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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ В ПАРТНЬОРСТВО С АИКБ: ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ЖИВОТ И КАРИЕРА – ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ?“ НА 9 ЮНИ 2022 Г. 
Пандемията от Covid-19 ни изправи пред нови предизвикателства, но и ясно очерта кои са професиите на бъдещето и 
какви са най-важните качества, които всеки трябва да притежава в реална бизнес среда. В условията на извънредна 
ситуация трябваше бързо да се трансформират всички сфери на нашия живот. 
По-иновативните компании успяха да се адаптират към новата реалност и направиха скок в развитието си. Зад всяка 
добра инвестиция стои екип с визия за бъдещето, който е изработил печеливша и устойчива стратегия и не се страхува от 
промени – качествените кадри са най-важният двигател за всеки бизнес. 
За съжаление, на пазара на труда в България липсват подготвени специалисти на всички нива и тази негативна, устойчива 
тенденция няма как да се промени без целенасочена държавна политика. Истината е, че възможности за КАРИЕРА В 
БЪЛГАРИЯ не липсват. И те ще станат повече, ако ги покажем на българите в чужбина, ако разберем какви са мотивите 
им за избора и най-важното – ако задържим своите таланти тук, в България. 
В тази връзка Economic.bg, Bulgaria Wants You и Движение за национална кауза (ДНК) обединяват усилия, за да 
реализират първия Национален форум „Живот и кариера – защо в България?“. Той ще се състои на 9 юни 2022 г. във 
Форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк. 
Патрон на форума е вицепрезидентът Илияна Йотова, а Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е негов 
партньор. „Убедени сме, че мнението и експертизата на членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България са изключително важни за дефиниране на проблема с кадрите и търсенето на решения за стабилизиране 
на пазара на труда у нас. Ще се радваме да споделите своята визия по време на дискусията, за да може да бъде 
изработена адекватна стратегия, която да е от полза на бизнеса“, подчертават организаторите в поканата си за 
съвместна работа. 
В рамките на събитието ще се проведе Национална дискусия с участието на: 

▪ Асен Василев – вицепремиер и министър на финансите; 
▪ Николай Денков – министър на образованието и науката; 
▪ Георги Гьоков – министър на труда и социалната политика; 
▪ Даниел Лорер – министър на иновациите и растежа; 
▪ Председатели на ресорните комисии в парламента и депутати; 
▪ Национално представителни работодателски организации; 
▪ Ректори на университети; 
▪ Представители на студентски организации; 
▪ Успели българи от страната и чужбина – студенти и предприемачи; 
▪ Граждански сектор. 

С изказвания и мнения ще се включат онлайн българи от страната и чужбина (Лондон, Ню Йорк, Токио и др.), които ще 
споделят своя личен опит и гледна точка за възможностите за живот и кариера в България. 
Втората част от форума е посветена на кариерното развитие. Ще се даде възможност на топ специалисти от света на 
бизнеса и смели предприемачи да споделят безценните си познания и професионален опит тук, в страната ни. В 
изложбената част на събитието ще са разположени щандове на над 100 отговорни работодатели, които ще презентират 
дейността си и ще търсят нови таланти за потенциални свои служители. 
За пълна програма на събитието и съдействие: Виктория Илкова (ilkova@economic.bg) 

 
Организаторите: 

▪ Еconomic.bg е водеща икономическа медия, която представя най-актуалните бизнес, финансови, пазарни и 
политически новини от България и света. Аудиторията на Economic.bg са активно работещи мениджъри, 
специалисти и независими предприемачи. 

▪ Bulgaria Wants You е онлайн платформа от ново поколение, която обединява в един сайт освен обяви за работа, 
калкулатор и видео съдържание за компаниите и градовете у нас, но и информация за стандарта, средата и 
начина на живот в региона на бъдещата им месторабота. 

▪ Движение за национална кауза (ДНК) е неправителствена организация, активно ангажирана в борбата с 
негативните демографски тенденции у нас. Чрез информационни кампании и инициативи НПО-то цели да 
насочи общественото внимание върху конкретните фактори, които обуславят демографския проблем на 
България. 

https://www.economic.bg/bg
https://bulgariawantsyou.com/
https://www.facebook.com/dnknpo/
https://sofiatech.bg/
https://www.economic.bg/bg
https://bulgariawantsyou.com/
https://www.facebook.com/dnknpo/


2 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев за казуса с преброяването в РСМ: България трябва да продължава с политиката на вето 
Резултатите от преброяването в Република Северна Македония са още едно доказателство, че България не трябва да 
променя политиката си за влизане на западната ни съседка в Европейския съюз, преди да е защитен националният ни 
интерес. Това коментира държавният глава Румен Радев, който уточни още, че до него са достигнали и множество 
сигнали за нарушения. Според официалните резултати от преброяването едва 3504-ма души са се определили като 
българи. 
"Това е поредното доказателство за безправието на българите в РСМ, които не смеят открито да се заявят, че са 
българи, при положение, че тук над 120 000 са доказали с документ за произход, че са българи. Това означава, че 
България трябва да продължава с политиката на вето за започване на преговори за членство, докато не получим 
ясни гаранции за това, което ви говорех преди малко", каза той. 
Радев заяви още, че с еврокомисарят по разширяването Оливер Вархей са извървели път на осъзнаване, че има проблем, 
че трябва да бъдат предприети ясни конкретни действия за решаване на проблемите с правата на македонските българи, 
за изкореняване езика на омразата, за ревизия на учебници, така че младите хора да не се възпитават в дух на омраза 
срещу България, в мерки за опазване на българското културно наследство. 
"Имаме определен прогрес в нашата работа. Тези проблеми, както и той сподели, благодарение на устойчивостта 
на България, се осъзнават и се превръщат в ангажимент на ЕС. Въпросът е с какви инструменти да се гарантира 
защитата на нашия интерес. Това очаквам от българското правителство по категоричен начин да защити нашия 
национален интерес", каза Радев. 
 
√ Кирил Петков: Цената на тока след мораториума няма да се качва 
Кризата в Украйна не е просто криза в Украйна. Започва се още от лятото. Газовите хранилища в Европа се източват от 
Путин. Това е истината, коментира пред журналисти в Благоевград премиерът Кирил Петков. 
Цената на тока се определя от най-скъпия производител, обясни той. 
Когато в Европа производител на електроенергия става най-скъпия, той определя цената за цяла Европа. Това е 
много добре планирана атака от страна на Путин - преди да започне войната, той вдига цената на тока и цената 
на газа главоломно в цяла Европа. 
Когато се качат с такъв голям размер цените на тока и газа, изведнъж цялата инфлация, във всички производства, започва 
да се образува, допълни Петков. 
Въпросът е как българското правителство с лимитирания си ресурс, може да повлияе на една цялостна европейска 
стратегия за цените? Защото хората не ги интересува откъде е причината, а като отидат в магазина какво се 
случва. Безпрецедентно - това го няма никъде в Европа, вкарахме 3% от БВП на България в помощи за тока. В 
момента нито един битов потребител не са му се качили цените на тока от лятото. За бизнеса вкарахме буквално 
милиарди директни помощи за тока. 
Въпреки че сме вкарали над 3% от БВП, ще вкараме допълнително сега над 100 милиона за помощи, подчерта 
премиерът. 
Докато цените на тока и газа на световните пазари са такива, за съжаление, всички цени ще растат. 
Цената на тока след мораториума няма да се качва, подчерта Кирил Петков. 
 
√ Премиерът Кирил Петков: В момента има риск Западните Балкани да са втора конфликтна точка, свързана с войната 
в Украйна 
Очаквам в съвсем скоро време смесената историческа комисия да излезе с резултати, доколкото съм информиран, 
прогресът е огромен. Радвам, се че когато от двете страни има дух да работим заедно, се постигат успехи. Това 
коментира пред журналисти в Благоевград премиерът Кирил Петков. 
Всичко зависи какви резултати постигаме заедно - това с календарите не работи, подчерта той. По думите му, има 
няколко ключови аспекта: 

• кога ще отворим архивите 

• езика на омразата - какво сме направили като механизъм срещу него 

• какво ще вкараме в европейската потенциална преговорна рамка - например дали Конституцията на РСМ ще 
включва правата на българите и дали ЕС ще иска да бъде гарант за това 

В момента Западните Балкани имат риск да са втора конфликтна точка, свързана с войната в Украйна. Най-
лошото е Западните Балкани отново да са регион с висок риск на нестабилност - и политическа, и всякаква, допълни 
Петков. 
Той коментира и резултатите от преброяването в Република Северна Македония, според които само 3504 граждани в 
страната са се определили като българи на фона на близо 87 000 издадени документи за български произход на 
югозападните ни съседи. 
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Единственият начин да имаме преброявания, които ще зачетат всички българи в РСМ е, когато тяхната 
конституция включва колективните права на гражданите им. Ние трябва във времето на общите преговори да се 
включи и темата за вкарването на колективните права на българите в македонската конституция, тогава 
преброяването би било по-лесно. Последните 30 години нашата политика не е била толкова конструктивна и не сме 
могли да постигнем всичко, посочи премиерът. 
На въпрос на журналисти дали спецпрокуратурата е изискала справка от МС какви хора са влизали и излизали в сградата 
през февруари и март, премиерът отговори, че ще провери тази информация. 
Пълно безобразие е ако се опитват да видят кой влиза и излиза. Ако това е вярно, ще бъде просто пореден саботаж, 
безобразие от спецпрокуратурата. Трябва да се види много внимателно дали искат да се опитват да контролират 
хората, които дават сигнали, които след това отиват директно към Европейската прокуратура. 
Премиерът Кирил Петков е на посещение в Югозападна България. В Благоевград той се среща с представители на "Клуба 
за стартиращ бизнес" в Американския Университет в България. Предвидено е и да посети зеленчуковата борса в село 
Кърналово. 
В Сандански Кирил Петков участва в работна среща между общините от България и Република Северна Македония, 
попадащи в обхвата на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави 2021-2027 г., организирана 
от Националното сдружение на общините. 
 
√ Нинова: Днес влизат в сила всички мерки, които представляват 20 млрд. лева от бюджета за 2022 
От днес влизат в сила всички мерки, които представляват 20 млрд. лева от бюджета за 2022 - и за майките, и за 
общините. Това заяви по време на блиц-контрола в парламента вицепремиер и министър на икономиката Корнелия 
Нинова. 
"Още от миналата година, подготвяйки бюджета за 2022, направихме няколко неща: мораториум върху цените за 
битовите потребители и всички аргументи против се разбиха на пух и прах. Да той изтече и цените не са с 
драстичен скок. По отношение на бизнеса - до 1 април помощта на държавата беше по 250 лева на мегаватчас, та 
се увеличи на 300 лева на мегаватчас. Имаше диалог. 
Мярката 60 на 40 помогна на много фирми и работодатели. Продължава и сега. Чрез мерките на правителството 4 
милиарда лева стигнаха до икономиката и домакинствата за 3 месеца и половина. 
Що се отнася до потребителските цени - борбата със спекулата, проверката на комисията за защита на потребителите, 
цените на горивата. Точно за 24 часа този скок беше овладян. Почти всички вие от опозицията питахте спрян ли е износа 
на зърно и ви уверихме, че не е", каза Нинова. 
"Това са мерки на парче, които не дават резултати, защото инфлацията се ускорява и продължава да се ускорява.Нямаме 
никакви убедителни доказателства, че има овладяване на инфлацията", отговори Петър Чобанов от ДПС. 
 
√ Българската агенция за инвестиции връчи годишните си награди 
Снощи в София Българската агенция за инвестиции раздаде своите награди за най-значими инвестиционни проекти. 
Водещи критерии при определянето на победителите са обемът на инвестицията, броят на разкритите работни места, 
както и районът, в който се открива ново или се разширява вече съществуващо предприятие. 
Дружеството "Балканфарма-Дупница" АД, което е вложило над 73 милиона лева за нов производствен цех в района на 
Дупница, е носител на голямата награда Инвеститор на 2021 година. 
В конкурса участват 40 компании в сферата на икономиката, здравеопазването и информационните технологии. До 
финала стигнаха 15 компании, които се състезаваха в различни категории. 
 
√ "Български пощи" се включват в кампанията на БЧК за пострадалите в Украйна 
"Български пощи" се включват в кампанията на БЧК за набиране на средства за пострадалите от конфликта в Украйна. 
От началото на месец април 2022 г., кутии за дарения ще бъдат поставени в по-големите пощенски станции в цялата 
страна. 
 
√ Лъчезар Богданов: Указът на Путин за заплащане на газа в рубли не променя нищо за купувачите 
Указът на руския президент Владимир Путин за заплащане на газа в рубли не променя нищо за страните-купувачи, 
коментира в "Денят започва" икономистът Лъчезар Богданов. 
Според него действията на руския президент представляват по-скоро политически акт за "вътрешна употреба" - опит на 
руските власти да покажат на гражданите си, че Русия също може да променя правилата и да налага условия на Запада. 
"Цената на газа не се променя от това, а всеки купувач ще продължава да превежда в долари или евро дължимото 
по сметка на "Газпромбанк". Там обаче ще има открита и сметка в рубли и като постъпи плащането в долари или 
евро, банката ще ги обмени за своя сметка по курса на деня. Това не променя по никакъв начин това, което ще 
плащат клиентите на "Газпром", не променя и цените. Ние няма да купуваме рубли. Всеки клиент на "Газпром" си 
открива две сметки в банката, но преводът се извършва във валутата, по която е била договорена доставката. 
Оттам нататък банката си обменя парите, но това не касае клиента. Той си плаща по начина, по който е 
договорена доставката. Не виждам Москва да печели нещо от това, а изглежда по-скоро като политически ход, 
който да покаже че и руското правителство е мощно и може да поставя условия." - каза икономистът. 
Богданов добави, че и в момента клиентите на "Газпром" внасят валута в Русия, която впоследствие се обменя в рубли. 
Към момента това е и единственият начин в Руската федерация да влизат евро или долари, защото санкции върху 
плащанията за газ и петрол няма. 
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Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Путин подписа указ за търговията с газ в рубли 
Руският президент Владимир Путин подписа указа за търговията с газ с неприятелски държави, сред които е и България. 
При отказ да се плаща в рубли, доставките на синьо гориво ще бъдат прекратени. 
На световните пазари беше регистриран спад в цените на петрола заради намерението на САЩ да освободи гориво от 
стратегическия си резерв. А Германия активира план, с който да гарантира енергийните си доставки. 
Процедурата за плащане е изготвена от Централната банка на Русия и „Газпром" и вече е подписана от президента 
Путин. Т.нар. "неприятелски държави" ще трябва да си разкрият сметки в рубли в руски банки, за да могат да се 
издължават на Москва. По-рано, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков гарантира, че Русия ще продължи да спазва 
договорите си за доставка на газ. 
"За да купят руски природен газ трябва да разкрият сметки в рубли в руски банки. Именно от тях ще се заплаща 
газът. Ако такива плащания не се извършват - това ще се счита за неизпълнение на задълженията от страна на 
купувача - с всички произтичащи от това последствия", каза Путин. 
"За получателите на руски газ, които си плащат доставките, изменения няма да има. При всички случаи те получават 
рубли срещу валутите, посочени в договорите. Русия продължава да изпълнява всички си задължения по действащите 
контракти и договори - и като количество, и като цена, и т.н.", каза Дмитрий Песков, говорител на Кремъл. 
На международните пазари цените на петрола паднаха след като стана ясно, че в следващите няколко месеца 
Съединените щати планират да освободят големи количества от стратегическия резерв на страната. Така Вашингтон се 
опитва да спре галопиращите цени на горивата. Очакванията са първоначално да бъдат освободени около 1 млн барела, 
а в идните месеци това количество да нарасне до 180 млн. барела. 
В Германия беше активиран извънреден план за осигуряване на газовите доставки. Причина за въвеждането му е 
инвазията на Русия в Украйна и опасенията за прекъсване на редовното снабдяване със синьо гориво. 
"За да сме подготвени за ситуацията, обявих ранно предупреждение по силата на закона за газови регулации. Това в 
първата от три възможни стъпки, заложени в документа. Става дума за наблюдение на ситуацията. Към 
министерството ще бъде сформиран кризисен щаб, който ще формализира (обоснове правно/облече в документи) 
това, което направихме през последните месеци", каза Роберт Хабек, министър на икономиката на Германия.  
Хабек прикани и бизнеса, и домакинствата да се опитат да намалят консумацията на енергия - доколкото е възможно. 
И Китай се подготвя за потенциална енергийна криза. Страната обяви, че ще увеличи производството на изкопаеми 
горива. 
"Заради високите цени на петрола и големите колебания в цената му, компанията ни ще се съсредоточи върху 
подобряване на енергийните доставки, както и върху възможностите за добив на нефт и природен газ. Ще се 
стремим към пробив в проучването на шистов нефт и газ, за да се осигурят енергийните запаси", каза Ма Йоншен, 
председател на корпорация за добив на изкопаеми горива. 
Освен в проучване и добив, Пекин ще се концентрира и в развитието и увеличаването обема на газовите хранилища. 
 
БНР 
 
√ Кирил Петков и неговите заместници ще отговарят на депутатски въпроси 
В рамките на парламентарния блиц контрол на въпроси на депутати ще отговорят премиерът Кирил Петков и неговите 
заместници. 
По време на традиционния парламентарен контрол на питания на народни представители ще отговарят министърът на 
здравеопазването Асена Сербезова, на вътрешните работи Бойко Рашков, на регионалното развитие Гроздан Караджов и 
още седем министри. 
 
√ Гюров и Каримански представиха вижданията си за БНБ в бюджетната комисия 
Въвеждането на еврото и управлението на кредитния риск са сред основните приоритети, изтъкнати от двамата 
кандидати за поста на управител на БНБ - Андрей Гюров от "Продължаваме промяната" и Любомир Каримански от "Има 
такъв народ". 
В началото на заседанието на бюджетната комисия в парламента възникна съмнение за допустимостта на Гюров до 
изслушване, тъй като в Националния център за информация и документация не е видна докторската му степен от 
Виенския университет.  
Работата на БНБ по въвеждането на еврото у нас бе сред приоритетите и на двамата кандидати за гуверньор:  
"Едно от нещата са превалутиране на депозити, превалутиране на кредити, на ценни книжа, на левови дялови участия в 
дружества, обезпечения, отчетени дъщерни компании също", коментира Любомир Каримански от "Има такъв народ", 
който е един от двамата кандидати.  
В неговата стратегия има фокус върху инфлацията, както и върху подобряването на кредитните портфейли.  
Именно кредитният риск е в основата на концепцията на другия кандидат - Андрей Гюров от "Продължаваме 
промяната":  
"Мога да сравня тази ситуация с нивата на ваксинация срещу Covid - 30% ваксинирани срещу 70 неваксинирани. По 
подобен начин в българската банкова система отделни институции са ваксинирани срещу високи нива на риск - те 
използват вътрешни рейтингови модели, което покрива около 25-30 процента от целия кредитен портфейл в българската 
банкова система", заяви Гюров, към чиято допустимост за поемане на поста имаше съмнения от страна на ГЕРБ.  

https://bntnews.bg/news/lachezar-bogdanov-ukazat-na-putin-za-zaplashtane-na-gaza-v-rubli-ne-promenya-nishto-za-kupuvachite-1190327news.html
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Красимир Вълчев: "Не се съмняваме, че господин Гюров има придобита степен на доктор, но въпросът е дали тя е 
академично призната по съответния ред". 
В Комисията Андрей Гюров бе изслушан първи, тъй като участниците бяха изслушани по азбучен ред. 
"За мен е огромна чест бъда номиниран от "Продължаваме промяната" за тази отговорна позиция, но най-вече и 
отговорност. Надявам се да проведем една стойностна и аргументирана дискусия. Ще започна с настоящото състояние на 
страната и предизвикателствата, пред които тя е изправена. Намираме се в един важен момент за икономиката на 
страната, както и за БНБ. Имаме ефектите от Covid кризата в банковата система, високи цени на енергоносителите и 
някои основни суровини, близо до страната ни се води война. В същото време страната ни е член на валутния механизъм 
и е направила активни стъпки към присъединяване към Еврозоната", каза още Гюров. Според него е важно да се осигури 
приемственост и да се предприемат стъпки за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена нашата банкова 
система. 
"Следващият мандат ще трябва да намери един баланс между посрещане на икономическите предизвикателства пред 
финансовата система и предприемане на мерки за заздравяване и устойчиво развитие на българската банкова система", 
каза той и отчете, че има пет приоритета, които да са в основата на стратегическия план за управление - ефективен и 
модерен банков надзор, подготовка и управление на процесите по приемане на единната валута, дигитална 
трансформация на финансовия сектор, подобряване на комуникацията и издигане авторитета на БНБ като желано и 
уважавано място за работа. 
Гюров посочи, че БНБ следва да играе активна роля за преминаване към еврото. Според него успехът в тази дейност 
изисква широка комуникационна кампания. 
Кандидатът на "Продължаваме промяната" беше представен от председателя на 47-ото Народното събрание Никола 
Минчев. Според него Гюров притежава необходимите образование, професионален опит и безупречна репутация за 
управител на БНБ. 
Кандидатът за управител на БНБ Любомир Каримански благодари на ИТН за номинацията. 
"Показваме, че сме един екип и че сме последователни като екип. Затова съм благодарен на всички колеги", каза 
Каримански. Той заяви, че основните му приоритети като стратегически цели за мандата до 2028 г. са в самото 
съдържание на презентацията. 
"Това е изключително важно да се спомене още в съдържанието и те се свързани с това, което касае всеки един човек в 
България - населението, фирмите и най-вече как Централната банка може да помогне на правителството със съветите си, 
защото Централната банка оказва съвети към правителството. Почти всяка една централна банка в Европа прави това 
нещо във връзка с настъпилата кризисна ситуация и наслагването на няколко кризи", каза още Каримански. 
Първата ми стратегическа цел ще бъде върху динамичното развитие на икономическите анализи, изследвания и 
прогнози, присъединяване към Еврозоната", изброи Каримански. 
Другите му приоритети са още банков надзор и регулации, оценка на рисковете за банковата система, платежна 
инфраструктура и дигитална трансформация, институционално модернизиране и развитие на БНБ. 
Любомир Каримански коментира и темата за присъединяването към Еврозоната.  
"Искам да се спра по-специално върху целите, които БНБ трябва да си постави в тази посока. Първата цел е предвид 
предстоящата геополитическа ситуация час по-скоро да предприемем мерки за адекватен план за присъединяване към 
еврото. В момента има един план, който е качен от юни месец 2021 г., този план обаче трябва да бъде адаптиран към 
настоящата ситуация и да бъде обновен, тъй като в плана така и не се включва широка професионална дискусия за 
въвеждането на еврото. Неслучайно казвам професионална дискусия", каза още Каримански. 
По думите му е необходимо да се отчетат всички основопалагащи фактори към процеса на интеграция, сред които 
влиянието на вътрешната и външната среда и дали няма да получим допълнителен шок от инфлацията. 
Каримански беше представен от председателя на ПГ на ИТН Тошко Йорданов, който отбеляза, че Каримански успоредно 
с професионалното си развитие в банковия сектор, той е уважаван преподавател. "Считаме, че г-н Каримански притежава 
необходимото образование, дългогодишен професионален опит, нравствени качества за управител на БНБ", заяви още 
Йорданов. По думите му той ще допринесе за БНБ. 
Каримански е председател на бюджетната комисия, която трябва да изслуша кандидатите за гуверньор. Самият той има 
опит в търговски банки и международни институции, както става ясно от подадените документи. Мнозина обаче смятат, 
че заемането на висши управленски постове в търговски банки е минус в участието на държавна институция, която е пряк 
надзорник на тези банки. 
Гюров има опит като преподавател и специалист по управление на кредитния риск. Номинацията му бе излъчена в 
последния момент и потвърдена официално първо в ефира на БНР. 
Неофициална информация сочи, че нито един от двамата кандидати няма да успее да събере достатъчно гласове, за да 
оглави БНБ и да поеме поста на Димитър Радев, чийто мандат изтече юли миналата година. Новият гуверньор трябва да 
предложи и кадри за подуправители, тъй като Калин Христов и Нина Стоянова също са с изтекли мандати. 
От свои източници в управляващото мнозинство „Хоризонт“ научи, че Гюров е отказал пряк дебат с Каримански. Дебатът 
бил планиран за 4 април в ефира на бТВ. 
По-рано представители на ПП и „Демократична България“ намекнаха, че има тайни договорки на ИТН с ГЕРБ и ДПС за 
подкрепа на техния кандидат. От „Има такъв народ“ отрекоха, но номинираният Каримански обяви, че няма да откаже 
ничии гласове. 
Гюров пък посочи, че разчита на партньорите от ДБ и БСП. 
Двамата са атакувани и за професионалните си биографии. 
Още по темата в звуковия файл. 

https://bnr.bg/horizont/post/101624532/budjetnata-komisia-v-ns-izslushva-kandidatite-za-shef-na-bnb
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√ Отпадат противоепидемичните мерки 
От днес извънредната епидемична обстановка официално се отменя. 
Отпадат всички ограничителни мерки, но здравните власти препоръчват да се носят маски в болниците и в градския 
транспорт, да се спазва дистанция и да продължи ваксинацията. 
Остава в сила изискването за сертификат за ваксинация, преболедуване или негативен тест за Covid при влизане в 
България. 
Министърът на здравеопазването ще може да въвежда противоепидемични мерки в зависимост от ситуацията. 
Предвижда се това да става и на местно ниво със заповеди на директорите на Регионалните здравни инспекции, реши 
Народното събрание с приемането на първо четене на промени в Закона за здравето. 
Промените предвиждат медиците на първа линия да продължат още 3 месеца - до края на юни - да получават 
допълнителни пари за работа с болни от Covid пациенти. 
Учениците, които по здравословни и други уважителни причини не могат да се завърнат присъствено в клас, ще имат 
право на онлайн обучение още 30 дни. 
 
√ Минималната заплата вече е 710 лева 
От днес минималната работна заплата е 710 лева. 
Според постановлението на Министерския съвет, минималната почасова ставка става 4 лева и 29 стотинки, което при 
работно време от осем часа в 5-дневна работна седмица прави 710 лева. 
Ръстът спрямо нивото от 650 лева е 9,2 %, според решението. 
С този параметър се налагат и промени в минималния размер на здравната осигуровка, която някои хора - например 
трайно безработните, плащат сами. Новият размер е 28,40 лева. 
Редица параметри тази година се променят от 1 април заради по-късното гласуване на тазгодишния бюджет. Въпреки че 
ръстът е от началото на второто тримесечие, а не традиционно от януари, реално бюджетът влезе в сила със задна дата - 
от началото на годината. 
През лятото обаче се очаква актуализация, като има настояване от синдикатите за нов ръст на минималната работна 
заплата. Тя се определя от постановление на Министерския съвет, но е равна на най-ниския осигурителен доход и на 
практика е част от изчисленията на общата финансова рамка. 
 
√ Максималният осигурителен доход става 3400 лв. вместо досегашните 3000 лв. 
Максималният осигурителен доход става 3400 лева от днес вместо досегашните 3000 лева. 
Минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите се повишава от 420 
на 710 лева. 
От 650 на 710 лева се увеличава и обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. 
Също от 1 април се повишава от 650 на 710 лева минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се. 
С 11,88 лева се увеличава и цената за купуване на всеки месец недостигащ осигурителен стаж за пенсия, както и за 
завършено висше или полувисше образование. Той вече ще струва 140,58 лева, тъй като е 19,8 на сто от минималния 
осигурителен доход на самоосигуряващите се. 
Хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане с право на социална пенсия за инвалидност от 
днес се разпределят в три категории. 
При 100 на сто с определена чужда помощ ще получават 160 на сто от социалната пенсия за старост или 272,00 лв.; Тези 
от 91 на сто до 100 на сто получават 140 процента от социалната пенсия за старост или 238,00 лв.; а хората от 71 на сто до 
90 на сто – 130 на сто от нея или 221,00 лв. 
От днес има и нови размери на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица – те са съответно 18 
лева и 85,71 лева вместо досегашните 12 и 74,29 лева. 
Повишава се 1625 на 1775 лева максималният размер на гарантираните вземания на работещите при несъстоятелност на 
работодателя. 
 
√ Постановление на МС предвижда 11.8 млн. лв. за музеи, галерии и културни институти 
Постановлението на правителството е в процес на обществено обсъждане и предвижда 11 800 000 лева допълнително за 
издръжката на регионалните музеи и галерии и държавните културни институти. 
Това стана ясно от писмен отговор на министъра на финансите Асен Василев, изпратен до Комисията по културата и 
медиите в парламента. Вицепремиерът Василев не присъства на насроченото изслушване в комисията заради 
командировка в чужбина. Министърът на културата също не присъства, но неговият заместник - професор Бойко Кадинов 
заяви: 
"Имаме добра новина, че това е факт. Разбира се, това постановление е публикувано на страницата и вероятно има 
технологичен срок, в който трябва да бъде узаконено. Надявам се, че това ще стане час по-скоро". 
Изслушването на двамата министри в комисията бе поискано заради постановление на правителството, с което се 
отпуснаха само 3 вместо 12 милиона лева, гласувани с държавния бюджет. 
Заместник-министър Кадинов не можа да отговори на въпроси на депутатите защо министър Атанас Атанасов не 
присъства лично, както и дали предходното орязване на парите е било съгласувано с ведомството му. 
Засега остава без отговор и къде са още 200 000 лева, които трябва да се осигурят до пълната сума от 12 милиона лева. 
Въпросът ще бъде допълнително зададен на двамата отсъстващи вчера министри.  
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√ Още 62 милиона лева държавна помощ за ВиК дружествата заради скъпия ток 
Държавата ще подпомогне ВиК-дружествата с още 62 милиона лева заради високите борсови цени на тока. 
Помощта ще бъде изплатена на два транша, след като правителството удължи срока на мярката за подпомагане до края 
на април. 
Компенсациите за април ще бъдат изплатени на ВиК операторите до 30 юни. 
 
√ Любомир Дацов: Профилът на централен банкер е ясен, както, че танкист не става за командващ на ВВС 
"За управител на БНБ би трябвало да има повече кандидати" 
"Профилът на централен банкер е ясен, както е ясно, че танкист не става за командващ на ВВС. И на никого това не му 
хрумва да го направи или ни смята, че е нормално. Всички централни банкери по света са преди всичко хора, които са 
свързани с управлението и правенето на парична политика. Другият профил на хората, които стават централни банкери, е 
високоспециализирани политици, които имат дълъг политически стаж и управленски стаж да вземат решения. Естествено 
е навсякъде по света те да се излъчват с решение на сенатите или парламент. поради тази причина няма как те да не са 
поне малко политически оцветени".   .  
Това каза пред БНР финансовият експерт Любомир Дацов, бивш заместник-министър на финансите. 
Той подчерта, че би трябвало за управител на БНБ да има много повече кандидати, "а не само двама и то от 
управляващата коалиция". 
Според него напоследък са станали много позициите, за които "има проблем с допустимостта на кандидатите от страна 
на управляващите": 
"Това нещо се превръща в проблем и като подход, и като пренебрежение към самите институции. Когато посочваш 
кандидати, за които има дори съмнение за това, че не покриват критериите, не е редно това да се случва".  
Дацов изтъкна, че не познава Андрей Гюров (кандидат на ПП за управител на БНБ - б.р.), но определи Любомир 
Каримански (кандидат на ИТН - б.р.) като "малко по-добрата кандидатура, от гледна точка на обстоятелствата": 
"Той има професионален опит и във времето доказа, че трудно може да се влияе на решенията му и тогава, когато трябва 
да вземе правилното решение - го взема, дори това да му носи някои проблеми в политически план".  
Финансистът допусна при определена "игра с местата в Народното събрание" нито един от двамата кандидати да не 
бъде избран и да се отиде на нова процедура за избор на гуверньор на БНБ. 
Интервюто на Людмила Железова с Любомир Дацов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.   
 
√ Възможно ли е сливането на обществените медии 
Репортаж на Мария Костова за предаването ''Хоризонт до обед'' 
На фона на обявените намерения на управляващите за предстоящи промени в Закона за радиото и телевизията медийни 
експерти поставиха отново на обсъждане тема, която периодично става актуална в последните повече от десет години, а 
именно сливането на обществените медии. Чуват се и гласове за разширяване на състава на Съвета за електронни 
медии, като в него бъде вкарана гражданска квота наред с президентската и парламентарната. Лансират се и виждания 
за други неща като специален устройствен закон за БНТ и БНР. 
За пореден път тези програми бяха поставени за обсъждане на организирана преди дни кръгла маса за бъдещето на 
обществените медии от Факултета по журналистика в Софийския университет. 
Доцент Орлин Спасов от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет е този, който 
постави отново на дневен ред въпроса за обединяването на обществените медии – на Българското национално радио, 
Българската национална телевизия, а може би и на Българската телеграфна агенция в един голям консорциум. 
Аргументът му е, че такъв консорциум би могъл по-активно и по-координирано да противостои на съвременните 
тенденции, които будят опасения в медийната среда: 
"БНТ и БНР имат, както добре знаем, една и съща обществена мисия, затова ми се струва, че не е съвсем невъзможна 
тази идея и в рамките на подобен консорциум би имало доста повече възможности за противодействие на тази пазарна 
конкуренция, която идва по линия на платформите и по линия на търговските медии, които всъщност са изключително 
агресивни. Може би в един такъв консорциум би имало по-добро споделяне на ресурси и по-гъвкави политики, като 
основният акцент остава същият – качествено съдържание и свободен достъп до това съдържание". 
От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Мария Костова. 
 
√ ЕБВР намали прогнозата си за икономическия растеж на България през 2022 г. до едва 2,8% 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи прогнозите си за растежа на българската икономика 
през 2022 г. , наред с прогнозите за другите икономики в региона, в който тя действа, с оглед на негативните последици 
от руската инвазия в Украйна и последвалите я западни санкции спрямо Москва. 
В новия си мартенски доклад ЕБВР вече очаква БВП на България да се повиши през настоящата година с едва 2,8% при 
прогноза от ноември 2021 г. за икономически растеж с 4,4%. 
За 2023 г. банката очаква БВП на нашата страна да се повиши с 3,6 на сто. 
ЕБВР коментира няколко причина за занижената икономическа прогноза за настоящата година - растящите енергийни 
цени и силната зависимост на България от вноса на руски горива, както и очаквания спад на руския туризъм в нашата 
страната, която, според данни на банката, е приела през 2019 г. (преди коронавирусната пандемия) 450 000 туристи от 
Русия. 

https://bnr.bg/post/101625083/lubomir-dacov
https://bnr.bg/post/101624713/kakvi-sa-ideite-za-mediino-zakonodatelstvo-koito-da-otrazavat-realnite-problemi-v-sektora
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ЕБВР също така отбеляза, че може да има забавяне или отлагане на чуждите директни инвестиции в страните, които са 
близо до Украйна, такива като България и Румъния, особено в контекста на милитаризацията в Черно море. 
ЕБВР е първата международна финансова организация, която публикува официална икономическа прогноза за региона, в 
който банката оперира, след началото на руската инвазия в Украйна на 24-ти февруари. 
Целият мартенски икономически доклад на ЕБВР може да видите ТУК. 
 
√ Понижаване на безработицата в България и в целия ЕС през февруари 
Безработицата в ЕС и в България отбеляза понижение през февруари, тъй като през миналия месец европейската 
икономика отбеляза отскок от коронавирусната криза въпреки рязко нарастващите енергийни цени и започналата на 24-
ти февруари руска инвазия в Украйна, показват данни на европейската официална статистика Евростат. 
В рамките на целия ЕС безработицата през февруари нивото на безработица се понижи до 6,2% от 6,3% през януари и 
значително под нивото от 7,5%, достигнато през февруари 2021 г. В рамките на еврозоната безработицата се понижи 
през миналия месец до рекордно дъно от 6,8% спрямо 6,9% през януари и далеч под 8,2% през февруари 2021 г. Това е 
най-ниското ниво на безработица в еврозоната от 1998 г. насам - точно преди да стартира еврото през януари 1999 г. 
За България данните на Евростат пък показват, че безработицата през февруари се е понижила до 4,4% от 4,5% месец по-
рано и под ниво от 6% през февруари 2021 г. 
Според европейската статистика общо 13,267 млн. европейци, от които 11,155 милиона от еврозоната, са били без 
работа през февруари, като спрямо януари е отчетено понижение на безработните в ЕС с 221 000 и понижение със 181 00 
само в рамките на еврозоната. 
Спрямо година по-рано безработицата в ЕС намалява през февруари с 2,568 милиона, а в рамките на еврозоната - с 2,150 
милиона. 
Според данните на Евростат през февруари 2022 г. в България безработни са били 144 хиляди, намалявайки от 146 
хиляди през януари и спрямо 197 хиляди без работа през февруари 2021 г. 
 

Графики на нивата на безработица в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Председателят на Европейския парламент пътува за Украйна 
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че пътува за Украйна. В краткия анонс в Туитър обаче 
липсват каквито и да било подробности. 
С визитата си Мецола ще стане първият лидер на Евросъюза, който ще посети украинската страна след началото на 
войната. В средата на март Киев посетиха лидерите на Полша, Чехия и Словения. 
√ Полша се отказва от руския петрол до края на 2022 г., а от въглищата - още до май 
Полша планира да наложи ембарго върху вноса на руски въглища още до месец май и да спре използването на руски 
петрол до края на 2022 г., заяви в сряда полският премиер Моравецки, като Варшава се стреми да прекъсне 
икономическите си връзки с Москва след руската инвазия в Украйна, предаде Ройтерс. 
Полша иска нейните европейски партньори да се споразумеят за забрана в целия единен блок на вноса на руски петрол, 
въглища и природен газ, но Германия и някои други държави от ЕС, които силно разчитат на руската енергия, се 
противопоставиха на това, напомня агенцията. 
ЕС планира постепенно да намали зависимостта от руския газ, а Германия заяви през миналата седмица, че ще спре да 
купува руски петрол до края на 2022 г. и ще спре да купува руския газ през 2024 година. 
В сряда Берлин обаче предупреди за възможна извънредна ситуация при доставките на газ заради риска от прекъсване 
или спиране на потоците от Русия. 

https://www.ebrd.com/rep-ukraine-war-310322.pdf
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Междувременно полският премиер Матеуш Моравецки посочи, че Варшава ще наложи собствено ембарго върху руските 
въглища: "Надявам се, че до април, най-късно до май, да се откажем напълно от руските въглища“, каза той пред 
репортери в Mosciska, склад за горива извън Варшава, който е собственост на най-голямата полска нефтена рафинерия 
PKN Orlen. "Ще направим всичко, за да спрем да използваме руски петрол до края на тази година", посочи още полският 
премиер. Моравецки също така призова Европейския съюз да въведе данък върху руските въглеводороди. 
Министърът на климата Анна Москва пък отбеляза, че Полша може да купува въглища от Южна Африка и Австралия и че 
това няма да ѝ струва по-скъпо. 
Около 60% от петрола, който Полша рафинира, идва от Русия. Компанията PKN Orlen има дългосрочен договор с 
"Роснефт", който обаче изтича в края на тази година, както и споразумение с "Татнефет" (Tatneft ), изтичащо през 2024 г. 
"Предоговорихме много договори“, каза главният изпълнителен директор на PKN Orlen Даниел Обайтек. 
"Готови сме за всеки сценарий и има клаузи в договора, които като цяло също ни дават някои възможности", добави той. 
 
√ Ускоряване на германската инфлация през март до 40-годишен връх от 7,3% 
Германската годишна инфлация се ускори през март до 40-годишен връх от 7,3% с оглед на рязкото поскъпване на 
природния газ и на минералните петролни продукти след руската инвазия в Украйна, показват предварителни данни на 
немската официална статистика Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през март нарасна с 2,5% спрямо предходния месец, докато 
инфлацията на годишна база се ускори до 7,3% от 5,1% през февруари, достигайки най-високо ниво от есента на 1981 
година, когато също имаше ръст на цените на минералните петролни продукти в резултат на първата война в Персийския 
залив. 
 

Графика на месечната инфлация в Германия (спрямо година по-рано) 

 
 
След началото на руската инвазия в Украйна на 24-и февруари, цените на природния газ и минералните петролни 
продукти отново се увеличиха значително и оказаха значително влияние върху високия темп на инфлация. Допълнителни 
фактори за растящата инфлация през текущия месец бяха и проблемите с веригите на доставки, причинени от 
коронавирусната пандемия, както и значителното увеличение на цените на енергийните продукти нагоре по веригата на 
икономическия процес, посочва Destatis. 
Основният възходящ натиск върху инфлацията дойде от енергийните продукти, чийто цени скочиха през март на годишна 
база с 39,5%, на храните се повишиха с 6,2%, докато цените на услугите - с 2,8 на сто. 
В същото време хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) нарасна 
през март с 0,9% спрямо февруари, като растежът ѝ на годишна база се ускори до 7,6% от 5,5% месец по-рано. 
 
√ Германските правителствени съветници намалиха рязко прогнозата за БВП и виждат риск от рецесия 
В сряда съветът на икономическите съветници на германското правителство намали с повече от половина прогнозата си 
за растеж на най-голямата европейска икономика и отбеляза, че има "значителен" риск от рецесия в резултат на 
инвазията на Русия в Украйна и последвалите я западни санкции спрямо Москва, предаде Ройтерс. 
Съветниците, чиито прогнози се използват от германското правителство при определянето на фискалната политика, 
намалиха прогнозата си за икономически растеж на Германия за 2022 г. до едва 1,8% от 4,6% предишна оценка, 
добавяйки, че немското икономическо производство няма да достигне нивото си от преди коронавирусната пандемия 
преди третото тримесечие на настоящата година. 
През 2023 г. брутният вътрешен продукт на Германия би трябвало да нарасне с 3,6%, посочиха още четиримата 
икономически съветници. 
"Не сме се опитали да изчислим точната вероятност от рецесия“, каза на пресконференция членът на съвета Волкер 
Виланд и добави: "Например, ние не знаем дали ще има замразяване на руските енергийни доставки или Западът вече 
не може да избегне налагането на енергийно ембарго на Москва. Но това са възможности. Така че рискът е значителен", 
каза още той. 
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Виланд добави, че за разлика от икономиката на САЩ, Германия все още не се е възстановила напълно от пандемията от 
Covid-19. 
Правителствените икономически съветниците посочиха, че Германия е била на път за по-нататъшно икономическо 
възстановяване, преди обаче Русия да нахлуе в Украйна на 24 февруари. 
"Руската агресивна война срещу Украйна сега драстично влоши икономическите условия“, се посочва в тяхното днешно 
изявление. 
Те отбелязаха, че войната допълнително разруши веригите на доставки, които вече бяха обтегнати поради пандемията от 
Covid-19, а скокът на цените на природния газ и на суровия петрол навреди на компаниите и на частното потребление. 
Те също така прогнозират, че инфлацията в Германия ще достигне 6,1% през 2022 г., преди да отслабен до 3,4% през 
следващата година. 
Потенциална ескалация на конфликта в Украйна и допълнителни санкции могат да имат значително по-голямо 
въздействие върху германската и европейската икономика, предупредиха немските експерти. 
"Трябва да променим курса и да използваме всички лостове, за да станем по-малко зависими от руските доставки на 
суровини", посочи Волкер Виланд пред агенция Ройтерс, добавяйки, че в тази връзка той подкрепя удължаването на 
живота на германските атомни електроцентрали. 
Трите оставащи атомни електроцентрали в страната се планираше да бъдат затворени до края на годината и досега 
правителството категорично се противопоставяше на удължаването на техния живот като начин за намаляване на 
зависимостта си от руски газ. 
 
√ Германия е замразила близо 100 милиона евро руски банкови активи 
Германия е замразила близо 100 милиона евро банкови активи на руски олигарси на своя територия от началото на 
войната в Украйна, съобщи в сряда федералното министерство на финансите, цитирано от Франс прес, информира БТА. 
"Размерът на замразените средства е 95 514 306,40 евро", се вижда от отговор на министерството, изпратен тази 
седмица до депутата от партия "Левите" Паскал Майзер, с копие от който разполага АФП. Тази сума е получена въз 
основа на декларации, направени от германски кредитни институции пред Германската федерална банка. 
Германия прилага по-конкретно санкциите срещу руски олигарси и други лица, свързани с руския президент Владимир 
Путин, приети от Европейския съюз от края на февруари. 
Депутатът поиска да му бъдат съобщени подробностите - брой лица, институции, които са свързани с тези дълготрайни 
активи, но те "не могат да бъдат разкрити", отговори писмено държавният секретар по финансите Флориан Тонкар от 
либералната партия. 
След обявяването на различните пакети санкции, насочени срещу Русия във връзка с инвазията в Украйна, Германия 
беше особено дискретна относно предприетите действия. Берлин не е съобщил публично за изземване на имущество, 
например имоти или яхти, за разлика от други страни от ЕС. 
В началото на март имаше игра на административен "пинг-понг" между различни власти, без в крайна сметка да бъде 
запорирана мегаяхта, принадлежаща на руския олигарх Алишер Усманов, близък до Владимир Путин, на пристанището в 
Хамбург, припомня АФП. 
Оттогава е създадена "работна група" между различни министерства, която да координира прилагането на санкции 
срещу олигарсите. 
 
√ Повишаване на продажбите на дребно в Германия през февруари 
Продажбите на дребно се увеличиха в Германия през февруари с 0,3% спрямо предходния месец, но при очаквания за 
повишение с 0,5 на сто. 
След като търговският оборот спадна през декември 2021 г., търговията на дребно се възстанови през първите два 
месеци на 2022 г., въпреки че т. нар. "2G" регламент, който ограничава достъпа до магазини, все още се прилагаше по 
това време, посочи немската статистика Destatis. 
Продажбите на хранителни стоки останаха през февруари почти непроменени спрямо януари, докато продажбите на 
нехранителни стоки нараснаха с 0,9%, като тези в универсалните магазини скочиха с цели 8,4%, а онлайн продажбите и 
продажбите по пощата нараснаха с 1,8%. От друга страна, продажбите на текстил, облекло, обувки и кожени изделия 
намаляха с 0,6 на сто. 
Спрямо година по-рано продажбите на дребно през февруари се увеличиха със 7% след смок с 10,3% през януари. 
Продажбите на хранителни стоки се повишиха спрямо февруари 2021 г. с 5,1%, а на нехранителните стоки - с 16,2 на сто. 
След календарна и сезонна корекция, оборотът на дребно в реално изражение е нараснал с 4,4% през февруари 2022 г. 
спрямо февруари 2020 г. - точно преди началото на коронавирусната пандемия, посочва Destatis. 
Данните за първите два месеца на годината представляват положителна индикация, че вътрешното търсене в Германия 
все още продължава да бъде относително стабилно, но не е ясно как ще се развият нещата през следващите месеци с 
оглед на рязкото повишаване на инфлацията заради високите енергийни цени и войната в Украйна. 
 
√ Шолц: Западните държави ще продължат да се разплащат с Русия с евро 
Западните държави ще продължат да се разплащат с Русия с евро и с долари за природния й газ, въпреки заплахата на 
Кремъл, че ако не получава рубли за синьото си гориво, ще спре доставките. 
Това заяви канцлерът на Германия Олаф Шолц, който е разговарял вчера по въпроса с руския президент Владимир 
Путин: 
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„Погледнахме договорите за доставки на газ и други стоки. В тях се казва, че разплащането става в евро и понякога в 
долари. Ясно заявих в разговора си с руския президент, че това ще продължи да бъде така. Сега ще трябва да се 
запознаем с идеите му в конкретика, но във всички случаи компаниите ни искат, могат и ще плащат в евро“. 
Владимир Путин подписа днес указ с нови правила за плащането на доставките на руски газ по тръбопроводите за 
Европа. Правилата предвиждат определените за "неприятелски" за Русия държави да отварят специални сметки в 
"Газпромбанк", която ще конвертира получаваната там западна валута в рубли на Московската борса и ще я внася по 
сметки на купувачите в руска валута, които ще се отварят без да е необходимо присъствие на представител на съответния 
купувач. 
 
√ Германия и Франция отхвърлиха исканията на Москва за заплащане на руския газ с рубли 
Редица европейски енергийни компании реагираха на указа на Путин 
В четвъртък Германия и Франция отхвърлиха исканията на Русия европейските "неприятелски" държави да плащат за 
руския природен газ в рубли, определяйки го като неприемливо нарушение на договорите, като добавиха, че тази 
маневра на Путин представлява "изнудване", съобщава Ройтерс. 
Говорейки по време на пресконференция, министърът на икономиката на Германия Роберт Хабек каза, че все още не е 
виждал новия указ, подписан от президента Владимир Путин, задължаваща плащанията за газа в рубли, добавяйки, че 
Германия е подготвена за всички сценарии, включително спиране на руските газови потоци към Европа. 
"По отношение на заплахата, искането или съображението – човек вече не знае как да го нарече – да бъде принуден да 
плати в рубли, за нас е от решаващо значение договорите да се спазват", каза Хабек и добави: "За нас е важно да не 
даваме сигнал, че ще бъдем изнудвани от Путин". 
Опитът на Русия да раздели западните съюзници, като изисква плащания за руското синьо гориво в рубли, се провали, 
посочи Хабек, добавяйки, че западните съюзници са решени да не бъдат "изнудвани" от Русия. 
И френският финансов министър Брюно льо Мер заяви, че Франция и Германия отхвърлят искането на Русия. 
Брюно льо Мер заяви на съвместна конференция с германския си колега Робърт Хабек, че ще трябва да се спазват 
съществуващите енергийни договори. Льо Мер отбеляза, че Франция и Германия са ангажирани с "пълна икономическа 
координация", докато се подготвят за най-лошия сценарий Москва да прекрати напълно доставките си на газ за Европа. 
Льо Мер също така повтори позицията на Германия, че договорите за газ, определящи еврото като използвана валута, ще 
продължат да се плащат в евро. 
Отделно канцлерът на Германия Олаф Шолц каза, че германските компании ще продължат да плащат за руския газ с 
евро, както е предвидено в договорите. 
"При всички положения остава така, че компаниите искат, могат и ще плащат в евро“, каза той на съвместна 
пресконференция с австрийския си колега Карл Нехамер. 
Той  посочи, че е казал на руския президент Владимир Путин, че страната му е проверила договорите си с Русия за 
доставки на газ и ще продължи да плаща за тях в евро, а понякога и в долари. 
Шолц повтори, че Германия се надява да стане независима от руския внос на петрол и въглища тази година, но ще 
отнеме повече време, за да намали зависимостта си от руски газ. 
Шолц добави, че вратичките в санкциите, въведени заради руската инвазия в Украйна, трябва да бъдат затворени, за да 
се продължи с натиска върху Путин. 
Германският финансов министър Кристиан Линднер пък каза: 
"Ние сме убедени, че договорите са договори. Договорите са базирани на евро и така ще продължим да плащаме за внос 
на енергия в евро". 
"Ще разгледаме подробно какво се предлага и иска. Но за нас е ясно, че не може да има политически изнудване", 
добави той. 
Нидерландската газова корпорация GASTERRA посочи: 
"Международните споразумения съдържат клаузи за плащания и валута. Нашата позиция остава придържането към 
споразумението". 
Друга нидерландска енергийна компания ENECO пък отбеляза: 
"Eneco има дългосрочен договор с Wingas, немско дъщерно дружество на "Газпром", за доставка на газ до 2030 г. Eneco 
очаква настоящият договор с Wingas в евро да бъде спазен". 
"PGNiG не предоставя подробни коментари по договорните клаузи. Компанията продължава да поддържа текущи 
контакти с "Газпром", съобщиха от пресцентъра на полската газова компания PGNiG. 
Датската енергийна фирма Orsted, която има дългосрочен договор за вземане или плащане с "Газпром", заяви, че все 
още чака да получи информация от руската фирма и отказа да коментира повече. 
Попитан дали е имало обстоятелства, при които Великобритания би плащала в рубли за руския газ, говорителят на 
британския премиер Борси Джонсън каза: 
"Това не е нещо, което ще търсим да направим." 
Междувременно компанията Fitch Solutions коментира указа на Путин така: 
"Потенциално, Кремъл действа от страх, че "Газпромбанк" скоро ще бъде санкциониран, на фона на по-широката заявка 
на Европейския съюз за пълно прекъсване на енергийните връзки с Русия“. 
"Дългосрочните договори за закупуване на природен газ от Русия са деноминирани в евро и следователно, без 
предоговаряне на договора, няма правно основание Русия да наложи това искане. Русия ще трябва физически да спре 
газовите потоци към 27-те държави членки на ЕС, за да форсира проблема, което би белязало голяма ескалация, която 



12 

 

дори не е извършена в разгара на Студената война. Това би отбелязало друг голям финансов удар върху хазната на 
Русия", посочи Fitch Solutions. 
 
√ Британският БВП нарасна в края на 2021 г. по-бързо от очакваното въпреки Омикрон вълната 
Икономиката на Обединеното кралство нарасна през последното тримесечие на 2021 г. по-силно от очакваното, въпреки 
че по това време страната беше ударена от коронавирусната вълна на варианта Омикрон, показват данни на 
официалната британска статистика ONS. 
През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП на Великобритания се повиши с 1,3% спрямо предходните три месеца, когато 
се повиши с 0,9%, като това представлява по-добър растеж от предишната оценка на ONS са увеличение с 1%. 
Британската статистика посочи, че най-голям принос за икономическия растеж в края на миналата година имаха 
дейностите по здравеопазване и социална работа, водени от увеличените посещения при лекари в началото на 
тримесечието, както и голямото увеличение на тестването и проследяването на коронавирус и разширяването на 
програмата за ваксинация. 
Сферата на услугите се разрасна през последното тримесечие на 2021 г. с 1,5%, а британският износ скочи с 6,9 на сто. 
Спрямо година по-рано БВП нарасна през четвъртото тримесечие на миналата година с 6,6% след повишение с 6,9% през 
третото тримесечие и предварителна оценка за растеж с 6,5  на сто. 
Публичните разходи отчитат най-голямо увеличение (скок с 10,5%), следвани от разходите на домакинствата (повишение 
с 8,1%) и бизнес инвестициите. 
Така в края на 2021 г. британският брутен вътрешен продукт се оказа само с 0,1% под неговия пик от края на 2019 г - 
точно преди началото на коронавирусната пандемия. 
 
√ Байдън обяви освобождаване на 180 млн. барела петрол от резерва за 6 месеца 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън обяви очакваното рекордно освобождаване на петрол от стратегическия 
резерв на страната - 180 милиона барела за 6 месеца, или средно по 1 милион барела на ден. Това е близо 1/3 от целия 
стратегически американски резерв. 
Байдън заяви, че цените на петрола и на рафинираните горива скачат заради действията на руския президент Владимир 
Путин в Украйна. И допълни, че и някои от съюзниците на Съединените щати ще освободят количества от резервите си с 
цел увеличените количества на пазарите да доведат до намаляване на цените. 
Байдън прогнозира, че в Америка цените по бензиностанциите може да намалеят с 10 до 35 цента на галон гориво, което 
поскъпна този месец до средно 4 долара и 33 цента. 
Съединените щати ще попълнят отново стратегическия си резерв, когато цените на петрола паднат отново. 
Пазарите реагираха бързо на новината обаче и вчера цените на суровия петрол паднаха с около 4%. Въпреки това той се 
търгува за  около $104 за барел срещу 60 долара преди година. Със  започналото възстановяване на световната 
икономика след пандемията  от коронавируса  търсенето на петрол продължава да надхвърля доставките. 
Средно американците използват около 21 милиона барела петрол дневно. Около 40% от тях са  предназначени 
за  бензин. Това  е около една пета от общото световно потребление на петрол. Вътрешното производство на страната се 
равнява на повече от половината от потреблението. 
Цените скочиха, но  въпреки това и те все още  не са накарали  компаниите да се върнат към нивата на производство 
отпреди пандемията. Америка  произвежда средно 11,7 милиона барела дневно, което е спад от 13 милиона барела в 
началото на 2020 г. 
По-рано Организацията на страните производителки на петрол и 10-те петролни държави, които формират т. нар. ОПЕК+, 
се споразумяха да увеличат добива на черно злато със скромните 432 000 барела на ден. Така бяха пренебрегнаха 
призивите на Съединените щати за сериозно увеличение с цел намаляване на цените, които допринасят за скока на 
инфлацията, и заради възможни проблеми с доставките от Русия заради войната в Украйна. 
 
√ САЩ смятат, че Путин е бил подведен и се страхуват да му кажат истината 
Съветниците на руския президент Путин са го дезинформирали за неуспехите  на руската армия в Украйна, съобщи 
Белият дом, позовавайки се на данни от разузнаването. То смята, че съветниците се страхуват да казват истината на 
Путин. Той бил заблуждаван и за отражението на санкциите върху руската икономика. 
Директорът по комуникациите на Белия дом Кейт Бедингфийлд каза, че това изкривяване на информация би могло да 
доведе и до риск от по-нататъшна изолация на Путин. Освен това между него и висшите военни имало напрежение. 
„Представянето на дезинформация допринася за усещането, че това е стратегическа грешка за тях. Няма да 
характеризирам какво мислят те за това, нито как използват дезинформацията, за да взимат решения. Но да се разчита 
на публикуването на дезинформация е стратегически провал“, каза тя. 
Украинските сили отвоюваха обратно свои територии, завзети от руските войски. Сред тях бе и стратегически важното 
предградие на Киев - Ирпен. На фона на тези завземания руската инвазия сякаш спря месец след началото й на 24 
февруари. 
„Имаме информация, че Путин се е почувствал подведен от ръководителите на руската армия“, каза от своя страна висш 
американски служител, пожелал анонимност, позовавайки се на разсекретени данни на американското разузнаване. 
„Путин е излъган умишлено от своите съветници за това колко зле се представят руските военни, и е подведен за 
мащабите на влиянието на западните санкции върху осакатената руска икономика. И това е само защото висшите му 
съветници се страхуват да му кажат истината", твърди служителят. 
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Според разсекретените данни Путин дори не е знаел, че наборни военнослужещи са били изпратени да се бият в 
Украйна и не знае мащабите на загубените човешки животи на цивилни и военни, както и броя на унищожената техника. 
Между Путин и Министерството на отбраната съществува „постоянно напрежение, произтичащо от недоверието на 
Путин в ръководството на МО“, каза служителят. 
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън коментира данните от разузнаването с думите: "Диктаторите не обичат 
хора, които казват на властта истината". 
 
√ "Комерсант": "Газпром" проучва варианти за спиране на доставките на газ за Европа 
Руският енергиен гигант "Газпром" разглежда варианти за спиране на доставките на газ за "неприятелските" страни и 
оценява възможните последици, съобщи в четвъртък руският всекидневник "Комерсант", позовавайки се на неназовани 
източници, предаде агенция Ройтерс. 
Президентът Владимир Путин каза, че Русия скоро ще изиска от "неприятелските" държава да плащат за синьото гориво 
в рубли, което причини тревога за възможна криза в доставките на газ в Европа. 
Путин нареди на руската централна банка и "Газпром" до 31-ви март (вчера) да подготвят схемата за плащане на газ в 
рубли на фона на западните санкции срещу Русия за нейната "специална военна операция" в Украйна. 
Държавите от Европейския съюз, където на „Газпром“ се падат около 40% от доставките на газ, заявиха, че отказват да 
плащат за руски газ в рубли. 
"Газпром" наистина работи върху вариант за пълно спиране на доставките на газ за "неприятелските страни" и оценява 
последствията от подобни мерки“, пише днес руското издание "Комерсант". 
"Комерсант" също така посочи, че "Газпром" е отказал да обсъжда този въпрос с вестника. 
Междувременно от "Газпром" не отговориха на агенция Ройтерс за искането на коментар на тази информация. 
В сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че клиентите няма да бъдат задължени да преминат към плащания 
на руския газ в рубли още в четвъртък, тъй като "плащанията и доставките са отнемащ времето процес". 
Германия, най-големият клиент на газ на Русия, ще продължи да плаща в евро или долари, заяви в сряда говорител на 
немското правителство, добавяйки, че Путин е казал на германския канцлер Олаф Шолц, че нищо няма да се промени за 
европейските партньори, въпреки плана му за плащания в рубли. 
 
√ "Уолстрийт джърнъл": ЕС обмисля нови санкции на руски банки 
Европейските страни планират да затегнат санкциите срещу Русия, като обмислят новите мерки да бъдат насочат към 
повече банки и към разширяване на санкционната мрежа до допълнителни членове на семейства на руски олигарси и 
засилване на ограниченията върху използването на криптовалути за избягване на вече наложени финансови 
ограничения, съобщи в сряда "Уолстрийт джърнъл", цитирайки дипломати и официални лица, запознати с въпроса. 
Според финансовото издание това е част от нов пакет от мерки, насочени към засилване на западния натиск върху 
руската икономика, съобщават пред "Уолстрийт джърнъл" неназовани дипломати и официални лица, запознати с 
дискусиите. 
Сред мерките, които в момента се обсъждат от представители на ЕС, е как да се разгърне "черния списък" на блока за 
борба с прането на пари, насочен към държави, които помагат на Русия за заобикаляне на западните санкции. 
Според "Уолстрийт джърнъл" обаче все още няма предстоящо решение по въпроса. 
Очаква се Европейската комисия да представи нов проект за санкции следващата седмица. Предложението ще трябва да 
бъде одобрено от всички 27 държави членки на съюза. 
Преди дни САЩ и Европейският съюз се договориха за сформиране на съвместни работни групи, целящи да гарантират, 
че санкциите, които вече бяха обявени срещу Русия заради нейното нахлуване в Украйна, могат да бъдат ефективно 
приложени. Трансатлантическите усилия включват работа за оказване на натиск върху трети страни, които правят 
възможно руски олигарси и компании да преместват активи, намиращи се извън Русия, към места, които не попадат в 
обсега на западните санкции. 
 
√ Русия ще увеличи квотите за износ на азотни и комплексни торове 
Русия планира да увеличи експортните си квоти за азотни и комплексни торове, се казва в изявление на руското 
министерство на икономиката в четвъртък, цитирано от Ройтерс. 
Русия е основен производител на калиеви, фосфатни и азотосъдържащи торове, които са ключови хранителни вещества 
за културите и почвата. Тя произвежда повече от 50 милиона тона годишно от тях, което представлява 13% от общото 
количество в света, като ги изнася главно за Азия и Латинска Америка. 
През ноември 2021 г. Москва реши да ограничи износа на азотни торове и сложни азотосъдържащи торове за периода от 
1 декември до 31 май, за да помогне за ограничаване на по-нататъшното увеличение на цените на храните на фона на 
по-високите цени на газа. 
Според икономическото министерство, квотите ще бъдат увеличени с 231 000 тона за азотни торове и с 466 000 тона за 
комплексни торове. Предишната квота за износ на руски азотни торове беше 5,9 милиона тона, а тази за сложни 
азотосъдържащи торове беше 5,35 милиона тона. 
Мярката ще спомогне за увеличаване на износа на тези продукти и в същото време ще осигури достатъчно количество 
хранителни вещества за културите за местните фермери, се добавя в съобщението на руското министерство на 
икономиката. 
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√ Спад на БВП на Русия с 10% през 2022 г. и нулев растеж догодина е прогнозата на ЕБВР 
Украинската икономика ще се сви с цели 20%, но се очаква да нарасне с 23% през 2023 г. 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) прогнозира спад на БВП на Русия с 10% до края на 2022 г. в 
резултат на руската инвазия в Украйна, последван от нулев растеж през 2023 г., показват резултати от ново проучване на 
банката за състоянието на икономиката в региона, публикуван в четвъртък. 
"Очаква се западните санкции срещу Русия да останат в обозримо бъдеще, осъждайки руската икономика на стагнация 
през 2023 г. след резкия спад БВП през 2022 г., като това ще има отрицателни последици и за редица съседни държави в 
Източна Европа, Кавказ и Централна Азия", посочва ЕБВР, която е първата международна финансова организация, която 
публикува официална икономическа прогноза за региона, в който банката оперира, след началото на руската инвазия в 
Украйна на 24-ти февруари. В последната си прогноза, публикувана миналия ноември, ЕБВР прогнозира нарастване на 
БВП на Русия с 3% през 2022 г. 
Експертите на ЕБВР също така предполагат, че в Украйна ще бъде постигнато прекратяване на огъня в рамките на няколко 
месеца. Въпреки това настоящата прогноза е много несигурна със сериозен риск от нейното влошаване, ако военните 
действия се засилят или ако газът или други стоки от Русия бъдат ограничени, предупреди банката със седалище в 
Лондон. 
В същото време банката очаква икономиката на Беларус да се свие с 3% през 2022 г., последвано от нулев растеж през 
2023 г. 
По отношение на Украйна, ЕБВР прогнозира, че икономическият спад може да достигне 20% през тази година. Банката 
обаче очаква икономическият растеж на Украйна да достигне 23% още през следващата година, ако конфликтът 
приключи скоро и инфраструктурата започне активно да се възстановява. 
Описвайки последиците от конфликта в Украйна като "най-големия шок в предлагането поне от началото на 70-те години 
на миналия век насам“, ЕБВР прогнозира, че "повишените разходи за суровини като храни, нефт, газ и метали ще имат 
дълбоко въздействие върху икономиките, особено тези в страни с по-ниски доходи“, тъй като Русия и Украйна доставят 
непропорционално висок дял от стоки в световен план, включително пшеница, царевица, торове, титан и никел. 
Целият маркоикономически доклад на ЕБВР може да видите ТУК. 
 
Дума 
 
√ Министър Рашков: Обсъждаме структурни промени в МВР 
Обсъждаме структурни промени в МВР. Това заяви министърът на вътрешните работи Бойко Рашков. По думите му те 
няма да намалят способността на министерството да изпълнява своите задачи и функции, информира Нова тв. 
„Ние няма да се лишим от кадри и да нямаме възможност в ситуация като днешната - на военни действия, да не можем 
да обезпечим сигурността на стратегическите обекти. Трябва да имаме резерви, за да можем да реагираме при подобни 
инциденти. Структурни промени сме започнали да обмисляме на централно и местно ниво, има изготвен и 
математически модел. Министерството в голяма степен е застинало с десетилетия”, добави той. 
Министърът уточни, че ще бъдат направени и промени в Наказателно-процесуалния кодекс. 
 „Няколко пъти аргументирах тази потребност в парламентарната Комисия по вътрешен ред и сигурност. Промените ще 
са в четири направления. Част от тях касаят образуването на досъдебни производства, извършването на някои действия 
по разследванията и др. Ако законите не са актуални, те не могат да обслужват днешните отношения. Работим в тази 
посока”, обясни Рашков. 
Бойко Рашков коментира още, че има трикратно увеличение в броя на образуваните досъдебни дела за престъпления по 
време на изборите. 
„Миналата година за първи път провеждането на честни избори у нас постигна обществено полезните резултати, които 
се очакваха от МВР. В голяма степен служителите на МВР осъзнаха отговорността си и осигуриха провеждането на честни 
избори. Не мога да кажа, че на 100% изборите бяха честни. Направили сме си нашия анализ. Получили сме оперативна 
информация и си обясняваме как се е случило това. Не са ни стигнали силите навсякъде, за да можем да 
противодействаме ефективно и да започнем разследвания по различни случаи. Но, в сравнение с април месец, в периода 
юли - ноември регистрирахме трикратно увеличение на броя на образуваните досъдебни производства за престъпления 
против политическите права на гражданите и купуването и продаването на гласове. Толкова бяха свикнали да печелят 
избори някои хора, че действията на МВР ги изненадаха”, уточни вътрешният министър. 
Той коментира и случаи на "носене на куфарчета с пари". "Те обикновено са свързани с партиите с големи субсидии. Една 
новопоявила се партия едва ли ще има такива ресурси като ГЕРБ и ДПС, например. През миналата година откривахме 
престъпления, свързани основно с тези две партии”, добави той. 
Той коментира още, че никой досега не е обърнал внимание как се изграждат магистралите в България. 
„Нещо характерно за миналата година, което не се е случвало, е да се обърне внимание по какъв начин се изграждат 
магистралите у нас- нито прокуратурата, нито МВР с предишното й ръководство, нито „Национална сигурност” са се 
интересували от това дали протичат законосъобразно нещата, а там се разходват много пари. Пита се, дали това 
бездействие е случайно. С идването на първия служебен кабинет, незабавно започнахме спешни проверки. Хвърли ли 
сме сериозен ресурс да изясним тези въпроси още миналата година. Пита се къде са тези ръководители, които сега са 
народни представители , да кажат защо по тяхно време не започна проверка как се строи магистрала „Хемус”, как се 
разходват средствата. Продължаваме да установяваме извършването на изключително тежки престъпления, 
присвояването на големи ресурси. Тези милиони не са на някой бизнесмен, те са на държавния бюджет”, допълни той. 
По думите на Рашков проблемът не касае само магистралите, но ни язовирите у нас. 

https://www.ebrd.com/rep-ukraine-war-310322.pdf
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„За над 400 язовира, може би заради загриженост на предишните управляващи, са започнали спешни  ремонти. 
Разходвани са суми, надхвърлящи многократно обичайните цени. Извършваме проверка. Привлякъл съм в МВР 
инженери и архитекти, във връзка с разходването на средства от комисията по „Бедствия и аварии”. Докато на власт бяха 
ГЕРБ там имаше около 80 милиона лева бюджет. Те са разходвали 2/3 за няколко месеца. Натъкваме се на случаи на 
разходване на средства, които меко казано учудват”, каза още Рашков. 
Министърът добави, че са нарушавани основни принципи на върховенството на закона и правото. От 2018 година до 
днес Спецпрокуратурата не е придвижила 25 досъдебни дела и преписки, във връзка с дейността на 25 организирани 
престъпни групи у нас. 
„Чрез нашата "независима" прокуратура сме осигурили спокойствието на тези групи да действат в нашата страна.Тези, 
които се опитват да четат лекции във фоайето на Съдебната палата защо мълчаха и бездействаха във връзка с 
нарушението по строителството на магистралите, ремонтите на язовирите, свлачищата и др. Защо мълчаха за отделените 
милиони за строителство на детска болница, което не е започнало и в момента. Не бяха предприели никакви действия 
във връзка с онези разкрития, които ние направихме във връзка с трансплантациите например”, каза още той. 
В следващите дни МВР ще разпространи списък с над 100 фрапиращи случая, които структурите на вътрешното 
ведомство  са приключили, но по които не се прави нищо. 
„Изпратени са в прокуратурата. Те с месеци или с години стоят там и ние нямаме информация дали има движение по 
тях”, каза министърът. 
На въпрос за разследването на АМ „Хемус” и очаква ли да се стигне до ниво министри Рашков обясни, че има няколко 
разследвания по темата, като сред досъдебното производство присъстват имена на министри.  
„Едно, което е приключило и вече 3-4 месеца отлежава в прокуратурата без решение. Тя си мълчи по този въпрос. Нищо 
чудно да е отказала да образува производство, няма да се изненадам. Няма нещо към което да се обърнем по темата за 
магистралите и да не напомня за нарушение или престъпление. Прокуратурата трябва да даде обяснение. Има 
разследване в „Националната следствена служба. Там се занимават с лица, заемащи висши държавни постове. Министри 
са, но няма да им кажем имената”, обясни той. 
Във връзка делото „8-те джуджета” Рашков обясни, че се задълбочават съмненията, че около замесените лица са 
действали множество прокурори. „Пълно е са данни за извършени престъпления. Прокуратурата дължи разяснения, 
особено при положение, че цялото общество коментираше този казус”, уточни той. 
Попитан дали може да бъде извикан като свидетел във връзка с ареста на Борисов, министърът посочи, че по този случай 
не знае дали може да има доверие изобщо на прокуратурата. 
„Прокуратурата си служи с лъжи, с които заблуждава обществото. Тя дали въобще може да проведе такова разследване 
честно и почтено, аз имам дълбоко съмнение в това", подчерта Рашков. 
По отношение на това дали Специализираната прокуратура е поискала справка за влизащите в сградата на Министерския 
съвет вътрешният министър коментира така: 
„Българската прокуратура си намира работа извън нейните правомощия, за да постига политически ефект. Не ми е 
известно в годините назад да са искани записи, но очаквам всичко”, допълни той. 
Вътрешният министър коментира и отказа на  Иван Демерджиев да остане на поста като негов заместник. 
„Не става въпрос за междуличностен конфликт, разбираме се прекрасно. Идеята беше да поработи, да ни помогне, след 
което идеята беше за нещо различно”, каза той. 
 
√ САЩ изключиха руските торове от санкциите 
Съединените щати облекчиха ограниченията върху вноса на руски минерални торове, за да избегнат недостиг на 
селскостопански продукти 
Съединените щати облекчиха ограниченията върху вноса на руски минерални торове, за да избегнат недостиг на 
продукти, пише Комерсант. Упpaвлeниeтo зa ĸoнтpoл нa чyждecтpaннитe aĸтиви (ОFАС) ĸъм Mиниcтepcтвoтo нa 
финaнcитe нa CAЩ пyблиĸyвa нoв гeнepaлeн лицeнз oт 24 мapт, ĸoйтo нa пpaĸтиĸa извaждa pycĸитe минepaлни тopoвe oт 
cпиcъĸa c възмoжни caнĸции cпpямo Pycия. Те бяха включени в списъка на жизненоважни продукти наред със 
селскостопански продукти, лекарства и медицински продукти. 
Според събеседниците на Комерсант това се дължи на недостиг на световния пазар заради проблеми с доставките от 
Русия. Основните превозвачи са спрели сътрудничеството с руски предприятия. И въпреки че логистиката вече е 
изградена с помощта на държави, които не са наложили ограничения, експертите отбелязаха, че след публикуването на 
лиценза ситуацията се е подобрила. Източниците на изданието се надяват и на премахване на митата върху руските 
химически продукти. Те работят в Съединените щати и Европа с урея-амонячна смес и фосфор-съдържащи торове. 
Както отбелязва Комерсант, Европа и САЩ са значително зависими от доставките от Русия, докато Москва е в състояние 
да пренасочи потока от стоки към Азия в случай на влошаване на ситуацията. 
След началото на руската специална операция в Украйна, много западни страни обявиха мащабни санкции срещу 
Москва, предимно в банковия сектор и в доставката на високотехнологични продукти. Брандовете обявиха и спиране на 
работата в страната. 
 
3e-news.net 
 
√ Подготовката на териториалните планове за справедлив преход изостава значително, коментират от Икономическия 
и социален съвет 
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Необходимо е ускоряване разработването на Национален инвестиционен план за финансиране от Фонда за 
справедлив преход 
Подготовката на териториалните планове за предаване пред Европейската комисия изостава значително е становище на 
Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет по темата "Териториални планове за справедлив преход - цели, 
предизвикателства и очакван ефект".  
Механизмът за справедлив преход като част от Европейския зелен пакт беше създаден с цел при прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика да не бъдат изоставени нито един човек и нито един регион. Европа създаде фонд, 
чрез който се предоставя целева подкрепа за мобилизирането на около 55 млрд. евро за периода 2021 - 2027 г. в най-
засегнатите региони, за да се смекчи социално-икономическото въздействие на прехода. 
Икономическият и социален съвет отбелязва, че при обсъждането на справедливия енергиен преход е необходимо да се 
направят изводи от текущата ценова криза на енергийните пазари, която добавя своята тежест към вече предприети 
действия за ускоряване на декарбонизацията и при отчитане на икономическото възстановяване от COVID-19 
пандемията. 
Европейският съюз, подобно на много други региони по света, е изправен пред рязко увеличаване на цените на 
енергията. ИСС отчита, че при изготвяне на насоки за справяне с отрицателните последици от внезапния скок на цените, 
Европейската комисия настоява да не се допуска фрагментиране на европейския единен енергиен пазар, нито да се 
застрашават инвестициите в енергийния отрасъл и екологичния преход.  
Съветът отчита направените усилия за оценка на въздействието на зеления преход в засегнатите области. През 2021 
година със съдействието на консултанта PricewaterhouseCoopers (PwC) бяха изготвени анализи на въздействието от 
затваряне на мощности в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, и рамките на планове за действие, развити в три 
стълба:  диверсификация на местната икономика, заетост и качество на живот и подкрепа за климатична неутралност. 
В тази връзка е необходимо да се ускори разработването на плановете от страна на министерство на енергетиката за 
трите въглищни региона, като се изведат ясно целите за: първо, предприемане на всеобхватни мерки за недопускане на 
демографска криза в засегнатите региони; второ, запазване и подобряване на условията за трудова заетост; трето, 
постепенна индустриална преориентация в засегнатите региони и четвърто - осигуряване на подкрепа за образователни 
и научни програми, насочени към развитието в засегнатите региони. 
З съжаление България е пропуснала възможността да получи финансиране по Фонда за модернизация при първия 
обявен прием през 2021 г. и е необходимо ускоряване разработването на Национален инвестиционен план за 
финансиране от Фонда, коментират от Икономическия и социален съвет. Разработването на акта беше разпределено на 
Комисията по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики и Комисията по труд, доходи, 
жизнено равнище и индустриални отношения. 
 
√ Какви промени на манималната заплата, осигуряване и обезщетения влизат в сила от 1 април 
Минималната заплата се увеличава от 650 на 710 лева, а максималният осигурителен доход нараства от 3000 на 3 
400 лева 
Няколко съществени промени, свързани със заплащането на труда, осигуряването и обезщетенията влизат в сила от 1 
април. 
На първо място това е увеличаването на минималната работна заплата от 650 на 710  лева 
което представлява повишение с 9.2%, а минималното часово заплащане става 4.29 лв. 
При приемането на държавния бюджет за 2022 година и по-точно в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 
за периода 2022-2024 г., която е съставна част на Закона за държавния бюджет, са записани тези промени. 
Месец по-късно, на 23 март с правителствено постановление, което беше предложено за едномесечни консултации, 
беше регламентирано повишението в подзаконов нормативен акт, а в мотивите на правителството за неговото 
обсъждане и приемане беше записано, че новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за: 
- повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа; 
- реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила на българския трудов пазар; 
- повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите; 
- намаляване на подоходното неравенство; 
- повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и намаляване на 
риска от бедност; 
- нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите. 
Синдикатите подкрепиха на Националния съвет за тристранно сътрудничество увеличението на минималното 
възнаграждение, но продължават да настояват, че то е крайно недостатъчно. В същото време от Конфедерацията на 
труда (КТ) "Подкрепа" посочиха, че публикувани от Националния статистически институт данни сочат, че инфлацията на 
годишна база през февруари т.г. спрямо февруари м.г. се е увеличила с цели 10 процента, а ръстът на минималната 
заплата е едва 9.2 процента. Галопиращо нарастващите цени на енергоносителите за бизнеса се отразяват и на 
домакинствата през увеличените цени на стоките, заявиха от синдиката. 
От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) поискаха минималната заплата да се увеличи втори 
път тази година и от 1 юли с актуализацията на бюджета да стане поне 760 лв. Така ще се осигури привеждане на 
минималната работна заплата в съотношение със средната от 50 процента така, както препоръчва и директивата за 
адекватни и справедливи минимални работни заплати, отбелязаха от КНСБ. 
Работодателите също подкрепиха промените, но искат минималното възнаграждение да се определя по икономически 
дейности. Тяхното искане на практика беше удовлетворено в в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 
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периода 2022-2024 г., че последващо увеличение за 2023 и 2024 г. се предвижда да бъде обвързано с въвеждане 
механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата. 
Минималният осигурителен доход 
за самоосигуряващите се също се увеличава от 650 лв. на 710 лв., считано от 1 април т.г. Минималният осигурителен 
доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличава от 420 лв. на 710 лв. 
Максималният осигурителен доход 
за всички осигурени се увеличава от 3 000 лв. на 3 400 лв. Считано от 1 април 2022 г., размерът на социалната пенсия за 
инвалидност се определя, както следва: за хора със 100 процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на 
увреждане и определена чужда помощ – 160 на сто от социалната пенсия за старост ( при 135 на сто до 1 април), за хора 
с над 90 до 100 процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 140 процента от социалната 
пенсия за старост - при 135 на сто до 1 април, за хора с между 71 и 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и 
степен на увреждане – 130 процента от социалната пенсия за старост, при 125 на сто до 1 април. 
Обезщетенията 
Има промени и при минималния и максималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица: 
минималният става 18 лева от 1 април при 12 лв. до 31 март, а максималният от 74,29 лв. до 31 март се променя на 85,71 
лв. от 1 април. 
Паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст от  650 лв. до 31 март става 710 лв. от 1 април. 
Максималният месечен размер на гарантираното вземане на работниците и служителите е 1625 лв. до 31 март, а от 1 
април става 1775 лв. Еднократната помощ при смърт на осигурен човек е 540 лв. 
Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност - първите три работни 
дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от четвъртия ден на настъпване на 
неработоспособността - от Държавното обществено осигуряване. Запазва се периодът преди настъпване на 
осигурителното събитие, доходът за който се взема предвид при изчисляване размерите на паричните обезщетения при 
временна неработоспособност е 18 месеца, бременност и раждане – 24 месеца, безработица – 24 месеца. 
От 1 април т.г. се увеличава доходният критерий за получаване на семейни помощи за деца и той става съответно 610 
лева - за получаване на пълния размер на помощта, и от 510 до 610 лева – за получаване на 80 процента от нея. 
Увеличават се и детските надбавки, като за едно дете сумата се повишава от 40 на 50 лева, за две – от 90 на 110 лева, за 
три – 135 лева. 
 
√ Екип от три министерства търси варианти да помогне на металургичния сектор у нас 
Вицепремиерът Нинова и металурзите обсъдиха възможности за държавна подкрепа в сектора 
Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова се срещна с представители на 
металургичната индустрия, за да обсъдят належащите проблеми пред сектора и възможностите за държавна подкрепа. 
Металурзите изразиха опасения, че в момента браншът работи под капацитета си спрямо нормалното европейско ниво и 
ако тази тенденция продължи, това ще доведе до фалити. Това съобщиха от Министерство на икономиката и 
индустрията. 
Според тях намесата на държавата е належаща, за да може да възстановят не само нивата на производство преди Ковид 
кризата, но и да увеличат работните места, които в условията на пандемията е трябвало да намалят драстично.  По 
думите им регулирането на пазара чрез съответните квоти, ограничаване вноса от трети страни и износа на скрап, е 
начинът България да има силна стоманодобивна индустрия, която напълно да задоволи нуждите на вътрешния пазар. 
Министър Нинова създаде екип с представители на Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на 
околната среда и водите, Министерството на финансите, който да разработи механизъм за подкрепа на 
енергоинтензивните индустрии. „Европейската комисия даде такава възможност на държавите членки и България трябва 
да я оползотвори в интерес на икономиката си“, заяви Нинова. 
Тя пое ангажимент в най-скоро време да инициира среща с търговци на скрап в България, както и да потърси механизми 
за подпомагане на държавни предприятия в тази посока, с което да се подсили и кръговата икономика. „Имате пълната 
ми подкрепа. За мен е важно националното производство да увеличи капацитета си и да намерим правилните мерки за 
регулиране на вътрешния пазар“, заяви министър Нинова. 
От своя страна металурзите благодариха на вицепремиера за това, че в най-кратки срокове успява да откликне на 
проблемите им, както по отношение на Наредбата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 
черната и цветната металургия, така и за належащите казуси. 
 
√ 236 млн. лева печалба за два месеца отчитат банките в България 
Кредитите за домакинствата на нараснали с 0.9% до 277 млн. лв., докато депозитите са се увеличили само с 0.4% до 
297 млн. лв., сочат обобщените данни за 25-те банки и чуждестранни клонове в страната 
Общата печалба на банките в България за първите два месеца на годината е 236 млн. лева, което е с 67 млн. лв. (39.5%) 
повече от реализираната за същия период на 2021 г. Размерът на разходите за обезценка на финансови активи, които не 
се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на февруари 2022 г. е 61 млн. лв., с 28 млн. лв. 
(31.3%) по-нисък от отчетения година по-рано. Това показват обобщените данни на БНБ, публикувани на сайта на 
централната банка на базата на представените междинни отчети на 25-те банки и клонове на чужди банки в България. 
Активите на банковата система се увеличават с 2.2 млрд. лв. (1.6%) до общо 138.3 млрд. лв. 
Нарастват кредитите и авансите (с приноса на кредитния портфейл), а намаляват дълговите ценни книжа, като към 28 
февруари техните дялове в общите активи са съответно 63.0% и 15.6% (при 63.4% и 16.1% в края на януари). 
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Отношението на ликвидно покритие се увеличава до 328.1% в края на февруари (при 304.5% в края на януари). 
Ликвидният буфер е 34.7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10.6 млрд. лв. (при съответно 34.3 
млрд. лв. и 11.3 млрд. лв. в края на януари). 
Общите брутни кредити и аванси 
през февруари нарастват с 829 млн. лв. (0.9%) до 90.7 млрд. лв. В тяхната структура вземанията от кредитни институции 
намаляват с 279 млн. лв. (2.1%) до 13.1 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 1.1 млрд. 
лв. (1.4%) до 77.6 млрд. лв. 
Най-много са нараснали кредитите са сектор Държавно управление (с 5.3% до 48 млн. лв.), следвани от кредитите за 
нефинансови предприятия (с 1.8% до 758 млн. лв.), заемите за домакинства (с 0.9% до 277 млн. лв.) и кредитите за други 
финансови предприятия (с 0.5% до 24 млн. лв.). 
Депозитите 
Спрямо края на януари депозитите в банковата система нарастват с 2.2 млрд. лв. (1.9%) до 117.9 млрд. лв. най-много са 
нараснали депозитите на кредитните институции (10.7% с 651 млн. лв.)у следвани от други финансови предприятия (7.8% 
с 305 млн. лв.), на нефинансови предприятия (2.8% с 950 млн. лв.) и на домакинствата (0.4% с 297 млн. лв.) и на сектор 
държавно управление (0.1% с 3 млн. лв.). 
Собственият капитал 
в баланса на банковата система в края на февруари е 16.8 млрд. лв. и спрямо края на януари намалява с 49 млн. лв. 
(0.3%). 
 
√ Понижение с 10.8 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 186.80 лв. за MWh с ден за доставка 1 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 186.80 лв. за MWh и обем от 87 632.30 MWh с ден за доставка 1 април 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е спад с 10.8 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. За пореден ден постигнатата стойност е 
най-ниска в Европа като този път това се отнася и за Румъния. 
Търгуваният обем остава също по-висок, макар и не рекорден, както през предходните дни. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 189.68 лв. за MWh, при количество от 45 394.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 237.50 MWh) е на цена от 183.92 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 47.45 лв. за MWh и количество от 3344 MWh. Това е и най-ниската стойност отчетена 
за времето 01 – 04 часа (3344 – 3311.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 454.56 лв. за 
MWh при количество от 4024.9 MWh. По-рано, за 08 часа също е отчетена по-висока стойност – 396.68 лв. за MWh (4033.7 
MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 178.14 лв. за MWh при количество от 3504.8 MWh. 
Спрямо стойността от 209.51 лв. (107.12 евро) за MWh за 31 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 1 април 2022 г. намалява до 186.80 лв. за MWh (спад с 10.8 %) по данни на БНЕБ или 95.51 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
Постигнатата стойност на БНЕБ остава отново най-ниска от проследяваните европейски електроенергийни борси, 
въпреки че и при тях е отчетено понижение – например с  23.5 % (160.13 евро за MWh) в Германия, 16.3% (190.47 евро за 
MWh) в Австрия. Докато във Франция остава на една от най-високите цени – 317.5 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 31 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 106.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 279.66 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     31,55%   2166.05 
Кондензационни ТЕЦ   43,54%   2989.57 
Топлофикационни ТЕЦ   4,52%   310.54 
Заводски ТЕЦ    2,00%   137.02 
ВЕЦ     4,53%   310.74 
Малки ВЕЦ    2,23%   152.99 
ВяЕЦ     7,62%   523.35 
ФЕЦ     3,59%   246.68 
Био ЕЦ      0,42%    28.89 
Товар на РБ        4431.03 
Интензитетът на СО2 е 408g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ България и Румъния отново са с най-ниски цени на електроенергията 
Румънската OPCOM затвори при цена от 95,51 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 223,48 евро/мвтч за базова 
енергия 
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България и Румъния са с най-ниски цени на електроенергията на пазар „Ден напред“ и на 1 април. Това показват данните 
от европейските електроенергийни борси. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 95,51 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 1 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 96,98 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 94,03 евро/мвтч. Най-високата цена от 232,41 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената от 1 ч до 4 ч и тя 
ще бъде 24,26 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 931,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 1 април ще бъде 223,48 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 138,90 гвтч. Максималната цена ще бъде 359,66 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. Минималната цена ще 
бъде в 1 ч, 3 ч, 4 ч и 14 ч и тя ще бъде 110,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 1 април е 171,15 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 192,87 евро/мвтч. Най-високата цена от 241,18 евро/мвтч ще бъде в 10 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 
ч тя ще бъде 94,48 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 72 504,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 април на Словашката енергийна борса е 170,11 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 10 ч и тя ще е 241,18 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 94,48 евро/мвтч. 
Базовата цена на Чешката енергийна борса е 165,12 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 11 ч и тя ще е 223,47 
евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 94,48 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 април е 190,47 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
208,82 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 72 708,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 264,96 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 118,11 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 160,13 евро/мвтч на 1 април. Пиковата цена ще бъде 176,27 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 414 659,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 208,47 евро/мвтч. В 3 ч се очаква и най-ниската цена от 94,48 евро/мвтч. 
 
√ Пандемията довела до по-бърза цифровизация в европейските предприятия 
Въпреки популярността на онлайн срещите, най-малък ръст се отчита в България 
Ограниченията в мобилността, наложени заради пандемията от коронавирус, са принудили много предприятия да 
увеличат използването или дори да преминат изцяло към цифрови технологии, за да запазят дейността си. Това 
подчертава потенциала на цифровите технологии за подобряване на икономическата устойчивост на бизнеса, пише на 
сайта си европейската статистическа служба Евростат, предаде БТА. 
По отношение на срещите, провеждани онлайн, половината от предприятията в ЕС съобщават, че са увеличили броя им 
през 2020 година, като най-слабо нарастване се отбелязва в България (23%). 
Процентът на предприятията, увеличили броя на дистанционните срещи, е най-висок във Финландия (79%), Малта (76%) 
и Швеция (71%), а най-ниски дялове са регистрирани в България (23 на сто), Полша (29 на сто) и Латвия (33 на сто). 
През 2020 г. 33% от предприятията в ЕС са увеличили дела на служителите си с дистанционен достъп до служебна 
електронна поща, а същият процент от компаниите са разширили отдалечения достъп на персонала си до други системи 
за информационните и комуникационните технологии. 
Сред страните членки на ЕС с налични данни (доброволно събрани от 19 страни членки), Малта е регистрирала най-висок 
дял на предприятията, които са увеличили процента на персонала, имащ отдалечен достъп до системата за електронна 
поща на предприятието (55%) или до информационни и комуникационни системи, различни от електронната поща (58%). 
След нея се нареждат Холандия (42 на сто и за двете категории), Германия (съответно 42 и 39%) и Белгия (съответно 40 и 
43%).  
На другия край на класацията, най-малкият дял на предприятията, увеличили отдалечения достъп до своята електронна 
поща (12 на сто) или до други системи за информационните и комуникационните технологии (12%), е регистриран в 
Литва. 
 
√ Кръгова икономика: Комисията предлага нови права на потребителите и забрана на заблуждаващите твърдения за 
екологосъобразност 
Европейската комисия предлага да се актуализират правилата на ЕС за защита на потребителите, за да им се дадат 
повече права в контекста на екологичния преход. Актуализираните правила ще гарантират, че потребителите могат да 
избират продуктите, които купуват, по информиран и екологосъобразен начин. Потребителите ще имат право да знаят 
колко дълго е проектиран да трае даден продукт и как и дали може да бъде поправен. Освен това с правилата ще се 
засили защитата на потребителите от ненадеждни или неверни твърдения за екологосъобразност, като се забранят 
подобни заблуждаващи твърдения и практики, включително по отношение на трайността на даден продукт. 
Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: „Подкрепяме 
потребителите, които все по-често искат да избират по-трайни продукти, които могат да бъдат поправяни. 
Трябва да гарантираме, че тяхната ангажираност не е възпрепятствана от подвеждаща информация. С 
настоящото предложение им предоставяме силни нови инструменти за информиран избор и за повишаване на 
устойчивостта на продуктите и нашата икономика.“ 
Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс добави: „Ако не се преориентираме към по-устойчиво 
потребление, няма да постигнем целите на Европейския зелен пакт — толкова е просто. Повечето потребители са 
готови да дадат своя принос, но станахме свидетели и на увеличаване на броя на заблуждаващите твърдения за 
екологосъобразност и практиките за преждевременно излизане от употреба на продуктите. За да се включат 
активно в екологичния преход, потребителите трябва да имат право на информация, за да избират по устойчив 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_2098
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начин. Те трябва също така да бъдат защитени от нелоялни търговски практики, които злоупотребяват с 
интереса им към по-екологосъобразни стоки.“ 
Ново право на информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите 
Комисията предлага да се измени Директивата за правата на потребителите, за да се задължат търговците да 
предоставят на потребителите информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите: 
Трайност: Потребителите трябва да бъдат информирани за гарантираната трайност на продуктите. Ако производителят 
на потребителска стока предлага търговска гаранция за трайност за повече от две години, продавачът трябва да 
предостави тази информация на потребителя. За консумиращите енергия стоки продавачът трябва също така да 
информира потребителите, когато производителят не е предоставил информация относно търговска гаранция за 
трайност. 
Поправки и актуализации: Продавачът трябва също така да предостави съответна информация за поправките, като 
например рейтинга на възможностите за поправка (когато е приложимо) или друга информация за поправките, 
предоставена от производителя, като например наличието на резервни части или ръководство за извършване на 
поправка. 
За интелигентните устройства и цифровото съдържание и услуги потребителят трябва също така да бъде информиран за 
актуализациите на софтуера, предоставяни от производителя. 
Производителите и продавачите ще решат кой е най-подходящият начин за предоставяне на тази информация на 
потребителя — върху опаковката или в описанието на продукта на уебсайта. Във всеки случай тя трябва да бъде 
предоставена преди покупката и по ясен и разбираем начин. 
Забрана на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност и планираното излизане от употреба 
Комисията предлага също така няколко изменения на Директивата за нелоялните търговски практики. На първо място 
списъкът на продуктовите характеристики, по отношение на които търговецът не може да подвежда потребителите, се 
разширява, за да бъдат обхванати екологичното или социалното въздействие, трайността и възможностите за поправка. 
След това се добавят нови практики, считани за заблуждаващи след оценка на всеки отделен случай, като например 
твърденията за екологосъобразност по отношение на бъдещи екологични резултати без ясни, обективни и проверими 
ангажименти и цели и без независима система за мониторинг. 
Какво влиза още в Черния списък на забранените нелоялни търговски практики 
Не на последно място към така наречения черен списък на забранените нелоялни търговски практики в директивата се 
добавят следните нови практики: 

• Неуведомяване за характеристики, въведени за ограничаване на трайността, като например софтуер, който 
спира или понижава функционалността на стоката след определен период от време; 

• Общите, неясни твърдения за екологосъобразност, при които отличните екологични характеристики на продукта 
или търговеца не могат да бъдат доказани. Примери за такива общи твърдения за екологосъобразност са 
„екологосъобразен“, „еко“ или „зелен“, които погрешно загатват или създават впечатление за отлични 
екологични резултати; 

• Твърдения за екологосъобразност за целия продукт, когато екологосъобразността се отнася само до определен 
аспект на продукта; 

• Поставяне на доброволна маркировка за устойчивост, която не се основава на схема за проверка от трета страна 
или не е създадена от публични органи; 

• Неуведомяване, че дадена стока е с ограничена функционалност, когато се използват консумативи, резервни 
части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител. 

Тези изменения имат за цел да се гарантира правна сигурност за търговците, но също така да се улесни 
правоприлагането в случаи, свързани със заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и преждевременно излизане 
от употреба на продуктите. Освен това като се гарантира, че твърденията за екологосъобразност отговарят на истината, 
потребителите ще могат да избират продукти, които действително са по-добри за околната среда от други конкурентни 
продукти. Това ще насърчи конкуренцията за по-екологично устойчиви продукти, като по този начин ще се намали 
отрицателното въздействие върху околната среда. 
Сега предстои предложенията на Комисията да бъдат обсъдени от Съвета и Европейския парламент. След като 
предложенията бъдат приети и транспонирани в националното законодателство на държавите членки, потребителите ще 
имат право на правна защита в случай на нарушения, включително чрез процедурата за колективна защита 
съгласно Директивата за представителните искове. 
Предложените изменения на законодателството на ЕС за защита на потребителите бяха обявени в новата програма за 
потребителите и плана за действие за кръговата икономика. Целта на измененията е да се подкрепят промените, 
необходими в поведението на потребителите за постигане на целите в областта на климата и околната среда в рамките 
на Европейския зелен пакт, като се гарантира, че потребителите разполагат с по-добра информация относно трайността и 
възможностите за поправка на продуктите, както и че са защитени от търговски практики, които им пречат да пазаруват 
по-устойчиво. 
При изготвянето на предложението Комисията се консултира с над 12 000 потребители, както и с дружества, експерти по 
защита на потребителите и национални органи. Проверката на надеждността на твърденията за екологосъобразност на 
продуктите се смята за най-голямата пречка пред участието на потребителите в екологичния преход. Около половината 
от анкетираните заявяват, че са склонни да платят повече за продукт с по-дълъг експлоатационен срок без нужда от 
поправки. 
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Комисията предлага нови права на потребителите и забрана на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност, 
съобщиха от Европейската комисия (ЕК). Проучванията показват също, че потребителите се сблъскват с нелоялни 
търговски практики, които активно им пречат да правят устойчив избор. Преждевременното излизане от употреба на 
стоките, заблуждаващите твърдения за екологосъобразност, непрозрачните и ненадеждни маркировки за устойчивост 
или инструменти за информиране за устойчивостта са често срещани практики.   
Настоящото предложение е част от по-общата цел на Комисията Европа да се превърне в първия неутрален по 
отношение на климата континент до 2050 г. 
Тази цел може да бъде постигната само ако потребителите и предприятията консумират и произвеждат по-устойчиво. 
Предложението ще бъде допълнено и от други инициативи, включително Инициативата за устойчиви продукти (която 
също беше приета днес) и предстоящите инициативи за обосноваването на твърденията за екологосъобразност и 
за правото на поправка (за която е в ход обществена консултация до 5 април 2022 г.). 
Предстоящата инициатива за правото на поправка ще бъде съсредоточена върху насърчаването на поправката на стоки 
след покупката, докато днешната инициатива за предоставяне на права на потребителите в контекста на екологичния 
преход налага задължение за предоставяне на информация относно възможностите за поправка преди покупката и 
осигурява защита срещу нелоялни практики, свързани с преждевременното излизане от употреба на продуктите. 
На 23 февруари 2022 г. Европейската комисия прие също така предложение относно дружествената дължима грижа във 
връзка с устойчивостта, с което се установяват ясни и балансирани правила за дружествата с цел зачитане на правата на 
човека и околната среда и възприемане на устойчиво и отговорно поведение. Успоредно с това Комисията работи за 
подпомагане на предприятията в процеса на екологичния преход, включително чрез доброволни инициативи 
като ангажимента за устойчиво потребление. 
 
Мениджър 
 
√ Европейските борси на червено след новината за освобождаване на петролни запаси от САЩ 
Европейските акции се понижиха в рамките на нестабилната търговия в четвъртък, след като акциите на петролните 
компании поевтиняха на фона на новините, че САЩ обмислят освобождаването на до 180 милиона барела от своя 
стратегически петролен резерв, предаде Ройтерс 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,41 пункта, или 0,09%, до 459,78 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 6,49 пункта, или 0,04%, до 14 599,56 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 
4,65 пункта, или 0,06%, до 7 574,1 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 18,68 пункта от стойността си, или 0,28%, 
достигайки ниво от 6 722,91 пункта. 
На фона на опита на САЩ да охлади цените на петрола, акциите на TotalEnergies, BP и Shell поевтиняха съответно с 0,94%, 
1,99% и 0,90%. 
„Средната цена на петрола ще остане по-висока от очакваното в началото на годината и ще бъде отразена в инфлацията, 
а това означава, че централните банки няма да имат друг избор освен да вдигнат лихвите“, каза Чарлз-Хенри Мончау, 
главен инвестиционен директор в Syz Bank. 
Междувременно Германия задейства кризисния си план за подсигуряване на доставките на природен газ в подготовка за 
потенциално нарушаване на вноса от Русия или решение на Москва да спре доставките. Според уверения на руския 
президент Владимир Путин засега Германия ще може да продължи да плаща в евро за газовите доставки, каза говорител 
на правителството. 
STOXX 600 се понижи с около 5,8% за периода януари-март след седем поредни тримесечия на ръст, тъй като 
инвеститорите остават предпазливи на фона на кризата в Украйна и нейното въздействие върху инфлацията и 
икономическия растеж. 
За месеца обаче индексът е на път да регистрира първата си месечна печалба за 2022 г. Анализаторите приписват това 
отчасти на акциите, които се възприемат като по-добър хедж срещу инфлацията от облигациите. 
Цената на книжата на H&M се понижи с 9,62%, след като шведският търговец на дрехи отчете по-малка пот очакваното 
печалба за периода декември-февруари. 
Акциите на Brewin Dolphin скочиха с цели 61,15%, след като Royal Bank of Canada отправи оферта от 1,6 милиарда паунда 
за придобиване на британския мениджър на богатство. 
Загуби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в сряда, слагайки край на печелившата серия на пазара, 
докато инвеститорите наблюдаваха развитието на ситуацията в Украйна и на пазара на облигации, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст спад от 65,38 пункта, или 0,19%, до 35 228,81 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи със 177,36 пункта, или 1,21%, до 14 442,27 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 177,36 пункта от стойността си, или 1,21%, завършвайки сесията при ниво 
от 14 442,27 пункта. Така Dow и S&P 500 сложиха крайна серията от четири сесии на ръст. 
Цената на американския суров петрол, която се покачи след началото на войната в Украйна, нарасна с над 3% в сряда. 
Междувременно Германия предупреди за потенциално ограничаване на потреблението на природния газ поради 
спорове с Русия, а запасите от суров петрол в САЩ спаднаха. 
Именно колебанията на енергийния пазар стимулираха акциите в сряда. Цените на книжата на петролните компании 
Valero и Phillips 66 се повишиха съответно с 3,95% и 4,77%. 
След слабо представилите се в сряда акции бяха тези на компаниите от сектора за производство на полупроводници, 
като ценита на книжата на Marvell Technolog и Nvidia се понижиха съответно с 4,14% и 3,37%. Акциите на Micron 
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поевтиняха с 3,52%, въпреки че финансовият отчет на компанията за тримесечието надмина очакванията на 
анализаторите. 
Акциите на Apple, които поскъпнаха през предходните 11 сесии, поевтиняха с 0,66%. 
Инвеститорите следят внимателно пазара на облигации, тъй като кривата на доходността на 5-годишни и 30-годишни 
американски държавни облигации се обърна в понеделник за първи път от 2016 г., а спредът между доходността на 2-
годишните  и 10-годишните облигации, който е считан за по-добър индикатор за предстояща рецесия, бе опасно близо 
до инверсия във вторник. 
„Водещата тема на разговор в момента е, че във всеки един момент рецесията може да се появи на хоризонта“, каза 
пред Си Ен Би Си Стефани Ланг, главен инвестиционен директор в Homrich Berg. „Обикновено не ставаме свидетели на 
рецесия по-рано от 20 месеца, след като кривата на доходност се обърне. Рискът от рецесия е повишен, но това не 
означава непременно, че ще има такъв тази година, въпреки че сме по-загрижени за следващата година“, добави тя. 
В сряда бяха представени и нови икономически данни. Докладът на ADP показа, че частните фирми в САЩ са добавили 
455 хил. работни места през март. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 450 хил. работни места. Тези данни 
идват преди мартенския доклад за работните места от Министерството на труда, който трябва да бъде публикуван в 
петък. 
Борсите в Азия се оцветиха в червено 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в 
четвъртък, следвайки поевтиняването на цените на петрола и данните за заводската активност в Китай. 
В ранната търговия цените на петрола се понижиха с повече от 5% на фона на информацията, че САЩ обмислят 
освобождаването на петролни запаси от своя стратегически резерв. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад 14,39 пункта, или 0,44%, до 3 252,2 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite се п понижи с 19,66 пункта, или 0,92%, до 2 177,96 пункта. 
На пазара се отразиха и данните за производствената активност в Китай, като индексът на мениджърите по покупките 
(PMI) за месец март се понижи до 49,5 пункта от 50,2 пункта през февруари. Прага от 50 пункта разделя свиването от 
растежа. 
Хонконгският показател Hang Seng изтри 235,18 пункта от стойността си, или 1,06%, завършвайки търговията при ниво от 
21 996,85 пункта. Акциите на Baidu поевтиняха с 3,21%, след като компанията, която стои зад най-популярната интернет 
търсачка в Китай, бе включена в списъка на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ за потенциално делистване 
от американските борси. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 205,82 пункта, или 0,73%, до 27 821,43 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 10,91 пункта, или 0,4%, до 2 757,65 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 14,9 пункта, или 0,2%, до 7 499,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 1,71 пункта, или 0,27%, до 621,49 пункта. BGBX40 се понижи с 0,24 пункта, или 0,17%, до 
144,39 пункта. BGTR30 изтри 2,17 пункта от стойността си, или 0,29%, достигайки ниво от 733,60 пункта. BGREIT напредна с 
0,88 пункта, или 0,51%, до 174,92 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1069 долара 
Курсът на еврото днес задържа цена от под 1,11 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1069 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1101 долара. 
 
√ Главният икономист на ЕЦБ прогнозира стабилизиране на инфлацията на ниво от около 2% 
Става все по-вероятно инфлацията в еврозоната да се стабилизира на ниво от около 2%, но Европейската централна 
банка трябва да е в готовност да промени курса си, ако перспективите се влошат заради войната в Украйна. Това заяви в 
четвъртък главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн, цитиран от Ройтерс. 
Въпреки че инфлацията в еврозоната вероятно надхвърли 7% този месец, ЕЦБ отдавна твърди, че е възможно тя да падне 
под целевото равнище от 2%  през следващите години, тъй като не се очаква високите цени на енергията да се задържат 
дълго време. 
„Възможно е и средносрочната инфлация да не се върне към предпандемичното ниво от под 2%, но е по-вероятно, в 
зависимост от подходящо калибрираната парична политика, да се стабилизира около целта на ЕЦБ от 2%“, коментира 
той. 
„Трябва също така да сме напълно подготвени за нужната промяна на параметрите на паричната политика, ако шокът 
при цените на енергията и войната в Украйна доведат до значително влошаване на макроикономическите перспективи“, 
добави Лейн. 
ЕЦБ планира да прекрати покупките на облигации през третото тримесечие, което централната банка определя като 
предпоставка за увеличение на лихвите. Тя обаче не е поела ангажимент за увеличение на лихвените проценти, въпреки 
че голям брой централни банкери призовават за предприемане на подобен ход преди края на годината. 
Лейн обаче подчерта, че предвид несигурността, ЕЦБ трябва да запази „двустранна“ си опция, което означава, че 
следващият ход може да бъде или затягане, или разхлабване на паричната политика. 
„Сега, повече от всякога, е важно да запазим възможността за избор при провеждането на паричната политика“, каза той. 
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√ Германската промишленост опитва да намали зависимостта си от Китай 
Почти половината от германските промишлени компании зависят от доставката на важни компоненти от Китай, се 
посочва в проучване на мюнхенския институт "Ифо" (Ifo), цитирано от ДПА. В момента много от тях гледат с опасения на 
подобна зависимост, предава БТА. 
От тези компании почти всяка втора планира да намали вноса от Китай в бъдеще, заяви днес Лисандра Флах, директор на 
Центъра за международна икономика в "Ифо". 
Компаниите се стремят да диверсифицират източниците си на доставки, да намалят разходите и рисковете в логистиката, 
както и да се "въоръжат" срещу политическата несигурност, добави тя. 
Ако Германия рязко се отдели от китайската икономика, това ще наруши специфични ключови вериги за доставки, каза 
експертът от "Ифо" Андреас Баур. 
Германското правителство трябва да окаже натиска върху ЕС за бърза ратификация на търговското споразумение със 
страните от южноамериканския общ пазар (Меркосур - Mercosur) и за актуализиране на търговското споразумение с 
Мексико, заяви Флах.  
Преговорите на ЕС с Австралия и Индия също трябва да имат висок политически приоритет, добави директорката на 
Центъра за международна икономика в "Ифо". Това ще позволи на европейските компании да получат по-добър достъп 
до пазара в тези страни и да увеличат източниците си на доставки. 
Китай има важна, но в никакъв случай доминираща роля като доставчик и продажбен пазар за Германия, според 
мюнхенския институт. Въпреки това страната е зависима от Китай за някои промишлени стоки и суровини, подчерта 
Флах. 
Страните от ЕС трябва да действат възможно най-единно спрямо Пекин. Това ще е от ключово значение за бъдещите 
търговски отношения, заяви Баур.  
 
√ Петролът поевтиня преди срещата на страните членки на МАЕ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък преди срещата страните членки на Международната агенция 
по енергията (МАЕ), която идва след вчерашното решение на САЩ да освободят  милиони барели петрол от 
стратегическия си резерв, предаде Ройтерс. 
Към 9:25 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,04 долара, или 0,99% до 103,7 долара за барел, следвайки спад 
от 7% в четвъртък. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,23 долара, или 1,23%, до 99,05 долара за 
барел, като предходната сесия бе регистриран спад от 7%. 
Планираното освобождаване на запаси от САЩ бе причината за понижението в петък. И двата сорта вървят към 
седмичен спад на цената от 13%, които би бил най-големият от две години. 
Страните членки на Международната агенция по енергията (МАЕ) ще се срещнат в 15:00 часа българско време, за да 
решат дали да пуснат на пазара допълнителни барели суров петрол, след като на 1 март се споразумяха за 
освобождаването на 60 милиона барела. 
В четвъртък президентът на САЩ Джо Байдън обяви освобождаването на 1 милион барела петрол на ден в продължение 
на шест месеца, започвайки през май. Това е най-голямото в историята освобождаване от стратегическия резерв (SPR) на 
САЩ, като то възлиза на общо 180 милиона барела. 
Целта на този ход е компенсиране на нарушените доставки на петрол от Русия, която е засегната от западни санкции 
заради нахлуването й в Украйна. 
Цените на петрола обаче може отново да тръгнат нагоре, ако пускането на допълнителните барели бъде забавено или 
ако доставените обеми са по-малки от обещаното от Белия дом, казват от консултантската компания Eurasia Group. 
Търговците чакат да видят колко петрол ще се съгласят да освободят страните членки на МАЕ, но не очакват това да има 
много дългосрочен ефект върху пазара. 
„Досега всяко освобождаване на запаси от SPR е отнемало време, за да достигнат барелите до пазара, и имало слабо 
влияние върху цените“, посочиха анализатори на ANZ Research в бележка. 
Докато Байдън призова американските производители да увеличат производството, анализаторите на ANZ казаха, че 
мащабното освобождаване на запаси от SPR всъщност може да има обратен ефект и да обезкуражи производителите да 
увеличат добива. 
Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, 
известни като групата ОПЕК+, продължават да се придържат към плана си за добавяне на скромните 432 000 барела на 
ден към доставките през май, въпреки западния натиск върху Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да 
използват свободния си капацитет за допълнително усилване на производството. 
 
√ Светът се изправя пред бедност и икономическа стагнация, ако няма достъпна енергия 
Неуспехът да бъдат адресирани рисковете, свързани с достъпността на енергията, може да тласне големи части от света 
към бедност и да доведе до стагнация на световната икономика, заяви Министърът на енергетиката на Обединените 
арабски емирства а Сухаил Ал Мазруей. 
Покачващите се цени на енергията предизвикаха скокове на инфлацията по целия свят и рязко покачване на разходите за 
живот както в развитите, така и в развиващите се икономики. 
Говорейки пред Си Ен Би Си по време на Световната правителствена среща на върха в Дубай Ал Мазруей изрази 
загриженост, че фокус върху геополитиката и енергийната сигурност кара правителствата да пренебрегват дългосрочните 
последици от намаляването на достъпността на енергията. 
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Той каза, че лидерите на групата ОПЕК+ опитват да поддържат реда и да доставят ресурси на пазара с управляеми 
темпове, но предположи, че това става все по-трудно. 
„За да се случи това, имаме нужда от ресурси, и по-конкретно от финансови ресурси. Трябва да инвестираме и да 
отделим политиката от наличността на енергия и достъпността на енергията“, каза Ал Мазруей. 
„Опасявам се, че тъй като смесваме двете, можем да се окажем в ситуация, в която достъпността на енергията ще се 
превърне в проблем и това определено ще доведе до бедност и в крайна сметка до потенциална стагнация на 
световната икономика. Опитваме се, но не можем да носим вина за всичко – даваме всичко от себе си“, коментира той. 
Цените на петрола и газа се повишиха след инвазията на Русия в Украйна, но Ал Мазруей отбеляза, че преди това фокусът 
е бил върху устойчивостта и енергийният преход, които в съчетание със спада на търсенето поради пандемията COVID-19 
са довели до спад на цените до исторически ниски нива през 2020г. 
По това време ОПЕК+ по това отговори на създалата се ситуация с рекордни съкращения на производството. Ал Мазруей 
подчерта, че следващият проблем, който трябва да се реши след осигуряването на доставки, ще бъде осигуряването на 
достъпност. 
„Сигурен съм, че следващия проблем ще бъде достъпността на енергията и ресурсите. Ппродоволствената сигурност се 
превръща в проблем, а същото се случва и с промишлените стоки и минералите“, каза той. 
 
√ Над 10% от световната електроенергия през 2021 г. е била от слънце и вятър 
Слънчевите и вятърни централи са произвели за първи път съвместно над 10 на сто от световната електроенергия през 
2021 година. Това се посочва в доклад на мозъчния тръст "Ембър“ (Ember), публикуван днес и цитиран от Франс прес.  
Понастоящем 50 страни са постигнали това равнище, сред които за първи път миналата година са били Китай и Япония, 
сочи третият глобален преглед за електроенергията, изготвен от организацията, която е събрала данни за 2021 година от 
75 страни или 93 на сто от световното търсене.  
Нидерландия, Австралия и Виетнам са регистрирали най-бърз преход. При тях делът на слънчевите и вятърни източници 
на електроенергия е нараснал с 10 пункта през последните две години.  
Десет страни осигуряват една четвърт от електроенергията си от тези два ресурса, като сред тях са Дания с 52 на сто, 
Люксембург с 43 на сто и Уругвай с 47 на сто, предава БТА.  
Като цяло 38 на сто от електроенергията в света през 2021 година е произведена от декарбонизирани източници, 
включително ядрена енергия, като основната възобновяема енергия продължава да е хидроелектрическата – язовири.  
Въглищата обаче са генерирали 36 на сто електроенергия. "Ембър“ подчертава възстановяването в използването на този 
енергиен ресурс, който  е най-вреден за климата, под влиянието на бума в търсенето на електроенергия след 
пандемията от COVID-19.  
Фактически производството на въглищните електроцентрали е отчело безпрецедентен годишен растеж през 2021 година 
(+9 на сто), който е най-силният поне от 1985 година насам, както и рекорден обем на производството от 10 042 
тераватчаса.                                          
Ако към тях се добави и повишението с 1 на сто в използването на газ, то свързаните със сектора на електроенергията 
въглеродни емисии са достигнали нов връх миналата година, надвишавайки с 3 на сто рекордното равнище от 2018 
година.  
Това означава, че за да се ограничи глобалното затопляне до 1,5 по Целзий спрямо прединдустриалната ера, секторът на 
електроенергията трябва да се разпростре към нови приложения (транспорт, отопление) и да е изцяло декарбонизиран.  
Производството на електроенергия от вятърни и слънчеви източници е нараснало със 17 на сто през 2021 година и трябва 
да поддържа темп на растеж от 20 на сто до 2030 година, подчертава "Ембър“.  
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Двама шефове в ДАНС са руските шпиони 
в. Труд - Украинците прекаляват 
в. Телеграф - Деца чупят пръсти на кърваво левче 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Кого прокуратурата очаква да види на записи от къщата на министрите? 
в. 24 часа - Македония и оръжието за Украйна по-критични за властта от това у кого да е ключът за БНБ 
в. Труд - Най-ниската заплата 550 лв. след налози 
в. Труд - Превръщат в бухалка Европейската прокуратура 
в. Телеграф - Премиерът за полицейските акции: Няма ваши, няма наши, не ни е страх 
в. Телеграф - Над 100 лв. великденски бонус за пенсионерите 
 Водещи интервюта 
в. Сега - С видео разпита на Божков прокуратурата цели симулация 
в. 24 часа - Момчил Андреев, финансист: Управителят на БНБ е ключова фигура и струва" колкото няколко министри той е 
с дълъг мандат, автономност и има пряка линия с ЕЦБ 
в. Труд - Васка Бакларова, председател на УС на Съюз на стопанска инициатива, пред "Труд": Необходима е 
предвидимост в действията на правителството 
в. Телеграф - Шоуменът Венци Мартинов: Рачков ми даде леглото си в гримьорнаta 
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Водещи анализи 
в. Сега - Какво изнервя посланичката Елеонора М. 
в. Сега - 7 неудобни въпроса за грижата за украинските бежанци у нас 
в. Сега - Мегапроектът за батериите става все по-скандален 
в. 24 часа - Не, бурята на изток не отминава - 6 причини защо животът няма да е същият 
в. Труд - Война, газ и договори за милиарди 
в. Телеграф - Кървавото левче, не е кървавото кладенче 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- Свършват ли социалните облекченията с отпадането на противоепидемични мерки? Дискусия в студиото 
- Крие ли рискове отмяната на извънредната противеподемична COVID обстановка? Гост: депутатът от ГЕРБ проф. 

Асен Балтов 
- Готови ли са България и Северна Македония за нова страница в историята и кои са възможните компромиси? 

Погледът на историците 
- Tрябва ли България да изпрати военна помощ в Украйна? Коментар на бившия министър на отбраната Красимир 

Каракачанов 
Нова телевизия, „Здравей България” 

- Колко и кои са шпионите в ДАНС, вербувани от Руската федерация? Изнасяна ли е срещу заплащане секретна 
информация 

- Как държавата ни ще купува руски газ след указа на Владимир Путин плащанията да се извършват само в рубли 
- Трябва ли да бъде изпратена военна помощ на Украйна 
- Заместник-председателят на комисията по отбрана в парламента от „Продължаваме промяната“ Благовест Белев 

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

