се запознаят подробно с кампанията ни ДНКарта – билет за 
завръщане. И ще видят допълнителните стимули, извън заплатите, които компаниите ще предлагат на българи, 
за да се приберат в страната, обясни Андрей Арнаудов, организатор на форума „Живот и кариера – защо в 
България?“. 
Лекторският панел беше посветен на мотивацията на младите хора да останат в България. 
Заплащането в България в нашия бранш е поне толкова добро,колкото е в Западна Европа, така че в България IT 
специалистите специално могат да се развият страхотно, по-добре, отколкото на много други места, заяви 
Димитър Караиванов, IT специалист. 
В момента у нас има недостиг на над 200 000 специалисти и работници както в IT сектора, машиностроенето и 
електротехниката, така и в сферата на туризма, селското стопанство, строителството, отчитат от Асоциацията на 
индустриалния капитал. И посочват, че това може да бъде преодоляно, като в пазара на труда се включат и емигранти от 
Украйна, а бизнесът се възползва по-активно от механизма за заявяване на работни места. 
Чрез Агенцията по заетостта е създаден механизъм за заявяване на работни места, подходящи за емигранти, за 
заявяване на готовност за настаняване на емигранти. Процедурата е добре обяснена. Българските предприятия 
могат да са по-активни. В момента – да, има разколебаване предвид нарушени вериги на доставки, това е временно 
и сега трябва да се инвестира в хора, каза Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
Днес страната ни е в челната тройка по ръст на доходите в Европа и става все по-добро място за кариера, споделиха още 
организаторите на форума „Живот и кариера – защо в България?“. 
 
 

https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
https://bntnews.bg/news/vasil-velev-aikb-ne-sme-vizhdali-plan-za-zamestvane-na-kolichestvata-ruski-priroden-gaz-1189795news.html
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Novini.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Не сме виждали план за заместване на количествата руски природен газ 
"Ние искаме яснота и предвидимост за следващата година. Ако няма да се подновява договора с "Газпром" трябва да 
знаем с какво ще заместим тези количества природен газ. Не сме виждали план - първо откъде са количествата, второ 
имаме ли маршрути и трето на каква цена", това каза пред БНТ шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. 
"Преди да имаме ясен, алтернативен план за диверсификация и за замяна на маршрути и поносимост на цената, не би 
следвало да правим изказвания", допълни той. 
"Около 2-2,5% е делът на сивия сектор в бизнеса у нас", обясни Велев. Той бе категоричен, че работодателите не са 
против увеличаването на минималната работна заплата. 
"Ние не сме против увеличаването на минималната работна заплата, а сме против увеличаването по такъв начин - 
административно, еднакво за всички икономически дейности. Минималната работна заплата нараства с малко повече от 
9%. Проблемът е в това, че има голяма диференциация в средните възнаграждения по икономически дейности. 
Например, в туризма е 1000, в IТ сектора - 4000", обясни Велев. 
По думите му не е логично минималната заплата да е еднаква и за двата сектора. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Около 2-2,5% е делът на сивия сектор в бизнеса у нас 
Около 2-2,5% е делът на сивия сектор в бизнеса у нас, заяви пред БНТ шефът на Индустриалния капитал в България Васил 
Велев. Той е категоричен, че работодателите не са против увеличаването на минималната работна заплата. 
Ние не сме против увеличаването на минималната работна заплата, а сме против увеличаването по такъв начин - 
административно, еднакво за всички икономически дейности. Минималната работна заплата нараства с малко повече от 
9%. Проблемът е в това, че има голяма диференция в средните възнаграждения по икономически дейности. Например, в 
туризма е 1000, в айти сектора - 4000, обясни Велев. 
По думите му, не е логично минималната заплата да е еднаква и за двата сектора. 
Практически може да се осъществят покупки с рубли. Въпросът е какво ще бъде решението и докъде могат да стигнат 
страните като проява на твърдост и неотстъпчивост, заяви Велев. Той припомни, че сме имали такива отношения и в 
началото на 90-те години, когато се е търгувало с валути, включително и бартерни сделки. 
Ние искаме яснота и предвидимост за следващата година. Ако няма да се подновява договора с "Газпром" трябва да 
знаем с какво ще заместим тези количества природен газ. Не сме виждали план - първо откъде са количествата, второ 
имаме ли маршрути и трето на каква цена. 
Преди да имаме ясен, алтернативен план за диверсификация и за замяна на маршрути и поносимост на цената, не би 
следвало да правим изказвания, допълни той. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Може да се осъществяват покупки в рубли 
Ние не сме против увеличаването на минималната работна заплата, а против начина, по който се прави  
"Практически може да се осъществят покупки с рубли. Въпросът е какво ще бъде решението и докъде могат да стигнат 
страните като проява на твърдост и неотстъпчивост, смята Велев. Той припомни, че сме имали такива отношения и в 
началото на 90-те години, когато се е търгувало с валути, включително и бартерни сделки". 
Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред БНТ. 
"Ние искаме яснота и предвидимост за следващата година. Ако няма да се подновява договора с "Газпром" трябва да 
знаем с какво ще заместим тези количества природен газ. Не сме виждали план - първо откъде са количествата, второ 
имаме ли маршрути и трето на каква цена. 
Преди да имаме ясен, алтернативен план за диверсификация и за замяна на маршрути и поносимост на цената, не би 
следвало да правим изказвания", допълни той. 
Около 2-2,5% е делът на сивия сектор в бизнеса у нас, обясни Велев. Той е категоричен, че работодателите не са против 
увеличаването на минималната работна заплата. 
Ние не сме против увеличаването на минималната работна заплата, а сме против увеличаването по такъв начин - 
административно, еднакво за всички икономически дейности. Минималната работна заплата нараства с малко повече от 
9%. Проблемът е в това, че има голяма диференция в средните възнаграждения по икономически дейности. Например, в 
туризма е 1000, в айти сектора - 4000, обясни Велев. 
По думите му, не е логично минималната заплата да е еднаква и за двата сектора. 
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнесът каза думата си за договора с "Газпром" 
Искаме яснота и предвидимост за следващата година. Ако няма да се подновява договорът с "Газпром" трябва да знаем 
с какво ще заместим тези количества природен газ. Не сме виждали план - първо откъде са количествата, второ имаме ли 



3 

 

маршрути и трето на каква цена, попита в интервю за БНТ шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев. 
Преди да имаме ясен, алтернативен план за диверсификация и за замяна на маршрути и поносимост на цената, не би 
следвало да правим изказвания, допълни Велев по повод обявеното от правителството намерение. 
Практически може да се осъществят покупки с рубли, както ще иска руската страна по заповед на президента Владимир 
Путин. Въпросът е какво ще бъде решението и докъде могат да стигнат страните като проява на твърдост и 
неотстъпчивост, смята Велев. Той припомни, че сме имали такива отношения и в началото на 90-те години на миналия 
век, когато се е търгувало с валути, включително и бартерни сделки. 
Около 2-2,5% е делът на сивия сектор в бизнеса у нас, съобщи Васил Велев. Той е категоричен, че работодателите не са 
против увеличаването на минималната работна заплата. 
Ние не сме против увеличаването на минималната работна заплата, а сме против увеличаването по такъв начин - 
административно, еднакво за всички икономически дейности. Минималната работна заплата нараства с малко повече от 
9%. Проблемът е в това, че има голяма диференциация в средните възнаграждения по икономически дейности. 
Например, в туризма е 1000, в IT сектора - 4000, обясни Велев. По думите му не е логично минималната заплата да е 
еднаква и за двата сектора. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Около 2-2,5% е делът на сивия сектор в бизнеса у нас  
Около 2-2,5% е делът на сивия сектор в бизнеса у нас, заяви пред БНТ шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. Той е категоричен, че работодателите не са против увеличаването на минималната работна 
заплата. 
Ние не сме против увеличаването на минималната работна заплата, а сме против увеличаването по такъв начин - 
административно, еднакво за всички икономически дейности. Минималната работна заплата нараства с малко повече от 
9%. Проблемът е в това, че има голяма диференция в средните възнаграждения по икономически дейности. Например, в 
туризма е 1000, в айти сектора - 4000, обясни Велев. 
По думите му, не е логично минималната заплата да е еднаква и за двата сектора. 
Практически може да се осъществят покупки с рубли. Въпросът е какво ще бъде решението и докъде могат да стигнат 
страните като проява на твърдост и неотстъпчивост, заяви Велев. Той припомни, че сме имали такива отношения и в 
началото на 90-те години, когато се е търгувало с валути, включително и бартерни сделки. 
Ние искаме яснота и предвидимост за следващата година. Ако няма да се подновява договора с "Газпром" трябва да 
знаем с какво ще заместим тези количества природен газ. Не сме виждали план - първо откъде са количествата, второ 
имаме ли маршрути и трето на каква цена. 
Преди да имаме ясен, алтернативен план за диверсификация и за замяна на маршрути и поносимост на цената, не би 
следвало да правим изказвания, допълни той. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Не сме виждали план за заместване на количествата руски природен газ 
Преди да имаме ясен алтернативен план за диверсификация и за замяна на маршрути и поносимост на цената, не би 
следвало да правим изказвания, коментира шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България  
Европа реши да сключи огромна сделка със САЩ за купуването на втечнен газ - договорени са поне 15 милиарда кубични 
метра газ допълнително до края на годината. Подробностите оттук нататък как ще се случи процесът, предстои да 
разберем. Крие ли това рискове за българската индустрия? Защо бизнес организациите смятат, че България няма план за 
диверсификация? И може ли бежанската вълна у нас да увеличи сивия сектор? Тези въпроси в "Бизнес.БГ" по БНТ 
коментира шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Практически може да се осъществят покупки с рубли. Въпросът е какво ще бъде решението и докъде могат да стигнат 
страните като проява на твърдост и неотстъпчивост, смята Велев. Той припомни, че сме имали такива отношения и в 
началото на 90-те години, когато се е търгувало с валути, включително и бартерни сделки. 
Ние искаме яснота и предвидимост за следващата година. Ако няма да се подновява договора с "Газпром", трябва да 
знаем с какво ще заместим тези количества природен газ. Не сме виждали план - първо откъде са количествата, второ 
имаме ли маршрути и трето на каква цена. 
Преди да имаме ясен алтернативен план за диверсификация и за замяна на маршрути и поносимост на цената, не би 
следвало да правим изказвания, допълни той. 
Около 2-2,5% е делът на сивия сектор в бизнеса у нас, обясни Велев. Той е категоричен, че работодателите не са против 
увеличаването на минималната работна заплата. 
Ние не сме против увеличаването на минималната работна заплата, а сме против увеличаването по такъв начин - 
административно, еднакво за всички икономически дейности. Минималната работна заплата нараства с малко повече от 
9%. Проблемът е в това, че има голяма диференция в средните възнаграждения по икономически дейности. Например, в 
туризма е 1000, в АйТи сектора - 4000, обясни Велев. 
По думите му, не е логично минималната заплата да е еднаква и за двата сектора. 
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Novini 24/7 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Не сме виждали план за заместване на количествата руски природен газ  
"Ние желаеме изясненост и предвидимост за идната година. Ако няма да се възобновява контракта с " Газпром " би 
трябвало да знаем с какво ще заместим тези количества природен газ. Не сме виждали проект - първо от кое място са 
количествата, второ имаме ли направления и трето на каква цена", това сподели пред Българска национална телевизия 
шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
"Преди да имаме явен, различен проект за диверсификация и за подмяна на направления и търпимост на цената, не би 
следвало да вършим изявления ", добави той. 
"Около 2-2,5% е делът на сивия бранш в бизнеса у нас", изясни Велев. Той бе безапелационен, че работодателите не са 
срещу увеличението на минималната работна заплата. 
"Ние не сме срещу увеличението на минималната работна заплата, а сме срещу увеличението по подобен метод - 
административно, еднообразно за всички стопански действия. Минималната работна заплата нараства с малко повече от 
9%. Проблемът е в това, че има огромна диференциация в междинните хонорари по стопански действия. Например, в 
туризма е 1000, в IТ бранша - 4000", изясни Велев. 
По думите му не е разумно минималната заплата да е идентична и за двата бранша. 
 
БГ Предприемач 
 
√ Асоциацията на организациите на работодателите в България настоява за подновяване на договора с ГАЗПРОМ 
„Считаме, че българската държава е длъжна да осигури енергийната сигурност на страната, след като България се оказва 
единствена в ЕС с изтичащ договор за доставка на природен газ от „Газпром Експорт“ ООО. 
Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР) се обърна с писмо до премиера Кирил Петков с 
настоятелно обосновано искане за подновяване на дългосрочния договор за доставка на природен газ с ГАЗПРОМ. 
В писмото се изразява притеснението на работодателските организации от изявленията в медиите от членове на 
правителството, че няма да се преговаря с „Газпром“. И се настоява решенията, които взима правителството относно 
сигурността на енергийните доставки, да бъдат и икономически обосновани., защото несигурността на доставките на 
природен газ, както и непредвидимостта относно ценообразуването ще окажат негативно въздействие както върху 
битовия потребител и промишлеността, така и върху цялата икономика на страната. 
„Бихме искали да подчертаем, че напълно подкрепяме идеята за диверсифициране на газовите маршрути и доставки, но 
смятаме, че от ключово значение е сигурността и непрекъсваемостта на доставките при запазване на 
конкурентоспособността на българската икономика. 
Считаме, че българската държава е длъжна да осигури енергийната сигурност на страната, след като България се оказва 
единствена в ЕС с изтичащ договор за доставка на природен газ от „Газпром Експорт“ ООО. 
Намираме за задължително общественият доставчик да предприеме действия за подновяване на дългосрочния договор, 
чрез писмо за предоставяне на условия за нов договор, което не отменя действия за резервиране на капацитет и 
доставки от алтернативни източници. 
Намираме за необходимо „Булгаргаз“ ЕАД да предприеме действия за директно участие в регионалния газов пазар чрез 
лицензиране в газовите борси на Балканите и ЕС и превръщането му в реален търговец на природен газ, работещ в 
интерес на българските потребители. 
Писмото е подписано от Добри Митрев, председател на УС на БСК, и председател на АОРБ за 2022 г., по поръчение на 
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 
Писмото можете да прочетете ТУК… 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Среща на лидерите на НАТО от Югоизточна Европа у нас 
Премиерите на Румъния, Република Северна Македония и Черна гора – Николае Чука, Димитър Ковачевски и Здравко 
Кривокапич, пристигат в България по покана на министър-председателя Кирил Петков на среща на лидери на държави 
членки на НАТО от Югоизточна Европа. 
Отраженията върху региона от войната в Украйна е основна тема на срещата. Лидерите ще обсъдят последиците в 
сферите на сигурността, енергетиката и икономиката. 
Акцент е засилване на координацията и сътрудничеството в Югоизточна Европа за преодоляване на общите 
предизвикателства. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1xs9Tm6KoJ6GjYn8h7Y0j20L8frEHRDkf/view?usp=sharing


5 

 

√ Министър Денков: Образователната ни система е готова да приеме до 63 000 украински ученици 
С новата заповед на здравното министерство отпадат всички мерки в училищата, това означава, че всички ученици 
трябва да се върнат изцяло в клас, освен тези, които подадат молба за индивидуално обучение. Това заяви министърът 
на образованието акад. Николай Денков в "Денят започва" с Георги Любенов. 
"Очакваме да стартираме нормалния учебен процес без пандемия. Ако бъдат въведени допълнителни мерки, ще има 
време за реакция през ваканцията, но за момента всичко отпада. За нас беше ключово да минем през последната 
вълна максимално меко, единствено между двата срока дадохме почивка на учителите и учениците. В случая не 
мисля, че можеше да мине по-добре", смята министърът. 
Образователното министерство ще предложи началото на учебната година да бъде 7 септември, но първо трябва да се 
направи подходящата организация за учителите, подчерта той. 
Към петък са подадени 365 молби от украински ученици, от тях близо 100 вече са записани в български училища. 
Образователната ни система има готовност да приеме до 63 000 украински ученици. 
"Проблемът е, че тези хора още не са решили какво да правят, тяхната мечта е да се върнат обратно и да си 
възстановят живота. Тепърва ще се развива този процес, ние сме готови за хиляди деца, които искат да се включат 
в нашата образователна система", обясни министър Денков. 
Основното препятствие с украинските ученици е имунизационният календар, който е различен от българския, обясни 
акад. Денков. Затова просветното и здравното министерство са се разбрали, че децата ще влизат в училище след като 
получат необходимите ваксини. 
До края на тази година няма да има промяна в учебните графици, ще се използват последните две седмици на юни за 
работа с учениците. С приемането на бюджета средствата за образование бяха повишени около 550 млн. лв. 
"Това са парите за образованието, те няма да се променят. Правим разчет за това какви допълнителни средства 
ще ни трябват за приемане на украинските деца. Зависи как се развие войната, дали ще има съществено увеличение 
на броя на децата. Ако останем на това ниво, на което сме в момента, прекрояване на бюджета в нашата сфера 
няма да има. Ако ситуацията се затегне месеци наред, може и да се наложи актуализиране", каза Денков. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Нов кръг преговори между Киев и Москва 
В Турция ще се проведе следващият кръг от преки преговори между представителите на Русия и Украйна. 
Това съобщи говорителят на турския президент Реджеп Ердоган. Срещата между преговорните делегации ще се състои в 
Истанбул. 
Преговорите се случват след разговори между президентите Ердоган и Путин, в хода на които турският държавен глава е 
подчертал необходимостта от прекратяване на огъня и установяване на мир между Русия и Украйна възможно най-
скоро, както и от подобряване на хуманитарната ситуация в региона. 
Украйна е готова да обсъди приемане на неутралитет като част от мирно споразумение с Русия, заяви президентът 
Володимир Зеленски в онлайн интервю с руски журналисти от независими медии. А медийният регулатор в Москва 
забрани на руските медии да го излъчват и обяви, че започва разследване срещу участвалите издания. 
По-късно, в среднощно видеопослание, Зеленски каза, че Москва се страхува от интервюто му, добави, че предстои 
напрегната седмица в дипломатически план и благодари на десетките градове, в които през почивните дни се проведоха 
шествия и концерти в подкрепа на Украйна. 
 
БНР 
 
√ Никола Минчев е на среща с колегите си от ЕС в Словения 
Политиките за извънредни ситуации и ролята на Европейския съюз като гарант за стабилността, сигурността и 
просперитета, са темите, по които ще дискутират председателите на парламенти на страните от Евросъюза на форум в 
Словения. 
Страната ни ще бъде представена от председателя на Народното събрание Никола Минчев. 
 
√ Средно петима безработни се конкурират за едно работно място в страната 
Средно петима безработни се конкурират за едно свободно работно място в страната, сочат най-новите данни на 
Агенцията по заетостта. Най-голяма е конкуренцията в област Монтана, където за една свободна позиция се 
надпреварват 17 души, а най-малка в София-град - двама. 
При средно равнище на безработицата от 4,9 процента, в 17 области на страната тя е по-висока, като рекордьор е Видин 
с 11,6 на сто. 
Най-ниска традиционно е безработицата в София-град - 1,5 на сто, и в Габрово - 3,2 процента. 
За сравнение, през същия период на миналата година безработицата е била 7 на сто в цялата страна и за едно свободно 
работно място са се конкурирали осем безработни. 
Най-силна е била конкуренцията във Видин - 18 души. Отново в 17 области на страната равнището на безработицата е 
било по-високо от средното, като Видин е първенец с 14,3 на сто. 
 
√ Шефът на здравната комисия в НС: И след 1 април ще се носят маски  
"Ще трябва да носим маски на закрито и в градския транспорт и след отпадане на епидемичната обстановка." Това каза 
пред бТВ председателят на комисията по здравеопазване в парламента - доц. Антон Тонев. 

https://bntnews.bg/news/ministar-denkov-obrazovatelnata-ni-sistema-e-gotova-da-prieme-do-63-000-ukrainski-uchenici-1189759news.html
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"Ще се наложат промени в закона, за да останат маските в обществените места и без епидемична обстановка, както и да 
може по места да се въвеждат част от мерките, с които сме свикнали", обясни още той. 
От началото на епидемията от COVID-19 през 2020 година страната ни първоначално бeше в извънредно положение, 
което впоследствие беше заменено от извънредната епидемична обстановка, която беше многократно удължавана до 
този момент. Последният срок на извънредната епидемична обстановка е до 31 март и повече няма да бъде удължаван. 
Доц. Тонев добави, че няма да има карантина за контактните лица, но ще има особеност. 
"Директори на РЗИ в зависимост от регионалната обстановка и регионалната ситуация ще могат да налагат в конкретни 
случаи това правило за контактните, Болните продължават да се лекуват по досега установения ред", каза още Тонев. 
Той заяви, че подкрепя решението за непродължаване на епидемичната обстановка хибридния му вариант: 
„Първо, за да покажем на обществото, че ние вярваме на данните, които получаваме от нашата здравна система и при 
положение, че те показват едно справяне с това заболяване. Данните от международната здравна общност показват, че в 
момента няма новооткрити варианти на коронавируса. Стъпвайки върху тази позитивна информация, подкрепяме 
решението на Министерство на здравеопазването и на Министерски съвет за непродължаване на извънредната 
епидемична“, обясни председателят на здравната комисия. 
 
√ Кирил Петков е домакин на четиристранна балканска среща 
В София се събират лидери на държави - членки на НАТО от Югоизточна Европа, за да обсъдят ефекта от войната в 
Украйна за региона. По покана на премиера Кирил Петков у нас пристигат премиерите на Румъния, Република Северна 
Македония и Черна гора. 
Николае Чука, Димитър Ковачевски и Здравко Кривокапич се срещат с Петков само дни след срещата на върха на НАТО в 
Брюксел. 
Четиримата ще обсъждат последиците от войната в Украйна за региона в сферата на сигурността, енергетиката и 
икономиката в краткосрочен и дългосрочен план. 
Очаква се лидерите на четирите балкански държави да се договорят за засилена координация и сътрудничество в 
Югоизточна Европа, за преодоляване на общите предизвикателства за региона. 
РСМ и Черна гора са най-новите членки на Алианса, а вчера се навършиха две години от членството на Скопие. 
Подгорица е част от НАТО от 5 години. 
Очаква се сред темите на разговорите да бъде и уязвимостта на Балканите за руското влияние.  
 
√ Държавата ще поеме здравните осигуровки на бежанците от Украйна 
Държавата ще поеме здравните осигуровки на бежанците от Украйна. Това предвиждат промени в закона за здравото 
осигуряване, внесени от управляващите. 
С тях ще бъде предоставена и възможност украинските бежанци да потърсят и личен лекар, а болниците ще получават 
пари от Здравната каса за всяка извършена здравна или спешна помощ на бежанците, на които е предоставена временна 
закрила. 
С промените в закона за здравното осигуряване, внесени от управляващото мнозинство, изрично се посочва, че 
гражданите със статут на предоставена временна закрила са задължително здравно осигурени. По този начин се създава 
практическа възможност тези лица да ползват пълния пакет медицинска помощ, заплащана от Националната 
здравноосигурителна каса. 
Дава се възможност в срока за предоставена временна закрила на чужденците от Украйна да се даде законова 
възможност и на тези с двойно чуждо и българско гражданство да се осигуряват в Касата. По този начин те ще ползват 
при необходимост медицинска помощ наравно с тези със статут на временна закрила. 
През закона за здравното осигуряване се прави промяна и в Закона за убежището и бежанците, с която изрично се 
посочва, че всички граждани с предоставена временна закрила ползват здравно осигуряване, достъпна медицинска 
помощ и безплатно медицинско обслужване при условията и реда за българските граждани. 
Предвижда се размерът на здравните вноски и източникът на финансиране да се определят с акт на Министерски съвет. 
В момента украинските граждани, бягащи от войната, независимо от статута им, могат да ползват медицинска помощ у 
нас единствено при спешни състояния или да се възползват от прегледи, които отделни болници и лекари предлагат 
безвъзмездно. 
 
√ Надежда Йорданова: Няма война с прокуратурата, има правова държава 
Специализираното правосъдие се изроди и не оправда очакванията, смята правосъдният министър 
Интервю на Явор Стаматов с Надежда Йорданова 
„Това, което ние правим, е да настояваме за отговорност на главния прокурор. Това не е война, това е правова държава“, 
заяви в предаването „Неделя 150“ на БНР министърът на правосъдието Надежда Йорданова.   
„Що се отнася до прокуратурата като институция, в рамките на правомощията си ние си взаимодействаме с 
прокуратурата“, уточни Йорданова.   
След решението на Конституционния съд ВСС трябва да гледа по същество представеното предложение за предсрочното 
освобождаване на Иван Гешев, каза министърът на правосъдието. 
Според Йорданова прави впечатление как чрез процедурни правила с изисквания за допустимост висшите магистрати се 
опитват да откажат разглеждането на част от обстоятелствата, посочени в искането за отстраняване и „тази линия на 
поведение е съвсем очевидна“. 
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Всеки опит да се омаловажи провеждането на подобна процедура за търсене на отговорност на главния прокурор не 
трябва да бъде приеман, смята тя. Относно ползата но процедурата, която ще се развие в настоящия състав на Висшия 
съдебен съвет, правосъдният министър посочи: 
„Ползата за обществото е това, че за пореден път ще бъдат осветлени различните зависимости. С този дебат ще станат 
видни определени дефицити на хората, които са в момента във ВСС. Една от преките положителни последици на тази 
процедура е в следващия ВСС да имаме хора с висок професионализъм, гръбнак и висок морал.“ 
Липсват данни за страната ни каква част от досъдебните производства се развиват над 6 години, изтъкна Надежда 
Йорданова, като се позова на европейска статистика.  
„Не мога да приема ситуацията, при която прокуратурата бодро докладва как провежда своите досъдебни производство 
в срок и много удобно си спестява колко пъти удължава сроковете по тези досъдебни производства, за да бъде всичко 
развивано в срок.“ 
„Много често мерките за неотклонение, например домашният арест или други форми на мерки за неотклонение, като че 
ли се използват като репресия. Тоест много е важно някой да бъде ударен, задържан и по-малко важно е колко бързо ще 
бъде разследвано съответното престъпление и внесен обвинителният акт в съда“, коментира Йорданова.   
Запитана има ли нарушения от страна на МВР при арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова, тя отбеляза, че от правна 
гледна точка МВР има правомощия да действа при условия на неотложност, но дали са били налице такива условия, ще 
се произнесе съдът. 
По темата със закриването на специализираното правосъдие Надежда Йорданова попита „къде са делата за корупция на 
високите етажи“. 
„Къде са разследванията, къде са обвинителните актове? Големият проблем в действието на специализираното 
правосъдие е, че то действително се изроди, не оправда очакванията, с които беше създадено. Специализираното 
правосъдие беше използвано от прокуратурата най-вече за подслушвания, за задържания. По-голяма част от делата, 
които разглежда Специализираният съд, са по искания за мерки за неотклонение, за разрешаване за използване на СРС.“ 
Йорданова смята, че закриването на специализираното правосъдие „ще създаде ново усещане в съдебната система, че 
няма да има острови, които дават възможности правото да се прилага по изкривен начин“.  
По въпроса с разногласията в коалицията министърът на правосъдието каза, че „поне в сектор правосъдие върви 
изпълнението на приоритетите, както са договорени" и тя не е участвала в разговори за излизане на ДБ от управляващата 
коалиция. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Обществено обсъждане на предложени промени в Закона за пътищата 
В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе обществено обсъждане на 
предложените промени в Закона за пътищата и ТОЛ системата. Това съобщиха от ведомството. 
Срещата е втора на всички заинтересовани страни и е по инициатива на вицепремиера и министър на регионалното 
развитие Гроздан Караджов. 
Поканени са да присъстват всички браншови организации и представители на малките и средните превозвачи в 
България. 
Предложенията предвиждат увеличение на обхвата и тарифата на системата за заплащане на такси за движение по 
републиканските пътища. 
 
√ Служители в „Автомагистрали - Черно море“ блокират АМ „Хемус“ 
Работници в „Автомагистрали - Черно море“ ще блокират в 12 часа автомагистрала „Хемус“ в района на пътен възел 
„Белокопитово“ в знак на протест срещу неизплатените на дружеството средства от държавата за пътни ремонти. 
Това се казва в позиция на служителите, разпространена до медиите, в която се посочва още, че властите са оставили без 
отговор въпросите им. 
 
√ Банки с облекчени условия за разкриване на сметки на украински бежанци 
Няколко банки у нас предлагат облекчени условия за разкриване на сметки на украински бежанци. 
За да открият сметка в дадена банка, украинските бежанци трябва да представят документи за пребиваването си у нас, 
документ за самоличност, както и къде живеят в момента и декларация от собственика на имота, в който са настанени. 
Засега облекчената процедура е обявена от няколко от търговските банки, като една от тях дори подчертава, че ще ги 
освободи от такси за месечно поддържане на сметка, теглене от ПОС терминал и други. 
Откриването на сметки става с посещение на офис на банките, а експерти припомнят, че в българското законодателство 
има специален текст по тази тема. Откриваме го в Закона за платежните услуги: 
„Потребители, пребиваващи законно в Европейския съюз, включително такива без постоянен адрес, търсещи 
международна закрила лица и потребители, на които не е предоставено разрешение за пребиваване, но които не е 
възможно да се експулсират по правни или фактически причини, имат право да открият и да използват платежна сметка 
за основни операции“. 
По-рано този месец имаше специална среща при вицепремиера Асен Василев с представители на БНБ и Асоциацията на 
търговските банки за възможностите за предоставяне на банкови услуги на украинците, които бягат от войната в 
собствената си страна. 
Редица банки имат благотворителни кампании за подкрепа на украинските бежанци като работят с неправителствени 
организации. 

https://bnr.bg/post/101622468
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√ ЕС отпуска 10,6 млн. евро за земеделците ни заради войната в Украйна 
10 милиона и 611 хиляди евро е извънредната помощ, която българските земеделци ще получат заради войната в 
Украйна. Информацията за подпомагането на европейския селскостопански сектор вече е публикувана в Официалният 
вестник на ЕС. 
500 милиона  евро е общият бюджет на помощта, която ЕС гласува за европейските земеделци. Указанието е, че 
държавите-членки трябва да разпределят помощта чрез възможно най ефективните канали въз основа на критерии, 
които отчитат степента на смущения на пазара в различните сектори. 
От тази обща сума на България се полагат близо 11 милиона евро, тъй като определената за всяка от държавите-членки 
сума би компенсирала само част от действителните загуби, тъй като понасят производителите заради войната в Украйна. 
Брюксел реши на държавите членки да се даде възможност да предоставят допълнителна национална подкрепа на 
фермерите си. Предвид мащаба на настоящата криза, тази допълнителна национална помощ може по изключение да 
надвишава два пъти съответните суми, определени в регламента. Тоест ако има възможност, България има право да 
допълни сумата на земеделците с още над 20 милиона евро. 
За да се гарантира възможно най бързо достъп на производителите до помощта, държавите членки имат право на 
незабавно прилагане на регламента веднага след излизането му в официалния вестник на ЕС. 
 
√ Земеделци могат да подават заявления за помощи по схемата „Де минимис“ 
Земеделците, отглеждащи оранжерийни  зеленчуци, могат да подават от днес до 11 април заявления за подпомагане по 
схемата „Де минимис“. 
Помощта се предоставя заради завишените цени на газа, тока и препарати за растителна защита. 
 
√ Съдия Мирослава Тодорова: Силните на деня не винаги са в изпълнителната власт 
"Има значение дали опозицията е била на власт, когато казваме прокуратурата да бъде внимателна при 
преследването ѝ" 
Интервю на Силвия Великова с Мирослава Тодорова в предаването ''Политически НЕкоректно'' 
"Когато казваме, че прокуратурата трябва да бъде внимателна, когато преследва опозицията, трябва веднага да отчитаме 
разликата, че всичко зависи от контекста и има нюанси, които трябва да бъдат съобразени, за да бъде постигнато 
справедливо третиране. Например - има значение дали опозицията никога не е била на власт, или е била 12 години в 
управлението и продължава да държи местната власт, дали има съмнения за паралелна власт. Това има значение, 
защото в последните години многократно възникваха съмнения, че прокуратурата се ориентира по силните на деня, 
но силните на деня не винаги означава изпълнителната власт".   
Това каза в предаването "Политически НЕкоректно" съдия Мирослава Тодорова. 
Според нея случаят със задържането на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова фокусира големия 
проблем, състоящ се в това дали е възможно прокуратурата да се държи така институционално - не толкова публично, 
когато води разследването, и публично, когато обяснява резултатите, че да сме сигурни, че разследването е 
действително обективно, всестранно и пълно: 
"Трябва да бъде разяснено, че МВР винаги при неотложност може да започва производство. ... Без да е чел делото, 
никой не може да изрази мнение, което да бъде надеждно и да внушава доверие. Винаги в зависимост от това, какво е 
събрано до момента, може да се каже дали действието е било законосъобразно и дали принудата, която е упражнена, е 
била пропорционална".       
Съдия Тодорова посочи, че обществото непрекъснато се изправя пред проблема с конституционния модел на съдебната 
власт, който "води до объркана идентичност на прокуратурата": 
"Понякога прокуратурата настоява да бъде съд, т.е. да се ползва с независимостта на съда и да не върши толкова 
оперативна работа. От друга страна - тя ръководи досъдебното производство и тя решава на кои лица да повдигне 
обвинение, затова трябва да бъде в близка връзка с МВР и обичайно в тази колаборация се стига до институционални 
сблъсъци или до зависимост". 
Тя припомни, че в периода, когато тя е била уволнена - по време на управлението на МВР от Цветан Цветанов - бившият 
градски прокурор и член на ВСС Нестор Несторов е бил казал, че прокуратурата се е превърнала в районно полицейско 
управление, т.е. функцията по ръководство на разследването е иззета и се осъществява от вътрешния министър. 
По думите на Мирослава Тодорова никога не може да бъде вярно положение, при което прокуратурата не може да 
ръководи МВР или да се оправдава с т.нар. натиск отдолу: 
"Трябва да държим сметка, че изпълнителната власт - чрез МВР и службите - би могла да има сериозен ресурс, който да 
се превърне в репресивна сила. От друга страна - всички механизми са предвидени така, че прокуратурата никога да не 
може да изпуска положението на контрол. Ако го изпусне, това означава, че има т.нар. имплозия на институцията -
 вътрешна корупция или некомпетентни хора са на постове в институцията, така че да задават лош тон или съзнателно се 
пречи на ефективността на разследването". 
Веднъж отвори ли се една врата, процесът е необратим, с тези думи съдия Тодорова коментира започналата процедура 
за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев: 
"За първи път се повдига въпросът коя е приложимата процедура за прекратяване на мандата на главния прокурор. ... 
Друг е въпросът за безпристрастността и независимостта на ВСС да вземе решение без страх за оцеляване". 
Интервюто на Силвия Великова с Мирослава Тодорова в предаването "Политически НЕкоректно" можете да чуете от 
звуковия файл. 

https://bnr.bg/post/101622501/sadia-miroslava-todorova-silnite-na-dena-ne-vinagi-sa-v-izpalnitelnata-vlast
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√ Полетът София-Скопие продължава 40 минути, струва 57 лева 
Редовната авиолиния, която свързва София и Скопие, вече е факт, информират от авиокомпанията която я оперира. 
Полетите са с продължителност 40 минути, събота излитането от софийското летище е 05 часа и 25 минути, обратният 
полет каца в 7 часа 25 минути.  
В понеделник излитането от София е 05.40 часа, обратния полет тръгва от Скопие в 6.00 часа местно време. Цените 
тръгват от 57 лева в посока.  
Така пътуването с новата самолетна линия, която свързва двете столици, осигурява с повече от 3 часа по-кратко 
придвижване отколкото с автомобил и е с приблизителна стойност на пътуването с кола. 
В бъдещите планове на компанията превозвач е заложено отваряне на редовна линия до Охрид.  
Предвижда се тя да стартира от лятото, като пътниците ще могат да правят свръзка през Скопие.  
 
√ Ifo: Рязък спад на германските бизнес нагласи през март заради войната в Украйна 
Германските бизнес нагласи се влошиха рязко през март с оглед на руската инвазия в Украйна. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи през март до 90,8 от 98,5 пункта през февруари. 
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, спадна по-слабо до 97,0 от 98,6 пункта, докато индексът на Ifo института 
за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца се срина до 85,1 от 98,4 пункта. 
"Компаниите в Германия очакват трудни времена", каза президентът на Ifo Клеменс Фюст и отбеляза, че спадът на 
бизнес очаквания за следващите шест месеца е по-голям, отколкото при избухването на коронавирусната пандемия през 
март 2020 г. 
Най-важният водещ показател за икономиката на Германия преди това се покачваше за два поредни месеца. Но 
последиците от войната в Украйна с вече нарастващи разходи за енергия и последиците от санкциите спрямо Русия 
създават проблеми за компаниите. 
 

Ifo индекси на бизнес климата, на текущите и на бъдещите бизнес очаквания 

 
 
В производствения сектор Ifo подиндексът спадна през март повече от всякога. Това важи и за очакванията на 
индустриалните компании, отбеляза Фюст. Освен това компаниите вече оцениха бизнес перспективите си като 
"изключително несигурни". 
И в сектора на услугите бизнес климатът се влоши значително през текущия месец. Това се дължи на значителен спад в 
очакванията, като перспективата за следващите месеци е особено мрачна в индустрията, занимаваща се с  логистиката. 
За разлика от тях, доставчиците на услуги оставиха оценките си за текущата ситуация практически непроменени. 
В търговията Ifo индексът на бизнес климата се срина, като индикаторът за очаквания отбеляза рекорден спад. Оценките 
за настоящата ситуация обаче останаха почти непроменени и остават все още положителни. 
Значително влошаване бележи и бизнес климатът в строителството в резултат на доста по-песимистични очаквания за 
следващите месеци. Оценките на настоящата ситуация също се влошиха, но голяма част от строителните фирми все още 
са доволни от текущия си бизнес. 
 
√ Зеленски готов да преговаря за неутралитет с Русия 
Украйна е готова да преговаря за неутралитет с Русия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в първото 
си интервю за руски медии от началото на войната. Руският медиен регулатор Роскомнадзор започна разследване срещу 
медиите, които взеха интервюто от украинския президент. 
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Русия трябва да знае истината - това бяха част от думите на Володимир Зеленски. Час и половина той отговаря на 
въпроси на руски език чрез видеовръзка на главния редактор на руската медия "Медуза" Иван Колпаков, на главния 
редактор на телевизионния канал "Дождь" - Тихон Дзядко, на журналиста и писател Михаил Зигар, който пита от името 
на "Новая газета" и на специалния кореспондент на "Комерсант" Владимир Соловьов. Пред тях Зеленски заяви, че с 
войната Русия заличи рускоезичните градове в Украйна. Облечен с традиционната си тениска в цвят каки, Зеленски 
заяви, че няма да преговаря с Русия за демилитаризация и денацификация. 
„Гаранция за сигурност и неутралитет, безядрен статут на нашата държава - готови сме да говорим за това. Това е главна 
точка, принцип за Руската федерация, доколкото си спомням. И доколкото помня, именно затова започнаха войната“.  
Готов е и да говори за признаване на руския език за официален. В тази страна всеки говори на който език си иска, каза 
Зеленски. Разрушенията от войната в Украйна са по-тежки от тези по време на руската война в Чечня, заяви Зеленски. 
„Защо всичко е страшно? Ще ви кажа. Страшно е, защото когато имаш такова отношение към собствения си народ, тогава 
какво отношение би имал към всички останали? И ние определено не сме свои за руското правителство. Това е страшно. 
Мисля, че това е диващина. И всичко това ще свърши зле“. 
Руският медиен регулатор Роскомнадзор излезе с предупреждение към руските медии да не разпространяват интервюто 
с Володимир Зеленски. В становище се казва, че някои от медиите взели интервюто са обявени за чуждестранни агенти. 
 
√ Посланикът на САЩ в НАТО: Русия не е постигнала първоначаланите си цели в Украйна 
Няма доказателства, че Кремъл ограничава военните действия в района само на Донбас, заяви американския посланик в 
НАТО Джулиан Смит, цитиран от Си Ен Ен. 
По думите на посланика има доказателства, че Русия не е постигнала първоначаланите си цели с инвазията в Украйна, 
една от които е била превземането на столицата Киев за няколко дни. 
Същевременно от областната управа на Харков съобщават, че украинските сили са си върнали контрола върху няколко 
села в района на Малая Роган. 
Видеокадри показват как украинските военнослужещи влизат в Вилховка - едно от селата на 20 километра от руската 
граница. Успехът на украинската армия в Харков се повтаря и на север в Суми, където руските сили също са изтласкани от 
няколко села. 
Други две селища са освободени от руските сили северозападно от град Мариупол, съобщават от областната военна 
администрация в Запорожие. 
 
√ Джанет Йелън: САЩ трябваше да се придвижат по-бързо към възобновяема енергия 
Министърът на финансите Джанет Йелън заяви в петък пред CNBC, че Съединените щати е трябвало да се придвижат по-
бързо към възобновяемите енергийни източници и че "ако го бяхме направили, страната ни щеше да бъде в по-добра 
позиция да се справи с изменението на климата и националната сигурност". 
"Европа и Съединените щати биха били по-малко изложени на натиска, който руската инвазия в Украйна оказва върху 
нашите енергийни пазари, ако разчитахме повече на възобновяемите енергийни източници“, каза Йелън. "Това обаче 
твърдо остава подходящо като средносрочни и дългосрочни цели". 
Възобновяемата енергия включва вятърна енергия и слънчева енергия, напомня бизнес телевизията CNBC. 
В краткосрочен план по-малката глобална зависимост от руския петрол би позволила на Съединените щати "да накажат" 
Русия за нейната инвазия в Украйна и да "деградират" силата и влиянието на Русия в световната икономика, каза още 
Йелън. 
По-рано през март министърът на енергетиката Дженифър Гранхолм говори с енергийните ръководители по време на 
енергийната конференция CERAWeek и ги помоли да увеличат производството на петрол. 
"Ние сме във военно положение, в извънредна ситуация, и в момента трябва отговорно да увеличим краткосрочните 
доставки, където можем, за да стабилизираме пазара и да сведем до минимум щетите за американските семейства“, 
каза Гранхолм. 
В началото на тази седмица пък главният изпълнителен директор на банката JPMorgan Chase Джейми Даймън каза на 
президента Джо Байдън, че Съединените щати трябва да създадат "план Маршал“ за вътрешно производство на енергия. 
Даймън също така призова за увеличаване на втечнения природен газ за Европа, разработване на алтернативни 
енергийни източници като улавяне на водород и въглерод и по-широко намаляване на зависимостта от руската енергия, 
съобщи първа агенция Axios. 
Джент Йелън призна, че за Европа ще бъде особено трудно бързо да намали зависимостта си от руската енергия. 
В петък Байдън и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обявиха съвместна работна група за 
справяне с зависимостта на Европа от руския природен газ с план, който ще се фокусира върху диверсификацията на 
доставките на втечнен природен газ и намаляването на потреблението на газ. 
Въпреки че такова "засилено сътрудничество" ще помогне, не е възможно напълно да се премахне тази зависимост през 
настоящата година", посочи Йелън. 
Йелън също така каза, че е още по-важно за Съединените щати да останат фокусирани върху климатичните цели и 
прехода към чиста енергия, тъй като руската война засяга енергийните пазари в страната и чужбина. 
"Ако не друго, виждането на това, което се случва поради нашата зависимост от световните пазари за петрол и до 
известна степен на природен газ, просто подчертава важността на извършването на прехода, който ще ни предпази от 
събития в Русия, от глобални развития, които могат да повлияят негативно на петролните пазари", каза американският 
финансов министър. 
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"Всички ние, Съединените щати и нашите съюзници, искаме бързо да се придвижим към възобновяеми енергийни 
източници, които ще ни дадат по-безопасна и по-независима енергийна картина", заключи Йелън. 
 
√ САЩ определиха още китайски фирми като заплаха за националната сигурност 
Федералната комисия по комуникациите на Съединените щати заяви в петък, че е добавила още три китайски компании 
към списъка с фирми, които представляват "неприемлив риск за националната сигурност на Съединените щати или 
сигурността и безопасността на хората в Съединените щати". 
Към списък бяха добавени AO Kaspersky Lab, China Telecom (Americas) Corp. и China Mobile International USA Inc., като 
Федералната комисия по комуникациите на САЩ отбеляза, че мерките се прилагат и дъщерните им дружества и 
филиали. 
През 2021 г. САЩ включиха в същия списък китайските технологични гиганти Huawei и ZTE. 
 
√ За първи път е октрита микропластмаса в човешка кръв 
Учени от Свободния университет в Амстердам в Холандия откриха микропластмаси в човешката кръв за първи път, при 
това чужди частици бяха открити при 80 процента от изследваните хора, съобщава The Guardian. 
Експертите анализираха кръвни проби от 22 анонимни донори, които бяха здрави и установиха пластмасови частици при 
17 души. Половината от пробите съдържаха PET пластмаса, която обикновено се използва в бутилки за напитки. Една 
трета съдържа полистирол, който се използва за направата на опаковки за храни и други продукти. Една четвърт от 
кръвните проби съдържаха полиетилен, който се използва за найлоновите торбички. 
Учените все още не знаят какво влияние оказва микропластмасата върху човешкото здраве. Доказано е обаче, че 
микропластмасата причинява увреждане на човешките клетки в лабораторни условия, а вече е известно, че частиците на 
замърсяването на въздуха навлизат в тялото и причиняват милиони ранни смъртни случаи годишно. Освен това е 
доказано, че хората консумират малки частици в храната и водата, както и ги вдишват. 
Проучване наскоро показа, че микропластмасите могат да се прикрепят към външните мембрани на червените кръвни 
клетки и да ограничават способността им да пренасят кислород. Частиците са открити и в плацентите на бременни жени, 
а при бременни плъхове те бързо преминават през белите дробове до сърцето, мозъка и други органи на плода. 
 
Сега 
 
√ Два пъти повече българи ще имат право на социални помощи 
Абсурдът 75 лв. гарантиран месечен доход остава в историята 
България е на път да остави в историята нелепия праг от 75 лв. гарантиран месечен доход, който години наред изкривява 
системата на социално подпомагане. От 2023 г. много повече българи ще имат право на социални помощи, защото 
достъпът до тях ще бъде обвързан с много по-адекватен праг – линията на бедност. За 2022 г= тя е определена на 413 лв. 
Очаква се само за година това да доведе до удвояване на броя на подпомаганите от хазната лица – от 63 000 на 115 000 
души през 2023 г. 
Това предвиждат публикувани за обществено обсъждане промени в Закона за социалното подпомагане. Промените са 
свързани с редовно отправяните от ЕК критики към страната ни, че не гарантира адекватен достъп до социално 
подпомагане. 
Гарантираният минимален доход през годините буквално бе замразен – за сравнение размерът му през 2009 г. бе 65 лв., 
а прагът от 75 лв. бе достигнат едва през 2018 г. Тази неадекватна сума влияe върху изчислението на конкретните 
диференцирани прагове за достъп до помощи, които се определят на базата на гарантирания минимален доход и 
съответен коефициент. През 2022 г. коефициентите бяха завишени, но сумите, от които зависи достъпът до помощите, 
продължават да са много ниски. 
Всичко това през годините води до много голямо стесняване на броя хора с право да бъдат подпомагани. Броят на 
българите, получаващи месечни социални помощи например, е намалял от 124 635 случаи през 2005 г. до 23 702 през 
2020 г., се изтъква в мотивите към промяната на Закона за социално подпомагане. Така политиката на социално 
подпомагане вместо да работи за понижаване на дела на бедните у нас през годините води до точно обратното – 
повишаването му. 
Извън отпадането на гарантирания минимален доход законопроектът съдържа и други промени, част от които са 
свързани с повишаване на правата на получателите на помощи, а други – със затягане на контрола. Така например 
безработните,  които откажат включване в програми за заетост, ще губят право на помощи за по-кратък срок –6 месеца 
вместо година. В същото време държавата ще има повече права да прави удръжки от полагаемите се помощи, което по 
принцип е ограничено. Занапред от помощите ще може да се удържат и неправомерно получени суми за социално 
подпомагане. Законопроектът предвижда и друга сериозна промяна – бюджетът на фонд социална закрила вече ще се 
определя от социалния министър вместо от управителния му съвет. 
 
√ НЗОК ще плаща повече профилактични прегледи 
На децата в училищна възраст ще се полага 4 пъти изследване за кръвна картина 
Нови профилактични прегледи ще бъдат поети от НЗОК. Това предвиждат промени в наредба на здравното 
министерство, публикувани за обществено обсъждане. Допълнителни дейности се предлагат за деца, за бременни жени 
и в базовия пакет за всички над 18-годишна възраст. 
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В училищен етап децата за пръв път ще имат право на изследване на кръвна картина и урина - на 7, 10, 13 и 16-годишна 
възраст. За 16-годишните ще се включи и допълнително изследване на кръвна захар и холестерол. 
При бременните жени се залагат допълнителни ехографски прегледи в рамките на профилактичните им прегледи. Сега 
се полагат две акушерски ехографии, а с промените ще се добавят още два такива прегледа, както и провеждането на 
ехографско изследване за фетална морфология. Добавя се и възможността за заплатено от НЗОК изследване за хепатит С. 
За хората над 18-годишна възраст се включва изследване през 5 години на кръвна картина, АСАТ, АЛАТ, креатинин и 
урина. С въвеждането на тези изследвания се цели ранно установяване на евентуални здравословни проблеми, 
включително и такива на черния дроб и отделителната система, мотивират се от МЗ. 
За жените на възраст от 30 до 50-годишна възраст се добавя задължително периодично ехографско изследване на 
млечните жлези, с което в ранен стадий има възможност за установяване на евентуални изменения. 
За лицата с установени при профилактичния преглед рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на 
ректосигмоидалната област, с анамнеза за аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото черво, колоректален 
карцином, болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия се добавя възможност за провеждане на изследване на фекален 
калпротектин. 
С предложения проект се добавя и възможност за провеждане на допълнително изследване на пациентите с установена 
диагноза Синдром на Търнър. При лицата над 18 години с това заболяване в рамките на диспансерното им наблюдение 
при специалист се включва провеждането на остеодензитометрия, с оглед подобряване на диагностиката на костните 
изменения в резултат на заболяването. 
 
√ "Монитор" и "Политика" спират да излизат 
Вестник "Телеграф" е с нов главен редактор 
Миналата седмица за последен път излезе вестник „Монитор“. Тя бе последна и за седмичника „Политика“. От 
дружеството „Вестник Телеграф“ ЕООД, което притежава двете печатни медии, съобщиха, че се предприема 
реорганизация във вестникарската група. 
„В отговор на бързата дигитализация на медийния пазар, икономическите последици от пандемията и извънредната 
международна ситуация, довела до нарушаване на доставките на печатарска хартия, съдържанието на вестниците 
„Монитор“ и „Политика“ ще бъде пренасочено към „Телеграф“, „Мач Телеграф“ и техния уеб портал –
 www.telegraph.bg(link is external)“, съобщиха от фирмата. 
„Вярваме, че сме избрали точния момент за тази стъпка. Тя ще ни даде възможност да инвестираме още по-мащабно във 
вестниците „Телеграф“ и „Мач Телеграф“. И двата вестника са с водещи и стабилни позиции на българския пазар и ние 
ще продължим да разширяваме тяхното влияние. Това включва и онлайн пространството, след успешната им дигитална 
трансформация от екипа на Нет Инфо“, коментира Дирк Геркенс,  главен изпълнителен директор на Нова броудкастинг 
груп и директор „Програмиране, продукция и рекламни продажби“ на "Юнайтед Медия". 
В същото време рокада е предприета в управленския екип на всекидневника "Телеграф". Досегашният главен редактор 
Васил Захариев е освободен, а на негово място е назначена Виктория Пенкова. Освободен е и отговорният секретар 
Сергей Йотов. 
„Преструктурирането на издателството ще ни позволи да фокусираме усилията си в реалния избор на българския читател 
- „Телеграф“ и „Мач Телеграф“. Промените ще ни позволят също така да подсилим водещите ни издания с част от 
журналистическите екипи на „Монитор“ и „Политика“,  допълва Емил Спахийски, директор „Съдържание и бизнес 
развитие“ на „Вестник Телеграф“ ЕООД. 
Виктория Пенкова е с повече от 14 години опит в криминалния ресор. Работила е още във вестниците „Дума“ и „Кеш“. 
„Вестник Телеграф“ ЕООД има и нов търговски директор. Позицията се заема от Ралица Тошкова. Има над 20-годишен 
опит в продажбата на медийни продукти в издателския, радио и онлайн пазар, както и в организацията на събития. В 
продължение на 12 години тя е част от търговския екип на Нет Инфо и ръководи направление „Бизнес развитие“. 
 
√ Попълнената от НАП данъчна декларация може да се коригира 
Подаването на формулярите по електронен път до 31 март носи 5% отстъпка от налога 
Подаването на електронна данъчна декларация до 31 март и превеждането в пълен размер на данъка върху доходите от 
миналата година носят 5% отстъпка от налога, но не повече от 500 лв. Предварително попълнените от НАП данъчни 
декларации са налични на сайта на агенцията от средата на март и данъкоплатците с ПИК или електронен подпис имат 
малко дни да се възползват от отстъпката. 
НАП е попълнила декларациите с доходите от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, агросубсидии, 
наеми при отдаване на имот на юридически лица, а също и доходи от продажби през интернет. Информация за 
последните е набрана единствено от наложените платежи на куриерските фирми. 
Не всички доходи от продажби по интернет са облагаеми - само тези, получени при продажба на предмети, закупени с 
цел препродажба или произведени с цел продажба. В Приложение 2 на данъчната декларация обаче НАП е включила 
всички продажби чрез платформите за е-търговия, за които има информация за наложен платеж, дори и тези на лични 
вещи - стар велосипед, телефон, книги, ски... Такива сделки не подлежат на облагане, затова данъкоплатците трябва 
внимателно да огледат данните в Приложение 2 и да ги премахнат с натискането на бутона, който позволява изтриване. 
Ако това не бъде направено, означава, че данъкоплатецът се съгласява със записаните данни и ще трябва да плати 15% 
данък върху тези доходи, а не 10%, какъвто е налогът за доходите от трудова дейност. 
Вече има случаи, когато данъкоплатци  установяват, че в Приложение 2 фигурират суми, които не са от продажби, а от 
покупки на стоки от интернет. Грешката е забелязана, когато закупената стока се е оказала дефектна или не отговаряща 

http://www.telegraph.bg/
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на описанието и купувачът я отказва. Търговецът връща парите, но куриерската служба отразява документа като наложен 
платеж, който изпраща на НАП. И в този случай данъкоплатецът трябва просто да изтрие този доход от Приложение 2. 
Когато в предварително попълнената електронна данъчна декларация данните се коригират, автоматично се 
преизчислява дължимият данък наново. Такива корекции може да се правят и за другите видове доходи, ако 
данъкоплатецът не е съгласен с попълнените вече суми. Добре е обаче преди това да се потърси и консултация с НАП, за 
да се уточнят претенциите. В същото време данъкоплатецът трябва да декларира липсващи данни за доходи - например 
от наем, получаван от физически лица. 
Крайният срок за деклариране на доходите от 2021 г. и плащането на дължимия данък е 3 май 2022 г. Данъчна 
декларация не подават само данъкоплатците, които имат единствено доходи от трудови правоотношения и нямат 
намерение да ползват данъчни отстъпки за деца, за ипотечен кредит при млади семейства или за дарения към лечебни 
заведения, детски градини, организации на хора с увреждания. 
 
√ Задължително ли е заплатата да се плаща по банков път 
Според закона всеки може да получава парите си на ръка 
Трябва ли непременно да получаваме заплатата си по банков път? Наскоро депутатите спориха по темата и някои 
настояваха, че хората трябва да могат да си взимат парите и на ръка.  
За голяма част от работещите вече е съвсем нормално да получават трудовото си възнаграждение по банков път, дори до 
голяма степен е предпочитан метод за разплащане. Но трябва да се отбележи, че има и граждани, които по една или 
друга причина изпитват неудобство да получават парите си по този начин.  Съпротивата има известни 
основания. Немалко хора се дразнят от таксите на банките -  факт е, че теленето на собствени пари от автомат става все 
по-скъпа услуга. Някои се съмняват в коректността на процедурата. Освен това в България все още има населени 
места, където банкомати липсват.  
За работодателите изплащането на заплатите по банковата сметка е удобен механизъм, който спестява ценно време, и те 
го предпочитат.  Но ако работникът (служителят) не желае? Ето какво разяснява специализираният сайт "Парите ни".   
Нормативните актове, които уреждат изплащането на трудовото възнаграждение, са Кодексът на труда и Наредбата за 
структурата и организацията на работната заплата. Те не съдържат изрични разпоредби за задължително изплащане на 
заплата по банков път.  КТ казва, че заплатата се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу 
разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. Важно уточнение е, че по писмено 
искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка (за 
справка - чл. 270 от Кодекса на труда). 
С други думи, работникът или служителят има право да подаде  писмено искане до работодателя, в което да заяви 
желание трудовото му възнаграждение да се превежда по банков път. Ако такова изрично писмено искане не е 
отправено, работодателят няма право едностранно да взима решението за подобно действие. 
За да получи заплатата си по банка,  работникът или служителят следва да има разкрита банкова сметка и изрично да я е 
посочил в писменото  си искане. 
 
3e-news.net 
 
√ Мартин Димитров поиска пълен одит на държавната енергетика 
Сериозно и тежко нарушение на международното право е идеята природният газ да се заплаща в руски рубли  
„Белене“ като проект заради по-високата сеизмична опасност за мен не е на дневен ред, не е разумно. Дори служебният 
кабинет, назначен от Румен Радев, по-скоро препоръчва допълнителен блок в „Козлодуй“, а не строежа на „Белене“. 
Това е страшно показателно. Ако е необходима въобще на България допълнителна ядрена мощност, допълнителен блок 
в „Козлодуй“ е много по-разумният вариант.“ Това каза в интервю за БНР Мартин Димитров, председател на Комисията 
по икономическа политика и иновации в парламента.  
Димитров коментира темата за газовите доставки и цените на газа в контекста на войната в Украйна и поисканото от 
Москва разплащане в рубли.  „Единият ход е това, което искахме още 2017 г. и сега за първи път има правителство, което 
започна да работи в тази посока и има конкретен резултат – ЕК се съгласи да преговаря като един потребител и единен 
блок за доставки на природен газ“, посочи депутатът. 
„Нека да участват страните, които имат желание. Ако някой откаже участие, това не означава другите да не го 
правят.“  Димитров изрази учудване, че ЕК е заявила желание да купува газ по този начин само от някои доставчици. 
Според него „те трябва да прилагат това спрямо всички доставчици.“ Като много добро решение той определи варианта 
лятото да бъдат запълвани газохранилищата, защото втечненият газ през този сезон е с благоприятни по думите му цени. 
„И също може да бъде политика, която се координира на европейско ниво.“ 
Запитан за разплащането на газа в рубли Мартин Димитров коментира, че му звучи несериозно и с обща европейска 
позиция трябва да се заяви, че не се приема едностранната промяна на договорите. „Това би било сериозно и тежко 
нарушение на международното право. България и други страни имат действащи договори до края на годината. Никой не 
може едностранно да променя подписани от две страни договори. Това звучи много странно и много некоректно.“, смята 
икономистът. 
Когато се опитваме да слагаме ценови ограничения и тавани, това често води до противоположен ефект, смята Мартин 
Димитров. Той огласи свое предложение, изпратено до министъра на финансите Асен Василев, както и до евродепутата 
Радан Кънев. 
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„ЕС трябва да направи списък на чувствителните стоки и да премахне за тях, за 6-месечен период примерно, вносните 
мита и квоти, с което ще се повиши предлагането и вносът в ЕС и това ще намали цените. Тоест не да чакаме да се случи 
още веднъж това, което видяхме с олиото, а да бъдат взети превантивни мерки за чувствителни стоки от ценова гледна 
точка. Ако задържим цените в момента, това ще бъде достатъчно добро решение.“ 
„В ситуация на война всички плащаме висока цена косвено. Инфлацията ще бъде по-висока, но няма място да бъдат 
чертани апокалиптични картини“, посочи Димитров. 
Според него на пазара на електроенергия трябва да бъдат насърчени дългосрочните договори, за да няма големи пикове 
в цените и непредвидимост. 
„За разлика от Европа в България процентът на дългосрочните договори е минимален, което води до много по-ниска 
предвидимост в цената на електричеството. Затова очаквам от новия КЕВР предприемането на решителни мерки, които и 
ние ще подкрепим.“ 
Болници, детски градини и училища трябва да се групират с дългосрочни договори, очерта възможна стъпка Мартин 
Димитров. 
„Поисках пълен одит на държавната енергетика от новия министър на енергетиката. Как да бъде направен, нека си е 
негово решение. Резултатите трябва да ни бъдат оповестени. Необходим е пълен одит на държавната енергетика“, 
категоричен бе Димитров. 
 
√ Скок с 54.95%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 399.83 лв. лв. за MWh с ден за доставка 28 
март 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 399.83 лв. за MWh и обем от 93 047.20 MWh с ден за доставка 28 март 2022 г., сочат данните от търговията. Това 
е увеличение с 54.95% % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Това е рекорд на търгуваният обем – 93 047.20 MWh. Предходният рекорд бе отчетен на 23 март - 92 638,20 MWh. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 382.12 лв. за MWh, при количество от 48 629.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 417.50 MWh) е на цена от 417.54 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 391.41 лв. за MWh и количество от 3565.6 MWh. 
Най-ниската стойност от 256.19 лв. за MWh (3885 MWh) е отчетена за 15 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 637.56 лв. за 
MWh при количество от 3781.6 MWh. Висока е и стойността отчетена за 20 часа – 595.79 лв. за MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 285.47 лв. за MWh при количество от 3696 MWh. 
Спрямо стойността от 258.03 лв. (131.93 евро) за MWh за 27 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 28 март 2022 г. се повишава до 399.83 лв. за MWh (ръст с 54.95 %) по данни на БНЕБ или 204.43 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 466.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 83.81 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     35,34%   2165.75 
Кондензационни ТЕЦ   38,13%   2336.95 
Топлофикационни ТЕЦ   5,11%   313.04 
Заводски ТЕЦ    2,26%   138.42 
ВЕЦ     0,16%   9.51 
Малки ВЕЦ    2,05%   125.7 
ВяЕЦ     2,79%   170.89 
ФЕЦ     13,51%   827.82 
Био ЕЦ      0,66%    40.66 
Товар на РБ        3953.57 
Интензитетът на СО2 е 352g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ Европейските енергийни борси отново се покачиха до нива от над 220 евро/мвтч в първия работен ден на седмицата  
Румънската OPCOM затвори при цена от 226,32 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 245,56 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 226,32 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 28 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 220,53 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 232,11 евро/мвтч. Най-високата цена от 325,98 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и 
тя ще бъде 130,99 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 61 531,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 28 март ще бъде 245,56 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 137,81 гвтч. Максималната цена ще бъде 325,98 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 200,89 евро/мвтч. 
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 28 март е 226,03 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 220,53 евро/мвтч. Най-високата цена от 323,06 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 
ч тя ще бъде 130,99 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 79 328,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 28 март на Словашката енергийна борса е 224,62 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 323,06 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 130,99 евро/мвтч. 
На Чешката енергийна борса базовата цена ще бъде 221,57 евро/мвтч. Най-висока ще бъде цената в 8 ч и тя ще бъде 
316,95 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 130,99 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 28 март е 229,91 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
228,28 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 83 062,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 323,06 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 174,93 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 221,57 евро/мвтч на 28 март. Пиковата цена ще бъде 214,42 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 452 577,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 316,95 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 130,99 евро/мвтч. 
 
√ С ценови нива между 200 - 250 евро за MWh европейските електроенергийни борси остават под натиска на газа, 
петрола, СО2 и ВЕИ 
Крехка надежда. Частична за бизнеса. Частична за потребителите. Особено за либерализираните пазари, към които 
предстои да се присъедини и българския и то в скоро време. Да уточним, става въпрос за надеждата от ценовите нива, 
постигнати на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ в почивните дни и то на определени 
пазари. 
Ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през изминалата седмица се 
понижиха и стойността от 300 евро за MWh остана в недалечното минало. Ниво от 270 евро за MWh все пак беше, макар 
и за кратко част от картината. С общи усилия, преодолявайки отчасти политическото говорене борсите успяха да 
постигнат що-годе единство около нивото 240-230 евро за MWh в първите дни от седмицата, опитвайки се да стигнат до 
по-ниски нива през втората половина. 
Стойностите на петрола, газа и СО2 емисиите останаха високи.   
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през дванадесетата седмица в страните от Европа намалява до 50 664.1 
GWh  (52 999.5 GWh през 11-та седмица). 
Към ранните вечерните часове на 27 март тази година производството на електроенергия в страните от ЕС достига до 
обем от 45 879.4 (седмица по-рано 47 979.1 GWh), според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E. От това общо 
производство на фосилните горива се пада дял от 42.7% или  19 608.9 GWh ( преди седмица 19 639.0 GWh ). От тях  - на 
кафявите въглища – 9.6 %, както и на каменните – 9.6 %). Газът държи дял от 19.9 % (9148.8 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 23.7% или 10.881.9 GWh. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 15 388.6 GWh или 33.5 %. Вятърните централи на 
сушата са произвели обем от 5736.8 GWh или 12.5%, а офшорните - от 282.8 GWh или 0.6 %. Слънцето започва да 
увеличава дела си и вече расте до 7.9 % или 3621.7 GWh. 
Цените 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ отново цяла седмица търсеха допирни точки около по-
ниски нива. Опитите да се измъкнат от непоносимите стойности определено даде резултат. Въпреки силната 
непредсказуемост, но с помощта на затоплянето на времето. С ден за доставка 22 март спад бе наблюдаван в посечения 
сегмент на 9 от европейските електроенергийни борси. Понижението варираше от 0.6 % (237.20 евро за MWh) в Гърция, 
07.% (242.28 евро за MWh) в Италия и 1.5 % (239.93 евро за MWh) във Франция. Както и 1.6 % (до 226.14 евро за MWh) в 
Испания и Португалия до 6% (214.00 евро за MWh) в Румъния и 6.9 % (211.93 евро за MWh) в България. 
На останалите европейски електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ ценовите нива се повишиха –  с 5.5 % (до 
224.11 евро за MWh) в Унгария и 6.19 % ( до 232.22 евро за MWh) в Белгия и 14.94 % (236.49 евро за MWh) в Германия, 
сочи статистиката на energylive.cloud. 
Понижение в този сегмент беше отчетено на 7 от европейските електроенергийни борси с ден за доставка 23 март – от 
0.1% (236.30 евро за MWh) в Чехия и 1.5 % (238.60 евро за MWh) в Италия 1.1% (244.29 евро за MWh) в Сърбия до 3% 
(230.04 евро за MWh) в Гърция и 6.1 % (212.44 евро за MWh) на Иберийския пазар или Испания и Португалия. 
На останалите европейски електроенергийни борси стойността при „ден напред“ остана или без промяна, например 
Нидерландия и Австрия, или се повиши незначително. Така например, на електроенергийната борса в България (БНЕБ) 
стойността нарасна незначително – от 211.93 с доставка 22 март до 215.35 евро за MWh с доставка 23 март,  в Германия 
от 236.49 евро за MWh с доставка 22 март до 236.53 евро за MWh за 23 март. По-значително бе само повишението в 
Румъния – 9% до 233.38 евро за MWh. Като цяло стойностите останаха в този диапазон и през следващите дни. 
С ден за доставка 25 март понижение бе отчетено само на три от европейските електроенергийни борси – от 4.0% (227.21 
евро за MWh) в Румъния и 4.8 % (213.23 евро за MWh) на БНЕБ и 8.4 % (134.75 евро за MWh) в Полша. 
На останалите бе наблюдаван ръст като в Австрия стойността достигна  до 252.17 евро за MWh.  В Германия – до 244.38 
евро за MWh, във Франция – до рекордните 272.79 евро за MWh, а в Гърция – 240.32 евро за MWh. Стойностите се 
повишиха и на Иберийския пазар – до 262.84 евро за MWh в Португалия и 263.85 евро за MWh в Испания. 
Обичайно за почивните дни ценовите нива на всички европейските електроенергийни борси тръгнаха в посока към 
понижение. Така с ден за доставка 26 март стойностите спаднаха -  от 4.7 % (229.03 евро за MWh) в Гърция и 9.7 % - 10 % 
за Португалия и Испания (237.45 евро за MWh) до 10.1 % на БНЕБ (191.72 евро за MWh) и 13.6 % (196.33 евро за MWh) в 
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Румъния до 14.5 % (115.14 евро за MWh) в Полша и 14.7 % (235.29 евро за MWh) в Италия. Както и 22.4 4 (189.55 евро за 
MWh) в Германия и 15.2 % (231.24 евро за MWh) във Франция. 
С ден за доставка 27 март отново бе отчетено движение в посока надолу на повечето от европейските електроенергийни 
борси, но и ръст на 8 от тях – от незначителните 0.89% ( до 210.89 евро за MWh) за Сърбия до 5.44 %  (200.59 евро за 
MWh) и 5.82% (200.59 евро за MWh) за Германия и Чехия до 8.27 % (197.78 евро за MWh) в Нидерландия и 17.64 % 
(200.55 евро за MWh) в Белгия. 
На останалите европейски електроенергийни борси понижението варираше от 0.5 % (203.81 евро за MWh) в Унгария 7.2 
% (202.4 евро за MWh) в Австрия, както и 7.6%  (219.42 евро за MWh) за Иберийския пазар и 7.8 % (106.11 евро за MWh) в 
Полша. Както и 9.5 % (207.20 евро за MWh) в Гърция и 10.2 % (207.57 евро за MWh) във Франция до 31.2 %  (131.93 евро 
за MWh) в България и 31.4 % (134.63 евро за MWh) в Румъния. 
Новата седмица стартира с връщане към ценови нива в диапазона от 200 до 250 евро за MWh, като повишението за 
различните електроенергийни борси варира от 5.61 % за Иберийския пазар (231.72 евро за MWh) и 10.46% за Германия 
(221.57 евро за MWh) до 10.9 % (226.03 евро за MWh) за Унгария та до 18.51 % (245.56 евро за MWh) за Гърция и 20.76 % 
(250.66 евро за MWh) за Франция. 
Безспорни лидери по скок са България  - 54.95 % (204.43 евро за MWh) и Румъния с 68.11 % (226.32 евро за MWh). 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола, газа и въглеродните емисии останаха високи, въпреки отчетените спадове през определени дни на 
борсата. Опасенията от налагането на ембарго върху руския петрол и газ продължиха да са водещите фактори за 
пазарите. Въпреки че официално няма наложено ембарго, участниците на пазара и застрахователните компании са 
изключително внимателни. 
Въведените санкции срещу руския петрол продължават да държат под напрежение пазарите. Политиците изглеждат 
спокойни и уверени в решението си, но компаниите са изправени пред ежедневен хаос и огромни притеснения. Опитите 
за натиск върху ОПЕК, а в частност и върху Саудитска Арабия, която има свои вътрешни проблеми не остават 
незабелязани. Въпреки  че Европа официално не въведе ембарго върху вноса на петрол, останалия набор от санкции е 
достатъчен, за да предизвиква притеснения. Международната агенция по енергетика дори изготви списък с 10 правила, 
които да помогнат на страните да се справят със задаващата се криза. Всички те предвиждат потребителите да се откажат 
от използването на автомобилите и да разчитат на обществения транспорт, велосипеди и електромобили. Разбира се, все 
още дефицит на пазара не се наблюдава, но ситуация това да се случи не е изключена. 
Опасността от прекъсване на доставките се появи на хоризонта и с нападението на йеменските бунтовници хутите срещу 
петролното хранилище в Джеда, Саудитска Арабия. На този фон, а и предвид твърде многото неясноти около иранската 
ядрена сделка, редица проблеми с доставките от Казахстан цените на петрола останаха на нивото от 120 долара за 
барел. В началото на миналата седмица Brent беше 115.62 долара за барел, два дни по-късно успя да стигне до 121 .6 
долара за барел и завърши седмицата при цена от 119.98 долара за барел. Срещата на високо ниво в ЕС на 24-25 март 
изобщо не успокои петролния пазар. Сега всички разчитат ОПЕК да внесе някакъв ред, но страните участнички в 
организацията едва ли ще се съгласят на прехвърляне на отговорността от  решенията на Европа и САЩ върху тях. Новата 
седмица се очертава по-скоро като предизвикателство към прогнозите на консултантските компании. 
Що се касае до природния газ, повечето анализатори са категорични, че извън оптимизма на европейските политици 
това е  погрешна стъпка, тъй като икономиката на страните членки ще бъде поставена ни изпитание повече от две 
години. Обяснението, че Европа не се стреми да се отърве от руските енергийни ресурси, а да намали зависимостта от 
тях е повече от удобно, а е и късно, предвид изречените и разпространени послания. Твърде късно предвид реакцията на 
руския президент Путин с изискване за разплащане на руските газови доставки, осъществявани от „Газпром“ в рубли. 
Европейската комисия поиска мандат за преговори за общи покупки на газ и сигурно ще го получи. Въпросът е обаче, че 
Европейският съюз е купувачът, а дали Русия ще се съгласи да продава газ ? В скоро време със сигурност ще има отговор. 
Ентусиазмът от политическото обещание за доставка на 15 млрд. куб м газ от САЩ до края на годината малко отслабиха 
ценовите нива на европейските газови хъбове. Като цяло обаче стойността на газа на TTF остана висока. Напрежението 
успя да надделее и през втората половина от миналата седмица ценовите нива се вдигнаха до 117.00 – 111.60 евро за 
MWh. В крайна сметка газа успя да се върне на нивото от 98.63 евро за MWh, но при всички случаи участниците на пазара 
обмислят внимателно възможностите, а те не са много. Хората, които са отдавна на пазара и познават механизмите 
много често предупреждават: не гледайте единствено борсите, защото една компания днес може да е загубила, но това 
не я прави аутсайдер. Гледайте резервите. 
На този фон цените на емисиите и съответно играчите на този пазар потриват ръце от задоволство. Защото това е 
територията, на която се залага да стане изключително доходоносна и там спекулантите, които отдавна са се настанили 
се готвят за атака. Особено след отпадане на безплатните квоти. През миналата седмица стойностите за правата на СО2 
емисиите на борсата ICE Futures стартираха от 78 евро за тон, но беше даден сигнал за ниво от 80 евро за тон. Въпреки 
това играчите предпазливо се задържаха близкото до това ниво – 78.80 евро за тон, опитвайки се да не бият на очи с 
прекалени предизвикателства. Пазарът отдавна иска по-високи и по-високи цени. Временният спад от 98 до ниво от 56 
евро за тон отмина. Урокът от бързия скок бе научен. Привидно на пазара на СО2 се настани по-предсказуемата стойност 
от 70 евро. Време е да се мине към цената от 80 и над 80 евро за тон, а хоризонтът от  100 евро за тон може да бъде 
оставен за втората половина на тази година. Новата тактика за по-бавни темпове вече се установи. Ценовите нива ще 
растат, но не скоростно, както преди. 
Тенденции 
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Енергиен преход и силно икономическо възстановяване след COVID-19. Това беше първото обяснение за високите цени 
на електроенергията. После беше газът. После бяха цените на СО2. Така базата, която трябваше да бъде стимулът – 
зелена икономика с добре разчетен енергиен преход се превърна в оправдание. 
Промяната на икономическата игра, обръщането само за собствена полза и опитът енергийният преход да бъде направен 
с ресурси, с които Европа не разполага, изолирайки и освен това, облагайки с данъци доставчиците на тези ресурси са 
част от последвалите действия и са в основата на  обръщането на ситуацията. Войната в Украйна беше допълнение.  Днес 
е фактор. Реално става въпрос на коя страна застава Европа с пазара си при преформатирането на икономическите 
активи на участниците в голямата геополитическа игра. 
Сега, няколко месеца по-късно отново идва време да разберем какво и колко е научено. Европа, избрала вече своя път е 
амбицирана да ускори енергийния преход. В дългосрочен план  амбицията за постигането на декарбонизация и нулеви 
емисии остава. В краткосрочен план целта се измества към енергийна независимост за премахване на рисковете от 
зависимост от Русия. Или казано иначе – постигане на декарбонизация с внос на ресурси от други страни. Това ще струва 
поне няколко пъти повече, отколкото се изчисляваше преди няколко месеца. 
Плановете и намеренията на Европейския съюз обхващат различни аспекти - от защита на потребителите и индустрията 
от високи цени на газа, електроенергията и петрола, до намаляване на зависимостта от внос от Русия. Страните от Съюза 
като цяло внасят 90% от газа, който потребяват, а около 45% от този внос идва от Русия. Освен това Русия доставя 27% от 
вноса на петрол и 46% от вноса на въглища. Европейската комисия смята, че ЕС може да постигне независимост от вноса 
на руски газ през 2027 г. Оптимизмът за намаляване на зависимостта от руски въглища и петрол е още по-голям като се 
има предвид, че има повече възможни доставчици. Цената ще плащат потребителите. 
Планът REPowerEU базиран на диверсификация на доставките на газ и ускоряване на намаляването на използването на 
изкопаеми горива е в ход. В него е предвидено и завършване на обединението на пазара на електроенергия, 
синхронизиране на мрежите и нов модел. Подробностите ще бъдат поднасяни на етапи. 
Иначе ще се върви към производството на зелен водород от възобновяеми енергийни източници, с намерение да се 
увеличи с 15 милиона тона до 2030 г., в допълнение към 5,6, които вече бяха планирани в Fit for 55, с цел намаляване на 
вноса на газ от Русия между 25 и 50 милиарда кубически метра годишно. За тези допълнителни 15 милиона тона ще е 
необходимо да се увеличи вносът на водород с 10 милиона тона и да се увеличи местното производство в Европа с още 5 
милиона. Предложението на Комисията оставя отворена възможността да се вземе предвид водородът от други 
неизкопаеми източници, като ядрена енергия, при замяна на природен газ. 
За да стане възможно използването на целия този водород, ще е необходимо, от една страна, да се стимулира търсенето 
му от индустрията и транспорта, а от друга страна, да се развие пазар на водород и инфраструктури, способни да го 
транспортират и съхраняват. 
С други думи вратата за нови геополитически изненади остава отворена. Съответно и за нови изменения на ценовите 
нива. Основно на европейските електроенергийни борси. 
 
Мениджър 
 
√ Кирил Петков: Търсим най-подходящия момент за евакуиране на българските кораби в Украйна 
Правителството няма да предприема евакуация на екипажите на двата български кораба, които са блокирани в Украйна, 
докато ситуацията не предполага безопасното ѝ провеждане. Това заяви премиерът Кирил Петков в своя профил във 
Facebook на искането на близки на моряците на "Царевна", който е блокиран в обсадения Мариупол, за незабавна 
евакуация. 
"Хората са подложени на постоянни звуци от изстрели, гърмежи, в последните дни военните действия се прехвърлиха и 
на пристанището. Корабът е вече с щети, от няколко дни има пукнати стъкла, има дупки по самия обков на кораба и 
други щети, за които хората не могат да сигнализират, защото се крият в машинното отделение", каза Катерина Димова,  
съпругата на един от моряците. 
Според Петков обаче "от седмици българското правителство е в непрекъснат контакт с двата кораба в Украйна и техните 
екипажи. Екипажите имат храна и в момента за тях е най-безопасно да останат, където са". Той допълни, че като премиер 
има задължение да осигури извеждането на тези хора по безопасен начин. 
"Няма да поема риск от взрив на морска мина или обстрел на нашите съграждани, особено когато те все още имат храна. 
Всичко друго е грозен ПР“, е позицията на министър-председателя във Фейсбук. 
 
√ Банковите лихви по кредитите за бизнеса и за домакинствата остават ниски и през февруари 
През февруари 2022 г. основният лихвен процент (ОЛП) остава 0.00% и запазва нивото си спрямо януари. Индексът 
ЛЕОНИА Плюс през февруари  е минус 0,40%, а през януари 2022 г. не е наличен. Лихвеният процент по свръхрезервите 
остава непроменен на ниво от минус 0,70%, съобщава Българската народна банка. 
ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-
депозити в левове на междубанковия пазар в България. Месечните стойности са изчислени като средноаритметични от 
дневните стойности. Индексът не е наличен в случаите, в които през отчетния период на междубанковия пазар няма 
сключени сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт депозити в левове. 
През февруари средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, се 
повишава с 0,04 процентни пункта (пр. п.) до 2,96 на сто, а по тези над 1 млн. евро -  с 0,01 пр. п. до 2,23 на сто. 
Средният лихвен процент по кредитите на фирмите в размер до 1 млн. евро, договорени в евро, остава непроменен на 
ниво от 2,24 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро намалява с 0,03 пр. п. до 2,36 на сто. През февруари средният лихвен 
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процент по овърдрафта на бизнеса в левове се понижава с 0,02 пр. п. до 2,36 на сто, а по овърдрафта в евро – с 0,03 пр. п. 
до 1,80 на сто.  
През февруари средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.,59 пр. п. до 7,77 на сто, а 
годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити пада с 0,61 пр. п. до 8,21 на сто. При жилищните кредити в левове 
средният лихвен процент спада с 0,02 пр. п. до 2,60 на сто, а ГПР по тези кредити – с 0,04 пр. п. до 2,84 на сто. През 
февруари 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове  за домакинствата спада с 0,10 пр. п. до 14,75 на сто, а 
при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0,04 пр. п. до 20,48 на сто, пише 
БНБ, цитирана от БТА. 
През февруари 2022 г. в сравнение с януари 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) 
в левове на бизнеса се повишава с 0,08 пр. п. до минус 0,32 на сто, а по тези в евро се понижава с 0,03 пр. п. до  минус 
0,01%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от нула процента (0.00 
на сто). 
През миналия месец средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на домакинствата 
намалява с 0,01 пр. п. до 0,08 на сто, а по тези в евро – с 0,02 пр. п. до 0,07 на сто. Средните лихвени проценти по 
овърнайт депозитите в левове и в евро  на домакинствата остават на нива от нула процента. Средните лихвени проценти 
по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива съответно от 0,14 на сто 
и 0,19 на сто.  
 
√ Украинските бежанци у нас са около 55 хил. 
От началото на войната в Украйна на 24 февруари досега в България са влезли около 120 хил. украински граждани. Към 
момента в страната са останали около 55 хил., като 20 хил. от тях са деца. 
По данни на единния портал „България за Украйна“, 9900 украинци вече са получили статут за временна закрила. 
Настанените в хотелски бази са над 39 400.  
 
√ Макрон се дистанцира от словесната атака на Байдън към Путин 
Френският президент Еманюел Макрон се дистанцира от словесна атака по повод руската инвазия в Украйна и заяви, че 
през следващите два дни възнамерява да говори с Владимир Путин, за да организира евакуацията на цивилни от силно 
бомбардирания пристанищен град Мариупол. 
Макрон заяви, че основната цел в момента трябва да е прекратяването на огъня, а след това - в пълното изтегляне на 
руските войски. И тя трябва да бъде постигната с дипломатически средства. "Ако искаме да направим това, не можем да 
ескалираме нито с думи, нито с действия", обобщи Макрон. 
Припомняме ви, че по време на своята реч в Кралския замък във Варшава вчера държавният глава на САЩ Джо Байдън 
заяви, че руският президент Владимир Путин не може да остане на власт. "Ще имаме различно бъдеще, по-светло 
бъдеще, основаващо се на демокрацията и принципите, на надеждата и светлината, на благоприличието и 
достойнството, свободата и възможностите. За Бога, този човек не може да остане на власт", каза Байдън. 
Впоследствие от Белия дом уточниха, че американският президент не е призовавал за смяна на режима в Русия. 
„Президентът каза, че на Путин не може да бъде позволено да упражнява власт над своите съседи или региона. Той не 
дискутираше нито властта на Путин в Русия, нито смяната на режима“, гласи уточнението. 
Речта на Байдън предизвика моментална реакция от Москва. „Байдън не е този, който решава. Руснаците избират 
президента на Русия“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.    
 
√ Германският финансов министър посъветва енергийните доставчици да не плащат в рубли 
Германският финансов министър Кристиан Линднер посъветва доставчиците на електроенергия в страната да не плащат 
в рубли за руския газ, предаде Ройтерс. 
„Руският президент Владимир Путин се опитва да подобри икономическото си положение. Ако плащате в рубли, ако 
плащате изцяло в рубли, това укрепва неговата валута", каза Линднер в интервю за телевизия "Велт“, като добави, че в 
крайна сметка решението е на доставчиците. 
„Моят съвет е да не приемаме условията на Путин, а да се придържаме към договорите така, както са сключени, което 
означава да плащате в долари или евро“, добави той. 
Припомняме, че по-рано тази седмица , руският президент Владимир Путин заяви, че иска „неприятелските” държави 
(тези, които санкционираха Русия заради нахлуването й в Украйна), да плащат за газови доставки в рубли. 
Анализаторите разглеждат този ход като опит на Москва да подкрепи националната си валута, която изгуби повече от 
20% от стойността си през тази година. 
В същото време Русия обмисля да започне да приема плащания в биткойн за износа си на газ и петрол към държавите, 
които не са я санкционирали. 
 
√ Путин е инструктирал „Газпром" да премине към плащания в рубли 
Руският президент Владимир Путин инструктира държавният енергиен гигант „Газпром“ да премине към плащания в 
рубли, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Си Ен Ен. 
Коментарът му дойде по време на конферентна връзка с репортери в петък, на която бе попитан дали Русия ще 
продължи да доставя газ за ЕС, ако европейските страни откажат да плащат в рубли. 
„До следващите четири дни „Газпром“ трябва да разработи разбираема система за това как тези плащания да бъдат 
осъществени от технически и логистично“, каза той. 
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Путин каза в сряда, че Русия ще търси плащания за газ в рубли от страни, които счита за „неприятелски“, като в това число 
влизат държавите, наложили санкции срещу страната заради инвазията й в Украйна. 
Песков обаче обясни, че нареждането на Путин не се отнася за най-големият руски производител на втечнен природен 
газ „Новатек“, тъй като там става въпрос за частна компания. 
В четвъртък германският канцлер Олаф Шолц отхвърли искането на Путин, а министър на икономиката Роберт Хабек го 
определи като „изнудване“. 
На пресконференция в Берлин Хабек каза, че искането на Путин нарушава договорите с „Газпром“, като добави, че 
„Германия ускорява независимостта си от руска енергия с висока скорост“. 
Германия се готви за възможен сценарий, при който Путин може да спре енергийните доставки, като по думите на Хабек 
Берлин е добре подготвен за подобна ситуация. Германия се стреми до идната зима да бъде напълно независима от 
руския петрол, добави той. 
 
√ Еврото се търгува за 1,0955 долара 
Курсът на еврото днес задържа цената си от под 1,10 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0955 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1002 долара. 
 
√ Московската фондова борса подновява търговията с всички акции 
В понеделник Русия ще поднови търговията с всички акции, лиснатите на Московската фондова борса, предаде 
Блумбърг. 
Московската борса ще търгува руски акции, в допълнение към корпоративни облигации, в съкратена четиричасова сесия, 
става ясно от съобщение на уебсайта на Руската централна банка. 
В сила остава забраната за продажбите на късо. Чуждестранните инвеститори няма да могат да продават акции или 
държавни руски облигации в рубли до 1 април. 
Русия възобнови търговията с акциите на 33 руски компании, включително на „Газпром“ и „Сбербанк“, в четвъртък. 
Тогава водещият индекс MOEX се повиши с 4,4%, но заличи напредъка си в сряда. Руските акции са най-лошо 
представящите се в света през тази година. 
Фондовата борса на страната спря работа на 25 февруари, след като предходният ден бе регистриран мащабен срив на 
фона на началото на руската инвазия в Украйна. 
 
√ Световните борси: цените – нестабилни, пазарите – нервни 
Цените на борсовите пазари дават сигнал за успокояване през миналата седмица, но тенденцията е за категоричен ръст. 
Това съобщават от Софийската стокова борса АД. Търговците продължават да се оплакват от проблеми, породени от 
прекъсване на доставките, вследствие на войната в Украйна, което прави цените изключително нестабилни, а пазарите – 
нервни. При всички контракти, които следим, котировки от Украйна липсват, предупреждават от ССБ. 
Пшеницата на борсите в САЩ поскъпна с долар до 461 долара, а тази във Франция – с 13 евро до 398 евро/тон през тази 
седмица. Руската пшеница с доставка през март се задържа на цена от 427 долара за тон. 
При  царевицата в САЩ цената се понижи с 8 долара до 365 долара/тон. Ечемикът във Франция, също с мартенска 
доставка, поскъпна с 18 евро до 393/тон. 
Рапицата и слънчогледът обаче стремително продължават да поскъпват и стигат рекордни равнища – рапицата се 
повиши с нови 49.50 евро на Euronext до нива от 978 евро/тон. Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в 
Ротердам след две поредни седмици без котировка сега се котира на изключително високата цена от 2350 долара/тон. 
Рафинираната захар също отскочи нагоре с 24.60 долара до 550.60 долара за тон на борсата в Лондон. 
В подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса АД котировките през седмицата са единствено за царевица „купува“ на 
начална цена от 450 лв./тон без ДДС. 
В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки засега са стабилни. Сделки се сключиха за консерви от 
зеленчуци и плодове по спесификация на цени, вариращи от 1.51 до 6.38 лв./кг. Яйцата са на 0.27 лв./брой. 
В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ АД през седмицата имаше традиционно сделки за енергоносители: продадоха се 
въглища тип Донбас на 730 лв./тон, автомобилен бензин А95Н в диапазон 2090–2458.33 лв./хил.л, автомобилен бензин 
А100Н на 2600–2695 лв./хил.л. Сделки имаше и за дизелово гориво Б6 в рамките на 2250–2670 лв./хил.л, за газьол за ПКЦ 
в диапазон 2602–2632 лв./хил.л, и за газ пропан бутан от 1241.67 до 1320 лв./хил.л. Природен газ се реализира на 
1746.87 – 1909.34 лв./хил.норм.куб.метра. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 март 2022 г. 
София 

- От 9.30 до 17.30 часа във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности на ул. „Иглика“, с. Лозен се 
налага спиране на водоподаването на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „ Гороцвет“ 
между ул. „Искра“ и ул. „ Шишивар“, района между ул. „Шишивар“, ул. „Невен“, ул. „Кайгана“ и ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий“ 

- От 11.30ч. на метростанция "Орлов мост", където председателят на СОС Георги Георгиев, зам-председателят 
проф. Иво Петров и изпълнителният директор на "Метрополитен" проф. Стоян Братоев ще покажат къде са 
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поставени дефибрилаторите в метрото, как ще бъдат използвани и има ли вече обучени служители, които да 
работят с тях 

- От 17.00 часа от паркинга пред БНБ Национален синдикат „Защита“ ще проведе протестно автошествие  
*** 
Благоевград 

- От 13.00 часа в залата на Младежки дом – Благоевград ще се проведе юбилейното отчетно събрание на 
Административен съд – Благоевград 

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 часа в офиса на ГЕРБ в Стара Загора на бул. "Митрополит Методий Кусев" 5 старозагорските народни 
представители Красимир Вълчев, Маноил Манев и Илиана Жекова ще дадат пресконференция 

*** 
Шумен 

- От 12.00 часа отново работещите в „Автомагистрали – Черно море“ АД град Шумен започва протестни действия 
ще блокираме движението на Автомагистрала „Хемус“ - Пътен възел Белокопитово 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Отвързват пациента от личния лекар, но децата остават при един педиатър 
в. Труд - Украински военни държат наши моряци за жив щит 
в. Телеграф - 10 лева отгоре за смяната на гуми 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – "Мои" и "твои" важни постове наостриха Радев и Петков преди и след 100-те дни 
в. 24 часа - Трети транш за туризма от 30 млн. лв., печеливши са почти същите фирми 
в. Труд - Д-р Александър Симидчиев, зам.-председател на комисията по здравеопазване, пред "Труд": Градовете сами 
решават за носенето на маски 
в. Труд - Без пари за клиентите на туроператорите 
в. Телеграф - Костадин Костадинов си прави грозен ПР 
в. Телеграф - Властта се лашка с отпадането на мерките: Маски долу маски горе 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Никола Шмит, европейски комисар по работни места и социални права: Много бързо с пари от ЕС трябва да 
осигурим грижи и образование за децата от Украйна 
в. Труд - Делян Добрев, зам.-председател на енергийната комисия в 47-ото НС, пред "Труд": Батерии в енергетиката е 
малоумна идея 
в. Телеграф - О.р. контраадмирал Валентин Гагашев: Ако видят мина, рибарите да не я приближават 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Москва ще я заболи, ако Европа поиска в рубли да е и цената на газа 
в. Труд - Конституцията и войната 
в. Телеграф - Байдън се отказа от балансирането за Русия 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- Футбол и промяна. Гост: Димитър Бербатов 
- Отива ли си КОВИД. Гост: Проф. Тодор Кантарджиев – консултант на Столична община по здравни въпроси 
- Отговори за войната. Гост: Явор Сидеров – журналист 
- Как при нов строеж багер събори стена на двуетажна къща в Хасково 
- Мъж открадна кутия с дарения от храм 

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Ще свалим ли маските на 1 април? Гост: Д-р Христиана Бацелова; проф. Николай Витанов; Ричард Алибегов 
- Как ще продължат дипломатическите отношения с Русия? Гост: Ген. Димо Гяуров 
- Кога ще бъдат евакуирани българските моряци на двата кораба в Украйна 
- Ще взимат ли повече пари социалнослабите, ако помощите се обвържат с линията на бедност? Гост: Бисер 

Петков 

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

