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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Kmeta.bg 
 
√ BULGARIA WANTS YOU към българите в чужбина: Бонус към заплатата, ако се върнат и работят тук  
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 10 000 лв. 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. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Целта ни е да се превърнем в пълнокръвна алтернатива на традиционното банкиране 
Мартин Богданов, член на УС на Българската финтех асоциация и изп. директор на Paysera България пред „БАНКЕРЪ”  
Визитка 
Мартин Богданов е познато лице във финансовия сектор, с повече от 25 години стаж.  Заемал е ръководни позиции в БНБ 
и във водещи търговски банки в България и Албания. Понастоящем е член на УС на Българската финтех асоциация, изп. 
директор на Paysera България, член на НС на Инвестбанк АД и на Националния съвет на АИКБ, като се фокусира върху 
развитието на финтех сектора чрез въвеждане на иновативни услуги и подпомагане регулаторните промени. 
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Г-н Богданов, изминалата 2021 г. определено беше успешна за финтех сектора, какви цели си поставя Българската 
финтех асоциация за 2022 година? 
Постигнатите резултати през 2021 г. наистина са впечатляващи, но финтех индустрията у нас все още има сериозен 
потенциал, който може да бъде развит. От една страна, потребността от нови дигитални решения разширява пазара и 
позволява навлизането на нови участници. От друга страна обаче стои необходимостта от подобряване на бизнес 
средата за нови финтех компании, включително иншуртех (InsureTech). Голяма част от бизнеса определя липсата на 
регулаторна инфраструктура и Sandbox като най-големите предизвикателства през 2021 година, което именно ще 
фокусира усилията на БФА през тази година.  
Заявки за създаването на иновационна инфраструктура – иновационен хъб и регулаторен пясъчник (sandbox) бяха 
давани неведнъж през последните години.  Но за съжаление все още няма реален напредък в тази посока. Оптимисти 
сме, че през 2022 година ще успеем да задвижим процеса и ще позволим на компаниите от бранша да могат да 
изпробват и тестват нови бизнес модели, при обхвата на съществуващата нормативна рамка, преди да се впуснат в 
процес на лицензиране и последващ надзор от страна на регулаторите.  
В края на 2021 г. беше организиран семинар от Литовската централна банка, с участието на БНБ, КФН и БФА, с цел 
проучване на опита и модела, прилаган в държава със сходен размер и БВП на този с България 
- Какви са предизвикателствата на компаниите в сектора, налагащи регулаторни промени? 
Пред доставчиците на платежни услуги (ДПУ) има няколко нерешени казуса: 
Първото и може би най-голямо предизвикателство е необходимостта подобни компании да работят с така наречена 
банка-спонсор, с която да си партнират и чрез която всъщност получават достъп до платежната инфраструктура на 
страната.  
Нашата финтех общност е обединена около мнението, че доставчиците на платежни услуги, които не са кредитни 
институции, следва да имат директен достъп до платежната инфраструктура на страната. Това ще се отрази положително 
както на финтех компаниите, така и на самите кредитни институции, защото ще облекчи техните процедури за контрол и 
предотвратяване изпирането на пари, като същевременно доставчиците на платежни услуги, различни от кредитни 
институции, поемат цялостна отговорност за тези процеси. Сегашният модел е доказал, че в даден момент кредитните 
институции и ДПУ могат да влязат в конкурентни отношения, което предизвестява очевидния край на едно такова 
партньорство, независимо, че регулациите в ЕС привидно защитават ДПУ от подобни действия на кредитните институции. 
Вторият казус е свързан с идентификацията и опознаване на клиентите (KYC). 
В държавите от ЕС липсва унифициран процес относно дигиталната идентификация, но все пак финтех сектора се 
придържа към прилагане на най-добрите европейски практики в областта. Въпреки това не всички кредитни институции 
признават идентификацията на клиентите, извършена от други доставчици на платежни услуги. Налице е парадокс - уж 
всички доставчици на платежни услуги, включително небанковите институции, са задължени да прилагат едни и същи 
разпоредби при KYC процедурите, но тези осъществени от финтех компании не се признават.  
Повечето финтех компании разчитат на собствени софтуерни разработки при идентифициране на клиентите си, като това 
е залегнало в техния бизнес модел - всяка една промяна или допълнително изискване ще ги направи неконкурентни или 
ще изисква коренна промяна на утвърдения им вече бизнес модел. 
Трета тема, която заслужава да бъде спомената, е как се третират средствата на клиентите от дружествата за електронни 
пари (ДЕП). Към момента България се придържа към консервативен подход, при които средствата на клиентите следва 
да се държат на 100% само и единствено по сметки на дружествата в кредитни институции. Предвид настоящите пазарни 
условия, лихвите по сметките носят дефакто отрицателна доходност и поставя ДЕП в трудна ситуация, налагаща да 
прехвърли тази тежест към своите клиенти. Стремежът ни е към либерализация и възможност за инвестиране на част от 
средствата на клиентите в нискорискови ликвидни активи, каквато например е практиката в Литва. 
Последно, но не и по важност - БФА работи активно с други браншови организации за изсветляване на паричните потоци 
при е-търговията:  
1. уеднаквяване на изискванията при разплащания с наложен платеж, по подобие на плащане с кредитна/дебитна карта, 
банков превод, QR код, Open banking, и т.н.,  
2. отпадане на необходимостта при картови плащания в е-търговия (card nonpresent payment) от изискване за 
предоставяне на фискален бон, тъй като цялата информация по операцията е налична при търговеца и платежната 
институция. 
Вярвам, че с разрешаването на тези казуси и прилагането на добрите европейски практики, ще помогне на всички 
участници във финансовата система.  
- Кои в момента са държавите с най-добра политика и законодателство във финтех сектора? Можем ли да черпим 
опит от тях и да приложим вече работещи модели?  Какво планира Paysera през 2022 година?  
През тази година Paysera ще се фокусира върху разработване на нови функционалности и добавяне на нови услуги за 
нашите клиенти. Нашата цел е да се превърнем в напълно заместваща опция на традиционното банкиране и сме готови 
да предоставим на нашите клиенти всички платежни услуги като дигитална банка. Затова вече разглеждаме Paysera не 
само като предлагаща дигитална сметка за ежедневно банкиране, но и като финтех хъб с богат набор от онлайн услуги, 
добавяйки към платежните разплащания - инвестиционно злато и възможност за кредитни решения за физически и 
юридически лица.  
Имаме и специална дума, която използваме за това - супер приложение (Super App), което ще даде възможност бързо и 
лесно прикачване на партньори, предлагащи различни финансови продукти спрямо тези, предлагани от Paysera. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Среднощно заседание: Коалиционният съвет обсъди еврочленството на РСМ и кандидатите за управител на БНБ 
Членството на РС Македония в ЕС и кандидатите за управител на БНБ са обсъждани късно снощи на Коалиционен съвет в 
Министерския съвет, пише БГНЕС. 
Премиерът Кирил Петков е събрал коалицията, за да обсъдят еврочленството на РСМ и кандидатите за гуверньор на БНБ 
- Любомир Каримански и Андрей Гюров. Все още не са ясни решенията, които са взети на съвета. 
 
√ Проф. Сербезова ще даде пресконференция във връзка с отпадането на извънредната епидемична обстановка 
В 14.00 часа днес министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова ще даде пресконференция във връзка с 
отпадането на извънредната епидемична обстановка. 
В пресконференцията участие ще вземат зам.-министър д-р Петър Грибнев, главният държавен здравен инспектор доц. 
Ангел Кунчев, началникът на политическия кабинет на министъра и председател на Надзорния съвет на НЗОК доц. Васил 
Пандов. 
Гледайте пресконференцията на живо по БНТ1, на bntnews.bg и в нашата Фейсбук страница. 
 
√ БНБ повишава капиталовия буфер. Ще се отрази ли това на джоба ни? 
За по-голяма сигурност в банковата система и по-голям контрол БНБ продължава повишението на антицикличния 
капиталов буфер. Какво означава това на практика и възможно ли е да се отрази на джоба ни? 
Българска народна банка повиши антицикличния буфер до 0.5%. Но той ще достигне 1.5% още в началото на следващата 
година. Целта е търговските банки да имат достатъчни резерви и при нужда - да ограничат кредитирането. 
 

 
 
При капитал 1000 лв. може да раздаде 1000 лв кредити, при 0.5% може да раздаде 1500 лв. условно, ако е 1.5% ще 
раздаде, ако го изчислим там точно, ще раздаде 750 лв. кредити, казва Иво Димитров, кредитен консултант. 
БНБ не е единствената, която препоръчва предпазливост. 
Европейският съвет за системен риск предупреди още в края на миналата година, че в средносрочен план увеличеното 
ипотечно кредитиране и сигналите за надценяване имотите са предпоставка за уязвимости. 
Превантивно, доколкото може да се предвиди, разбира се, да се отстраняват рискове, които биха довели до рискове 
в банковата система, допълва Иво Димитров, кредитен консултант. 
Капиталовият буфер не влияе на лихвата по заема. Но предпазливостта не е излишна: 
Ако са неправилни разчетите и очакванията за доходността на съответния имот. Много имоти се купуват с цел 
инвестиция затова много от тях стоят празни, казва Валентин Първанов, управител на фирма за оценка на 
недвижими имоти. 
А купуване на имот на зелено е рискова стъпка заради ръста на строителни материали: 
Една днешна калкулация на количествено-стойностната сметка на тези жилища, в които се купуват апартаменти 
на зелено, може да порасне много на втората, на петата, на шестата година, допълва Валентин Първанов, 
управител на фирма за оценка на недвижими имоти. 
Рискът, независимо от сделката, е да се спазват условията на банките, добра преценка за финансовите възможности на 
кредитополучателя и неговото самоучастие. 
 

https://www.facebook.com/novinite.bnt
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√ Корейска делегация посети НАП 
Ръководството на НАП обсъди с корейските си колеги цифровизацията и дигиталната трансформация на данъчната 
администрация, както и възможностите за ограничаване на нововъзникващите схеми за данъчни измами с виртуалните 
валути. Делегацията, водена от Те Джи Ким, комисар на Корейската национална данъчна служба, бе на посещение у нас 
по покана на изпълнителния директор на приходната агенция – Румен Спецов. 
Домакините запознаха корейските данъчни експерти с постиженията и предизвикателствата в контекста на дигиталната 
трансформация в НАП, а от своя страна директорът на „Офшорно спазване на данъчното законодателство“ г-н Юнг Санг 
Ким презентира дигиталната трансформация в корейската данъчна администрация. 
Двете страни оцениха високо обменените добри практики и изтъкнаха важното им значение за развитието на 
администрацията и повишаване на събираемостта на данъците. Изпълнителният директор на НАП Румен Спецов и 
корейският му колега Те Джи Ким изразиха надежда, че добрите връзки между двете администрации ще доведат до 
пълноценно бъдещо сътрудничество. 
 
√ Пореден кръг преговори: Киев ги определи като трудни, Москва – конструктивни 
В Истанбул се проведе нов кръг преговори между Украйна и Русия. Киев ги определи като трудни, а Москва - 
конструктивни. Сред обсъжданите въпроси беше прекратяването на огъня с хуманитарна цел. Русия ще проучи 
предложения на Украйна и ще даде отговор. Днес или утре ще стане ясно има ли перспектива пред преговорите, заяви 
говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 
Украинската и руската делегация се срещнаха в Истанбул за първите си разговори лице в лице от близо три седмици 
насам. 
Киев продължава да настоява за прекратяване на огъня без компромиси по териториалната цялост и суверенитет. 
Русия иска Украйна да се откаже от всякакви намерения за присъединяване към НАТО - въпрос, по който украинският 
президент Володимир Зеленски каза, че е готов да направи компромис. 
Министърът на отбраната на Украйна Олексий Резников води представителите на страната си, начело на руската 
делегация е съветникът на Путин Владимир Медински. 
Ръкостискания имаше само с представители на домакините. 
Преди началото на разговорите в двореца Долмабахче турският президент Реджеп Ердоган призова руснаците и 
украинците да сложат край на трагедията. Вярваме, че няма губещ, ако преговорите доведат до мир, каза турският 
лидер. 
"Напредъкът, който ще постигнете в преговорите, ще направи възможна среща на по-високо ниво между лидерите. 
Ние сме готови да бъдем домакини на такава среща", каза Ердоган. 
На днешната среща са били обсъждани въпросите за гаранции за сигурността на Украйна и прекратяването на огъня, за 
да се решени хуманитарната криза. 
Украински представител направи изявление по време на разговорите, които продължиха над три часа. 
"Провеждат се интензивни консултации по някои важни въпроси. Най-важният е споразумение за международни 
гаранции за сигурност за Украйна, защото с това споразумение ще можем да сложим край на войната. Вторият 
важен въпрос е прекратяване на огъня, за да се решат всички натрупани хуманитарни проблеми", каза Михайло 
Подоляк, съветник на президента на Украйна. 
Ескалацията на войната и на омразата става все по-голям проблем, каза още Подоляк. Украйна е предложила неутрален 
статут в замяна на гаранции за сигурността. 
Предложенията включват и 15-годишен период на консултации относно анексирания Крим и могат да влязат в сила само 
при прекратяване на огъня. Получихме ясно формулирана позиция и предложения от Украйна, които ще бъдат проучени 
и предадени на президента Путин, коментира ръководителят на руската делегация. 
Москва предлага среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски едновременно с парафиране на договор между 
двете страни. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев обсъди с Националния борд по туризъм проблемите на бранша 
Според президента Румен Радев туризмът заслужава особено внимание от държавата заради приноса му към 
икономиката на страната. Държавният глава разговаря с ръководството на Националния борд по туризъм. 
Президентът Радев смята, че са необходими дългосрочна национална стратегия за развитие на сектора, спешни мерки, 
които да компенсират очаквания спад на руски и украински туристи и нарастващите разходи на бизнеса. 
Държавният глава е акцентирал и върху нуждата от активни държавни политики за развитие на дуалното образование, в 
това число включването на стажове и практики в туризма по време на образователния процес, както и активна 
международна рекламна кампания на България като туристическа дестинация. 
От бранша са посочили, че удължаването на мярката 60 на 40, компенсациите заради високите цени на тока, запазване 
на намалената ДДС ставка в туризма са сред краткосрочните належащи мерки, които ще спасят сезона и ще върнат много 
повече средства в държавния бюджет. 
 
√ Депутатите обсъждат мерките след края на извънредната епидемична обстановка 
Промените в Закона за здравното осигуряване, които предвиждат държавата да поеме здравните осигуровки на 
бежанците от Украйна, влизат на първо четене в Народното събрание. 
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В седмичната програма са още промените в Закона за здравето, с които се предлага министерството на 
здравеопазването да може да налага мерки и след края на извънредната епидемична обстановка.  
Промените в Закона за здравното осигуряване и в закона за здравето, внесени от управляващите, влизат на първо четене 
като точка първа и втора за пленарното заседание в четвъртък.  
С първия законопроект изрично се регламентира, че украинските  граждани със статут на предоставена временна 
закрила са задължително здравноосигурени, с което се създава практическа възможност да ползват медицинска помощ, 
заплащана от Националната здравноосигурителна каса. 
С измененията в Закона за здравето се запазва правото на здравния министър, по предложение на главния държавен 
здравен инспектор, да може да въвежда със заповед противоепидемични мерки на национално или на локално ниво и 
след първи април. Предвижда се и да се удължи допълнителното заплащане за лекарите в болничната помощ.  
По време на днешното пленарно заседание депутатите ще обсъдят промените в закона за висшето образование, с които 
се предоставя възможността два или повече университета да обучават студенти съвместно, както и да бъде въведен 
статут на т.нар. „проектни“ докторанти. Седмичната програма предвижда блиц контрол на премиера и неговите 
заместници и редовен парламентарен контрол по време на петъчното пленарно заседание. 
 
√ От 1 април: Маските са препоръчителни 
С 9 гласа "за", 7 "въздържал се" и един "против" здравната парламентарна комисията прие на първо четене и промените 
в Закона за здравето. Те обхващат противоепидемичните мерки при влошаване на ситуацията след отмяната на 
извънредната епидемична обстановка. Председателят на комисията Антон Тонев заяви: 
„Със законопроекта се предлага да се създаде правна възможност след отмяната на обявената извънредна епидемична 
обстановка, когато това е необходимо с цел да се предотврати последващо епидемично разпространение на заразна 
болест и с цел контрол на епидемичния риск, министърът на здравеопазването, по предложение на главния държавен 
здравен инспектор, да може със заповед да въвежда противоепидемични мерки за територията на цялата страна или за 
отделна област за определен период от време. Такава възможност се предлага да се противопостави на директорите на 
регионални здравни инспекции за територията на съответната област, на отделна община или населено място.“ 
Преди заседанието на комисията Антон Тонев заяви, че от 1 април носенето на маски ще бъде препоръчително. Тонев 
посочи още, че със законопроекта се урежда законовото основание за изплащане на парите на медиците още 3 месеца. 
Той обяви, че промените в Закона за здравето ще влязат в сила в момента, който НС ги гласува на второ четене. "Това ще 
стане може би първата седмица на месец април. Ще влязат със задна дата от 1 април и ще дадат възможности на 
министъра на здравеопазването и на директорите на РЗИ да се въвеждат регионални мерки при нужда", каза още Тонев. 
По думите му този законопроект дава възможност да не се затваря държавата. 
Антон Тонев коментира изявление на проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ - СДС пред медиите, който каза, че промените 
будят много повече въпроси. "Категорично не дават отговори какво се случва с парите на първа линия на медиците и 
осигурените от допълнителни средства от нашето правителство на лекарите, сестрите и санитарите". 
По думите му предложените промени връзват ръцете на министъра на здравеопазването. 
Той коментира и отпадането на маските. "Бих се доверил по-скоро на експертите, които казват, че маските трябва да 
останат. Нивото на ваксинация в България е много ниско и това е поредният провал", заяви Ангелов. 
Според него управляващите нямат план и всичко върви на самотек. 
Здравна комисия обсъди на първо четене и промени в Закона за здравното осигуряване. 
Със Закона за здравното осигуряване се предлага изрично да се уреди здравното осигуряване и медицинското 
обслужване на чужденците с предоставена временна закрила. Законопроектът е внесен от Антон Тонев и група народни 
представители. 
Окончателното решение ще бъде взето от пленарна зала. 
Елена Гунчева от "Възраждане" каза, че е впечатлена от вносителите колко бързо са внесли законопроекта. "Здравната 
система се издържа от здравните осигуровки на всички нас. Всяка една промяна, която ще бъде значителна, трябва да 
бъде широко обществено обсъждане", каза Гунчева. По думите й за съжаление става дума за десетки хиляди бежанци. 
По думите й този законопроект е дискриминационен, тъй като има други бежанци освен украинците, които също са с 
временен статут. Тя подчерта, че има няколко стотин хиляди български граждани, които не са осигурени и този проблем 
също трябва да бъде решен. 
"Правата на българските граждани-първи и на първо място", подчерта депутатът от "Възраждане". 
Председателят на Здравна комисия и депутат от "Продължаваме промяната" Антон Тонев направи реплика и каза, че 
основният акцент в законопроекта визира временната закрила. Той обясни, че никъде не е споменато от коя държава 
бягат. По думите му натоварването на осигурителната ни система ще бъде в краткосрочен план. 
Проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ -СДС каза, че днес е нещо много по-важно, което рискува фискалната сигурност на 
страната. 
По думите му е добре да помислим за украинските бежанци, но днешния законопроект е закъснял. Той напомни, че ПГ 
на ГЕРБ са внесли вече подобни предложения. 
Стана ясно, че ГЕРБ -СДС ще се въздържи от подкрепа по законопроекта. 
Ивайло Христов от "Има такъв народ" каза, че не са се събрали да обсъждат фискалния резерв, а проблем, който е 
закъснял. Той посочи, че чест прави, че стотици хиляди български лекари обслужват безплатно украинските бежанци. 
Проф. Георги Михайлов от "БСП за България" каза, че законопроектът е важен. 
Д-р Хасан Адемов от ДПС също се изказа по законопроекта. Според нето статута на временна закрила е за срок от една 
година. Той посочи, че да се говори, че законопроектът е навременен, е несериозно. 
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Д-р Адемов отбеляза, че не е ясно кога им почват осигурителните права и кой ще плаща. "Всички тези неща трябва да 
бъдат уточнени", каза д-р Адемов и уточни, че ДПС ще се въздържи от подкрепа по законопроекта на този етап. 
 
√ Комисията по електронно управление обсъжда по-тежки наказания за киберпрестъпления 
По-високи наказания за киберпрестъпления ще обсъди комисията по електронно управление. Преди две години 
промените бяха приети на първо четене в зала, но заради изтичането на мандата на в 44-тия парламент процедурата за 
одобрение трябва да започне от начало. .   
Онлайн сексуалните престъпления към малолетни и непълнолетни ще се наказват със затвор до 6 години. Наказанията за 
хакерски атаки също ще бъдат завишени. При умишлено заразяване с компютърен вирус затворът може да стигне до 9 
години и глоба до 20 000 лева.  
Нов текст предвижда наказание за умишленото заразяване на компютърна мрежа, която е част от критичната 
инфраструктура. За това виновният може да получи затвор до дванадесет години и глоба до 20 000 лева. Преди две 
години МС е поскал промените и заради започнала процедура на Европейската комисия срещу България.  
Най-общо ЕК смята, че България не се е съобразила с изискуемия праг от поне 5 години затвор за киберпрестъпления. 
По действащата норма част от киберпрестъпленията се наказват с три години затвор. 
 
√ МС приема план за борба с измамите с евросредства 
Годишният план за действие по програмата за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз, ще приеме правителството на редовното си заседание днес.  
Ще бъде одобрен и доклад за изпълнението през миналата година на стратегията за финансова грамотност.  
На народното събрание ще се предложи за ратификация промяна в меморандума между страните членки на Евросъюза 
и САЩ относно стратегическите въздушни превози. 
 
√ Мярката 60/40 ще бъде удължена до 30 юни 
Мерките за подкрепа на гражданите и работодателите ще продължат да действат и след края на извънредната 
епидемична обстановка, уверяват от Министерството на труда и социалната политика. 
Covid добавките към пенсиите на всички пенсионери, в размер на 60 лв., ще се изплащат до края на юни 2022 г. 
Националният осигурителен институт ще продължи да превежда и еднократната добавка от 75 лв. на всички пенсионери, 
които в периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. завършат пълен ваксинационен курс срещу ковид или имат поставена 
първа доза от 1 до 30 юни, информира БГНЕС. До юни включително ще се изплащат и изравнителни добавки към 
пенсиите на хората, които през януари 2022 г. са получили по-ниска обща сума от сбора на ковид добавка и пенсия в 
сравнение с декември 2021 г. 
ТЕЛК решенията, чийто срок е изтекъл по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, 
ще важат до 30 юни. До същата дата служебно се удължава и срокът за изплащане на пенсиите за инвалидност по 
експертни решения, които са изтекли по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. 
Тези пенсии ще продължат да се получават и след 30 юни 2022 г., ако дотогава хората са преосвидетелствани и в 
Националния осигурителен институт са постъпили данни за определения нов срок на инвалидността. 
Действието на мярката 60/40 ще бъде удължено до 30 юни при запазване на досегашните условия за подкрепа за 
запазване на работните места. През цялата 2022 г. до 90 дни неплатен отпуск ще се зачита за трудов и осигурителен 
стаж.  
 
√ Министър Лорер увери Благоевград, че държавата ще подпомага иновативните компании 
Основен приоритет на държавата е да подпомага иновативните и високотехнологични компании, които са в основата на 
устойчивия икономически растеж у нас. Това заяви ресорният министър Даниел Лорер при откриването на първия 
регионален форум за развитието на Благоевград, организиран от местната власт и Американския университет  в 
България. 
Привличането на модерни и устойчиви бизнеси може да даде много силен тласък в развитието на Благоевград, който 
разполага с прекрасна природа и сериозен академичен ресурс чрез двата си университета, заяви министърът на 
иновациите и растежа преди началото на форума. 
„И за нас е много важно колкото се може повече от него да се случва с иновативни компании, тъй като те са не само най-
бързо растящи, а и най-устойчиви на трудните икономически ситуации, които в момента се случват, не само в България, 
но и в цяла Европа и в целия свят.“ 
Държавата ще продължи да подкрепя  приоритетно устойчивия и бързоразвиващ се бизнес, заяви още министър Лорер, 
като даде пример с най-успешните стартъп компании, които са започнали  своята дейност в благоевградските 
университети. 
„Нашата мисия е точно тук да чуем идеите и да споделим с какви инструменти разполага държавата, за да ги подкрепи – 
индустриални зони, стартъп зони, туризъм, всичко това е на масата и инструментариумът на държавата е тук, за да 
помага.“ 
На въпрос дали  ще продължат мерките за подпомагане на бизнеса и социално уязвимите групи и след  края на 
епидемичната обстановка Даниел Лорер отговори: 
„Нека да оставим това за решение на парламента. Ние сме твърдо за продължаване на някои от мерките.“ 
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√ КЕВР обсъжда предложението за 58% скок на цената на природния газ 
Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване с близо 58 на сто 
на природния газ от 1 април. 
Очаква се скокът на цената да бъде по-нисък, защото разчетите на газовата компания са правени в период, в който 
горивото беше с едни от най-високите си стойности на европейските борси. 
Скокът на газа може да бъде с по-малко от поисканите от „Булгаргаз“ 58 процента, но поскъпване от април ще има, каза 
наскоро председателят на енергийния регулатор Станислав Тодоров: 
„Ще има повишаване на цените, защото България не произвежда газ, а го внася. Ако някой може да каже откъде да 
внесем малко по-евтин газ, комисията със сигурност ще задължи „Булгаргаз“ да се възползва от тези количества. Но газът 
е вносна стока, която се е вдигнала десетократно последната една година. Каквото може комисията ще направи, но е 
наивно да се очаква, че няма да бъдат повишени цените, свързани с енергията от газ“. 
Все още не е ясно, като резултат от поскъпването на газа, какво ще е увеличението на цените на топлоенергията, дали 
промяна ще има още от април или определянето на нови цени на парното и топлата вода ще бъде отложено от юли. 
Окончателните цени на синьото гориво трябва да станат ясни на 1 април. 
 
√ Столтенберг поздрави България за годишнината от влизането в НАТО 
Вчера се навършиха 18 години от членството на България в НАТО. В официално обръщение генералният секретар на 
Алианса Йенс Столтенберг поздрави страната ни за приноса ѝ за общата сигурност и за  отдадената й политика, особено в 
региона на Черно море, което е от стратегическо значение за НАТО. Столтенберг очерта годишнината от членството на 
България на фона на войната в Украйна, като заяви, че българският принос е още по-значим в този решаващ момент за 
общата сигурност: 
"В отговор на тази нова реалност НАТО укрепва своите възпиращи и отбранителни способности. В момента има сили от 
стотици хиляди в състояние на повишена готовност на територията на Европейския съюз. Съюзниците са пратили 
войскови сили в България, Испания е изпратила бойни самолети „Юрофайтър“, а скоро Нидерландия ще прати F-35, 
работейки рамо до рамо с българските военновъздушни сили. Създавате и нова многонационална бойна група на НАТО. 
Това е трансатлантическа солидарност в действие с ясното послание, че всички сме единни. Зная, че мога да разчитам 
все така на ангажираността на България в НАТО и в бъдеще.“ 
Главният секретар на Алианса подчерта, че усиленото присъствие на НАТО е отбранително, не за провокиране на 
конфликт, а за опазване на мира. Той призова съюзниците да инвестират най-малко 2 % от БВП за отбрана. 
 
√ До края на април Гърция приключва с погасяването на дълга си към МВФ 
Гърция ще приключи да края на април с изплащането на дълговете си към Международния валутен фонд, произтичащи 
от спасителните пакети, които й бяха отпуснати по време на глобалната финансова и последвалата я еврокриза, предаде 
Франс прес. 
Уреждането на дълговете ще бъде 2 години по-рано от очакваното. 
Гърция все пак си остава с най-задлъжнялата държава в Европейския съюз с прогнозирана за тази година стойност на 
държавния дълг от 189,6 на сто от брутния вътрешен продукт. 
 
√ Германия ще утрои станциите за водородно гориво до 2030 г. 
Германия ще разшири значително мрежата си за зареждане с водород, тъй като се стреми да откаже камионите и 
автобусите от изкопаемите горива и да декарбонизира транспортната си мрежа, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП. 
Броят на станциите в най-голямата икономика в Европа ще се увеличи повече от три пъти до 300 до 2030 г., се казва в 
изявление на оператора на мрежата H2 Mobility и финансовите спонсори. 
При изгарянето си водородът произвежда само пара и не отделя въглероден диоксид, което го прави привлекателна 
алтернатива на по-мръсните изкопаеми горива. 
Разширяването се финансира с парична инжекция в размер на 70 млн. евро от специализирания инвестиционен фонд 
Hy24, който също така ще придобие 40-процентов дял в проекта. Съществуващите акционери в мрежата, сред които Air 
Liquide, Daimler Truck, Hyundai, Linde, OMV, Shell и TotalEnergies, ще инвестират още 40 млн. евро. 
Поддръжниците се надяват, че Германия, която вече разполага с най-гъстата мрежа от станции за зареждане с водород в 
Европа, ще се превърне в "гръбнак" на европейската транспортна мрежа, където водородът е от ключово значение за 
намаляване на емисиите. 
Новите инсталации ще бъдат съсредоточени по редица ключови "коридори с голям трафик", пресичащи централната 
европейска сила. 
За разлика от пътническите превозни средства, двигателите, задвижвани от батерии, понастоящем не се считат за 
достатъчно силни, за да бъдат използвани в тежкотоварни превозни средства. Водородът е по-добре пригоден за 
камиони и автобуси, като им позволява "бързо зареждане с гориво и изминаване на дълги разстояния, без да се жертва 
полезен товар", заявиха страните. 
Основан през 2021 г. от френските компании Air Liquide, TotalEnergies и Vinci заедно с частната инвестиционна къща 
Ardian, фондът Hy24 е специално насочен към инфраструктурни проекти за водород. 
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√ Влошаване на потребителското доверие във Франция през март до едногодишно дъно 
Френското потребителско доверие се влоши през март до до най-ниското ниво от малко повече от година, тъй като 
опасенията от инфлацията се повишиха до рекорден пик, показа ежемесечното проучване на официалната френска 
статистика INSEE. 
Според INSEE индексът на потребителско доверие спадна през март до 91 пункта от 97 през февруари, като рязкото 
понижение е в резултат на инвазията на Русия в Украйна, последвалите я западни санкции спрямо Москва и силно 
нарастващите цени. 
Това е на-ниското ниво от февруари 2021 г. и под осреднените прогнози за по-умерено понижение към 94 пункта за 
разлика от тенденцията на подобрение на потребителските нагласи, наблюдавана преди предишните президентски 
избори в страната. През април във Франция предстоят президентски избори. 
В същото време делът на домакинствата, които очакват инфлацията да се увеличи през следващата година, скочи през 
март с цели 50 пункта до най-високото ниво от началото на проучването през 1972 г., отчита INSEE. 
По-рано вчера институтът GfK отчете дори още по-драматично сриване на потребителските нагласи в Германия за април. 
 
√ Кристин Лагард е в Кипър за дискусия за последствията за еврозоната от руската инвазия 
Последствията за еврозоната от руската инвазия в Украйна и бъдещето на европейската икономика са основните теми, 
които председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще обсъди по време на визитата си в Кипър днес. 
Кристин Лагард е в Никозия по покана на управителя на Централната банка на Кипър Константинос Херодоту, с когото е и 
първата й среща днес, последвана от разговор с президента на страната Никос Анастасиадис. След това тя ще говори на 
конференция за бъдещето на европейската икономика в светлината на сегашните предизвикателства към нея. 
Председателят на ЕЦБ идва в Кипър в „особено важен момент за Европейския съюз и еврозоната”, коментира 
Константинос Херодоту. 
Европейската централна банка не предвижда рецесия в еврозоната в резултат на войната в Украйна, въпреки че тя 
вероятно ще забави икономическия растеж и ще засили инфлацията в краткосрочен план, заяви Лагард в обширно 
интервю за кипърския всекидневник „Филелефтерос” в навечерието на визитата си. 
Според основния сценарий на прогнозите на европейската финансова институция, който включва първоначална оценка 
на последиците от войната, икономиката в еврозоната ще расте с 3,7% през тази година и 2,8% през 2023 г. 
ЕЦБ ще предприеме всички необходими стъпки, за да изпълни мандата си за поддържане на ценова и финансова 
стабилност, подчерта Кристин Лагард. 
 
√ Плащане на газа в рубли увеличава риска за нарушени доставки в Европа 
Русия обяви, че до четвъртък ще изработи практически договорености за чуждестранните компании да плащат за нейния 
газ в рубли, което повишава вероятността от прекъсване на доставките, тъй като западните европейски държави досега 
отхвърлят искането на Москва за промяна на валутата за плащане, съобщава Ройтерс. 
Европа получава около 40% от използвания от нея газ от Русия, като вносът за миналата година беше около 155 
милиарда кубически метра. 
Искането на Путин породи опасения в Германия, водещата европейска икономика, която силно разчита на руския газ, за 
потенциални смущения и въздействие върху индустриите и домакинствата, ако комуналните услуги не плащат в рубли.  
Без руски доставки германската икономика е изправена пред "огромни щети, които трябва да бъдат избегнати, ако по 
някакъв начин е възможно“, каза главният изпълнителен директор на E.ON Леонхард Бирнбаум пред германска 
телевизия, като допълни, че страната се нуждае от три години, за да стане независима от руския газ. 
В случай на прекъсване на доставките, той каза, че германският регулатор на газовата мрежа ще даде приоритет на 
отоплението на домовете пред промишлената употреба на природен газ, така че производители, като тези на стомана 
например, ще понесат първоначалната тежест от всякакви съкращения на доставките. 
Данните от Gas Infrastructure Europe показват, че местата за съхранение на газ в Европейския съюз са запълнени на този 
етап на едва 26%, което подчертава предизвикателството да се замени Русия като доставчик на синьото гориво. 
По-рано този месец Европейската комисия предложи законодателство, което изисква страните от ЕС да запълнят 
хранилищата до поне 80% до 1-ви ноември тази година и на 90% преди всеки зимен сезон през следващите години. 
Маркус Креббер, главен изпълнителен директор на най-голямата германска компания комунална компания RWE и 
клиент на "Газпром", каза, че Германия може да се справи с пълното спиране на вноса на руски газ само за много кратък 
период. 
Ръководителят на украинската газопреносна мрежа пък каза, че Украйна, през която минават някои тръбопроводи, 
доставящи руски газ за Европа, трябва да натрупа 17 милиарда кубически метри газ за следващата зима до края на 
октомври, като подчерта, че това е ще бъде трудно. 
Анализаторът на Refinitiv посочват, че газовите хранилища в ЕС ще достигнат капаците от едва 23% до 1-ви октомври, ако 
руските доставки бъдат напълно спрени през лятото и няма допълнителни доставки. 
"Тези нива са пряка заплаха за сигурността на енергийните доставки в Европа", казаха анализаторите, добавяйки, че 
съхранението може да достигне 58%, което обаче е все още много ниско, ако се увеличи преносът на втечнен природен 
газ от Северозападна Европа и се увеличи вносът по тръбопроводите от алтернативни доставчици. 
Вашингтон и Брюксел сключиха сделка миналата седмица, според която САЩ ще доставят на Европа допълнително 15 
милиарда кубически метри втечнен природен газ тази година, но само това количество няма да замени напълно вноса на 
руски газ. 
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√ Русия: Ясните правила за плащане на газа в рубли ще са готови до четвъртък 
Русия обяви, че до четвъртък (31-ви март) ще изработи практически договорености за чуждестранните компании да 
плащат за руския природен газ в рубли, заявявайки, че те трябва да разберат, че западната "икономическа война" срещу 
Москва е създала нов набор от пазарни условия, предаде Ройтерс. 
"Никой няма да доставя газ безплатно, това е просто невъзможно и ще можете да платите за него само в рубли“, посочи 
във вторник пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 
Той каза, че в съответствие с крайния срок - 31 март, определен от президента Владимир Путин, "разработват се всички 
методи, така че тази система да е проста, разбираема и осъществима за уважавани европейски и международни 
купувачи“. 
Заповедта на Путин от миналата седмица да таксува руския природен газ в рубли за т.нар. "неприятелски" страни, 
повиши котировките на рублата, след като тя се срина до рекордни дъна, когато Западът наложи широкообхватни 
санкции срещу Русия заради нейното нахлуване в Украйна, което също така повиши и цените на газа в Европа. 
Този ход (за плащането в рубли) предизвика остри критики от европейските страни, които плащат за руския газ предимно 
в евро и заявяват, че Русия няма право да променя договорите. Русия до момента е изпълнила договорните си 
задължения за доставки на газ за Европа. 
Песков посочи, че Русия, която твърди, че провежда "специална военна операция" в Украйна и има право да се защитава 
от санкциите, е била и ще бъде надежден доставчик на газ. 
Чуждестранните компании ще трябва да купуват рубли и да ги използват за извършване на плащания за газ, добави той. 
Отделно Валентина Матвиенко, председателят на горната камара на парламента, каза, че Русия е готова, ако Европа 
откаже да купува руски енергийни доставки. 
Ако това се случи, Русия може да пренасочи доставките към азиатските пазари, наред с други, каза тя, цитирана от 
агенция ТАСС. 
 
√ Британското разузнаване смята, че руската офанзива в Украйна най-вероятно се е провалила 
Британското министерство на отбраната заяви, позовавайки се на разузнаването, че почти със сигурност може да се каже, 
че руската офанзива в Украйна се е провалила. 
Министерството на отбраната смята, че опитът на руските войски да обкръжат столица Киев не е успял заради сериозния 
отпор на украинските сили и някои успешни техни контранастъпления. Според министерството след като Русия казва, че 
ще намали военната си дейност около Киев, това може да се тълкува като "признание, че е загубила инициативата в 
района". От министерството на отбраната обаче посочват, че е много вероятно сега Русия да се опита да пренасочи 
бойната си мощ от север към офанзивата в районите на Донецк и Луганск на изток.  
Междувременно в интервю за Скай нюз бившият премиер на Русия за периода 2000-2004 година Михаил Касянов заяви, 
че макар и да няма много доверие в момента между Русия и Украйна, "изглежда Москва сменя посоката". Макар и да 
няма примирие, а само заявка от Русия, че ще намали военните операции на север, това се приема като напредък, както 
с оптимизъм, така и с песимизъм, отбелязва Касянов. Той обаче допълва, че не смята, че има признаци, че Путин е готов 
на отстъпки и не вярва сегашните преговори да дадат плодове. 
 
√ Байдън представи американския бюджет за 2023 г. в размер на 5,8 трлн. долара 
Бюджетът предвижда 682 милиона долара за Киев 
Президентът Джо Байдън представи в понеделник бюджета на САЩ за финансовата 2023 г. в размер на 5,8 трилиона 
долара, който значително ще увеличи инвестициите в националната сигурност и отбрана, се посочва в прессъобещение 
на Белия дом. 
Новият бюджет в момента предвижда 813 милиарда долара за разходи за отбрана през финансовата 2023 година, което 
е над 782-те милиарда долара за 2022 г. Това са рекордни разходи за отбрана за година, в която Америка не е във война. 
"Призовавам за една от най-големите инвестиции в нашата национална сигурност в историята, със средства, които 
са  необходими, за да гарантираме, че нашите военните остават най-добре подготвените“, посочи Байдън. 
Освен това бюджетът също така залага на повече инвестиции в отговор на военната операция на Русия, като се набляга 
на "икономическите, хуманитарните нужди и нуждите на Украйна за сигурност". 
Бюджетът предвижда 682 милиона долара за Киев, за да се противопостави на влиянието на Русия и да се справи с 
възникващите глобални проблеми по отношение на сигурността, киберсигурността и макроикономическата 
стабилизация. 
Проектобюджетът включва и минимална ставка за данък върху доходите на най-богатите американски домакинства. 
Ставката е 20 процента, а под най-богати се разбира домакинства със състояние над 100 милиона долара. 
 
√ Проучване: Инфлацията е проблем №1 в САЩ 
Според проучване на „Галъп“ нарастващите цени в САЩ са проблем №1 и подкопават доверието в икономиката като 
цяло. За последните 12 месеца - до февруари, цените в страната са се повишили със 7,9%. Това е най-високото ниво на 
инфлация от 40 години насам. 
17% от американците  наричат инфлацията “  „най-важният проблем на нацията“ . 
Разбираемо е възходящите цени да притесняват най-вече хората с ниски доходи. Те са 63%. Тези, които имат доходи от 
100 000 нагоре, също имат притеснения, но те са 58%. Има разлика в отношението към инфлацията обаче не само в 
зависимост от материалното състояние, а и спрямо политическата  ориентация. 
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79% от привържениците на  републиканците са сериозно притеснени от високите цени срещу 35 процента от 
демократите. 
Според Лидия Саад, директор на социалните изследвания  в „Галъп“, хората все повече отговарят на 
икономическите  въпроси по различен начин, когато тяхната партия контролира Белия дом. 
Администрацията на президента Байдън първоначално очакваше инфлацията да бъде за кратко и да  намалее. Но както 
изглежда това не се случва и Белият дом премина към аргумента, че покачващите се цени са  глобален феномен, 
който  се изостри от инвазията на Русия в Украйна. 
Анализаторите коментират, че може би е така, но едва ли това е пълната истина, след като инфлацията в Съединените 
щати се оказва по-висока  от тази в много от другите развити икономики в световен мащаб. 
 
√ Русия е обвинена в СС на ООН, че е създала опасност от масов глад 
Русия бе обвинена в Съвета за сигурност на ООН, че е предизвикала световна продоволствена криза и че е създала 
опасност от масов глад, започвайки войната срещу Украйна, "житницата на Европа", предаде Франс прес.  
На среща, посветена на хуманитарната ситуация в Украйна, постоянният представител Никола дьо Ривиер предупреди, че 
"Народите на развиващите се страни ще са първите засегнати" Руският му колега Василий Небензя отговори, 
че  "истинските причини за силните турбуленции на световните пазари за хранителни стоки, не са действията на Русия, а 
по-скоро неконтролираната истерия на санкциите, наложени от Запада срещу" Москва. 
Посланикът на Украйна в ООН Сергий Кислица заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че "демилитаризацията на Русия е 
в ход", предаде Асошиейтед прес.  
 
Икономически живот 
 
√ Едва 23% от фирмите ни са увеличили онлайн срещите си през 2020-та 
Ограниченията в мобилността, причинени от пандемията от COVID-19, принудиха много предприятия да увеличат или 
дори да преминат изцяло към цифрови технологии, за да запазят дейността си. Това показва потенциала на цифровите 
технологии за подобряване на икономическата устойчивост на бизнеса, коментира Евростат по повод свое проучване. 
От него става ясно, че през 2020 г. 33% от предприятията в ЕС са увеличили дела на служителите с отдалечен достъп до 
системата за електронна поща на компанията; със същия процент (33%) се увеличава делът на персонала с отдалечен 
достъп до други ИКТ системи. 
Сред държавите-членки на ЕС, за които са налични данни (доброволно събирани сред 19 страни от ЕС), Малта регистрира 
най-висок дял на предприятията, които са увеличили процента на персонала, който има отдалечен достъп до системата 
за електронна поща на предприятието (55%) или ИКТ системи, различни от електронната поща (58%), следвана от 
Холандия (42% и за двете), Германия (съответно 42% и 39%) и Белгия (съответно 40% и 43%). В другия край е Литва с едва 
12%. 
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България е пред-предпоследна сред 19-те държави, участващи в проучването, като 17% от предприятията ни са 
подобрили допълнително достъпността до мейлите, а 15 на сто са сторили това и спрямо останали ИКТ системи. 
По отношение на дистанционните срещи, провеждани онлайн, половината от предприятията в ЕС съобщават, че са 
увеличили броя им през 2020 г. 
Процентът на предприятията, увеличили броя на срещите онлайн е най-висок във Финландия (79%), Малта (76%) и 
Швеция (71%), а най-ниски дялове са регистрирани в България (23%), Полша (29%) и Латвия (33%). 
 
√ Стъпки по пътя към енергийната независимост на България 
Анализът е в съавторство на Владислав Христов[i] и доц. Красен Станчев 
Първата стъпка към енергийната независимост минава през отказа от използването на природен газ за производство на 
топлинна енергия. Тук са показани две фази на този преход – замяната на природния газ като източник на отопление и 
замяната му при добива на високотемпературна енергия. 
Замяна на природния газ като енергиен източник за отопление 
Към днешна дата в България топлофикационните дружества изгарят около 1 милиард кубически метра природен газ, 
който е около една трета от общото потребление. При изгарянето на горните количества се отделят в атмосферата около 
2 милиона тона въглероден диоксид, чийто въглеродни квоти са на стойност над 200 милиона евро. 
Непрекъснатото изменение на цената на газа на международните пазари налага в пъти да се коригира цената на 
топлинната енергия за битовите и корпоративни потребители. Това е много чувствителен елемент, който предпоставя 
сериозни социални напрежения. 
В света от десетилетия се използват термопомпи за производство на топлинна енергия с температура до 90 C* за целите 
на топлоснабдяването. 
Нека означим с R1 ценовия индикатор, отразяващ съотношението на цената на природния газ към цената на 
електроенергията, необходими за производството на 1 MWh нискотемпературна топлоенергия. За него е в сила 
равенството: 
R1=K1*(Pge+0.2*Pce)/Pee 
където: 

• K1 е между 3.5 и 5 в зависимост от вида на термопомпата 

• Pge е цената на електроенергията за 1 MWh   

• Pce е цената газта за 1 MWh 

• Pee е цената на въглеродните емисии за 1 тон 
При R1>1 производството на топлинна енергия е очевидно по-изгодно да се основава на електроенергия. В момента, 
както и за в бъдеще R1 ще е значително по-голямо от 1. 
Замяната ще доведе до нарастване на пиковото потребление на електроенергия с не повече от 10% през зимните 
месеци. Годишната консумация ще нарасне с не повече от 2 500 TWh, което е напълно приемливо за сегашното 
състояние на енергийната система. 
Необходими инвестиции и реформи 
В момента цената за инсталиране на необходимите термопомпи е приблизително между 200 и 250 евро на kW. 
Като политически действие е нужно преди всичко законодателно да се уреди въпросът, както следва: 

• Да не се разрешава разширяването и модернизирането на съществуващите и изграждането на нови генериращи 
мощности, използващи фосилни горива; 

• Да отпаднат субсидираните цени за електроенергията, добивана от когенерация 

• Да се приложат залегналите в закона мерки за разделянето на топлофикациите на генериращи мащности и 
преносно предприятие. При това ще се даде възможност на независимите производители на енергия (НПЕ, на 
английски – „independent power producers“, IPE) да получат достъп до преносната мрежа. 

•  Така, на пазарен принцип топлоенергията ще се доставя от тези, които предлагат производство на най-ниска 
цена. Това ще създаде пазарни стимули и в съществуващите генериращи мощности за преминаване от природен 
газ към електроенергия. 

Срокове и финансиране 

• Това е краткосрочна задача, която може да се осъществи в рамките на 3 до 5 години. За това би допринесла и 
политиката на регулатора КЕВР. 

• От държавата не се изисква никакво финансиране. Всички проекти могат да се финансират от наши и 
чужди инвеститори, чрез банкови кредити, поради очевидно печелившия им характер. 

Замяна на природният газ при добива на високотемпературна енергия 
Към днешна дата около 2 милиарда кубически метра природен газ се използват за добив на високо температурна 
топлинна енергия за технологични нужди, както и за производство на суровини за химическата промишленост. При 
изгарянето на горните количества се отделят в атмосферата около 4 милиона тона въглероден диоксид, чийто 
въглеродни квоти са на стойност над 400 милиона евро. 
Напълно възможно е почти цялото това количество природен газ да бъде заместено от други енергийни източници и най 
вече от водород. Той се добива посредством различни технологии, използващи електрическа енергия. 
Нека означим с R2 ценовия индикатор, отразяващ съотношението на цената на природния газ към цената на 
електроенергията необходими за производството на 1 MWh високотемпературна топлоенергия. За него е в сила 
следното равенство: 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/stapki-po-patya-kam-energiynata-nezavisimost-na-balgaria/#_edn1
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R2=K2*(Pge+0.2*Pce)/Pee 
където: 

• K2 е между 0.7 и 0.85, в зависимост от вида на оборудването за добив на водород. 
При R2>1 в производството на високотемпературна топлинна енергия е икономически по-изгодно да се използва 
електроенергия. В момента, както и в бъдещите прогнози ценовият индикатор R2 устойчиво ще е по-голям от единица. 
Необходими инвестиции, реформи, срокове и финансиране 

• Цената за закупуване на оборудване е приблизително 600 до 1000 евро на kW. 

• Необходимо е да се насърчи и разреши изграждането и въвеждането на допълнителни енергийни мощности, 
които да осигурят в повече до 3000 MW пикова електрическа мощност от ВЕИ. 

• Това е средносрочна задача в рамките на 8 до 10 години. 

• При промяна на конюнктурата в цените на енергоносителите, например в зимният сезон, или при недостиг на 
електроенергия, производителите могат да превключват временно обратно на природен газ. 

• От държавата не се изисква никакво финансиране. 

• Всички проекти могат да се финансират чрез банкови кредити, поради печелившия им характер. 
Друга важна стъпка към енергийната независимост е и замяната на природния газ и петрола като гориво за превозните 
средства. За да се осъществи тя, както и изброените по-горе стъпки е нужно да се премахнат политически действия и 
бездействия, довели до сегашното положение в енергетиката. 
В преходния период е необходимо да се даде път и на следните алтернативи: 

• Отказ от подкрепа на проекти на руски държавни компании (от 2006 до 2021 г.), без видима полза за България, 
но в изгода на Кремъл и във вреда (например) на Украйна. 

•  По примера на други страни от ЕС, е необходимо отлагане на извеждането от експлоатация на въглищните ТЕЦ, 
които се приемат за относително чисти преди въвеждането на по-строгите СО2 критерии, залегнали в основата 
на Зелената сделка.   

• Премахване забраната за проучванията на находища и възможности за производство на природен газ от шисти, 
наложена от ГЕРБ и повечето от сега управляващите през 2012 г. Тази политика създаде енергетика на 
пропуснатите социалноикономически ползи, които бяха анализирани непосредствено след въвеждането на 
забраната. 

• Спиране на протакането на алтернативни пътища за внос на природен газ, като междинно решение, което може 
би в момента е възприето като една от политиките на правителството. В миналото обаче имаше случаи на отказ 
от компенсации за политиката на ГАЗПРОМ. Споменатата забрана на проучванията и този отказ са съществена 
част от сегашните проблеми с енергийната зависимост на България. 

• Въпреки наличните технологии, в България не се използват меки битови отпадъци за производство на втечнени 
(или твърди) горива, за което не са проблем спазването на стандартите за опазване чистота на околната среда. 

• В миналото бяха спрени проучванията за използване на газ-хидратите на Черно море, това стана по необясними 
причини през септември 2017 г. – на фаза тестване на възможностите от екипи на БАН и Германската академия 
на науките. 

• Макар да са налице технологии и да са вече обсъдени и частично предоставени съответните концесии и 
разрешения, страната не предприема нищо по повод производството на (дизелово) гориво от въглища. 
Положението е същото и при използването на технологии за втечняване и съхраняване на въглероден двуокис. 
От съобщения в пресата изглежда, че Минно-геоложкият университет вече е напреднал в проучването на 
възможни хранилища за втечнен СО2 в близост до Източно-маришкия басейн. 

• Премахване на допълнителните разходи по управлението и поддръжката на ВЕЦ, въведени преди априлските 
парламентарни избори на 2021 г., които заплашват значим размер вече направени инвестиции и за което 
премахване вече бяха разработени необходимите нормативни актове. 

• Малки помпени ВЕЦ практически не се изграждат, но също могат да са алтернатива на вноса на енергийни 
ресурси. 

Въпреки направените предложения продължава бездействието по повод капитализирането на проектна компания за 
производство на електричество от сероводорода на Черно море. Предложенията и патентите са налични от 2013 г. 
насам. Необходимите средства, както Икономически живот вече писа, са между 15 и 30 милиона евро. 
В България продължава да доминира популисткото ценообразуване при електричеството, подкрепата през цените на 
крайните потребители (домакинствата – независимо от равнището на благосъстоянието и доходите им) кръстосаното и 
пряко субсидиране на производители и износители на електроенергия. Това положение обърква пазара на 
електроенергия, натоварва с повече от средното за ЕС разходи на индустриалните и търговски потребители, и изкривява 
стимулите за крайните потребители. 
Очевидно е, че не малко от тези алтернативи ще срещнат политическата съпротива от членове на сега управляващата 
коалиция. Но осигуряването на енергийна независимост на страната от внос на енергийни ресурси изисква всички те да 
бъдат или разработени, или поне да получат начален тласък през тази и следващите две години. 

 
[i] Владислав Христов е управител на ROCON Group. 
 
√ Европейската директива за Минималния корпоративен данък и предизвикателствата от нея 
Текстът е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 

https://ime.bg/var/images/NaturalGasFromShale_BG.pdf
https://ime.bg/bg/articles/shteti-v-sumatohata-kak-edna-naredba-zaplashva-280-miliona-evro-investicii/
https://ikj.bg/novini/nova-naredba-zastrashava-rabotata-na-vets-u-nas/
https://ikj.bg/glasove-mneniya/chista-alternativa-na-zelenata-sdelka-nov-vei-izpolzvasht-sulfidite-ot-dalbokite-vodi-na-cherno-more/
https://ikj.bg/glasove-mneniya/stapki-po-patya-kam-energiynata-nezavisimost-na-balgaria/#_ednref1
http://www.roconbg.com/bg
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На 23 март 2022 Литовският институт за свободен пазар публикува доклад за очакваните последствия от приемането на 
директивата на ЕК от края на миналата година за въвеждането на минимален 15-процентен ефективен корпоративен 
данък за големите компании, опериращи в ЕС. Идеята за документа идва от инициативата на ОИСР за ограничаването на 
данъчната конкуренция между държавите чрез въвеждане на глобален данъчен минимум. В доклада си Литовският 
институт за свободен пазар поддържа тезата, че директивата би донесла редица негативи – забавяне на конвергенцията 
на по-малките и недоразвити икономики в Съюза, ограничаване на свободното движение на капитали, значително 
увеличаване на административната тежест както върху бизнеса, така и върху местните органи, които ще трябва да 
въведат новите правила в своите юрисдикции. Институтът също така отбелязва, че липсва подробна оценка за 
въздействието от въвеждането на директивата, в която са заложени по-строги регулации спрямо тези, инициирани от 
ОИСР. 
Представяме резюме с най-важните акценти в анализа: 
Контекст зад директивата 
Идеята за единна минимална ефективна ставка на корпоративния данък е продиктувана от задълбочаващата се 
дигитализация на икономиката – все повече стоки и услуги биват потребявани през интернет и много хора работят 
дистанционно за чуждестранни компании. Това на практика означава, че не е нужно фирмата да присъства физически в 
дадена страна, за да оперира на територията ѝ. В следствие се наблюдава разминаване между това къде печалбите на 
фирмите трябва да бъдат облагани според законодателите и мястото, където това се случва в действителност. 
Друг фактор зад предложението за общ минимален размер на корпоративния данък са технологичните компании, които 
принципно притежават повече нематериални активи като патенти, авторски права и различни видове софтуер. Тези 
активи не са обект на амортизация и могат да бъдат пренасяни много по-лесно, за разлика от материалните активи. 
Заради това често се твърди, че технологичните компании ефективно плащат по-малко данъци (въпреки че това 
твърдение не е подкрепено от емпирични данни, както отбелязва институтът). Идеята е, че с обща ставка това 
неравенство между технологичните и останалите компании ще бъде коригирано. 
Новите правила 
Първото правило, заложено в директивата, е т.нар. Правило за включване на доходите (Income Inclusion Rule или IIR). То 
налага данък за компанията майка върху доходите на нейните дъщерни компании, облагани с по-малко от 15% 
ефективен данък от юрисдикцията, където извършват стопанска дейност. Това означава, че групата трябва да докладва 
реалното си ниво на облагане във всяка държава, в която оперира. 
Второто правило е т.нар. Правило за нискообложените плащания (Undertaxed Payments rule – UTPR) и се използва, когато 
IIR е неприложимо (пример: компанията майка е регистрирана в държава извън ЕС, където правилото не важи). UTPR 
прехвърля част от данъка, дължим от плащащите недостатъчно дружества, към други юрисдикции, където оперира 
групата. 
Проблемът на тези правила е, че въвеждането им в националните данъчни системи би ги усложнило значително, тъй 
като във всяка страна действат множество регулации и специфични изисквания за определяне на данъчната основа. 
Много по-ефективен начин за хармонизиране на данъчните бази и повишаването на постъпления към държавните 
бюджети например би било облагането не на печалби, а на потребление и замърсяване – алтернативи, щадящи повече 
икономическия растеж.   
Ефектите от корпоративния данък 
Според изследване на ОИСР за въздействието на различните форми на данъчно облагане корпоративният данък е този, с 
най-силно влияние върху икономическия растеж. Нещо повече, тъй като лихвените плащания са признат разход при 
определяне на облагаемата основа, корпоративният данък на практика насърчава финансиране с дълг. Данните сочат, че 
1 процентен пункт повишение в ефективната ставка води до 0.27 пр.п. увеличение на съотношението „дълг/активи“ при 
нефинансовите дружества, което от своя страна увеличава риска при икономически шокове. 
 Друг недостатък на корпоративния данък е неговата непрозрачност. Данъчната тежест не се разпределя равномерно 
между собствениците, работниците и потребителите – например данните сочат, че вторите поемат около половината от 
данъка през по-ниски заплати. Ако данъкът е твърде висок, цената за местната икономика може да е дори по-голяма 
заради изтичането на капитали при релокацията на фирми. Според изследване в САЩ, повишение с 1 пр. п. на ставката в 
конкретен щат, където се намира централата на дадена компания, води до 16,8 пр.п. увеличение на вероятността 
компанията да се премести. Същевременно тази възможност намалява с 9,1% за всеки процент с понижение в данъка. 
Въпреки недостатъците си, вдигането на корпоративния данък изглежда като удобен инструмент за вдигането на 
постъпленията в държавните бюджети, тъй като засяга по-малък брой данъкоплатци и съответно не е толкова 
непопулярно сред широката маса избиратели. 
Недостатъци на директивата 

• Отнемане на суверенитет 
Директивата би ограничила държавите членки на ЕС във възможността им да провеждат независима данъчна политика, 
чрез която да привличат инвестиции. Нещо повече, без данъчна конкуренция натискът върху публичните финанси на 
всяка страна би намалял, което може да доведе до по-неефективно харчене на публични средства. 

• Намаляване на конкурентоспособността на малките страни 
Традиционно по-малките икономики целят да догонят по-големите чрез по-щадяща данъчна политика, тъй като не могат 
да предложат големи пазари или щедри държавни стимули. С новите правила този инструмент за конвергенция би бил 
отнет от много страни членки, опитващи се да догонят по-развитите икономики в Съюза. 

• Увеличена тежест върху бизнеса и данъчните администрации 

https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/03/Policy-Paper_EU-Minimum-Tax-Directive-and-EU-Challenges-Today_new2.pdf
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/03/Policy-Paper_EU-Minimum-Tax-Directive-and-EU-Challenges-Today_new2.pdf
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Въвеждането на новите правила ще бъде сложна задача за законодателите и администрациите в страните членки, най-
вече при по-малките, които имат по-ограничени административни ресурси. Бизнесът също ще понесе допълнителни 
разходи за изчисляване на приложимата данъчна ставка във всяка юрисдикция, в която оперира, което ще изисква 
паралелни счетоводни дейности според новите правила. 

• Несигурност за инвестициите в държавите членки 
В някои страни членки инвестиции, изпълняващи дадени изисквания, не се облагат с корпоративен данък. Подобни 
инвестиции се случват след специални споразумения между правителството и инвеститора, които биха противоречили с 
данъчното законодателство след приемането на новите правила. 

• Липса на оценка на въздействието 
Идеята за новите правила е подета без никакъв подробен анализ за евентуалните им последствия. Аргументът на ЕК за 
това е, че ОИСР вече е изготвила подобна оценка за въвеждането на глобален минимум на размера на ставката на 
корпоративния данък. Между директивата и предложенията на ОИСР има обаче съществени различия. Първо, ЕС 
предлага минимум от 15% ефективна ставка, докато анализът на ОИСР разглежда предложение за 12,5%.  Второ, има 
различия в това какви данъчни облекчения ще може да се прилагат. Трето, директивата на ЕС включва и местни 
компании, а споразумението на ОИСР не. По-широкият обхват на новите европейски правила биха могли да имат голям 
ефект върху икономиката на съюза, но този казус остава без анализ. 
Изводи 
В заключение, Литовският институт за свободен пазар предлага по-задълбочено преразглеждане на европейската 
директива за общ данъчен минимум, както и на самия подход за увеличаване именно на корпоративния данък, предвид 
засиленото му въздействие върху икономическия растеж. Институтът поддържа тезата, че по-неразвитите страни членки 
трябва да запазят възможността си да догонят големите икономики в съюза, прилагайки благоприятна за привличане на 
инвестиции данъчна политика. Също така е нужно преди прилагането на директивата да се направи оценка за 
въздействието ѝ, предвид разликите между нея и споразумението на ОИСР за глобален данъчен минимум. 
 
√ Как оn-line търговията разрушава заетостта с огромна скорост 
Неправителствената организация „Приятелите на Земята“ хвърли върху електронната търговия с нехранителни продукти 
вината за „най-голямата социална промяна, която е в ход във Франция“. Тя счита, че за 10 години са ликвидирани 85 000 
работни места. Освен това on-line търговията застрашава природата с „огромните си складове, много по-големи от тези 
на търговските центрове“. Равносметката на загубените работни места между 2009 и 2019 г. поради навлизането на 
електронната търговия е 85 000, от които 3 800 само през 2019 г., последната, за която има налични данни, пише 
Capital.fr. 
„Това е най-голямата социална промяна в ход в съвременна Франция“, смятат от неправителствената организация. 
Според „Приятелите на Земята“ за 10 години в търговията на дребно са ливидирани 122 400 работни места поради 
разрастването на on-line продажбите. Но благодарение на търговията на едро щетите са в известна степен ограничени. 
Най-малките магазини за продажба на дребно са загубили 7 600 работни места, а най-тежък данък плащат тези, които 
продават облекло – 4 800 работни места. 
„На всяко едно създадено работно място във фирма за on-line търговия с 50 и повече работници се падат близо две 
ликвидирани в малките фирми“, разкриват от неправителствената организация. „Досега дигитализацията на 
големите фирми за традиционна продажба генерираше създаването на работни места, тъй като към новата  on-
line дейност се прибавяше дейността на съществуващите магазини. Сега, след като on-line дейноста им вече е 
развита, те затварят магазините си и уволняват работниците си, за да могат да се противопоставят на 
конкуренцията на гигантите в on-line продажбите“, счита Етиен Кубар, говорител на „Приятелите на Земята“. 
От една страна авторите на изследването се безпокоят от очаквания голям ефект от Ковид пандемията, когато бъдат 
оповестени данните за 2020 и 2021 година. От друга страна социални щети ще се разпрострат и върху търговията с 
хранителни стоки с развитието на „dark stores“ и други on-line „бакалии“. „Петгодишният мандат на Емануел Макрон 
се характеризира с неразбираеми действия. Данъчните подаръци, административната и политическата подкрепа 
позволиха тяхното бързо и широко разрастване. Така електронната търговия разрушава заетостта с огромна 
скорост“, смята още Етиен Кубар. 
„Правителството облагодетелства уберизацията и краткосрочните и временните трудови договори. В условията 
на криза на покупателната способност, електронната търговия не само нанася удар върху заетостта, но и създава 
много нестабилни работни места с възнаграждения често под прага на бедността“, заключават от „Приятелите на 
Земята“. Те обвиняват също така електронната търговия, че е отговорна за „измама с ДДС в размер на 5 млрд. евро 
годишно“. Неправителствената организация критикува също и разрастването на логистичните центрове: „електронната 
търговия ще продължи да бетонира полетата за изграждането на огромни складове, по-големи и от най-големите 
търговски центрове във Франция“. 
 
3e-news.net 
 
√ Понижение с 3.8 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 314.86 лв. за MWh с ден за доставка 30 
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 314.86 лв. за MWh и обем от 93 506.00 MWh с ден за доставка 30 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 3.8 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
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Търгуваният обем остава близо до рекордните нива през последните дни. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 305.89 лв. за MWh, при количество от 49 175.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 330.80 MWh) е на цена от 323.84 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 270.7 лв. за MWh и количество от 3438.5 MWh. 
Най-ниската стойност от 262.18 – 262.19 лв. за е отчетена за времето 02 – 04 часа (3403.5 – 3448.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 603.81 лв. за 
MWh при количество от 4306.7 MWh. Прави впечатление отново установяването на стойност от 293.7 – 270. 7 лв. за MWh 
за времето от 10 до 24 часа. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 262.12 лв. за MWh при количество от 3401.9 MWh. 
Спрямо стойността от 327.41 лв. (167.40 евро) за MWh за 29 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 30 март 2022 г. намалява до 314.86 лв. за MWh (спад с 3.8 %) по данни на БНЕБ или 160.99 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
Така на практика постигнатата стойност на БНЕБ остава най-ниска от проследяваните европейски електроенергийни 
борси. На останалите стойността остава в диапазона 264.04 евро за MWh в Белгия 271.03 евро за MWh в Германия и 
301.26 евро за MWh във Франция. Дори в Полша стойността остава по-висока от тази на БНЕБ – 167.55 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 29 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 564.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 265.73 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                    MW 
АЕЦ     32,84%   2168.42 
КондензационниТЕЦ   45,67%   3015.52 
ТоплофикационниТЕЦ   4,71%   311.12 
ЗаводскиТЕЦ    2,08%   137.57 
ВЕЦ     0,73%   48.15 
МалкиВЕЦ    2,24%   147.91 
ВяЕЦ     1,55%   102.36 
ФЕЦ     9,50%   627.27 
Био ЕЦ      0,67%    44.22 
Товар на РБ        4288.82 
Интензитетът на СО2 е 409g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ ЕСО прогнозира 30 % от производството на електроенергия в България през 2031 г. да е от ВЕИ 
Брутното електропотребление в страната няма да надвиши 43 298 GWh до 2031 г. 
Брутното електропотребление в страната няма да надвиши 43 298 GWh до 2031 г.  Очакваният абсолютен максимален 
електрически товар на България през 2031 г. е 7670 MW, а максималния товар за среден работен ден е 7130 MW. Това се 
посочва в новото предложение за обсъждането на  План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за 
периода 2022-2031 г., публикувано от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). 
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Сценарии 
Два са заложените основни сценария за развитие на електропотреблението: максимален и минимален. Към тях е 
добавен сценария на Министерство на енергетика заложен в актуалния „Интегриран национален план в областта на 
енергетиката и климата на Република България . 
Според сценарият „Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата“, брутното електропотребление 
без помпи, е с от 1700 до 2700 GWh над максималната прогноза на ЕСО ЕАД, тъй като стартира от по-високо потребление 
за 2022 година. Това предполага ръст от 6 % спрямо приведеното потребление за 2021 година на фона на тенденцията от 
последните години за лек спад и рязкото намаление през 2020 година, вследствие ограниченията от COVID-19. Въпреки 
това, съгласно насоките на ENSTO-G и ENTSO-E, именно този сценарий следва да се вземе в предвид като базов при 
разработването на националните планове за развитие на електропреносната мрежа, се казва в предложението за 
десетгодишния план. 
По отношение на „Максималният сценарий“, се посочва, че при него брутното електропотребление без помпи съвпада с 
тренда на референтния такъв за крайното електропотребление в страната на Европейската комисия за периода 2015- 
2025 г. Заложено е забавяне в прилагането на мерки за енергийна ефективност. Към 2031 година се очаква брутното 
потребление да достигне 40 560 GWh, пишат от ЕСО. 
При „Минималният сценарий“ е предвидено задържане на нивото на електропотреблението без помпи за целия период, 
поради по-интензивно прилагане на мерки за енергийна ефективност. През 2031 година брутното електропотребление 
достига 38 140 GWh 
Преди това в анализът си експертите, изготвили доклада обръщат внимание, че „провежданите политики за енергийна 
ефективност (саниране, енергоспестяващи електроуреди и цели производства и т.н.) и навлизането на нови технологии, 
създадоха микс от фактори, влияещи по различен начин върху електропотреблението в страната. Това затруднява в 
значителна степен определянето на корелационните зависимости. 
Следва да се отбележи, че не се открива еластичност между цената на електроенергията и електропотреблението. 
На практика през последните години, не се наблюдават ясно определени тенденции в брутното електропотребление, 
дори то да бъде приведено към нормални средномесечни температури“. 
„Прогнозата за развитие на брутното електропотребление в страната е съобразена с прогнозите на Европейската комисия 
до 2050 година, на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, на БАН и на Министерство на финансите (по отношение 
на БВП). В прогнозата е отчетен и опитът на ЕСО от последните години, който показва, че електропотреблението варира в 
най-тесните граници между минималната прогноза от 2013 г. и минималната прогноза от 2010 г., а максималните 
прогнози от всички години са далеч от реализацията и проектния ѝ тренд“, уточняват експертите. 
Мощности 
В частта „Анализ на производствените и акумулиращи мощности“, авторите на предложения десетгодишен план за 
развитие на електропреносната мрежа посочват, че изложената прогноза до 2031 г. е базирана на заявените от 
производствените дружества инвестиционни намерения. Уточнява се също така, че към момента на изготвяне на 
настоящия план за развитие на електропреносната мрежа  Планът за възстановяване и устойчивост не е одобрен от 
Европейската комисия. 
„Предвидените инвестиции в нови производствени и акумулиращи мощности в един одобрен план изисква последващо 
разработване на пътна карта за реализацията им, която да определи времева рамка, инсталирани мощности и 
конкретика в топологията им, която да е предпоставка за развитието на електропреносната мрежа. Също така, 
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заложените инвестиции в нови производствени и акумулиращи мощности в един бъдещ одобрен от Европейската 
комисия План за възстановяване и устойчивост би следвало да се отразят и в предстоящата актуализация на „Интегриран 
национален план в областта на енергетиката и климата“. При актуализацията на последния следва да се вземат в 
предвид и реално сключените договори за присъединяване на нови производствени и акумулиращи мощности. В тази 
връзка, при наличие на конкретика и съгласуваност между одобрен План за възстановяване и устойчивост и 
актуализиран Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, всички инвестиции заложени в тях по 
отношение на нови производствени и акумулиращи мощности, ще бъдат отразени в следващия план за развитие на 
електропреносната мрежа“, се казва в предложението. 
На тази база експертите посочват и предвидените за въвеждане в експлоатация ВЕИ, включително и тези със сключени 
предварителни и окончателни договори за присъединяване на нива преносна и разпределителни мрежи. 
От прегледът на данните става ясно, че най-значително присъединяване на ВЕИ мощности в електропреносната и 
електроразпределителните мрежи са предвидени за настоящата 2022 г.:  43 МW вятърни електроцентрали (общо за 
периода до 2031 г. - 343), 634 MWp фотоволтаични централи (общо за периода до 2031 г. - 4439), 38 MW ВЕЦ (общо за 
периода до 2031 г. - 46) и 3 MWe Биоелектроцентрали (общо за периода до 2031 г. - 30). 
Към тези стойности, следва да се добавят и вече въведените в експлоатация ВЕИ – ВЕЦ (без помпи) – 2 349 MW, вятърни 
електроцентрали – 701 MW, фотоволтаични – 1173 MW и биомаса и биога – 79 MW. 
„За периода 2022-2031 г. съгласно инвестиционните намерения са планирани за изграждане общо 5881 МW нови 
мощности, 4858 MW от които са ВЕИ, се посочва в предложението на ЕСО по десетгодишния план за развитието на 
мрежата в страната“, пишат авторите. 
В документа не е включено изграждане на нова ядрена мощност. 
„Съгласно актуалния към 2021 година десетгодишен план за развитие на мрежите на ENTSO-G и ENTSO-E, именно 
националите планове на държавите членки формират централните политически сценарии за развитие на 
електроенергийните системи. В плана на Република България са предвидени нови ядрени мощности в периода 2030-
2040 г. Дори и при стартиране на такъв проект през 2022 година, то въвеждане в експлоатация не се очаква преди 2032 
година, което е извън обхвата на настоящия план, но тъй като мащабът на тези мощности е концентриран, а не 
децентрализиран като ВЕИ, то влиянието им е съществено върху развитието на електропреносната мрежа и изисква 
значителни и продължителни предпроектни проучвания и съгласувателни процедури“, мотивират решението си от ЕСО. 
Прогнозен брутен мощностен баланс 
Представен е прогнозен брутен мощностен баланс както при екстремни зимни товари на електроенергийната система на 
страната, така и при екстремни летни товари. 
Според експертите в страната ще има остатъчна разполагаемост за производство от 7 800 000 до 9 700 000 MWh 
годишно. „Трябва да се има предвид, че това се дължи основно на поетапното въвеждане в експлоатация на заложения 
прираст на ВЕИ, особено при ФЕЦ (фотоволтаични електроцентрали б.р.). Мощностните баланси показват драстична 
диспропорция при възможностите за покриване на вътрешното потребление и евентуален износ на електроенергия. 
Последното не само е невъзможно при зимни условия, но в някои години дори предполага използване на всички 
налични източници на допълнителни услуги и/или внос на електроенергия. Още по-утежнена се явява ситуацията при 
съчетанието на продължителни екстремални зимни условия, изчерпан първичен енергиен ресурс във ВЕЦ и КЕЦ и 
завишена аварийност при електропроизводствените мощности, какъвто бе случая през януари 2017 година“, се 
констатира в предложението за десетгодишния план. 
Посочва се положителния ефект за покриване на вътрешното електропотребление от присъединяването на българския 
пазар към европейското обединение в рамките на деня и за следващ ден. Отчита се и и „бъдещото присъединяване на 
ЕСО ЕАД към платформите за балансиране на ENTSO-E, , които от своя страна ще предоставят допълнителни пазарни 
възможности пред доставчиците на балансираща енергия в страната, а от друга българският оператор на преносна 
мрежа ще има възможност да активира балансиращи мощности от други пазарни зони в условията на недостиг в 
страната“. 
„През летния сезон има значителна остатъчна разполагаемост за производство, но реализацията на износ е в пряка 
зависимост от производството на ВЕИ, особено на ФЕЦ. Реализацията на тази остатъчна разполагаемост за производство 
като износ може да се осъществи при наличието на добри прогнози за почасовото електропроизводство от ВЕИ и 
приемлив за кондензационни централи баланс между цени на обединените електроенергийни борси и цени на 
въглеродните емисии. В противен случай не само няма да се реализира възможния износ, но при по-конкурентно 
участие на чужди пазарни участници може да се реализира и внос. Освен технически проблем, ще се създадат и 
финансови проблеми за местните кондензационни централи от нереализирана разполагаемост за производство“. 
При приетото развитие на производството от ВЕИ се предвижда към 2031 г., то да се доближи до 30% от прогнозираното 
брутно електропотребление в страната, посочват още от ЕСО. Обръща се внимание, че при реализиране на 
електропотребление близко до минималния вариант, делът на ВЕИ в крайното брутно електропотребление ще се 
увеличи. 
„Провеждането на мерки за енергийна ефективност ще подпомогне осъществяването на националните индикативни 
цели, т.е. вместо инвестиции в изграждането на нови ВЕИ да се реализират допълнителни инвестиции за намаляване на 
енергийния интензитет“. 
В документа се разглеждат, както мощностите с приоритетно производство, така и балансиращите и резервни мощности. 
Електропреносна мрежа 
В частта за развитие на електропреносната мрежа, която обхваща мрежата от 400kV, мрежа 220kV и мрежа 110kV се 
обръща внимание на т.нар. тесни места, които биха могли да възникнат. 
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„Прогнозите на турския оператор за 2030 и 2040 година са за голям ръст на нови генериращи източници, с ниска цена на 
електроенергията и възможност за целогодишен експорт. В същото време, в българската ЕЕС не се предвиждат 
инвестиции за нови мащабни източници на електроенергия, достъпни 24 часа в денонощието, които да не отделят 
парникови газове. Това би довело до повишаване на транзитните потоци на електроенергия през нашата преносна 
мрежа в направление изток-запад и може да направи българо-турската и българо[1]сръбската граница тесни места, 
които биха ограничавали търговията на електроенергия. Транзитът на електроенергия през нашата страна би станал още 
по-голям, при редуциране на производството от генериращите мощности в комплекса "Марица изток". 
В документът се прави и пълен анализ на потока в електрическата мрежа при новите условия, на сигурността на 
системата и особеностите на електрическите мрежи по райони в страната. Отделна част е посветена на развитието на 
оптичната мрежа. Както и на развитието на автоматизираната система за диспечерско управление, а и на начина на 
управление на обектите от електроенергийната система, като се набляга на процеса на промяна в подстанциите на 
системния оператор. 
В заключение, авторите на предложението за Плана за развитие на електроперносната мрежана страната за периода от 
2022 до 2031 г. посочват, че „към настоящия момент се счита, че до 2031 г., брутното електропотребление в страната 
няма да надвиши 43 298 GWh. 
Очакваният абсолютен максимален електрически товар на България през 2031 г. е 7670 MW, а максималния товар за 
среден работен ден е 7130 MW. 
Делът на енергията от ВЕИ, от брутното електропотребление през 2031 г. се очаква да се доближи до 30%. Провеждането 
на мерки за енергийна ефективност би подпомогнало осъществяването на националните индикативни цели, като вместо 
инвестиции в изграждане на нови ВЕИ, е възможно да се направят инвестиции за намаляване на енергийния интензитет. 
 Изпълнението на посоченото в плана развитие на електропреносната мрежа за периода 2022-2031 г., дава 
необходимата сигурност на електропренасянето при нормални и ремонтни схеми, включително необходимия обмен на 
електроенергия със съседните държави. 
Реализацията на планираното развитие на преносната мрежа ще повиши енергийната ефективност на 
електропреносната мрежа, ще намали технологичните разходи и ще даде възможност за подобряване на условията за 
търговия с електроенергия. 
Повишената преносна способност на мрежата ще даде възможност за присъединяване на генериращи модули от 
системно значение и на инсталации за децентрализирано производство на електроенергия. Работните напрежения ще 
могат да бъдат регулирани в допустимите граници, с наличните технически средства, при всички режими на работа на 
ЕЕС“, заключават от ЕСО. 
 
√ Цените по европейските енергийни борси бавно пълзят нагоре, България е с най-евтината електроенергия в сряда 
Румънската OPCOM затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Цените по европейските електроенергийни борси продължават да пълзят нагоре като пиковите стойности достигат до 
около 350 евро/мвтч за сряда 30 март. На този фон цената на електроенергията в сегмента „Ден напред“ на БНЕБ остава 
най-ниската от цяла Европа и е 160.99 евро/мвтч. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 226,71 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 30 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 260,61 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 192,82 евро/мвтч. Най-високата цена от 346,91 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и 
тя ще бъде 134,02 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 59 527,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 30 март ще бъде 232,38 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 139,78 гвтч. Максималната цена ще бъде 308,72 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. Минималната цена ще 
бъде в 16 ч и 17 ч и тя ще бъде 188,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 30 март е 271,30 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 294,51 евро/мвтч. Най-високата цена от 346,91 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 
ч тя ще бъде 197,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 59 381,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 30 март на Словашката и Чешка енергийна борса е 271,03 евро/мвтч. Най-
високата цена ще бъде в 9 ч и тя ще е 346,91 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 197,92 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 30 март е 275,69 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
300,00 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 64 472,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 347,22 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч тя ще бъде 211,30 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 271,03 евро/мвтч на 30 март. Пиковата цена ще бъде 294,51 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 387 817,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 346,91 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 197,92 евро/мвтч. 
 
√ Кои световни рафинерии спряха да купуват руски петрол и кои - не? 
Българската „Нефтохим“ продължава да произвежда продукти, използвайки около 60% руски суров петрол 
Австралия, Великобритания, Канада и Съединените щати наложиха категорични забрани за покупки на руски петрол след 
нахлуването на Москва в Украйна, но Европейският съюз остава разделен. Каква е ситуацията в Европа към днешна дата 
и кои рафинерии използват големи количества руски петрол припомня агенция „Ройтерс“. Разбира се, българската 
рафинерия Нефтохим край също е в списъка на купувачите. 

https://3e-news.net/bg/a/view/31979/ponijenie-s-3-8-energijnata-borsa-zatvori-pri-cena-za-bazova-energija-ot-314-86-lv-za-m-wh-s-den-za-dostavka-30-mart-2022-g
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Досега 27-те членки на блока не успяха да се споразумеят за ембарго, като Германия предупреди за прибързани стъпки, 
които биха могли да тласнат икономиката към рецесия, а някои страни, като Унгария, се противопоставят на всякакви 
забрани. Ембаргото на ЕС ще изисква единодушно одобрение от всички 27 държави-членки, припомня агенцията. 
Много купувачи в Европа доброволно избягват руския суров петрол, за да избегнат репутационни щети или евентуални 
правни затруднения. Други, като търговците на суровини Trafigura и Vitol, продължават да купуват руски петрол по 
съществуващи дългосрочни договори. Всички обаче обясняват, че не са се споразумявали за никакви нови сделки след 
нахлуването на Русия в Украйна, което Москва нарича "специална военна операция" и започна на 24 февруари. 
Индия и Китай, които отказаха да осъдят действията на Русия, също продължиха да купуват руски петрол. 
По-долу са изброени основните потребители на руски петрол в момента: 
Нефтохим Бургас. Българска рафинерия, собственост на руската компания Лукойл и в момента потребява в мощностите 
си около 60% руски суров петрол. И продължава да го преработва. 
Miro. Руският суров петрол продължава да представлява около 14% от приема в най-голямата рафинерия в Германия 
Miro. В съоръжението 24% с собствеността на „Роснефт“. 
PCK Schwedt. Германската рафинерия, 54% собственост на Роснефт, получава суров петрол по тръбопровода "Дружба". 
Leuna. Рафинерия Leuna, която е без излаз на море намираща се в Източна Германия е мажоритарна собственост на 
TotalEnergies. Предприятието също се захранва с руски петрол от нефтопровода "Дружба". 
Hellenic Petroleum. Най-голямата петролна рафинерия в Гърция разчита на руския суров петрол за около 15% в своето 
производство. Компанията по-рано този месец осигури допълнителни доставки от черно злато, но от Саудитска Арабия. 
ISAB. Най-голямата рафинерия в Италия, собственост на контролираната от Лукойл швейцарска Litasco SA. В компанията 
се преработва руски и неруски петрол, а рафинерията се намира край Сиракуза. 
MOL. Унгарската петролна група, която управлява три рафинерии в Хърватия, Унгария и Словакия, продължава да се 
захранва от тръбопровода "Дружба". Унгария е против санкциите срещу руския нефт и газ. 
Zeeland Refinery. Холандската рафинерия, 45% собственост на Лукойл, отказа да коментира дали използва руски суров 
петрол. 
Rotterdam Refinery. Exxon Mobil отказа да коментира дали нейната холандска рафинерия в Ротердам използва руски 
суров петрол. 
BP.  Британската петролна компания, която се отказва от дела си в Роснефт, няма да сключва нови сделки с руски 
предприятия за товарене в руските пристанища. Oсвен ако не е "от съществено значение за гарантиране на сигурността 
на доставките". 
ENI. Енергийната група, 30,3% собственост на италианското правителство, спира покупките на руски петрол. Руски петрол 
няма да се използва в германската рафинерия Bayernoil, в която Eni и Роснефт имат дялове. 
Equinor. Норвежката енергийна компания с мажоритарна държавна собственост спря да търгува с руски петрол, тъй като 
прекратява дейността си в страната. 
Galp. Португалската петролна и газова компания спря всички нови покупки на петролни продукти от Русия или руски 
компании. 
Neste. Финландската рафинерия има договори за руски петрол до края на годината, но не сключва нови споразумения за 
доставка. 
PKN Orlen. Най-голямата полска рафинерия не е купувала петрол Urals на спот пазара от началото на войната в Украйна, 
съобщи компанията в петък. Дружеството е закупило количества от Норвегия.  Компанията, която управлява рафинерии в 
Литва, Полша и Чехия, обаче купува суров петрол по предварително подписани дългосрочни договори за доставка с 
руските Роснефт и Татнефт. 
Preem. Най-голямата рафинерия в Швеция, собственост на саудитския милиардер Мохамед Хюсеин ал Амуди, "постави 
на пауза" новите поръчки на руски петрол, който представляваше около 7% от покупките му. Дружеството ги замени с 
барели от Северно море. 
Repsol. Испанската компания спря да купува руски суров петрол на спот пазара. 
Shell. Най-големият търговец на петрол в света ще спре да купува руски петрол и постепенно ще прекрати участието си 
във всички руски въглеводородни проекти. 
TotalЕnergies. Френската петролна компания няма да подписва нови договори, като обещава да спре да купува руски 
суров петрол и петролни продукти до края на тази година. 
Varo Energy. Швейцарската рафинерия, която притежава 51,4% в германската рафинерия Bayernoil, заяви, че не планира 
да сключва нови сделки за закупуване на руски петрол. 
В списъка на агенция „Ройтерс“ има още японски, индийски и индонезийски компании. 
 
Мениджър 
 
√ Ива Митева: Кандидатурата за шеф на БНБ няма да разцепи коалицията 
Кандидатурата ни за шеф на БНБ няма да раздели коалицията. В коалиционното споразумение е записано в последния 
абзац, че коалиционните партньори ще обединят усилия за единна кадрова политика по отношение на органите, които 
изцяло или частично се избират от НС. Това заяви в ефира на Нова телевизия депутатът от „Има такъв народ” Ива 
Митева.  
По думите й, ИТН винаги е била последователна. „Кандидатурата на Любомир Каримански е на масата още от 46-ото НС. 
Кандидатурата беше единна, по мое мнение, защото участвам в коалиционните съвети. Не съм чула възражение по това 
име. Не чух и че ще бъде представена нова кандидатура. Подкрепа беше обещавана. Разговарях основно с колеги от ДБ и 

https://nova.bg/news/view/2022/03/30/363080/%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BD%D0%B1-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
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БСП  - и от никого не чух, че ще представят своя кандидатура. От месеци призоваваме да седнем и да обсъдим тази 
кандидатура и като че ли всеки път тази тема се отместваше. Нямам отговор защо?”, посочи тя.  
Проблем се появил, когато започнали да текат сроковете за първата процедура и то в нейния край. „Нашата кандидатура 
е била винаги ясна. Не сме търсили кандидати до последния момент. Смятаме, че нашата кандидатура отговаря на 
всички изисквания на закона”, подчерта Митова.  
Според нея управителят на БНБ трябва да отговаря на минималните изисквания, заложени в закона за кредитните 
институции. „CV-тата и на двамата кандидати са в публичното пространство и всеки може да се запознае с тях. В закона е 
упоменато, че за член на УС на банката се изискват най-малко пет години на ръководна длъжност. Безспорно г-н 
Каримански отговаря на това условие. От това, което виждам от биографията на г-н Гюров – той е работил само около 
година и половина на ниска длъжност в австрийска банка”, добави тя.  
Митова коментира и темата за възникналата война между прокуратурата и коалицията. „Не смятам, че се проваляме в 
опитите си да сменим главния прокурор. Подобно действие изисква една друго мнозинство – гласуване във ВСС, където 
нямаме мнозинство. Мандатът на ВСС изтича на 3 октомври. Дотогава действа настоящият състав. Но ние трябва да 
имаме най-малко 160 гласа за избор на нови. 2/3 мнозинство е заложено в Конституцията. Ако нямаме такова 
мнозинство за нови членове – старите ще продължат работа”, добави депутатът.  
 
√ Министерството на икономиката определи като "фалшива новина", че се разделя на две 
Министерството на икономиката и индустрията окачестви като "фалшива новина", информацията, че се разделя на две. 
"Разделението на министерството на икономиката на министерство на икономиката и индустрията и на министерството 
на иновациите и растежа бе направено още на 13 декември 2021 г. с решение на Народното събрание, което прие новата 
структура на Министерски съвет и влезе в сила на 1 март 2022 г.", съобщават от икономическото ведомство.  
Оттам уточняват, че вчера в Портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проекта на 
Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. Това Постановление 
изисква да се направят последващи изменения в редица нормативни актове, в които съществува наименованието само 
на министерството на икономиката, допълват от икономическото ведомство.  
 
√ Еврото се разменя за 1,1110 долара 
Курсът на еврото се повиши в междубанковата търговия във Франкфурт днес, преминавайки над прага от 1,11 долара.  
Единната европейска валута в сутрешната търговия се разменяше за 1,1110 долара.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1085 долара за едно евро.  
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на очакванията за нови санкции срещу Русия 
Цените на петрола повишиха в ранната търговия в сряда, възстановявайки част от загубите от предходния ден, на фона 
на перспективите за нови западни санкции срещу Русия, въпреки признаците за напредък в мирните преговори между 
Москва и Киев, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,71 долара, или 0,64%, до 110,9 долара за барел, след като 
предходната сесия поевтиня с 2%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,71 долара, или 0,68%, до 
105 долара за баре, следвайки спад от 1,6% във вторник. 
„Променливите цени са знак за изключително чувствителните настроения сред инвеститорите“, казаха анализатори от 
Haitong Futures. „Хората спешно трябва да видят промени, за да стане ситуацията на пазара по-ясна“, добавиха те. 
Фокусът на пазара е насочен към ограничените доставки, след като Американският петролен институт съобщи, че 
запасите от суров петролна САЩ са намалели с 3 милиона барела през седмицата, приключила на 25 март. Това е три 
пъти по-голям спад от прогнозираното от 10 анализатори, анкетирани от Ройтерс. 
Пазарът отбеляза рязка разпродажба през предишната сесия, след като Русия обеща да намали военните операции 
около Киев, но съобщенията за атаки продължиха. 
Анализаторът на Commonwealth Bank Тобин Гори посочи в бележка, че „възстановяването (цената) предполага, че на 
петролният пазар поне има голям скептицизъм относно всеки „напредък““. 
Междувременно Съединените щати и техните съюзници планират налагане на нови санкции срещу повече сектори на 
руската икономика, които са от решаващо значение за поддържането на нейната инвазия в Украйна, включително вериги 
за доставки. 
Малко вероятно е големите производители на петрол да увеличат добива, като в четвъртък се очаква среща на 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, известни като формата 
ОПЕК+. 
Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, ключови членове на ОПЕК+, заявиха, че групата няма да се стреми 
да предприеме действия срещу Русия за нейното нахлуване в Украйна, като посичиха, че целта на групата е само да 
стабилизира пазара, а не да се ангажира с политика. 
 
√ Веригите на доставки могат да бъдат следващата цел на западните санкции 
Съединените щати и техните съюзници планират нови санкции срещу повече сектори на руската икономика, които са от 
решаващо значение за поддържането на нейната инвазия в Украйна, включително веригите на доставки. Това заяви 
заместник-министърът на финансите на САЩ Уоли Адейемо, цитиран от Ройтерс. 
По време на европейската си визита Адейемо заяви в Лондон, че разширяването на санкциите е насочено към 
подкопаване на „способността на Кремъл да управлява своята военна машина“. 
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„В допълнение към санкционирането на компании в сектори, които позволяват злонамерената дейност на Кремъл, ние 
също планираме да предприемем действия за нарушаване на техните критични вериги на доставки“, каза Адейемо на 
„събитие в мозъчния тръст Chatham House. 
„Целта ни е да използваме интегриран подход, който включва контрол върху износа, както с незабавен ефект, така и с 
такъв, който ще продължи с течение на времето“, коментира той, като добави, че санкциите ще бъдат насочени и към 
алтернативни военни доставчици, използвани от Русия. 
След началото на инвазията на 24 февруари, западните страни замразиха активите на руската централна банка в 
чуждестранна валута, забраниха на ключови руски банки и на богатия елит да извършват транзакции в твърда валута и 
наложиха ограничения върху износа на полупроводници и на други технологии. 
Санкциите лишиха Кремъл от ресурси и помогнаха за осакатяване на руската икономика. Адейемо подчерта, че санкции 
ще останат в сила, докато инвазията продължава. 
Той приписа успеха на санкциите на силните многостранни усилия и силата на международна икономическа и финансова 
система, изградена от демократичните страни в края на Втората световна война, която система създаде институции, 
включително Международния валутен фонд, Световната банка и предшественика на Световната търговска организация.  
 
√ Руската икономика ще се сблъска с дълбока рецесия тази година 
Руската икономика ще се сблъска с дълбока рецесия през текущата година, смята управляващият директор на 
Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от ТАСС. 
Военните действия в Украйна разрушават тази страна, но са пагубни и за Русия. Тя също ще се окаже в дълбока рецесия, 
заяви днес Георгиева на Световната правителствена среща на върха в Дубай, предаде БТА. 
Що се отнася до възстановяването на световната икономика след пандемията от коронавируса, шефката на МВФ 
подчерта, че този процес набира скорост. Световната икономика все още се възстановява след пандемията. Започваме от 
най-ниската точка, а се надявахме на по-голям растеж и ограничаване на инфлацията. Получихме обаче точно обратното 
– спад в растежа и повишаване на инфлацията, добави тя. 
Междувременно рейтинговата агенция "Стандард енд Пуърс“ (S&P) очаква понижение на реалния брутен вътрешен 
продукт (БВП) на Русия с 8,5 на сто през тази година спрямо предходна прогноза за растеж от 2,7 на сто. Това се посочва в 
сайта на агенцията, като за причина се изтъкват жестоките международни санкции спрямо страната, както и 
прекъсването на връзките със западните компании. 
Руската икономика изпитва сериозни последствия от въздействието на международните санкции и решението на 
западни компании или да прекратят операциите си в Русия, или напълно да прекъснат връзките си със страната, добавят 
от "Стандард енд Пуърс“. В същото време подобна комбинация от санкции като наложените на Русия досега не е била 
прилагана към голяма глобално интегрирана икономика, така че е трудно да се предвиди доколко силно ще бъде 
влиянието на наказателните мерки, освен че ще е сериозно, коментира рейтинговата агенция.  
През 2023 г. "Стандард енд Пуърс“ прогнозира растеж на БВП с 0,3 на сто, през 2024 г. – с 1 на сто, а през 2025 г. – с 1,3 на 
сто. Рейтинговата агенция очаква индексът на потребителските цени през 2022 г. да нарасне с 16 на сто, през 2023 г. – с 9 
на сто, през 2024 г. – с 5,5 на сто и с 5 на сто през 2025 г., като целта на Руската централна банка е 4 на сто. Лихвата на 
"Банк России“ в края на 2022 година ще е 18 на сто, а след това ще започне да се понижава – до 10 на сто през 2023 
година и до 8 на сто през 2024 и 2025 г., според "Стандард енд Пуърс“.  
Руско-украинският конфликт може да задълбочи недостига на стоки и да доведе до покачване на цените, смятат 
експертите на рейтинговата агенция. Русия е важен износител на въглеводороди, торове и метали, а Русия и Украйна са 
големи производители на зърнени култури, особено пшеница и царевица, отбелязва "Стандард енд Пуърс“.  
Русия се сблъсква с трудности при износа на част от продукцията си заради санкциите, проблеми с логистиката и 
нежеланието на някои търговски партньори да купуват руски стоки, докато Украйна в много отношения е откъсната 
физически от каналите за дистрибуция, съобщи регйтинговата агенция.  Тя добави, че Беларус, срещу който също има 
международни санкции, е голям износител на торове, особено калиев карбонат, чиито дял е една пета от световния 
експорт. 
Така конфликтът води до огромен скок в цените на суровините. Някои стоки са поскъпнали с над 30 на сто през 
последните две седмици, заключава "Стандард енд Пуърс“.  
 
√ Зелена вълна заля световните борси на фона на преговорите между Русия и Украйна 
Европейските акции достигнаха петседмични върхове в ранната търговия във вторник, следвайки повишенията на 
пазарите в Азия и на Уолстрийт, докато инвеститорите следят мирните преговори между Русия и Украйна в Истанбул, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 6,7 пункта, или 1,48%, до 460,87 пункта, удължавайки печалбите си за 
трета поредна сесия. Всички водещи сектори на бенчмарка бяха в зелената територия, като автомобилният индекс SXAP 
и индексът SXEP на петролните и газови компании се повишиха с 3,67% и 0,98%. 
Немският показател DAX напредна с 287,85 пункта, или 2%, до 14 705,22 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши 
със 144,92 пункта, или 2,2%, до 6 734,02 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от 89,73 
пункта, или 1,2%, до 7 562,87 пункта. На британския индекс се отрази поевтиняването на акциите на Barclays с 3,22%, след 
като един от водещите инвеститори в банката се раздели с акции, които се равняват на 3% дял в нея. 
Първите преки преговори между Киев и Москва от повече от две седмици носят със себе си слаби надежди за пробив. 
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„Руската страна смекчава някои от предишните си искания. Това повдигна настроението, но пазарът е малко вероятно да 
приеме тези твърдени за даденост, особено когато става дума за машинациите на Владимир Путин“, каза 
инвестиционният директор на AJ Bell Ръс Молд. 
Инвеститорите са фокусирани и върху доставките на петрол и газ, след като Русия заяви, че ще започне да приеме 
плащания от „неприятелски страни“ за газ в рубли. Руският газ представлява около 40% от общото потребление в Европа 
и този ход може да изостри кризата на континента и инфлацията. 
STOXX 600 е на път да завърши март с малки печалби. Индексът обаче върви към първа тримесечна загуба от осем, тъй 
като опасенията, свързани с нарастващата инфлация, ограничиха апетита за рискови активи. 
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, става ясно от проучване на немския институт GfK. 
„Устойчивостта на глобалните акции... е наистина впечатляваща, но този стоицизъм вероятно ще бъде изправен пред 
продължаващи изпитания, тъй като въздействието на нарастващите цени и действията на централните банки 
продължават да оказват влияние, да не говорим за продължаващите геополитически опасения“, каза Молд 
Акциите на Maersk се понижиха с 3,24%, след като датска международна компания за контейнерни превози съобщи, че 
локдауна на Шанхай ще навреди сериозно на транспортните услуги и ще увеличи транспортните разходи, тъй като 
засилващите се усилия на Китай за борба с разпространението на COVID-19 допълнително разтърсват глобалните вериги 
за доставки. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в понеделник, след като инвеститорите се отърсиха от 
опасенията за рецесия и се насочиха технологичните акции, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 94,65 пункта, или 0,27%, до 34 955,89 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 32,46 пункта, или 0,71%, до 4 575,52 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна със 185,6 пункта, или 1,31%, до 14 354,9 пункта, подкрепен от 
поскъпването на акциите на Tesla с 8,03%. 
На пазара се отрази поевтиняването на петрола в понеделник, като цените на сорта Брент и американския суров петрол 
се понижиха с около 7%. На този фон акциите на енергийните компании се настаниха в червената територия. Цените на 
книжата на Chevron и Exxon Mobil се понижиха съответно с 2,81% и 1,75% 
Tesla поведе ралито в технологичния сектор, след като производителя на електрически автомобили заяви, че подготвя 
сплит на своите акции, за да плаща дивидент. Сред другите печеливши технологични акции бяха тези на Microsoft и 
Amazon, които поскъпнаха съответно с 2,31% и 2,56%. 
Индексът на волатилността на Cboe, който е известен като индикатор за страха на Уолстрийт, се понижи под прага от 20 
пункта за първи път от 14 януари насам. 
Банковите акции се понижиха в понеделник, след като кривата на доходността започна да се изравнява. Цените на 
книжата на JPMorgan и Wells Fargo се понижиха с 0,74% и 1,43%. 
Dow и S&P 500 приключиха втората си поредна печеливша седмица в петък, заличавайки още от загубите, натрупани 
след нахлуването на Русия в Украйна в края на февруари. 
„Геополитическите рискове остават много завишени и ралито на акциите през последните две седмици е впечатляващо. 
Икономиката на САЩ все още е в добра форма, но купуването на акции при всеки спад на фондовия пазар вероятно няма 
да бъде подхода на повечето трейдъри в бъдеще, като се има предвид колко агресивен е станал Фед” каза Едуард Моя, 
старши пазарен анализатор в Oanda. 
Инвеститорите продължават да следят отблизо решенията на централната банка. Коментарите на шефа на Федералния 
резерв Джером Пауъл 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. 
Инвеститорите чакат и доклада за работните места в САЩ, който ще бъде публикуван в петък. Икономистите очакват 460 
000 работни места да са били добавени през март и равнището на безработица в страната да се е понижило с 3,7%, 
според Dow Jones. 
Повишения в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския записаха ръст във вторник, следвайки поевтиняването на 
петрола. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 242,66 пункта, или 1,12%, до 21 927,63 пункта, подкрепен от акциите на 
казината и технологичните компании. Цената на книжата на JD Health скочи с цели  17,88%, след като в понеделник 
компанията обяви, че ще започне обратно изкупуване на акции до 3 млрд. хонконгски долара за 24-месечен период. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 10,56 пункта, или 0,33%, до 3 203,94 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite записа спад от 12,03 пункта, или 0,57%, до 2084,47 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 308,53 пункта, или 1,1%, до 28 252,42 пункта. 
Акциите на технологичните гиганти Sony и Softbank поскъпнаха съответно с 1,81% и 1,89%. 
Вниманието на инвеститорите бе насочено към японската йена, след като в понеделник Японската централна банка 
предложи да закупи неограничено количество 10-годишни японски държавни ценни книжа през първите четири дни на 
тази седмица. Това доведе до поевтиняване на валутата. На този фон Финансовият министър Шуничи Сузуки заяви, че 
Япония ще следи внимателно обменните курсове, за да избегне „лошо поевтиняване на йената“ 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира напредна с 11,51 пункта, или 0,42%, до 2 741,07 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете ръст от 51,9 пункта, или 0,7%, до 7 464,3 пункта. 
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У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 4,45 пункта, или 0,73%, до 615,28 пункта. BGBX40 се повиши с 0,81 пункта, или 0,57%, до 143,25 пункта. 
BGTR30 напредна със 7,55 пункта, или 1,04%, до 730,78 пункта. BGREIT записа ръст от 1,24 пункта, или 0,73%, до 171,92 
пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Черна борса за нови коли като при соца - предприемчиви предплащат сега, после прехвърлят с надценка 
в. 24 часа - 250 хил. души остават на работа и след пенсия. На 1.04. смятат служебно колко им носи това 
в. 24 часа - Проверка от НАП и МВР, преди да дадат на фирми пари от Брюксел 
в. Телеграф - Чеци и Костин ни осъдиха за дървеници и прах 
в. Труд - Махат личните лекари 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - С маски по желание, без да е ясно още колко време, министър вече не може да затваря молове и кръчми 
в. 24 часа - БСП чу Каримански и Гюров, първият бил убедителен, но май БНБ ще е без нов шеф 
в. Телеграф - Прокуратурата опроверга премиера и министри 
в. Труд - Всеки трети търговец смята да вдигне цените 
в. Труд - Вдигат цената на парното с до 30% 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Искра Баева, историк: Обявихме се против войната, за да покажем, че левите у нас не са в ступор, както 
изглежда 
в. Телеграф - Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИKБ: Скокът на цените изяде увеличението на заплатите 
в. Труд - Росен Йорданов, социален психолог, пред "Труд": Душевното състояние на премиера е паническо 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Как от враг на Путин Елена Гунчева стана негов фен 
в. Телеграф - А обезщетенията за жертвите кога 
в. Труд - Отвъд пропагандата по отношение но бежанците 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 март 2022 г. 
София 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе заседание 
- От 15.00 часа във фоайето на Министерството на вътрешните работи ще се проведе Церемония „Пожарникар на 

годината - 2021“ 
*** 
Добрич 

- От 14:00 часа, в заседателната зала на НССЗ, екипът на Областен информационен център – Добрич, съвместно с 
Националната служба за съвети в земеделието, офис Добрич ще проведе работна и информационна среща със 
земеделски стопани от област Добрич 

*** 
Тетевен 

- От 09.00 часа в храм „Всех Святих“, гр. Тетевен Негово високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил 
ще оглави Архиерейска Преждеосвящена света Литургия 

*** 
Шумен 

- От 12.00 часа в Ришки и Айтоски проход протест ще блокира движението 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- След поредния кръг преговори между Киев и Москва – какви са резултатите – в студиото анализаторите Огнян 
Дъскарев и Милен Керемедчиев 

- Ще се подобри ли медицинското обслужване с предлаганите промени в закона за здравето – гост проф. Генчо 
Начев 

- Има ли криза в строителството и какво се случва на имотния пазар у нас – говорят експертите 
- На живо – защо жители на столичен квартал не могат да получат компенсации за отопление с природен газ за 

битови нужди? 

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

