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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Econ.bg 
 
√ Бизнесът иска яснота и предвидимост за газовите доставки 
Не сме виждали план - първо откъде са количествата, второ имаме ли маршрути и трето на каква цена, попита в 
интервю за БНТ шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
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 
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. 
 
Мениджър 
 
√ Bulgaria wants you с огромен бонус към заплатата на завърнали се от чужбина българи 
От 1 юни част от компаниите-партньори на Bulgaria wants you, ще предлагат минимум 10 000 лева бонус на българи, 
които се завръщат у нас, приели оферта за конкретни работни позиции. Това обявиха основателите на платформата за 
живот и кариера в България – продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов. Те представиха новата инициатива 
"ДНКарта – билет за завръщане" този уикенд в Бургас и Пловдив на събитието "Живот и кариера –защо в България?". 
Кампанията има за цел да привлече чрез директен финансов стимул българи, желаещи да се върнат от чужбина.  
"В Bulgaria Wants You ще предлагаме конкретни обяви за работа, към които ще се осигурява бонус извън заплатата от 
минимум 10 000лв. Той ще бъде изплащан директно на служителя при сключване на трудов договор, ако той се върне 
обратно в страната. Разбира се, всичко това започва да се случва и благодарение на доверието, което ни гласуват едни от 
най-отговорните работодатели в България", споделя Андрей Арнаудов. 
"ДНКартата всъщност представлява гарант за бонус за определени работни позиции, който компанията е готова да даде 
на квалифицирани специалисти с опит, натрупан в чужбина. Това е стандартна практика в корпоративния свят, която 
искаме да разпространим и популяризираме като стимул за привличане на безценен човешки потенциал. Българите в 
чужбина имат нужда от сериозна заявка, а ние заедно с българските отговорни работодатели сме готови да им я 
дадем", поясни Иван Христов. 
"Все по-реализуема става благородната цел да се обърнат миграционните потоци - т.е. повече българи да се завръщат в 
България, отколкото да я напускат", допълни Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) - партньор на събитията. 
"Живот и кариера - защо в България?" изпълни успешно своята мисия да събере на едно място едни от най-големите 
работодатели у нас и топ специалисти от света на бизнеса, а опашки от нетърпеливи посетители се извиха пред 
конгресните центрове в двата града часове преди старта на събитията. От сцената своите безценни съвети от 
професионалния и житейски опит, дадоха успешните предприемачи Андрей Давчев, Геновева Христова, Дарин 
Маджаров, Димитър Караиванов, Стефан Григоров, Иван Георгиев, Евгени Борисов и икономистът Николай Василев.  
Форумите бяха уважени от местната власт лично от кмета на община Бургас Димитър Николов и заместник-кмета на 
Пловдив Стефан Стоянов. "Недостигът на работна ръка е голям. Аз мечтая в перспектива най-накрая да имаме ясна 
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политика за привличане на работна ръка от трети страни. Това би дало огромен стимул на българската икономика", каза 
в отговор на въпрос Стефан Стоянов.  
Една от дискусиите на форума беше именно как украинските бежанци могат да запълнят липсващите от години кадри в 
много от отраслите на българската индустрия.  
Освен осигурените преводачи на място, които да съдействат на украинските граждани, посетили кариерното изложение 
в Бургас, платформата Bulgaria Wants You презентира и новата функция в сайта, с която може да се намерят обозначени 
със специален знак обяви за работа, подходящи и за Украински граждани. 
"Bulgaria Wants You се ангажира да публикува абсолютно безплатно всяко предложение за работа, което осигурява 
подслон или друг вид хуманитарна помощ за бежанците, дори и на компании, които не са партньори на инициативата", 
споделиха Иван и Андрей от сцената. 
Следващият голям форум на Bulgaria Wants You предстои на 09 юни в София, където ще бъде даден официален старт на 
кампанията "ДНКарта – билет за завръщане" и ще бъде представена цялостна визия за справяне с демографската криза у 
нас в Национална дискусия заедно с изпълнителната и законодателна власт. 
"Мениджър" е медиен партньор на Bulgaria wants you 
 
В. Труд 
 
√ Партньори на Bulgaria wants you ще дават бонус към заплата на завърналите се от чужбина българи 
Основателите на платформата за живот и кариера в България – продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов, 
представиха новата инициатива „ДНКарта – билет за завръщане“ на събитието „Живот и кариера –защо в 
България?“,  този уикенд в Бургас и Пловдив. 
На 01 юни ще стартира кампанията „ДНКарта - билет за завръщане”, която има за цел да привлече чрез директен 
финансов стимул българи, желаещи да се върнат от чужбина. 
„В Bulgaria Wants You ще предлагаме конкретни обяви за работа, към които ще се осигурява бонус извън заплатата от 
минимум 10 000лв. Той ще бъде изплащан директно на служителя при сключване на трудов договор, ако той се върне 
обратно в страната. Разбира се, всичко това започва да се случва и благодарение на доверието, което ни гласуват едни от 
най-отговорните работодатели в България.“ – споделя Андрей Арнаудов. 
„ДНКартата всъщност представлява гарант за бонус за определени работни позиции, който компанията е готова да даде 
на квалифицирани специалисти с опит, натрупан в чужбина. Това е стандартна практика в корпоративния свят, която 
искаме да разпространим и популяризираме като стимул за привличане на безценен човешки потенциал. Българите в 
чужбина имат нужда от сериозна заявка, а ние заедно с българските отговорни работодатели сме готови да им я дадем.“ 
- пояснява Иван Христов. 
"Все по-реализуема става благородната цел да се обърнат миграционните потоци - т.е. повече българи да се завръщат в 
България, отколкото да я напускат.", допълни Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) - партньор на събитията. 
"Живот и кариера - защо в България?" изпълни успешно своята мисия да събере на едно място едни от най-големите 
работодатели у нас и топ специалисти от света на бизнеса, а опашки от нетърпеливи посетители се извиха пред 
конгресните центрове в двата града часове преди старта на събитията. 
 От сцената своите безценни съвети от професионалния и житейски опит, дадоха успешните предприемачи Андрей 
Давчев, Геновева Христова, Дарин Маджаров, Димитър Караиванов, Стефан Григоров,  Иван Георгиев, Евгени Борисов и 
икономистът Николай Василев. 
Форумите бяха уважени от местната власт лично от кмета на община Бургас Димитър Николов и заместник-кмета на 
Пловдив Стефан Стоянов. „Недостигът на работна ръка е голям. Аз мечтая в перспектива най-накрая да имаме ясна 
политика за привличане на работна ръка от трети страни. Това би дало огромен стимул на българската икономика.“ – 
каза в отговор на журналистически въпроси г-н Стоянов. 
Една от дискусиите на форума беше именно как украинските бежанци могат да запълнят липсващите от години кадри в 
много от отраслите на българската индустрия.   
Освен осигурените преводачи на място, които да съдействат на украинските граждани, посетили кариерното изложение 
в Бургас, платформата Bulgaria Wants You презентира и новата функция в сайта, с която може да се намерят обозначени 
със специален знак обяви за работа, подходящи и за Украински граждани. 
„Bulgaria Wants You се ангажира да публикува абсолютно безплатно всяко предложение за работа, което осигурява 
подслон или друг вид хуманитарна помощ за бежанците, дори и на компании, които не са партньори на инициативата.“ – 
споделиха Иван и Андрей от сцената. 
Следващият голям форум на Bulgaria Wants You предстои на 09 юни в София, където ще бъде даден официален старт на 
кампанията „ДНКарта – билет за завръщане“ и ще бъде представена цялостна визия за справяне с демографската криза у 
нас в Национална дискусия заедно с изпълнителната и законодателна власт. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ България, Румъния, Северна Македония и Черна гора с общи усилия срещу кризата, провокирана от войната в 
Украйна 
Осигуряването на втечнен газ от Турция и Гърция, използването по алтернативен начин на съществуващите газопроводи 
като се обърне посоката на движение на газ от юг - през Турция, и изграждането на транспортни коридори в региона - 
важни не само за свързаността, но и за военната мобилност, обсъдиха премиерите на България, Румъния, Черна гора и 
Северна Македония на среща в София. 
Българският министър-председател Кирил Петков уточни, че са обсъждани два основни коридора - Коридор номер 8, 
който да свърже Подгорица - Дуръс - Скопие - София - Димитровград - Варна, а също и коридор, който да премине през 
Александруполис - Бургас - Варна - Констанца. 
"Мечтата ми е да имаме координирани Балкани на всички теми. Ако това продължи така, както започнахме, ако 
трансграничното сътрудничество е активирано и имаме обща отбранителна стратегия и икономическото 
сътрудничество, може да се превърнем в най-бързо развиващия се регион и съвместната работа да подобри живота 
на нашите съграждани", каза Кирил Петков. 
Премиерите на държавите членки на НАТО от Югоизточна Европа са обсъдили бежанската криза, запасите от жито, 
слънчоглед и олио и възстановяването на Украйна след края на конфликта. Предстоят срещи на ресорните министри по 
тези теми. 
"Русия спря износа на пшеница, а и украинските пристанища са затворени и не могат да транспортират стоки. 
Притесняваме се и за недостига на торове – забрана на износ в двете страни. Това може да доведе до проблеми с 
доставките в цяла Европа. За щастие на нашата територия се отглеждат такива култури. Затова обсъдихме да 
се организира среща на земеделските министри и да гарантираме, че сигурността на храните е въпрос на 
регионално равнище, а не само на национално. Целта е да се координираме и да си помагаме, за да не се стигне до 
недостиг в региона". 
Акцент по време на срещата е било и изкореняването на корупцията. 
"Местната корупция в много случаи е инструмент, който се използва от Руската федерация за влияние в региона. 
Корумпираните хора много често са представители на чужд интерес. Това не са само теми за дискусия, а задачи, по 
които да продължим да работим. Балканите трябва да се превърнат в символ за координиран регион, където се 
случват нещата", посочи премиерът на България Кирил Петков. 
Това е едно ново начало за нас, което ще ни даде възможност да започнем реална работа по това, което е наистина 
важно - да говорим по-малко и да работим повече - да работим заедно, съвместно. Това каза премиерът на Черна гора 
Здравко Кривокапич. 
"Трябва да дадем възможност на всички бежанци да имат достъп до всичко, което имат и гражданите на България 
и Румъния. Виждам, че правите това и изказвам своето възхищение към вас", каза той. 
Кривокапич заяви, че разговорите от срещата ще помогнат на страните от Западните Балкани да "действат заедно по 
един умен начин". 
"Смятам, че ние от Западните Балкани сме много мъдри и умни, а като че ли това не е било отчитано. Сега дойде 
времето да действаме заедно и да осигурим по-добро качество на живот на всички граждани", каза той. 
Трябва да оставим миналото зад нас, трябва да мислим за бъдещето и развитието на политиките, които ще осигурят и по-
добър стандарт на нашите граждани. Това включва взаимосвързаността между страните. 
"Днес, като съюзници в НАТО, изпратихме още едно силно послание за солидарност към Украйна, също и за бъдещата 
координация и увеличената комуникация между четирите страни в региона", каза премиерът на РСМ Димитър 
Ковачевски. 
"Срещата допринася за сътрудничеството по отношение на защита на потенциалните заплахи и подкрепа за справяне с 
хуманитарната криза в Украйна. Тази война създаде нова реалност в нашия живот, във всички аспекти. Най-вече да се 
координират усилията в производството на храни, доставки, производство и доставки на енергия, а също и в отбраната. 
Още веднъж осъдихме военната агресия Русия и подкрепяме териториалната цялост на Украйна", каза той. 
Република Северна Македония координира своята външна политика с ЕС и споделя същите ценности като ЕС и 
държавите от НАТО. Разширяването на ЕС става също политика за сигурност и спирането на процеса води до 
нестабилност в региона, защото създава възможност от зловредни влияния от трети страни, заяви Ковачевски. 
Той заяви, че РСМ остава силно ангажирана за поддържане на добри взаимосъседски отношения с всички държави от 
региона. 
Румънският премиер Николае Чука подчерта, че всички си даваме сметка за зловредното влияние на Русия в региона. 
Затова четиримата премиери са решили да дадат отговор като се засили устойчивостта в региона, което включва 
противодействие на фалшивите новини, увеличаване на енергийната независимост и по-голямо сътрудничество 
помежду си. 
"Съвместните действия са ключови за решението на конфликта, затова с нашите колеги решихме да бъдем твърди 
в стратегическата си ориентация към НАТО. Обсъдихме начини да помогнем за укрепването на източния фланг. 
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Нашите държави вече имат опит в регионалното сътрудничество в областта на отбраната и това може да е 
полезно. Няма никакво съмнение, че Русия е най-голямата заплаха за региона. Трябва ни по-сериозна защита, за да 
предотвратим бъдещите ѝ действия", каза Николае Чука, министър-председател на Румъния. 
 
√ Гроздан Караджов: Протестите няма да променят решението за ТОЛ такса за второкласните пътища 
Тежкотоварните превозвачи да могат да обжалват наложените им от ТОЛ системата санкции, ако те се дължат на 
неволно допуснати и коригирани в последствие грешки. Такива законодателни промени са инициирани от регионалното 
министерство, заяви в "Денят започва" регионалният министър Гроздан Караджов. 
"Целта е тези високи наказания заради пропуснати сегменти или пропуснато начало или край на маршрута, те да 
могат след това чрез своя оператор, който ги поддържа, да заявят тези грешки и да не бъдат третирани като 
нарушители. Така нарушенията, които се дължат на неволни грешки, ще бъдат изчистени и очакваме да останат 
не повече от 10% от сегашните." 
В "Денят започва" регионалният министър заяви категорично, че има политическа воля за въвеждане на такси за 
тежкотоварните превозвачи използване на второкласната пътна мрежа и протестите не биха повлияли това решение. 
Предложението на МРРБ е тировете да плащат между 2 ст. и 7 ст. такса на километър. 
"Естествено е, че ако досега си плащал 0 стотинки, всяка цена, която ти предложат, ще е висока. Със същите 
аргументи е отклонено въвеждането на ТОЛ такси за второкласната мрежа през 2020 г. – уплашили са се от 
протестите. Аз съм "за" превозвачите да изразят гражданския си глас, но има политическа воля да подредим 
нещата така, както трябва да са", каза Караджов. 
В момента приходите от пътни такси, които събира държавата, се попълват на две трети от леките автомобили и на една 
трета от тежкотоварния транспорт. Идеята на ТОЛ системата обаче е съотношението да е обратно, тъй като 
тежкотоварните автомобили цапат и амортизират повече пътната мрежа. Затова паралелно с въвеждането на ТОЛ такса 
за второкласната пътна мрежа, се предвижда и поевтиняване на годишната винетка за леки автомобили с около 10 лева 
от догодина. 
Освен това често шофьорите на тежкотоварните автомобили избират второкласната пътна мрежа, за да избегнат таксите, 
което допълнително води до износването ѝ. Според министър Караджов заплащането на ТОЛ такса за този тип пътища 
няма да оскъпи сериозно превоза на товари. 
"За фалити не може да се говори. Представете си - един ТИР превозва на 300 км литър олио или килограм брашно, ще 
се оскъпи не повече от стотинка. Така че не смятам, че може да говорим сериозно за инфлация. Може да го 
подхвърлим на масата като теза, но не се подкрепя икономически", каза Караджов. 
По въпроса с изграждането на АМ "Струма" през Кресненското дефиле регионалният министър заяви, че се води "тежък 
диалог" с министерството на околната среда и водите. Три работни групи, по настояване на екоминистерството, 
проверяват всички варианти за строеж на трасето и това ще отнеме няколко месеца. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ ЕК ще прави обща платформа за регистрация на бежанците от Украйна 
Европейската комисия ще разработи общоевропейска платформа за регистрация на бежанците от Украйна. Това става 
ясно след вчерашната среща на министрите от вътрешните работи. Министрите обсъждаха материалната и финансовата 
подкрепа за държавите-членки, които предлагат временна закрила за украинските бежанци. 
3,8 милиона души са напуснали Украйна до сега, над 2 милиона от тях се намират в Полша. В началото на март ЕС 
задейства схема за временна закрила за бежанците от Украйна. Целта е да се осигури по-лесен достъп до здравните 
системи, образоването и пазара на труда в страните от ЕС. 
Комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон съобщи, че освен в Полша, най-много украински бежанци в момента 
има в Румъния, Унгария, Слования, както и в балтийските държави и Чехия. Брюксел очаква до 10 милиона украинци да 
напуснат територията на страната си. 
 
БНР 
 
√ Министерството на финансите изплати над 1,376 млрд. евро дългови плащания 
Министерството на финансите изплати над 1,376 милиарда евро дългови плащания, съобщиха от институцията. 
Така общата задлъжнялост на страната ни е редуцирана до 15 милиарда 214 милиона евро към края на март тази година.  
Най-голямата сума – 1,275 милиарда евро е по седемгодишни еврооблигации. В тази сума се включва номиналът и 
лихвите. Емисията бе една от трите, които България пусна на външните пазари през 2015-та година. 
По другите две – съответно 12-годишна и 20-годишна емисии, са изплатени редовни лихви общо за над 54 млн. евро. 
Други близо 47 млн. евро са платени като лихви на облигации, емитирани година по-късно. 
С всички направени плащания държавният дълг намалява със 748 млн. евро, допълват от финансовото министерство, 
като спрямо края на миналата година има намаление на съотношението дълг към прогнозното ниво на брутния 
вътрешен продукт с близо 2,7 процентни пункта от 23,5% на 20,8%. 
 
√ Здравната комисия в НС заседава извънредно 
Промени в Закона за здравето ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на здравната комисия в парламента, 
предаде БГНЕС. 

https://bntnews.bg/news/grozdan-karajov-protestite-nyama-da-promenyat-reshenieto-za-tol-taksa-za-vtoroklasnite-patishta-1189951news.html
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С тях ще се наложат промени в закона, за да останат маските на обществените места, когато не е в сила извънредната 
епидемична обстановка след 1 април. 
Министърът на здравеопазването Асена Сербезова и директори на РЗИ по места ще могат да въвеждат част от мерките, 
ако се наложи.  
 
√ Чужди посланици осъдиха заплахи на българска депутатка към МС и посланика на САЩ 
Посланиците на САЩ, Албания, Австралия, Канада, Грузия, Израел, Япония и Обединеното кралство у нас се 
присъединяват към своите колеги от ЕС, които осъждат заплахите за насилие срещу Министерския съвет и посланика на 
САЩ, отправени от български народен представител. 
Посланиците заявяват, че такива заплахи не могат да бъдат оправдани и застават заедно с ясното убеждение, че речта на 
омразата не може да има място в нашите общества, се казва в съобщение на посолството на САЩ. 
Съвместното изявление е по повод публикация на депутата от „Възраждане“ Елена Гунчева от 18 март. В нея Гунчева 
написа, че Русия разполага с оръжия, с които „точно може да улучи Министерски съвет“, ако българското правителство 
реши да изпрати военна помощ на Украйна. 
По-рано и председателят на парламента Никола Минчев определи изявите на депутата като „недостойни и недопустими“ 
и посочи, че според чл. 29 на Виенската конвенция „всички депутати дължат уважение на висшите държавни 
представители, както и на дипломатите“. 
 
√ Борислав Сандов: Можем да сме изцяло енергийно независими, изисква време и правилни подходи 
„България няма голям обем средства за военна подкрепа за Украйна“ 
Интервю на Людмила Железова с Борислав Сандов в предаването „Нещо повече“ 
„Можем да бъдем енергийно независими не само от Русия, а изобщо. Това изисква време и правилни 
подходи. Технологиите са налични, потенциалът за възобновяеми енергийни източници в България е огромен. Въпрос на 
политическа воля е, на улеснени процедури, на инвестиции. Целта на Европейския съюз е да удвои капацитета на ВЕИ до 
2025 година и да го утрои към 2030 година“. 
Това каза пред БНР Борислав Сандов, вицепремиер по климатична политика и министър на околната среда и водите. 
По думите му войната в Украйна създава риск за енергийните доставки и условия в енергийния пазар, които трябва да 
светват като сигнална лампа, че трябва много бързо да се отпушат процесите за инсталиране на нови мощности и ВЕИ: 
„Трябва да бъде отключен потенциалът, който съществува по покривите – да превърнем потребителите и в 
производители. Това ще доведе до децентрализация на системата, което ще спести голяма част от разходите за пренос 
на ток и загубите. След покривите са нарушените терени – които вече са непригодни – кариери, стари мини, 
индустриални терени, които са в близост до енергопреносната мрежа, не се използват и са държавна собственост. Могат 
да бъдат привлечени голям обем инвестиции от големи компании, които могат да произвеждат енергията, необходима 
за по-големите консуматори на ток. Трябва да помислим и за потенциала на Черно море“. 
Сандов е категоричен, че не може да се говори за енергийна катастрофа заради войната: 
„България има възможност сравнително бързо да диверсифицира своите доставки за газ и петрол. Климатичната 
сигурност и енергийната сигурност вече са една и съща тема. Ако досега идеята беше да направим да има енергийна 
сигурност на ниво държава, която да създава енергийна сигурност на ниво домакинства, то сега се гледа повече на 
подхода енергийната сигурност на ниво домакинства и бизнеси, която гарантира енергийната сигурност и на ниво 
държава. Заради тези рискове се гледа за по-бързото внедряване на такива нови инсталации“. 
В предаването „Нещо повече“ министърът допълни: 
„България подкрепя Украйна по линия на бежанците, на хуманитарна помощ. Въпрос на обсъждане в правителството и в 
парламента е дали по друг начин можем да подкрепим Украйна. БСП смятат, че това би ни въвлякло в конфликта. Аз не 
смятам, че това ни въвлича във военен конфликт, по-скоро помагаме на съседна страна да се защити от чужда агресия. 
Но и България не разполага с голям обем средства, с които да подкрепи Украйна във военно отношение“. 
Според него е силно притеснителен начинът, по който руският посланик у нас се отнася в рамките на своето 
дипломатическо поле. 
„Ясен знак от страна на България е изтеглянето на нашия посланик от Москва, очаквам реципрочно да подходи и руската 
страна“. 
Той не изключи възможността умишлено да бъдат пускани мини с цел да се всява страх и напрежение в страните с излаз 
на Черно море. 
Интервюто с Борислав Сандов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Форум „Инвестиции и иновации“ в Благоевград 
Община Благоевград провежда Първи регионален форум „Инвестиции и иновации в Благоевград“ съвместно с 
Американския университет в България днес от 10.30 часа в зала „22 септември“. Това е първото подобно съвместно 
събитие на двете институции.  
Форумът ще се проведе под егидата на министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. На него ще се обсъждат 
възможностите за инвестиции и развитието на иновациите в oбщина Благоевград. Поканени са и министърът на 
енергетиката Александър Николов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов.  
Над 20 от най-успешните възпитаници на Американския университет у нас ще представляват различни компании. 
Почетни гости на проявата ще бъдат и посланиците на САЩ, Германия, Азербайджан, Катар и др. 
 

https://bnr.bg/post/101623109/borislav-sandov-klimatichnata-sigurnost-i-energiinata-sigurnost-veche-sa-edna-i-sashta-tema
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√ Видеонаблюдението - причина №1 за жалбите в КЗЛД 
Над 840 жалби са постъпили в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ през миналата година, с около 200 повече в 
сравнение с 2020 година. Това каза за Радио Варна Любомир Грънчаров – главен експерт в дирекция „Правно-
нормативна и международна дейност“. Една трета от тях са били основателни. Най-висок процент подадени жалби са 
свързани с видеонаблюдение от физически и юридически лица, включително общински и държавни органи. Следват 
жалбите, подадени срещу банки и кредитни институции, срещу държавни органи и телекомуникационни оператори. 
Зачестяват жалбите и срещу политически субекти. Във връзка с трудовите правоотношения, най-често работник или 
служител се оплаква от своя работодател, каза Грънчаров и уточни най-честите лоши практики при работа в онлайн 
среда: 
„Когато на работник или служител не е предоставено служебно устройство, той използва свое лично техническо 
средство. На него се съхранява много лична информация и рисковете са завишени. По отношение на достъпа до 
информационните ресурси, както и на мерките за сигурност във взаимоотношенията между работник и работодател, има 
една много тънка граница и възникват различни казуси.” 
Местата за настаняване нямат нито право, нито задължение да копират личните карти, напомни Грънчаров. 
Любомир Грънчаров е гост-лектор на днешната дискусия "Защита на личните данни в онлайн среда", организирана от 
Катедра "Правни науки" на Икономически университет-Варна в изпълнение на Договора за сътрудничество с КЗЛД. 
Чуйте повече в прикачения звуков файл. 
 
√ Милен Керемедчиев: Поясът от Крим до Донецк и Луганск ще бъде контролирана зона, възможен е корейски 
сценарий 
Русия усеща колебливата позиция на България в НАТО и цели допълнителна дестабилизация у нас, смята бившият 
заместник-министър на външните работи 
Интервю на Лора Търколева с Милен Керемедчиев 
„Има промяна в поведението и на двете страни, продиктувана от два основни фактора. Руската армия успя да превземе 
Мариупол, което беше ключово важно за стратегията на военните действия в Украйна. Тя постигна една от заложените 
цели – да създаде коридор от Крим до Донецк и Луганск. Тази частична победа може да бъде използвана от президента 
Путин да обяви първата част от операцията за приключила. Втората част явно ще е връщане на руските войски в изходни 
позиции около Донецк и Луганск и превземането окончателно на тези две самопровъзгласили се републики. По този 
начин Путин ще успее да убеди своите сънародници, че е постигнал поне частично своите цели.“ 
Това каза в интервю за БНР бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев преди началото на 
преговорите между Русия и Украйна в Истанбул. 
След повече от 30 дни тежки въоръжени стълкновения и хиляди жертви и от двете страни на фронта стратегията явно се 
промени, отбеляза Керемедчиев. 
По думите му първоначално заложената цел за обграждане на големи градове и масирани бомбардировки и ракетен 
обстрел от разстояние ще се промени и подобно голямо настъпление няма да продължи. 
„Корейският сценарий е много вероятен, защото връщането на руската армия, има вече такива индикации - изтегляне от 
Киев и връщане на изток, ще покаже, че този пояс, който Русия създава от Крим през Донецк и Луганск явно ще бъде 
контролирана зона“, смята Милен Керемедчиев. 
Според него няма да сработи първоначалният план на Москва да бъдат окупирани поне 40% от украинската територия, 
но „това, което в момента е анексирано, вероятно ще бъде или обявено като независими държави, или една общност от 
такива държави, федерална“. 
„В крайна сметка много е вероятно и присъединяване към Руската федерация.“ 
Нашите дипломатически отношения с Руската федерация са на нивото на замръзване. Без контакт с окупационните части 
и военноморските сили на Русия няма как да се подсигури хуманитарен конвой за излизане на цивилните кораби, 
коментира Милен Керемедчиев. 
Посланик Митрофанова е опитен дипломат. Нейните изказвания не са плод на нервност или истерия, те са целенасочени 
и ясни и целят допълнителна дестабилизация у нас, защото се вижда, че има разнобой и различно говорене, изтъкна 
Керемедчиев. 
„Русия усеща и вижда, че България има колеблива позиция като член на НАТО, особено на източното крило на НАТО, и 
търси тази мека цел, за да внася колкото може повече смут в системата на нашите отношения като страна член на НАТО и 
на ЕС.“ 
Русия не е длъжна да отговори с реципрочни мерки на повикването на нашия посланик, уточни бившият заместник-
министър на външните работи. 
Според Милен Керемедчиев правителството показва нерешителност и руският посланик осъзнава, че няма да се стигне 
до обявяването ѝ за персона нон грата.   
Керемедчиев посочи, че има „видими признаци на панически действия“ от Министерството на икономиката по казуса с 
българските оръжия за Украйна. 
„България предоставя военна помощ, но не го прави директно. Призовавам министър Нинова да каже колко натовски 
държави, в това число САЩ са закупили военна техника, българска, през последните няколко години. Нашите съюзници 
предоставят закупена от нас техника индиректно на Украйна чрез такава завоалирана тактика“. 
„Би трябвало да ни е ясно къде отива това оръжие. То е по старите съветски стандарти, едва ли е необходимо на армията 
на САЩ или на друга натовска държава. Ясно е къде отива това. В момента хвърляме прах в очите на нашите 
сънародници и успокояваме напрежението в обществото ни“, допълни той. 

https://bnr.bg/post/101623322/videonabludenieto-prichina-1-sred-jalbite-v-kzld
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Рано или късно военните действия ще приключат и на нас ще се гледа като на страна, която не е помогнала на 
украинския народ, заяви Милен Керемедчиев. 
Той определи опита за отравяне на Роман Абрамович като „активно мероприятие на руските служби да натопят 
украинските си колеги“. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Седем държави от ЕС призоваха гражданите си да не участват в конфликта между Киев и Москва 
Седем европейски държави призоваха гражданите си да се въздържат от присъединяване към украинската военна 
съпротива, предаде АФП. Призивът е на  министрите на правосъдието на Франция, Германия, Нидерландия, Испания, 
Италия, Люксембург и Белгия. 
В изявление след срещата им в Брюксел се посочва, че те „единодушно са посъветвали европейците да се откажат от 
присъединяване към доброволците, които заминават, за да участват във войната в Украйна“. 
След нахлуването на руската армия на 24 февруари украинският президент Володимир Зеленски открито покани 
чужденци да дойдат на помощ като част от "международен легион", припомня АФП. 
На 6 март украинските власти обявиха, че на призива са откликнали около 20 000 души. 
 
√ ЕБВР затваря офисите си в Москва и Минск 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) заяви в понеделник, че затваря офисите си в Москва и Минск, 
съобщава Ройтерс. 
Според прессъобщение ЕБВР "категорично" не одобрява военната операция в Украйна. "Решението за закриване на 
офисите в Москва и Минск е неизбежен резултат от действията, предприети от Руската федерация с помощта на 
Беларус". 
В изявлението се отбелязва също така, че банката ще продължава да предлагат помощ на Украйна и че вече е одобрен 
първоначален бюджетен пакет от 2 милиарда евро за страните, засегнати от войната. 
Ройтерс напомня, че ЕБВР не е инвестирала в нови проекти в Русия от 2014 година насам. 
 
√ 34-ти ден от инвазията в Украйна: В очакване на преговори в Истанбул 
За 10.30 ч. днес е насрочено началото на новия кръг от преговори между Русия и Украйна. Очаква се те да продължат два 
дни, съобщават турски медии. Делегациите на Москва и Киев вече са в Истанбул.  
Най-амбициозната цел на украинския екип на днешните преговори с Русия в Истанбул е да бъде договорено 
прекратяване на огъня, заяви министърът на външните работи на Украйна. Дмитро Кулеба подчерта, че има ясни червени 
линии: „Няма да търгуваме с хора, територии и суверенитет“. По-рано в интервю за опозиционни руски медии 
украинският президент Зеленски допусна Украйна да обяви неутралитет, вместо да кандидатства за членство в НАТО. В 
такъв случай обаче сигурността ѝ трябва да бъде гарантирана от трети страни. И евентуално  споразумение с Русия да 
бъде одобрено на референдум. 
В поредното си видеообръщение тази нощ президентът Володимир Зеленски съобщи, че  украинските военни си 
възвръщат контрола в района на столицата Киев. Той обаче предупреди, че Мариупол остава блокиран от руските сили, 
които не са позволили създаването на нито един хуманитарен коридор там през вчерашния ден. Украйна твърди, че най-
малко 5000 са жертвите от руската обсада на стратегическото пристанище. 
Зеленски подчерта, че санкциите срещу Москва не трябва да бъдат пасивни и да ѝ позволят да заобикаля ограниченията: 
„Ние вече минахме през това миналата година, когато казвахме, че са нужни силни превантивни санкции срещу Русия, за 
да няма нахлуване. Нямаше превантивен пакет и започна пълномащабна война. Сега има много намеци и 
предупреждения за възможно засилване на санкциите, например  ембарго за доставката на руски нефт в Европа ще бъде 
наложено, ако Русия използва химическо оръжие. Само се замислете докъде стигна това - да чакаме химическото 
оръжие“. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обвини западните страни, че са отприщили пълномащабна икономическа война 
срещу Русия. По думите на Песков руската страна „не се съмнява, че задачите на специалната военна операция в Украйна 
ще бъдат изпълнени“. 
Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Николай Патрушев заяви, че Москва не цели да смени властта в Киев. А 
външният министър Сергей Лавров определи като „контрапродуктивно“ руският президент Владимир Путин да се среща 
със Зеленски преди двете страни да са се доближили до съгласие по ключовите въпроси. 
 
√ Турция предлага да домакинства среща Путин – Зеленски 
Турският президент Реджеп Ердоган направи обръщение към делегациите на Киев и Москва преди преговорите им в 
Истанбул, предаде Ройтерс. 
Ердоган посочи, че при сключване на мир няма да има губещ, а конфликтът не облагодетелства никого. Според турския 
лидер преговорният процес е увеличил надеждите за мир. 
„Назрял е моментът преговорите да доведат до конкретни резултати“, посочи още той. 
И Владимир Путин, и Володимир Зеленски са „ценни приятели“, каза още Ердоган. Той изрази надежда, че настоящите 
преговори ще доведат до среща между президентите на Русия и Украйна и уточни, че Турция може да бъде неин 
домакин. 
 
 

https://bnr.bg/post/101623295
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√ Срив на потребителските нагласи в Германия за април заради войната в Украйна и растящата инфлация 
Германските потребителски нагласи за април отбелязаха рязко влошаване, тъй като войната в Украйна и растящата 
инфлация причиниха срив на очакванията на немските домакинства за икономическото развитие и за техните доходи до 
най-ниски нива от световната финансова криза през 2009 г. насам. 
Това показват резултати от последното проучване на немския институт GfK сред около 2000 потребители, проведено в 
периода между 3 и 14 март 2022 г., когато руската военна инвазия в Украйна вече беше в разгара си. 
Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за следващия месец (за април 2022 г.) се понижи до -15,5 пункта от -
8,5 пункта през март, докато очакванията на финансовите пазари бяха за негов спад до -14,0 пункта. Това е най-ниското 
ниво на индекса от февруари 2021 г.  и представлява  влошаване на доверието на немските потребители за четвърти от 
последните пет месеца, след като единствено нагласите за февруари отбелязаха известно подобрение. 
Това не само продължава низходяща тенденция на потребителските настроения, но и значително ѝ ускоряване в посока 
надолу, отбеляза институтът GfK, като добави, че рязкото увеличение на склонността към спестяване през настоящия 
месец е засилил допълнително тази низходящата тенденция. 
"През февруари все още имаше големи надежди, че настроението на потребителите ще се възстанови значително с 
облекчаването на ограниченията, свързани с коронавирусната пандемия. Началото на войната в Украйна обаче накара 
тези надежди да изчезнат. Нарастващата несигурност и западните санкции срещу Русия доведоха до рязко покачване на 
цените на енергията, което значително вреди на общите потребителски настроения“, обясни Ролф Бюркл, експерт в 
института GfK. 
Бюркл добави, че едно по-дългосрочно възстановяване на немските потребителски нагласи ще бъде възможно само в 
случай на бързо прекратяване на огъня в Украйна, което да бъде последвано от мирни преговори. 
"Само при такъв евентуален сценарий вътрешната икономика ще допринесе значително за цялостното икономическо 
развитие отново в резултат на намаляващата несигурност, а облекчаването на ограниченията, свързани с пандемията, 
също би могло да има своя положителен ефект“, посочи той. 
 

GfK индекс на потребителските нагласи в Германия 

 
 
Институтът GfK използва три подиндекса - за икономическите очаквания, очакванията за доходите и склонността да се 
пазарува - за текущия месец (в конкретния случай за месец март), за да определи настроенията за следващия месец (за 
април). 
GfK индексът на икономическите очаквания на германските потребители се срина през март с цели 33 пункта до -8,9 
пункта от +24,1 пункта пре февруари, достигайки най-ниско ниво от май 2020 г., когато Германия се намираше в първия 
Covid локдаун. 
Потребителите виждат все повече рискове за германската икономика. Санкциите срещу Русия, високите цени на 
енергията и проблемите с веригите на доставки доведоха до рязко нарастване на риска от рецесия, заличавайки 
положителния импулс, който трябваше да се очаква от облекчаването на противоепидемичните мерки, отчита 
проучването на GfK. 
Подиндексът на потребителските очаквания за доходите пък се срина с 25 пункта до -22,1 пункта през март от +3,9 пункта 
през февруари, достигайки рекордно дъно от януари 2009г. насам, когато беше разга на глобалната финансова криза. 
Потребителите виждат, че покупателната им способност се стопява в резултат на рязкото увеличение на цените, когато 
става въпрос за газ, мазут и бензин. 
Това се потвърждава от неотдавнашно проучване, проведено от GfK, за последствията от войната в Украйна, според 
което девет от всеки десет германци бяха изключително или много загрижени от рязкото покачване на цените в 
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енергийния сектор. При хранителните стоки процентът на засегнатите германци достигна 80 на сто, според същото 
проучване. 
За разлика от икономическите и очакванията за доходите, индексът, измерващ склонността на германските потребители 
за покупки на скъпо струващи стоки като автомобили, мебели и техника за дома, отбеляза значително по-сдържано 
понижение през март до -2,1 пункта от +1,4 пункта месец по-рано, но това все пак е най-ниското ниво на този подиндекс 
от април 2020 г. 
Опитът показва, че склонността към купуване реагира негативно на покачващите се цени. Като важен показател, цената 
на бензина играе особено важна роля в този контекст, тъй като потребителите я наблюдават непрекъснато в 
ежедневието си и могат да реагират незабавно, отбеляза институтът GfK. 
 
Банкеръ 
 
√ Петков: Местната корупция често е инструмент, използван от Русия 
Местната корупция в много случаи е инструмент, който се използва от Руската Федерация за влияние в региона. Това 
заяви министър-председателят Кирил Петков след среща с правителствените ръководители на Румъния, Република 
Северна Македония и Черна гора, в която държавите в НАТО от Югоизточна Европа обсъдиха ситуацията в Украйна. 
Събитието бе организирано по инициатива на българския премиер и се проведе в резиденция "Бояна". 
„Балканите трябва да се превърнат в символ на координиран регион, където настъпват промени. Когато говорим в един 
глас, ще можем да се развием“, заяви премиерът Петков.  
Заедно с министър-председателите на трите държави – Николае Чука, Димитър Ковачевски и Здравко Кривокапич, 
българският премиер участва в дискусията в София, посветена на отраженията върху региона от войната в Украйна. 
Правителствените ръководители са обменили и мнения относно последиците в сферите на сигурността, енергетиката и 
икономиката.  
Петков отбеляза, че четирите държави могат да си помагат в изкореняването на прането на пари и в борбата срещу 
корупцията. „Мечтата ми е да имаме координирани Балкани по всички теми“, заяви още българският министър-
председател след разговорите.  
„Ако се обединим икономически, можем да се превърнем в най-бързо развиващия се регион. Съвместната работа може 
да подобри стандарта на живот на нашите граждани“, смята Петков.  
Той подчерта, че на срещата е обсъждана възможността четирите държави да се координират в сферата на енергетиката. 
„Нашият регион зависи от руска енергия. Обсъдихме как можем да обърнем някои газопроводи, да вземем втечнен газ 
от Турция и Гърция. Обсъдихме и транспортен коридор номер осем, който трябва да седи стабилно на картата“, 
коментира Петков.  
По темата за сигурността в региона премиерът отбеляза, че вместо да говорят за скъпи военни системи, държавите е 
добре да се координират на местно ниво. Петков посочи още, че Румъния е най-силно засегнатата държава от броя 
бежанци от Украйна, но тя успява да се справи, приемайки ги и предоставяйки им помощ при посрещането.  
Кирил Петков допълни, че държавите трябва да започнат да мислят и за възстановяването на Украйна, след като 
военният конфликт там приключи. „Надяваме се, че тази фаза скоро ще настъпи и ще можем да се координираме, за да 
видим как заедно да работим за възстановяване на Украйна“, каза още той.   
 
√ Капиталите нещо не ги „свърта” у нас 
За десет години от страната са изтекли два и половина пъти пъти повече пари, отколкото са влезли  
За 10 години – от 2010-а до 2020-а от България са изтекли близо 39 млрд. евро, а нетният приток на чуждестранен 
капитал е не повече от 16 млрд. евро. Това показват данни на БНБ под заглавие „Презгранично движение на капитали 
(нето”). 
Изобилието от пари в страната, почти пълната инвестиционна пасивност на населението (с изключение на покупката на 
имоти) и лихвената непривлекателност на банките са  
трите кита, върху които капиталите отплуват от България. 
Изборът на депозиторите пък опира до два обществено неблагоприятни варианта: първо, отказ от банкови услуги и 
поддържане на големи суми пари в домашни условия и второ, изнасяне на финансови авоари зад граница, където 
банковата сигурност се оценява по-високо при по-изгодна доходност и бонуси. 
И докато в края на 2015 г. банкнотите и монетите в обръщение у нас са били 12.7 млрд. лв., то в края на 2021 г. те вече са 
24.7 млрд. лв., т.е. бележат ежегоден прираст от 11.7%, докато в същото време номиналният БВП расте средногодишно с 
6.4 процента. 
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„Натрупват се свободни парични запаси в населението, които остават извън контрол от страна на БНБ и 
представляват своеобразна ликвидна заплаха за икономиката (ликвидна бомба), а и се създават предпоставки за 
криминални деяния”. Това коментира проф. Гарабед Минасян от Института за икономически изследвания на БАН. 
От платежния баланс на страната (аналитично представен) може да се оцени, че за периода 2016-2021 г.  са изнесени 
нетно капитали във вид на валута и депозити в размер на близо 5 млрд. евро, обясни той. 
Според него не е правдоподобно да се мисли, че интензивният прираст на парите в обръщение, както и изтичането на 
местни капитали в чужбина, се дължи изцяло на непривлекателна банкова политика. Сигурно е обаче, че спецификата на 
банковата дейност съдейства за наблюдаваните неблагоприятни факти. 
Защо при финансовата стабилност и широко рекламираното устойчивото икономически развитие при управлението на 
ГЕРБ капиталите не ги „свърта” у нас? 
Няма никаква фактология къде и защо бягат парите.  
Проф. Минасян се опита да обясни специално за „БАНКЕРЪ” какви може да са причините. На първо място той изтъкна, че 
няма доходност от депозитите и сигурността е по-ниска. „Има обаче и пари, които не искат да стоят в България 
поради съмнителния си произход”, обръща внимание професорът. На подобни изнесени пари лесно им се губи края. 
Сто хиляди евро в германска банка, след това в Американска, после – в австралийска..., върви ги търси, казва ученият. 
Миналата 2021 година 
бележи абсолютен рекорд в изтичането на пари от България. 
През нея  от страната са изнесени около 7 млрд. евро, докато през предишните години от нея са бягали не повече от 4-5 
млрд. лв. Това се случва при около 10 млрд. вътрешни инвестиции и 1.5 млрд. лв. чужди инвестиции за годината. 
Непропорционалността е ясна. Дали пък някои не се усети, че процеса на смяна на властта ще е по-скорошен от 
очаквания и побърза да скрие „припечеленото”? 
Дали пък огромните антиковид пари не потънаха в партийно-кръгови джобове, за което ще бъдем известени след 
време? 
Колкото до липсата на добра икономическа среда за инвестиции в България приносът на банките е тъжен факт.  
„Търговските банки у нас се въздържат от кредитна активност. Показателно е, че през 2019 г. делът на 
кредитите в активите на ТБ е 66%, докато през 2021 г. същия дял спада на 58%”, казва Минасян. 
Банките не могат да поемат изцяло отговорността за кредитната активност,  
но са съпричастни към нея, казва той. Дейността им оказва пряко и косвено влияние върху инвестиционната и 
икономическа активност в страната, както и върху финансовата стабилност. Натрупването на напрежение става 
постепенно, нерядко незабележимо, до достигането на определен критичен праг. Толкова по-отговорна е 
регулативната функция на Централната банка, която трябва да оценява натрупването на напрежение, да 
предвижда евентуалните последствия и да предприема превантивно необходимите мерки. 
„Основна отговорност носи и макроикономическото управление. Отсъствието на стимулиращ икономически и 
инвестиционен климат в страната изкривява естествените съотношения и взаимодействия и създава 
предпоставки за натрупване на социално-икономическо напрежение”, казва Минасян. 
Ще има ли промяна? 
Преди месец БНБ официално обяви спад на чуждестранните инвестиции у нас от 54% на годишна база.  
През 2021 г. у нас са влезли едва на едва 1.035 млрд. евро, което е 1.5% от БВП. За сравнение - през 2020 г. те са били 
2.272 млрд. евро, така че "едни" 1.3 млрд. евро просто са заобиколили България и са си намерили друг "пристан". 
Освен бягането на дълги разстояния за българските пари, които никак не са малко, твърде чувствително е и оттеглянето 
на чуждестранните инвеститори, които продават бизнеса си на български фирми и изнасят капиталите си. А 
привлеченият дялов капитал през кризисната 2020 г. е бил значително повече, отколкото през миналата година, когато 
той е едва 351.6 млн. евро. 
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Така мантрата, че от 12 години България предоставя прекрасни условия за инвестиции, трябва да секне. Ако съдим по 
заявеното до този момент, министър Лорер и екипът му са амбицирани да върнат чуждестранните инвеститори чрез 
създаване на сигурна среда за бизнес - с ясни правила и с възможност за подкрепа на стартиращи компании чрез 
обединяване на всички държавни финансови инструменти. 
Първата крачка, според министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер, вече е направена: изчистен е начинът, по 
който различните ведомства ще си сътрудничат в подкрепа на инвеститорите. Примерно - Българска агенция за 
инвестиции намира потенциален инвеститор, който иска да се установи в някоя от индустриалните ни зони, а 
Националната компания "Индустриални зони" помага при изготвянето на "индивидуалния" пакет с документи. 
Сега се работи за обединяване на финансовите инструментите в подкрепа на бизнеса. 
В тази посока са насочени усилията, "както на Националния иновационен фонд, който помага на учените да 
направят технологичен трансфер на тяхната разработка в някакъв начинаещ бизнес, така и на Фондът на 
фондовете, който предлага финансиране на стартъпи от различно ниво на растеж. В процеса участва и 
Българската банка за развитие, която вече предлага заеми на по-зрели бизнеси. Събираме тези инструменти на 
едно място и рационализираме дейността им, така че да има много ясна верига кой и кога може да се финансира 
и от кой инструмент на държавата", пояснява още Лорер. 
 
√ Газовата ни независимост зависи от Гърция и Китай 
Доставките на природен газ за България ще минават през иглени китайски уши, ако наистина се стигне до липса на 
нов договор с Русия. Причините за това са най-вече инфраструктурни. Защо? Просто през годините досега 
инвестициите на Китай в инфраструктура достигнаха и до нашите ширини. 
Ефектът на китайската инициатива за нов път на коприната – „Един пояс, един път“, започна да се усеща и на Балканите. 
Покрай тази инициатива редица китайски фирми започнаха маса проекти в опит да свържат по-лесно икономиката на 
Поднебесната империя с тази на Европа, Близкия Изток и Африка. Вследствие на тези инициативи, в Гърция вече има 
китайски инвестиции, които спокойно могат да бъдат определени и като "повече от сериозни". Как обаче те ще повлияят 
върху бъдещите доставки на природен газ за България? Този път най-бързият и най-кратък отговор се оказва и най-верен 
- много сериозно!  
След един месец война в Украйна, вече е ясно, че като цяло Пекин ще продължи да пести критиките си към Москва. Най-
важната причина е, че заради световния финансов и икономически бойкот, Русия започна много по-активно да 
"експлоатира" икономическите си връзки с Китай. Последните действия в тази насока са идеите да се използват 
китайските аналози на SWIFT, както и доставките на редица стоки и услуги, които официално Западът прекрати в Русия. 
Защо Китай инвестира в Гърция?   
Китайските инвеститори от няколко години са собственици на едно от най-големите гръцки пристанища – това в Пирея до 
Атина. Компанията Cosco притежава 64-процентен дял в порта от 2016 г. насам. Първоначално китайската компания 
закупи само 51% от пристанището за 280,5 млн. евро, но инвестицията се оказа успешна – именно от този вход към 
Европа се доставят редица китайски стоки, а магазините за едно левче са най-малкият пример, който може да се види от 
потребителите. 
Солунското пристанище също е част от китайските инвестиции. Преди две години пристанищната администрация на 
Солун (ThPA) и China Merchants Port Holdings (CMPort) се съгласиха да направят необходимото в търговски и оперативни 
план, за да популяризират пристанището в Солун на китайския пазар като врата към Европа. Пристанището е второто по 
големина в Гърция след главния морски порт в Пирея, в което пък китайската корабна фирма Cosco Group е мажоритарен 
собственик с 67 процента. 
Енергиен сектор 
Китайската държавна електромрежова корпорация (State Grid Corporation of China- SGCC) закупи още през 2016 г. 
миноритарен дял от 24 процента в гръцкия оператор на електропреносна мрежа ADMIE. Сделката бе за 320 милиона 
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евро. Компанията ADMIE отговаря за електросистемните връзки на Гърция с континентална Европа. Дружеството е 
известно и пот името IPTO, което е равнозначно на българският Електроенергиен системен оператор. Именно ЕСО и IPTO 
изграждат в момента с европейски средства нов електропровод межди комплекса „Марица Изток“ и подстанция Неа 
Санта в Гърция. Новият далекопровод ще позволи преноса на по-големи количества електроенергия между двете страни. 
Това е от значение и за идеята на българското правителство Атина да участва като купувач на енергия от бъдещата нова 
ядрена мощност у нас. 
В енергийния сектор е особено важно участието на Китайската държавна мрежова корпорация (SGCC), един от 
световните лидери в енергийните системи, като стратегически инвеститор и акционер в IPTO, като гръцката държава 
притежава мажоритарен дял в компанията, отбеляза тя. Това много успешно и взаимноизгодно партньорство е чудесна 
възможност за IPTO да сподели опит и технически постижения с SGCC, споделиха държавните гръцки лица, по време на 
продажбата на акциите към китайската държавна електропреносна фирма. 
Недостижимата „Копелузос груп“ 
Компанията Копелузос груп на гръцката фамилия Копеузос е започнала своята дейност именно в енергийния сектор на 
Гърция през 70-те години на миналия век. Дружеството е инвестирало в енергийната сфера предимно насочено към 
въглищните централи на Гърция. Впоследствие през 1991 г. компанията се фокусира и върху доставките на природен газ 
като за целта се създава смесено дружество за доставки на природен газ. Фирмата се казва „Прометеус Газ“ (Prometheus 
Gas), и 50-процентен дял в нея има руската „Газпром“.  
„Прометеус Газ“ е най-опитната и надеждна частна компания в доставката на природен газ и изграждането на проекти за 
енергийна инфраструктура в Гърция, обясняват от гръцката дъщерна компания. На българския читател вероятно му звучи 
познато името „Прометеус Газ“, защото дружеството бе акционер в неосъществения проект за петролопровода Бургас – 
Александруполис. 
Но да се върнем на „Копелузос груп“. След началото на новото хилядолетие компанията вижда огромен потенциал в 
изграждането и на вятърните и соларни проекти в Гърция и насочва част от бизнес ресурсите си и в тази посока 
През 2017 г. Shenhua Group Corp. Ltd, един от най-големите енергийни производители на Китай и „Копелузос 
груп“ подписаха споразумение за три милиарда евро за развитие сътрудничество в сектора на зелената енергия и за 
подобряване на околната среда на енергийни блокове в Гърция и други страни. Споразумението е действащо и към 
момента, като на негова база Гърция успява да изгражда евтини вятърни и соларни паркове на различни локации. 
Корените на сътрудничеството на Китай с Гърция могат да бъдат намерени в гръцката икономическа криза отпреди 
десетилетие, когато гърците се почувстваха предадени от западните съюзници, които наложиха последователни кръгове 
от сурови строги икономии на страната в замяна на многократни финансови спасителни помощи, коментираха по време 
на гръцката криза геополитически експерти. Тези договори вече дават своите плодове в условията на новия 
геополитически конфликт между Запада и Русия, в който Китай официално не участва. 
Терминал за втечнен газ край Александруполис 
Ролята на „Копелузос груп“ е огромна и в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край 
Александруполис. Компанията „Газтрейд“ (Gastrade) е консорциумът, създаден от групата "Копелузос" за развитието и 
експлоатацията на LNG терминала Alexandroupoli FSRU, обясняват гръцките медии. В този терминал с 20% участие е и 
българската „Булгартрансгаз“, но засега това не означава абсолютно нищо. 
Идеята е чрез терминала да се доставя втечнен природен газ от различни страни като най-често се споменават Катар и 
САЩ. Този LNG терминал би трябвало да е алтернатива на руските доставки на природен газ. Но как точно „Копелузос 
груп“ ще е алтернативана на руския газов монополизъм, след като от 30 години е основен партньор на „Газпром“, никой 
не знае. 
А интересите на "Копелузос груп" се простират и по-далеч. Друга дъщерна фирма на групировката – DAMCO, е собственик 
на 10% от капитала на DESFА – ключова енергийна компания в гръцкия газопреносен сектор. Тя отговаря за изграждането 
на инфраструктурата при доставките на природен газ от Азербайджан за Гърция. DESFA участва с 20% - наравно с 
"Булгартрансгаз" в LNG терминала в Александруполис. В района на северния гръцки град „Копелузос груп“ ще строи и 
газова централа, която също ще се захранва от LNG терминала. 
В Северна Гърция „Копелузос груп“ има намерение да строи газово хранилище край Кавала, а има и още други проекти. 
От картинката обаче става ясно, че зад българската енергийна диверсификация реално стои волята на "едни" гръцки 
компании с интереси в Китай, Русия и дори САЩ. Така че доколко диверсификацията ни ще е реална, най-вероятно... 
никога няма да разберем. не за друго, а защото отговорът със сигурност няма да ни хареса. 
 
3e-news.net 
 
√ Правителството обмисля създаване на нов фонд, в който да се събират средствата от CO2 емисии 
България смята да кандидатства за домакин на Конференция на ООН за климата COP 29 
Българското правителство търси възможност за създаване на национален финансов инструмент, който да получава 
средствата от продажбата на квоти CO2. Идеята е акумулираните средства да се използват за съфинансиране на големи 
проекти за декарбонизация и енергиен преход у нас. Това заяви вицепремиерът по климатичните промени и министър 
на околната среда и водите Борислав Сандов по време на на международната конференция "Енергийна сигурност и 
климатични промени: нови измерения след агресията срещу Украйна". В момента приходите от продажбата на квоти 
CO2 се събират във фонд "Сигурност на електроенергийната система" и със средствата се подпомагат бизнеса и 
потребителите като по този начин дори се ограничава поскъпването на тока. 
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Друга интересна идея на министър Сандов е намерението България ще кандидатства за домакинството на 
Конференцията на ООН по изменение на климата – COP 29 през 2024 г. По думите му до момента никоя държава от 
Източна Европа не е била домакин на подобно събитие за предотвратяване на климатичните промени на Земята. 
В момента страната ни отделя с 48 процента по-малко емисии спрямо референтната 1988 година, сподели Сандов пред 
експертите по енергийни политики. По думите му, въпреки това от 2011 година се наблюдава плавно увеличаване на 
емисиите, като особено чувствително това е в транспортния сектор, където те са се покачили с цели 40%. спрямо 
базовата година.  
В общия дял на емисиите към настоящия момент най-вече допринася секторът на енергетиката, най-вече заради 
лигнитните въглища, които се изгарят в българските централи и в част от индустрията. Те съставляват 58 процента от 
всички емисии, посочи Сандов. Емисиите от транспорта са с 26 на сто, а тези от индустрията са 11 процента. 
В Националния план за възстановяване и устойчивост България е заложила реформи и инвестиции, които да доведат до 
повишаване на енергийната сигурност, базирана на възобновяеми енергийни източници и други механизми. България е 
поела ангажимент като част от реформата за декарбонизацията на енергийния сектор и намаляване с 40 процента на 
емисиите от изгарянето на въглища до 2026 година. Планирано е да бъдат изградени и 3,5 гигавата нови ВЕИ мощности 
като тук основно се планира строеж на слънчеви и вятърни централи за собствена употреба. Според коминистъра трябва 
да се оползотворят свободните индустриални площи и деградирали зони и те да се използват за изграждане на соларни 
и вятърни паркове. Подобни площи обикновено са разположени в близост доелектропреносната мрежа и са 
изключителна държавна собственост, което дава възможност за "бързи писти" за сътрудничество с бизнеса.   
Трябва да се даде възможност и за развитието на водорода за индустриални цели, смята още министър Сандов. В 
момента се изготвя анализ и за потенциала на геотермална енергия, като през плана за възстановяване ще се 
финансират два пилотни проекта. Той припомни и намерението на държавата да изгради 10 000 зарядни станции за 
електромобили, за да стимулира електрическата мобилност у нас. 
По отношение на поглъщането на въглеродните емисии екоминистърът е „за“ използването на природни подходи  - 
затова се предвижда засаждането на 100 млн. дървета до 2030 година, като част от европейската цел за засаждането на 3 
млрд. дървета. Планирано е и значително завишаване и възстановяване на природни територии и влажните зони, които 
са сериозен уловител на емисии. На събитието стана ясно, че като цяло екологичното министерство у нас не е убедено 
във възможностите на технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоскид, независимо какви са хранилищата. 
Според експертите това все още е скъпа и недостатъчно добре формулирана технология. 
 
√ Държавата предлага вдигане на тол таксите, вече ще се плаща и за второкласните пътища 
Превозвачите са против, искат първо да се оправят пътищата и да получат подкрепа заради кризата с горивата и 
войната в Украйна 
Държавата предлага увеличаване на размера на тол таксите, както и второкласните пътища също да станат платени за 
камионите и автобусите. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на регионалното развитие и 
благоустройството Гроздан Караджов, който представи предложенията на ръководеното от него ведомство за промяна в 
Закона за пътищата на среща с представители на превозваческия бизнес. Също така сред предложенията е и промяна на 
метода за санкциониране на превозни средства, които поради пропуски или грешки не са платили дължимите тол такси 
за определен маршрут или пътуване. Идеята е те да не заплащат директно скъпите компенсаторни такси, а да бъдат 
санкционирани чрез заплащане на 50% от максималната тол такса, която се дължи за съответната отсечка или маршрут. 
Самите превозвачи обаче не бяха съгласни с предложенията. От една страна те определиха очертаващото се поскъпване 
като тройно в сравнение със сумите, които те в момента плащат. Което, пренесено към цената на услугите им, ще се 
превърне в поредния фактор, тласкащ към увеличение на инфлацията. От друга страна отбелязаха, че така представената 
промяна в метода на санкциониране за неплатена тол такса, при някои типове превозни средства би означавало да се 
заплаща по-скъпо, отколкото при сегашния режим с компенсаторните такси. 
Най-конфликтната точка от миналата среща на вицепремиера с превозвачите бе размерът на тол таксите и обхватът на 
системата, по-конкретно, че второкласните пътища са част от нея и в момента, но ставката за тях е нула, той обясни, че 
вече иде реч за възстановяване на справедливостта. „Няма друга държава, в която от винетки да се събират повече 
средства отколкото от тол такси. И не може шофьорите на леките автомобили да внасят 64% от общия приход, а 
товарните – останалите 36%. Който допринася повече за разрушаването на пътната настилка, трябва и да плаща повече и 
в това съм убеден. А не всяка година да се чудим защо пътищата ни са в това окаяно състояние и откъде да намерим 
пари, за да се ремонтират“, каза той. В тази връзка регионалният министър обяви, че обхватът на платената пътна мрежа 
няма да се разширява, но и няма повече да има нулеви ставки. Предложените промени са основани на ценовия модел, 
който бе изработен от Световната банка и съгласуван от ЕК. Конкретните предложения са за второкласните пътища, които 
досега превозвачите не заплащаха нищо, са: 
За първокласните пътища: 
ППС над 12 тона с 4 или повече оси ще се заплаща по 29 до 37 стотинки на километър изминато разстояние 
ППС между 3.5 и 12 тона ще заплащат по 6 до 9 ст. на км 
Автобуси до 12 тона – 3 до 7 ст. на км 
Автобуси над 12 тона ще заплащат 4 до 8 ст/км 
ППС над 12 тона с 2 до 3 оси ще заплащат 22 до 25 ст/км 
За автомагистралите: 
ППС над 12 тона с 4 и повече оси – 32 до 39 ст./км за автомагистрали 
ППС над 3.5 до 12 тона ще заплащат 10 до 11 ст./км 
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Автобуси под 12 тона – 4 до 8 ст./км 
Автобуси над 12 тона – 5 до 9 ст./км 
ППС над 12 тона с 2 до 3 оси – 26 до 30 ст./км 
ППС над 12 тона с 4 или повече оси – 35 до 43 ст./км 
Запазва се и принципът, че колкото по-замърсяващи са ППС, толкова по-висока ще бъде и ставката, т.е. камионите и 
автобусите с най-високите екокатегории ще плащат по-евтино, а тези с най-ниска - най-скъпо. 
Караджов обясни, че при подготовката на законодателните промени е било взето предвид, че превозвачите имат нужда 
от време, през които да променят договорите си предвид евентуалното увеличение в цената на услугите. Затова новата 
тарифа ще влезе в сила от 1 юли. „Знам, че няма да харесате предложенията ми и можех да си спестя тези главоболия 
като не предприемам нищо и продължаваме да се возим за 0 ст. по второкласната мрежа, както направиха всички мои 
предшественици. Но това няма да реши проблемите на инфраструктурата. Напротив, ще се увеличат, ако продължаваме 
да се снишаваме“, каза Караджов. 
Той допълни, че намерението на правителството е само през т.г. да вложи 2.6 млрд. лв. за подобряване на пътната 
мрежа и това създава не само възможности, но и отговорности – това, което се ремонтира, да може да се ползва 
възможно най-дълго. 
Караджов съобщи още, че с предлаганите промени в закона ще се облекчат и размерите на санкциите, които към 
момента превозвачите биват глобявани при липса на платена тол такса поради някаква обективна причина. Ще се 
разграничат случаите, в които превозвачи имат сключен договор за електронно таксуване или са си платили маршрутната 
такса, но по независещи от тях причини липсва подадена тол декларация. Те ще бъдат разграничени изобщо от случаите, 
в които се пътува без бордово устройство или без закупена маршрутна такса. 
Когато ППС има бордово устройство и то не е включено в списъка на невалидните такива и в рамките на деня има липси 
на подадени тол декларации, тогава на ППС ще бъде дадена възможност, чрез тези промени в Закона за пътищата, да 
заплати за ползването на пътя чрез плащане на 50% от максималната тол такса за съответната категория. 
В тези случаи, ако за деня няма подадени тол декларации, ППС вече ще си заплати 100% от максималната тол такса. 
„Мисля, че това е справедливо решение, тъй като в тези случаи държавата няма как да установи откъде е преминало 
ППС, нито пък колко е ползвало платената пътна мрежа“, каза Караджов. 
Той допълни, че на същия принцип ще се действа и при ППС с маршрутни карти. Предвиден е вариант, когато има грешка 
при закупената такава карта, например е въведен грешен маршрут или категория на ППС, потребителят да не бъде 
санкциониран ако си плати 50% от съответната максимална тол такса, което е много по-евтино от досегашния вариант с 
т.нар. компенсаторни такси. 
Промените предвиждат превозвачите да бъдат уведомявани от своите доставчици на услуги, като ще бъде въведен 
лесен начин да ползват този облекчен ред. Така, ако ППС се възползва от тази възможност, ще заплати само 
максималната тол такса за съответния ден и няма да бъде санкционирано. Така и държавата ще получи дължимото й за 
ползване на платената пътна мрежа, и бюджетът на страната няма да бъде ощетен, но и съответната фирма няма да бъде 
санкционирана. Караджов отбеляза, че той и екипът му намират този досега съществуващ проблем за съществен и че 
действително нещата трябва да бъдат променени.  
По отношение на идеята на превозвачите АПИ сама да започне да събира пътните такси или тези дейности да бъдат 
възложени на държавно дружество, Караджов обяви, че това не би било добро политическо решение. Тъй като досега 
нито един проблем не е бил решен със „създаването на поредната нова държавна фирма“. Дори напротив – практиката у 
нас показва, че едно такова обслужване се влошава и поскъпва. От друга страна останалите държави в ЕС, в които е 
въведено електронно обслужване за тол таксите също използват национални доставчици за този род услуги. „Затова 
промяна във формата на тази дейност няма да има. Ще има обаче промяна в размер на възнагражденията на тези 
посредници, който ще бъде намален“, каза Караджов. 
По въпроса, че превозвачите често са принудени да плащат компенсаторна такса вместо да им се съставят актове за 
административни нарушения, регионалният министър отбеляза, че е била направена проверка, която не е успяла да 
намери много данни за такива случаи. Според Караджов това означава, че практиката не е масова. Той даде пример, че 
от ноември 2021 г. до февруари 2022 г. има около 4180 издадени акта за административно нарушение за незаплатени 
пътни такси. „Въпреки това сме уведомили Агенция „Митници“ да обърне внимание на своите служители, като в случай, 
че при попадане на такъв случай, незабавно да бъде информирано МРРБ. Същият въпрос е обсъден и с шефа на 
Националното тол управление, които също ще бъдат длъжни да уведомят органите, че подобно поведение е 
недопустимо. 
По отношение на предложението на превозваческия бранш за ограничаването на практиката транзитният трафик от 
товарни превозни средства да преминава през второкласни и третокласни пътища, заобикаляйки магистрали и 
първокласни пътища, за да не плаща тол такси, вицепремиерът обясни, че на база анализите, направени през последния 
месец и половина, в МРРБ са стигнали до извода, че подобна мярка ще противоречи остро на няколко правни норми, ще 
дискриминира чуждестранния трафик спрямо местния. По-конкретно ще бъде нарушен чл. 92 от Договора за 
функционирането на ЕС. Ще се получи и дискриминация, основана на гражданството, забранена от чл. 18 на ДФЕС. 
Съответно това би довело до евентуални санкции срещу България, поради което тази идея не може да бъде подкрепена, 
стана ясно от думите на Караджов. 
Йордан Арабаджиев, председател на Съюз на международните превозвачи, отбеляза, че във връзка с кризата с горивата 
и войната в Украйна, Франция отделя 400 млн. евро, включително и еднократна помощ от 750 евро за всеки 
тежкотоварен камион, Италия отделя 500 лн. Евро, Испания – също толкова, Швеция – 1.2 млрд. евро, Белгия и 
Нидерландия намаляват ставката на ДДС, а всички изброени държави намаляват акциза върху горивата, Германия 
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въвежда федерална отстъпка между 20 и 30 евроцента, Унгария, Словения и Хърватия има мораториум върху цената на 
горивата. Хърватите също така премахват и биодобавката. „И на целия този фон българската държава към момента не е 
предприела нито едно действие, за да облекчи превозвачите“, отбеляза Арабаджиев. Той допълни, че българските 
превозвачи предлагат на първо място да се премахне биодобавката за срок от 6 месеца, на второ – да се намали акциза 
на половина за същия срок. 
Арабаджиев каза още, че на фона на всичко, което правят останалите държави в ЕС, за да облекчат превозвачите си, 
българското правителство предлага между 2 и 3 пъти да се увеличат тол таксите за тежкотоварните автомобили.  
По отношение на справедливостта по отношение на това колко плащат леките и колко – товарните автомобили, 
председателят на Съюза на международните превозвачи отбеляза, че през 2022 г. са регистрирани 3.8 млн. автомобила, 
от които 70 хил. са лицензираните ППС, които извършват превози на товари. Което, според думите му, изобщо не 
кореспондира с посочените от Караджов дялове от 64% приходи от е-винетки от леки автомобили срещу 36 на сто – от 
тол такси от камионите и автобусите. Според него трябва да се направи анализ колко милиона км изминават за година 
леките коли по пътищата, влизащи в обхвата на тол системата и колко – от товарните и автобусите. 
„Категорично не сме съгласни с такъв подход – увеличаването на цените и включването на второкласните пътища сред 
платените. Няма налице никакви основания тол таксите да се вдигат 3 пъти за тежкотоварните автомобили“, отбеляза 
Арабаджиев. И допълни, че предложението на държавата може да предизвика изключително сериозно напрежение в 
транспортния бранш. И че то няма да бъде по политическа линия, а защото фирмите в момента са поставени пред много 
тежки бизнес условия, без да се коментират кризата с горивата, войната в Украйна, която е спряла и българския 
транспортен бизнес там, липсата на кадри и т.н. 
Караджов обаче не се съгласи с мнението на Арабаджиев, като посочи, че държавата вече е предоставила 4 млрд. лв. във 
вид на компенсации за бизнеса в рамките на 4 месеца. Също така посочи, че преди да предприеме действия за 
увеличаване на тол таксите и включването на второкласните пътища сред платените, правителството е предвидило над 
500 млн. лв. повече за пътни ремонти през т.г. отколкото пред всички преходни години. Подчерта още, че дори и при 
така планираното увеличение на цените, българската тол система ще остане най-евтината в ЕС. А по отношение на 
информацията, че в редица държави от ЕС са започнали да намаляват акцизите върху горивата, вицепремиерът обясни, 
че при тях това е възможно, тъй като ставките им са над минималните за Общността. У нас обаче са именно на 
минимума, поради което България няма да може да ги свали по-ниско. 
От друга страна обаче отбеляза, че българското правителство обмисля действия по другите мерки, като допълни, че 
биодобавките към горивата у нас също ще бъдат премахнати, поне временно. Ще се обмислят и други мерки за подкрепа 
на превозвачите. 
Друг представител на превозваческия бизнес пък изказа мнение срещу предложената методика за санкциониране на 
превозните средства, които не са си платили тол таксата или изобщо нямат оборудване за отчитане на движението, 
Според думите му при някои класове автомобили заплащането на 50% от максималната тол такса за деня ще 
представлява дори по-голяма сума от компенсаторната такса, която в момента плаща същото ППС за същото нарушения. 
Затова неговото предложение е при установено нарушение превозвачът да се приканва д заплати това, което не е в 
определен срок. Ако не го направи, чак тогава да се пристъпва към санкция. 
Превозвачът не се съгласи с Караджов и по отношение на това, че ще бъде дискриминация и нарушаване на 
европейското законодателство задължаването на чужди камиони, които преминават транзитно през България, да бъдат 
насочвани към определени пътища. Той обясни, че такава практика има въведена в държави като Гърция и Унгария. 
Веселин Стоянов от БТПП припомни, че при въвеждането на тол системата планът е бил на 3 и на 6 месеца да се правят 
анализи и равносметки дали тя работи според очакванията и съответно да се правят корекции, ако не е така. Второто 
нещо, върху което той акцентира, бе планираните според тогавашните анализи приходи от 1 млрд. лв. годишно от тол 
такси, които към днешна да та все още са далеч от достигане. 
Друг представител на превозвачите, който също не се съгласи с планираното увеличение, предложи дори и то да бъде 
въведено, това да не стане в срок от два или 3 месеца, а новите цени да бъдат отложени с поне 6 месеца. 
Противопостави се също и на толкова голямото увеличение. Като определи като рязко дори 20-30-процентно посгъване 
на каквото и да било, а 3-кратно вече е прекалено голямо. 
Христо Радков, председател на Българско обединение на шофьорите, предложи излишъкът, който в момента влиза в 
бюджета непланирано заради ръста на цените на горивата, поради което влиза повече ДДС в държавната хазна, да бъдат 
дадени за ремонти на пътища. 
 
√ Понижение с 18.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 327.41 лв. за MWh с ден за доставка 29 
март 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 327.41 лв. за MWh и обем от 94 553.40 MWh с ден за доставка 29 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 18.1 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Отново се наблюдава рекорд на търгуваният обем – 94 553.40 MWh. Предходния рекорд от 93 047.20 MWh бе отчетен 
само ден по-рано с ден за доставка 28 март т.г. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 325.86 лв. за MWh, при количество от 49 479.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (45 074.00 MWh) е на цена от 328.96 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 286.7 лв. за MWh и количество от 3603.8 MWh. 
Най-ниската стойност от 270.71 лв. за е отчетена за времето 02 – 04 часа, както и за 12 часа (3647.8 – 4253.3 MWh). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 587.24 лв. за 
MWh при количество от 4188.4 MWh. Прави впечатление установяването на стойност от 293.7 лв. за MWh за времето от 
15 до 24 часа. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 293.73 лв. за MWh при количество от 3660.3 MWh. 
Спрямо стойността от 399.83 лв. (204.43 евро) за MWh за 28 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 29 март 2022 г. намалява до 327.41 лв. за MWh (спад с 18.1 %) по данни на БНЕБ или 167.40 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
Така на практика след Полша (150.51 евро за MWh), постигнатата стойност на БНЕБ остава най-ниска. На останалите 
европейски електроенергийни борси стойността остава в диапазона 226.24 евро за MWh в Италия (понижение със 7.9%) – 
повишавайки се до 250.18 евро за MWh в Германия (+12.91 %) и 260.19 евро за MWh във Франция (+ 3.8%). 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 28 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 857.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 368.11 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     33,20%   2166.74 
Кондензационни ТЕЦ   44,63%   2912.34 
Топлофикационни ТЕЦ   4,94%   322.44 
Заводски ТЕЦ    2,17%   141.67 
ВЕЦ     0,13%   8.2 
Малки ВЕЦ    2,18%   141.94 
ВяЕЦ     2,19%   143.01 
ФЕЦ     10,12%   660.34 
Био ЕЦ      0,45%    29.26 
Товар на РБ        4383.74 
Интензитетът на СО2 е 410g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 27 март намалява с 33.50 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г., делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.57 процента, а в 
разпределителната – с 20.17 на сто 
Производството и потреблението на електроенергия остават положителни, но предвид преминаването към по-топъл 
сезон вече се наблюдават изменения в посока към понижение. Салдото (износ-внос) продължава да държи висок дял в 
процентно отношение. Делът на базовите централи също остава висок, но и тук се наблюдават изменения в посока към 
спад. Затова пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа 
расте. Изключение се наблюдава при биомасата. Продължава да се влошава делът на водноелектрическите централи 
(ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на 
България за периода 1 януари – 27 март (01.01.2022 г. – 27.03.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на 
предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до двадесет и седмия ден на месец март 
тази година в сравнение със същите дни на предходната 2021 г. се увеличава с 21.62 % (плюс 22.61% отчетени преди 
седмица за сравняван период до 20 март)  и достига до обем от 14 174 156 MWh. Година по-рано, през посочените дни 
производството на електроенергия е възлизало на 11 654 058 MWh. 
Потреблението на електроенергия остава положително. Така за отчетния сравняван период от началото на годината до 
двадесет и седмо число от настоящия месец март  достига до обем от 10 929 303 MWh, което е ръст с 3.64 % (плюс 4.65 % 
отчетени преди седмица). За сравнение, през същото време на миналата година потреблението на електроенергия е 
било от порядъка на 10 545 789 MWh. 
Салдото (износ-внос) остава положително и все още държи висок дял в процентно отношение, но както и по-рано това е 
показателят, при който се наблюдават най-съществени изменения. Така за времето от първия ден на януари до двадесет 
и седми март тази година салдото (износ-внос) расте до 3 244 853 MWh, или със 192.79 % (ръст от 199.60 % отчетен преди 
седмица, плюс 214.95 % преди две седмици). През аналогичния период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е 
било в обем от 1 108 269 MWh. 
Делът на базовите централи продължава да остава висок. Така за посочения сравняван период от първи януари до 
двадесет и седми март тази година този дял нараства до обем от 12 198 287 MWh, което представлява увеличение с 
(плюс) 30.99 %  (плюс 32.34 % отчетени преди седмица). Година по-рано, делът на базовите централи е бил в обем от 
9 312 067 MWh. 
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи подобряват 
участието си спрямо посочения аналогичен период на миналата година. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на януари до двадесет и седмия ден на март тази година е в обем от 
397 019 MWh, което е повишение (плюс) с  21.57 % (плюс 17.73 % отчетени преди седмица). За сравнение, през същия 
период на предходната 2021 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от порядъка на 326 564 MWh. По-добрите 
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резултати за сравнявания отчетен период на настоящата година се дължат в частност на вятърните (плюс 19.53 %) и 
фотоволтаични (плюс 39.99 %) централи и въпреки биомасата (минус 1.70 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа да сравняваното време от началото на януари до двадесет и седмия ден от 
третия месец на годината расте до обем от 534 258 MWh, или с 20.17 % (плюс 18.70 % отчетени седмица по-рано). През 
предходната 2021 г. за сравняваното време ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 444 598 MWh. По-
добрите отчетени данни в частност се дължат, както на вятърните (плюс 26.55 %), така и на фотоволтаичните централи 
(плюс 22.10 %). Не такива са данните за дела на биомасата, при които има понижение (минус 22.26 %). 
Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да влошават участието си. Така за сравнявания период от първи 
януари до двадесет и седми март тази година делът на ВЕЦ се свива до обем от 1 044 592 MWh, което е спад (минус) 
33.50 % (минус 32.31 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предишната 2021 г. 
участието на ВЕЦ е достигало до обем от порядъка на 1 570 829 MWh. 
 
√ Леко покачване на енергийните цени по европейските борси във вторник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 245,36 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 226,24 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 245,36 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 29 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 264,14 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 226,58 евро/мвтч. Най-високата цена от 319,09 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч и 
тя ще бъде 146,59 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 57 686,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 29 март ще бъде 226,24 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 143,03 гвтч. Максималната цена ще бъде 302,49 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 2 ч и тя ще бъде 197,49 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 29 март е 252,26 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 264,14 евро/мвтч. Най-високата цена от 319,09 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч 
тя ще бъде 209,62 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 77 542,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 29 март на Словашката енергийна борса е 251,29 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 318,74 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 208,96 евро/мвтч. 
На Чешката енергийна борса базовата цена ще бъде 250,18 евро/мвтч. Най-висока ще бъде цената в 9 ч и тя ще бъде 
318,74 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 208,96 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 29 март е 252,32 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
264,43 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 63 727,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 319,09 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 3 ч тя ще бъде 209,62 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 250,18 евро/мвтч на 29 март. Пиковата цена ще бъде 261,95 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 393 423,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 318,74 евро/мвтч. В 3 ч се очаква и най-ниската цена от 208,96 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ Държавата ще изтегли още 500 млн. лв. нов дълг 
Българска народна банка ще проведе другия понеделник трети от началото на годината аукцион за продажба на 
държавни ценни книжа (ДЦК). 
Номинална стойност на предложеното количество от Министерство на финансите е 500 млн. лева. 
Лихвоносните съкровищни облигации са със срочност десет години и шест месеца (3836 дневни) от отворен тип с 
фиксиран лихвен процент от 1.50% годишно, съобщават БНБ.  ДЦК са с падеж 6 октомври 2032 година. 
От условията по емисията става ясно, че  първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, 
както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. 
БНБ пояснява, че първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка 
на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава 
членка или в трета страна. 
Максималното количество държавни ценни книжа, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в 
размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. 
Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото 
предложено количество. 
Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от тази емисия от 6 април 2022 г. на 
аукционен принцип. 
Финансовото министерство  запазва правото да отхвърля всички или да одобрява определени поръчки, както и да 
одобрява количество, различно от предварително обявеното. 
 
√ България е с най-ниските разходи за труд в ЕС 
Средните почасови разходи за труд в икономиката на ЕС са били 29,1 евро и 32,8 евро в еврозоната през 2021 г., става 
ясно от данни на европейската статистическа служба Евростат. През 2020 г. двата показателя са били съответно на ниво 
28,6 евро и 32,4 евро. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220328-1
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Правят впечатление обаче големите разлики между отделните страни членки на ЕС като страната ни е на дъното по този 
показател. Най-ниските почасови разходи за труд в блока са регистрирани в България (7 евро) и Румъния (8,5 евро), а 
най-високите - в Дания (46,9 евро), Люксембург (43 евро) и Белгия (41,6 евро). 
Двата основни компонента на разходите за труд са заплатите и други плащания на работодателите (като например 
социално-осигурителните). Делът на разходите извън заплатите в общите разходи за труд за цялата икономика е 24,6% в 
ЕС и 25,1% в Еврозоната. 
Най-нисък дял на разходите, различни от заплатите, е регистриран в Литва – 3,7%, а след нея се нареждат Румъния (4,9%) 
и Ирландия (8,7%). Най-висок е делът в Швеция (32,0%), Франция (31,9%) и Италия (28,3%). 
 

 
 
√ Край на националните програми за „златни паспорти“ и визи за Русия и Беларус поиска ЕК 
Европейската комисия призова страните членки на ЕС да прекратят националните програми за т.нар. „златен паспорт“ 
(гражданство за инвеститори), както и да спрат издаването на визи за руснаци и беларуси заради инвазията в Украйна. 
„Някои руски или беларуски граждани, които са обект на санкции или значително подкрепят войната в Украйна, може да 
са придобили гражданство от ЕС или привилегирован достъп до ЕС, включително да пътуват свободно в Шенгенското 
пространство, съгласно тези схеми“, уточняват днес от ЕК, цитирани от „Ройтерс“. 
От началото на руската агресия европейската общност е санкционирала близо 700 политици, бизнесмени и военни, които 
се считат за близки до Кремъл. 
Комисията иска незабавно прекратяване на националните програми за продажба на паспорти. В момента България, 
Кипър и Малта имат такива схеми, но вече взеха решение да ги прекратят. 
У нас прекратяването на възможността за получаване на българско гражданство срещу инвестиции стана факт с 
единодушно одобрение на депутатите в парламента през февруари. На първо четене 218 гласуваха за премахването на 
„златните паспорти“, нямаше нито един против или въздържал се. От 2014 г. насам близо хиляда души са се възползвали 
от схемата в България, включително граждани на Русия. 
От Брюксел казват, че правителствата трябва да проверят дали санкционираните лица от Русия притежават златен 
паспорт или виза. Европейската комисия твърди, че не знае дали санкционирани са сред бенефициентите на програмата. 
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Държавите трябва да решат дали да анулират документите и незабавно да отнемат разрешението за пребиваване, 
уточняват от Комисията. 
Днес руският външен министър Сергей Лавров обяви, че страната му готви ответни визови мерки, които ще ограничат 
влизането на граждани от „неприятелски държави“. 
 
√ Русия готви визови мерки срещу „неприятелски“ държави, включително България 
Русия готви президентски указ за ответни визови мерки срещу „неприятелски“ държави, обяви вчера външният министър 
Сергей Лавров на заседание на комисията за международно сътрудничество и подкрепа за сънародници в чужбина на 
партията „Единна Русия“. 
„Този документ ще въведе редица ограничения за влизане в Русия“, предупреди Лавров, цитиран от ТАСС. 
Вчера от Европейската комисия призоваха страните членки на ЕС да прекратят националните програми за т.нар. „златен 
паспорт“, както и да спрат издаването на визи за руснаци и беларуси заради инвазията в Украйна. Повече четете тук. 
Сред обявените за „неприятелски“ държави са тези от Европейския съюз, сред които е и България. В списъка са още 
Австралия, Великобритания, Канада, Нова Зеландия, САЩ и Украйна. 
Освен това влизането в Русия е опростено за граждани от трети страни или хора без гражданство, които са попаднали в 
Украйна, за да се предотврати опасност за живота и здравето им, твърди външният министър. „За тях са опростени 
процедурите за влизане и престой в Русия за безопасно връщане в страните, на които са граждани“, уточни Лавров. 
Вчера той каза, че има нарастване на русофобията в западните държави и тя е придобила „безпрецедентен характер“. 
„Няма политическа коректност тук, с която Западът се надува от гордост или с която се хвалеше, нито пък има някакви 
елементарни правила за благоприличие, всичко това е изхвърлено през прозореца“, коментира руският дипломат. 
 
√ Испания ще одобри план от 16 млрд. евро за смекчаване на последиците от войната в Украйна 
Министерският съвет на Испания планира да одобри днес план за смекчаване на последиците в страната от ситуацията 
около Украйна. Инициативата на кабинета има пет основни направления: подпомагане на семейства, работници и 
бежанци, бизнес и транспортния сектор, мерки в областта на киберсигурността и енергетиката, предава ТАСС.  
"Планът, който Министерският съвет ще одобри утре и ще продължи до 30 юни, ще струва приблизително 6 милиарда 
евро пряка помощ и намаляване на данъците и 10 милиарда евро заеми за смекчаване на въздействието на кризата 
върху семействата и бизнеса", каза днес испанският премиер Педро Санчес.  
Испанските власти планират временно да намалят тарифите за отопление за населението. "Правителството ще приложи 
отстъпка от 15 цента на литър гориво, а петролните компании ще прилагат минимум от 5 цента", каза Санчес.  
По думите му, Испания и Португалия ще представят "изключителна и временна" мярка на Брюксел тази седмица за 
определяне на референтна цена за газа в двете страни. Според премиера, инициативата ще позволи на Мадрид и 
Лисабон "значително да намалят цените на електроенергията". 
"Убеден съм, че одобрението на мярката от Европейската комисия ще се случи за много кратко време", каза Санчес.  
 
√ Загуби и щети за 565 млрд. долара е понесла Украйна до момента от агресията 
До момента руската инвазия струва на Украйна 564,9 млрд. долара, съобщава икономическият министър на  страната, 
Юлия Свириденко. 
Тази калкулация отразява щетите по инфраструктурата, загубен икономически растеж и други фактори. Около 8000 км 
пътища и 10 млн. кв. метра жилища са били повредени или унищожени заради боевете, съобщи Свириденко, цитирана 
от „Гардиън“. 
Нападението на Русия започна преди повече от месец, на 24 февруари. Оттогава удари бяха нанесени по десетки сгради, 
включително жилищни. В един от най-засегнатите градове – Мариупол, местните власти съобщават, че 80% от 
инфраструктурата е разрушена. 
 
√ Украйна раздава награди за мир на компаниите, напуснали Русия 
Международните корпорации, които са напуснали руския пазар заради инвазията, ще бъдат отличени със специална 
награда за мир от Украйна, съобщиха от президентската администрация на страната, на чиято територия вече 33 дни се 
водят сражения. 
„С голяма благодарност от украинския народ в този повратен момент от нашата история. Те заслужават уважението на 
украинците и хората по света. В крайна сметка безразличието и мълчанието са съучастие“, посочи в изявление Андрий 
Ермак, началник на кабинета на президента. 
По думите му Украйна продължава да работи със световни брандове за напускане на руския пазар. Според него 
наградата е важна, защото в настоящата ситуация въпросът е „да подкрепим злото, което убива жените и децата, или да 
изберем демократичния свят“. 
През последния месец стотици компании, опериращи на територията на Русия, избраха да се оттеглят от пазара в знак на 
подкрепа за Украйна във войната. Високопоставени лица от Украйна критикуваха онези, които отказаха да се оттеглят. 
Така например външният министър Дмитро Кулеба критикува от профила си в Twitter корпорации като Renault, които 
впоследствие заради засиления натиск все пак избраха да ограничат работата си в Русия. 
Украинският премиер Денис Шмигал по-рано през март обяви, че е разговарял с шефа на Nestle, Марк Шнайдер, за 
„страничните ефекти“ от работата в Русия. „За съжаление, той не показва разбиране. Плащането на данъци в бюджета на 
една терористична държава означава убиване на беззащитни деца и майки“, каза тогава министър-председателят. По-
късно компанията спря продажбата на част от продуктите си, включително KitKat и Nesquik. 

https://www.manager.bg/es/es-iska-drzhavite-da-sprat-zlatni-pasporti-i-vizi-za-rusiya-i-belarus
https://tass.ru/ekonomika/14201705
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В неделя Кулеба призова за бойкот на френската верига за търговия на дребно Auchan заради продължаващия отказ да 
напусне Русия. „Ако Auchan игнорира 139 украински деца, убити през този месец по време на руската инвазия, нека 
игнорираме Auchan и всичките им продукти“, коментира той. 
 
√ И Carlsberg напуска Русия, продава активите си 
Датската пивоварна компания Carlsberg продава активите си в Русия и напуска пазара, съобщават от РИА „Новости“. От 
компанията подчертават, че смятат това „трудно и неотложно решение“ за правилно в текущата ситуация. 
Фирмата е поднесла извинения на 8400 руснаци, работещи в нея, и е заявила, че няма намерение да подновява 
дейността си в Русия отново. 
В началото на март от компанията обявиха, че ще спрат новите инвестиции в страната, както и износа на продукти от 
други подразделения на Carlsberg като руското дружество „Балтика“. В същото време от фирмата уверяват, че „се стремят 
да подкрепят служителите, особено в трудни времена“. 
Впоследствие стана ясно, че Carlsberg прекратява производството на бира и продажба на своите продукти в Русия. 
Компанията е основана в Дания през 1847 г. и е сред лидерите на световните пивоварни пазари. 
По-рано вчера и нидерландският производител на бира Heineken обяви, че прекратява дейността си в Русия. 
 
√ Русия заплаши да спре доставките на газ за страните от Г-7 
Русия може да спре да снабдява с газ Групата на седемте водещи индустриализирани държави (Г-7) , след като те 
излязоха с общо становище, че нямат намерение да плащат за руското синьо гориво в рубли – изискване на Москва, с 
което се опитва да стабилизира валутата си след шока, предизвикан вследствие на инвазията в Украйна. 
Предупреждението дойде от депутата Иван Абрамов, който според „Ройтерс“ е член на комисията по икономическа 
политика в Съвета на федерацията – горната камара на руския парламент. 
По-рано вчера германският енергиен министър Роберт Хабек заяви, че той и колегите му от страните от Г-7 са решили да 
отхвърлят искането на Русия „неприятелските“ страни да плащат за газ в рубли. 
„Всички министри от Г-7 се съгласиха, че това е едностранно и явно нарушение на съществуващите договори“, каза той 
пред репортери, цитиран от „Ройтерс“. Министрите на енергетиката от Г-7 проведоха виртуална среща. 
Министрите още веднъж подчертаха, че „сключените договори са валидни и компаниите трябва да ги спазват“, а 
плащането в рубли е „неприемливо“. От групата призовават компаниите „да не се съобразяват с искането на Путин“. 
„Опитът на Путин да ни раздели е очевиден, но – както можете да видите от това голямо единство и решимост – ние 
няма да бъдем разделени“, каза Хабек. 
В средата на миналата седмица руският президент нареди плащанията за руски газ да се осъществяват само в рубли. 
Това се отнася за определените за „неприятелски“ държави, включително тези от Европейския съюз, както и 
Великобритания, САЩ, Япония, Канада и Украйна. 
Вчера Путин разпореди правителството, централната банка на Русия и „Газпром“ да предприемат мерки за 
превалутиране на плащанията от газ до 31 март. 
Страните от Г-7 са Великобритания, Германия, Италия, Канада, САЩ, Франция и Япония. 
 
√ Fitch спира да следи рейтинга на Русия 
Международната рейтингова агенция Fitch оттегля рейтинга на Русия, съобщи агенцията на своя сайт. 
Fitch предприема това действие в съответствие с приетите на 15 март санкции на Европейския съюз, с които бе забранено 
изготвянето на оценки за Русия и руски дружества от страна на рейтингови агенции, както и доставката на рейтингови 
услуги за руски поръчители. 
Агенцията предприема действие със суверенния рейтинг на Русия по-рано от предвиденото, след решението си да 
оттегли рейтинга на санкционираните руски компании и техните дъщерни фирми до 15 април, става ясно от съобщението 
на сайта. 
В началото на месеца Fitch понижи суверенния рейтинг на Русия от B на C и заяви, че дефолтът по дълга е неизбежен. 
 
√ Европейските борси започват седмицата с оптимизъм 
Европейските акции поскъпнаха в ранната търговия в понеделник, водени от чувствителните към лихвените проценти 
банки и застрахователи, докато доходността на държавните облигации продължи да расте. Надеждите за мирно 
споразумение между Русия и Украйна подкрепиха допълнително пазарите, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши от 3 пункта, или 0,66%, до 456,55 пункта, доближавайки се до нивата си 
от преди началото на войната. Бенчмаркът е на 8% под рекордния си връх от началото на януари. Немският показател 
DAX напредна с 213,35 пункта, или 1,49% до 14 519,11 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете 
ръст от 28,9 пункта, или 0,39%, до 7 512,25 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 96,52 пункта, или 1,47%, до 6 
650,2 пункта. 
Индексът на европейските банкови акции SX7P се повиши с 1,59%, следвайки печалбите на Уолстрийт в петък, където 
анализаторите залагат на агресивно повишение на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ. 
Доходността на американските и европейските облигации днес отново се повиши, като задълбочаващата се инверсията 
на кривата на доходността в САЩ сигнализира, че според пазарите рисковете от рецесия се увеличават. 
„Пазарите се отдалечиха от геополитическата ситуация и фокусът е основно върху Фед“, каза Фредерик Кариер, 
ръководител на инвестиционната стратегия в RBC Wealth Management. „Изглежда, че не сме достигнали пикова 
инфлация и следователно не сме видели възможно най-агресвиния Фед“, доабви той. 
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Търговците също така повишиха прогнозите си за увеличение на лихвите от Европейската централна банка в на фона на 
нарастваща инфлация. 
„Агресивната политика на Фед прави по-труден живота на ЕЦБ, тъй като слабостта на еврото е инфлационна. Ние обаче 
смятаме, че ЕЦБ ще се фокусира повече върху растежа, отколкото Фед“, каза Кариър. 
Междувременно цените на петрола паднаха с повече от 4 долара за барел, след като Китай започна двуетапен локдаун 
на финансовият център Шанхай, за да ограничи скока на броя на заразените с COVID-19. 
Акциите на германския химически гигант BASF поскъпнаха с 3,53%, след като HSBC повиши рейтинга си за книжата на 
компанията на „купувай“, като заяви, че „устойчивото търсен“ вероятно ще подкрепи печалбите на компанията за 
първото тримесечие. 
Цените на книжата на европейски доставчици на Apple, включително STMicroelectronics и Ams, се понижиха с близо 1%, 
след като Nikkei съобщи, че Apple планира да намали производството на iPhone и AirPods заради проблеми, свързани с 
войната в украйна.. 
В Обединеното кралство петролните компании и Barclays оказаха натиск върху FTSE 100. Акциите на британският 
кредитор поевтиняха с 3,41%, след като той обяви загуба от 450 милиона паунда от неправилно обработени структурни 
продукти. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в петък, докато инвеститорите 
продължиха да анализират увеличението на лихвите на Федералния резерв и войната в Украйна, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 153,3 пункта, или 0,44%, до 34 861,24 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 22,9 пункта, или 0к,51%, до 4 543,06 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 22,54 пункта, или 0,16%, до 14 169,3 пункта. 
Трите бенчмарка записаха втори пореден седмичен ръст. Dow регистрира ръст от 0,3% за седмицата, а S&P 500 напредна 
с 1,8%. Nasdaq добави 2% към стойността си. 
От началото на март S&P 500 се е повишил с 3,9%, изтривайки по-голямата част от загубите, натрупани след нахлуването 
на Русия в Украйна в края на Февруари. 
Възстановяването на акциите идва въпреки продължаващата война в Украйна и очакванията, че Федералният резерв на 
САЩ ще повиши лихвите си още няколко пъти през тази година. 
„Акциите се покачват въпреки опасенията за по-агресивен Фед и за стагфлация, тъй като мнозина смятат, че няма 
алтернатива на акциите“, каза Марк Хефеле, главен инвестиционен директор в UBS Global Wealth Management. 
Междувременно доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа достигна нов многогодишен връх от 
2,5% на фона на очакванията за по-агресивно затягане на паричната политика на  централната банка. 
Печалби регистрираха и във финансовия сектор, където цените на книжата на Bank of America и Wells Fargo се понижиха 
съответно с 1,53% и 2,40%. 
На другия полюс бе представянето на технологичните акции, които натежаха на Nasdaq. Акциите на Zoom Docusign 
поевтиняха с 3,24% и 3,92%. 
Миналата седмица председателят на Фед Джером Пауъл обеща да направи необходимото, за да постави инфлацията 
под контрол. Той дори посочи, че повишението на лихвите на централната банка може да премине от традиционните 
увеличения с 25 базисни пункта на 50 базисни пункта, ако е необходимо. 
Коментарите на шефа на централната банка накараха Уолстрийт да повиши очакванията за увеличение на лихвите, като 
Goldman Sachs и Bank of America вече очакват повишения с половин процентен пункт на бъдещите срещу на Фед през 
тази година. 
Междувременно инвеститорите търсеха обнадеждаващи признаци, че икономическия растеж може да се ускори. Тези 
надежди бяха подкрепени от данните на Министерството на труда, според които заявления за помощи при безработица 
през предходната седмица са достигнали 187 хил. - най-ниското ниво от 1969 г. Икономистите очакват отчетът за 
работните места през март през тази седмица да бъде също толкова добър. 
Смесени резултати в Азия 
Индексите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския започнаха седмицата без единна посока, следвайки 
поевтиняването на петрола, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 280,09 пункта, или 1,31%, до 21 684,97 пункта, като акциите на Meituan и 
Tencent поскъпнаха съответно с 11,56% и 2,81%. 
Миналият петък Meituan отчете по-добри от очакваното приходи за последните три месеца на 2021 г. Компанията се 
похвали с приходи от 49,52 млрд. юана (7,78 млрд. долара) през последното тримесечие на миналата година, докато 
прогнозите бяха за приходи от 49,2 млрд. юана. 
На пазарите в Китай се отразиха и данните за печалбите на индустриалните фирми през първите два месеца на тази 
година. От публикувана в неделя информация стана ясно, че печалбите са нараснали с 5% през януари-февруари в 
сравнение със същия период на миналата година. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете ръст 2,26 пункта, или 0,0,7%, до 3 214,5 пункта, 
докато по-малкият индекс Shenzhen Composite записа спад от 17,23 пункта, или 0,82%, до 2 096,50 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 205,95 пункта, или 0,73%, до 27 943,89 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 0,42 пункта, или 0,02%, до 2 729,56 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 6,2 пункта, или 0,08%, до 7 412,4 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,12 пункта, или 0,02%, до 610,64 пункта. BGBX40 се повиши с 0,35 пункта, или 0,25%, до 142,25 пункта. 
BGTR30 напредна с 4,12 пункта, или 0,57%, до 721,80 пункта. BGREIT записа ръст от 0,67 пункта, или 0,39%, до 172,19 
пункта. 
 
√ Япония променя закона си за чуждестранната валута 
Япония ще ревизира закона си за чуждестранната валута, за да попречи на Русия да избегне финансовите санкции след 
инвазията на Москва в Украйна чрез активи в криптовалута, съобщиха високопоставени правителствени лица, цитирани 
от Ройтерс. 
Правителството ще представи поправка в закона за чуждестранната валута и външната търговия на текущата 
парламентарна сесия, за да укрепи защитата срещу потенциално нарушаване на санкциите от Русия чрез дигитални 
активи. Това каза на пресконференция главният секретар на кабинета Хироказу Мацуно.  
Премиерът на Япония Фумио Кишида на днешната парламентарна сесия също призова законът да бъде коригиран. 
Той подчерта необходимостта от координирани действия със западните партньори, след като присъства на последната 
среща на върха на Г-7 в Белгия, предава БТА. 
Високопоставен представител на финансовото министерство заяви пред Ройтерс, че дискусиите относно предложената 
промяна текат, заявявайки че не може да даде допълнителни подробности.  
Поправката вероятно ще позволи на правителството да приложи закона и към борси за криптоактиви като банки и да ги 
задължи да проверяват подробно дали клиентите им са обект на санкциите срещу Русия, коментира старшият икономист 
в "Мидзухо рисърч енд текнолъджис" (Mizuho Research and Technologies) Сайсуке Сакай.  
След руската инвазия в Украйна японското правителство наложи санкции за замразяване на активи на над 100 руски 
високопоставени лица, олигарси, банки и други институции. Япония забрани също високотехнологичния износ и анулира 
статута на най-привилегирован търговски партньор на Русия, която окачествява действията си като "специална военна 
операция", припомня Ройтерс.  
По-рано този месец японският финансов регулаторен орган поиска от около 30 криптоборси в страната да не 
осъществяват трансакции с активи с лица и компании, които са обект на санкции. 
Законовата поправка е по-значима стъпка към прилагането на подобни регулации. Според икономиста Сакай 
правителството на Кишида вероятно е разработило плана за законова поправка с оглед на по-строгите правила по този 
въпрос на властите в западните страни, както и високата обществена подкрепа в Япония на санкциите срещу Русия.  
В същото време сегашният закон не разрешава на правителството да конфискува резервите на чуждестранни централни 
банки, държани от "Банк ъв Джапан“ (Bank of Japan), каза днес финансовият министър Шуничи Судзуки.  
Той отговори така на въпрос в парламента дали руски чуждестранни резерви, държани от Японската централна банка, са 
били замразени като част от санкциите срещу инвазията на Русия в Украйна. 
 
√ ОАЕ предупреди: Пазарите няма да издържат без нефт от Русия 
Петролните пазари няма да издържат без нефт от Русия, заяви министърът на енергетиката и инфраструктурата на 
Обединените арабски емирства Сухейл ал Мазруи по време на започналия вчера в Дубай Глобален енергиен форум. 
„Пазарите се нуждаят от руски нефт, никоя друга страна не може да замени Русия в доставките на петрол“, подчерта той.  
По негови думи организацията ОПЕК+ трябва да е единна и не трябва да намесва политиката по този въпрос. 
Той добави, че в близко бъдеще министрите на страните-членки ще се срещнат, за да обсъдят обемите на производство 
за следващия период. В същото време ОАЕ ще увеличат добива на нефт до 5 млн. барела на ден. Това обаче не означава, 
че страната ще напусне ОПЕК+ или че взима решението за увеличаване на производството на петрол едностранно. 
По-рано вчера германския канцлер Олаф Шолц коментира, че евентуално рязко налагане на ембарго на енергоизточници 
от Русия може да се отрази негативно на пазара на труда. По негови думи по този въпрос трябва да се вземе „добре 
обмислено решение“. 
 
√ Цените на петрола продължават да се понижават 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник на фона на започващия днес пореден кръг от преговори 
за мир между Украйна и Русия. На пазара се отразиха и опасенията от спад в търсенето на горива в Китай, след като 
финансовият център Шанхай влезе в локдаун в опит да бъде ограничено разпространението на COVID-19, предаде 
Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,45 долара, или 0,40%, до 112 долара за барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,45 долара, или 0,42 %, до 105,5 долара за барел. И двата бенчмарка 
поевтиняха с около 7% в понеделник. 
Преговарящи от Украйна и Русия ще се срещнат днес в Истанбул за нов кръг от мирни преговори. Санкциите, наложени 
срещу Русия след нахлуването и в Украйна, ограничиха доставките на петрол и по-рано този месец доведоха до скок на 
цените до 14-годишен връх. 
„Цените на петрола отново са под натиск на фона на очакванията за мирни преговори между Украйна и Русия, които 
може да доведат до облекчаване на санкциите или до продължаващо отбягване на руския петрол от западните страни“, 
каза Хироюки Кикукава от Nissan Securities. 
„Успешното прекратяване на огъня може също да подобри перспективата за възобновяване на иранската ядрена 
сделка“, добави той. 
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Компенсирайки опасенията за ограничени доставки, двуетапния локдаун в Шанхай за девет дни се очаква да засегне 
търсенето на гориво в Китай, най-големият вносител на петрол в света. Финансовият център на страната представлява 
около 4% от потреблението на петрол в Китай, посочват анализатори на ANZ Research. 
„Натискът върху продажбите нарасна поради опасенията, че Китай може да наложи повече ограничения и на други 
места, за да овладее пандемията. Така търсенето на гориво може да бъде намалено допълнително“, каза Цуйоши Уено, 
старши икономист в NLI Research Institute. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Вече не умираме от COVID – 19, гинем рекордно на пътя! 
в. Труд - Мините дойдоха 
в. Телеграф - Изнасяме 100 тира зърно 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Бизнес за 10 млрд. ударен драматично от войната, иска помощ, за да оцелее 
в. 24 часа - Лекарите и възрастни искат с маски младите - не 
в. Труд - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: Подписаха меморандум за милиарди с неясни фирми 
в. Труд - Съпруга на моряк от "Царевна": Нямаме връзка от два дни 
в. Телеграф – Ускоряваме до седмици евроинтеграцията на Скопие 
в. Телеграф - КАТ ни снима без толеранс от 10 км/ч 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Станка Желева, историк, художник: От първия ден на войната не мога да спя, имам чувството, че баща ми 
Желю Желев се обръща в гроба 
в. Труд - Главният прокурор Иван Гешев пред "Труд": Води се воина срещу прокуратурата, но това е нападение срещу 
държавността 
в. Телеграф - Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията: Държавата си иска помощите, за 
да пълни бюджета 
Водещи анализи 
в. 24 часа - От какво да пестят държава и семеен бюджет и от какво - не 
в. Труд - Държавата на квотите 
в. Телеграф - За зърното с повече подозрения и малко тревоги 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- С колко и от кога ще поевтинеят винетките? Гост министърът на регионалното развитие и благоустройство 
Гроздан Караджов 

- Войната в Украйна и сигурността на България. Анализ на президента Росен Плевнелиев. 
- Пореден кръг преговори между Украйна и Русия. При какви условия е възможно примирие? Коментар на Елена 

Поптодорова. 
- Ще създаде ли проблеми на пациентите и лекарите решението за прекратяване на извънредната епидемична 

ковид обстановка? 
- Дефибрилатори в столичното метро – как ще се ползват и при какви ситуации? Показваме на живо. 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Сигнали за морски мини близо до българските териториални води - има ли реална опасност? 
- Бивши министри на отбраната с обща декларация. Трябва ли България спешно да помогне на Украйна с оръжия. 
- Нов случай на агресия в училище. Видео от побоя се разпространява срещу заплащане. 
- В „Пълен абсурд” с Румен Бахов - може ли високоволтов кабел на метри от Южния парк да бъде обезопасен с 

помощта на тротоарна плочка. 

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

