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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Александър Пулев: Диалогът по предоговарянето на ПВУ ще започне след 15 март 
Разговорите по предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост ще започнат след 15 март. Това заяви в "Денят 
започва" служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев. Той изрази надежда, че България ще успее да 
вмъкне в плана процедура за възобновяеми енергийни източници, която да се финансира през Плана от инструмента 
REPowerEU. 
Над 10 200 малки и средни предприятия са проявили интерес към двете отворени процедури по Плана за възстановяване 
и устойчивост. Първите одобрени (над 900) се очаква да получат първите си плащания през март. 
"Планът за възстановяване и устойчивост е работещ инструмент, отворен е и работи ефективно. Заварихме една 
отворена процедура по Плана. За жалост, няколко седмици след отварянето имаше само 4 входирани инвестиционни 
предложения. Тъй като това не беше удовлетворително, предприехме кампания – обиколихме всички 28 области на 
страната и в края на годината имахме входиран интерес от над 10 200 малки и средни предприятия и две отворени 
процедури по Плана", каза Александър Пулев. 
В "Денят започва" служебният министър на иновациите и растежа констатира слаб интерес от страна на 48-ото Народно 
събрание към законопроектите по ПВУ. Служебното правителство има готовност да входира същите законопроекти след 
формирането на новото 49-о Народно събрание. 
"С Планът за възстановяване и устойчивост много се спекулира. Партиите не са излизали от предизборен режим. 
Освен че планът е важен от финансова гледна точка, той е много добър стимул за неглижирани досега реформи. 
Служебният кабинет си свърши задълженията. Ние наследихме много от проектозаконите на ниво заглавия, а 
успяхме да развием 18 проектозакона. Повечето от тях влязоха в парламента, за съжаление, интересът на 
депутатите към тях беше слаб. Очевидно това не беше приоритет – мисълта за хората и за бизнеса в тази кризисна 
ситуация", каза Пулев. 
Извън Плана за възстановяване и устойчивост бизнесът може да разчита и на други инструменти, тъй като вече са одобрени 
всички базови програми на ЕС по линия на структурните фондове, допълни Пулев. 
"Говорим за много програми и процедури по три основни направления – иновации, инвестиции в индустриални зони, 
кръгова икономика, дигитални хъбове, занаятчии – покриваме всички сектори, максимално голям брой бенефициенти. 
Обратната връзка от бизнеса е, че държавата продължава да работи", каза още той. 
Вчера в Министерството на иновациите и растежа беше сключено споразумение между Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ и Фонда на фондовете, което дава мандат на Фонда да управлява финансови 
инструменти по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 в размер на 1 262 732 093 лв. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ От днес партиите и коалициите могат да регистрират листите си 
От днес до 28 февруари партиите и коалициите могат да регистрират листите си с народни представители. 
Всеки български гражданин може да бъде издигнат като кандидатура стига да няма друго гражданство, навършил е 21 
години към изборните да не е поставен под запрещение. 
Представителите на въоръжените сили и службите за сигурност също не могат да влизат в листите за следващия парламент. 
Броят на кандидатите в една листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в изборния район, а независимите 
кандидати могат да бъдат предложени от инициативни комитети, но само в един многомандатен район, за разлика от 
партийните кандидати. 
 
√ Пазарът на труда вече се възстановява след кризата заради пандемията 
Пазарът на труда вече се възстановява след кризата заради пандемията - това забелязват компании за набор на персонал. 
Свободните позиции са с 66% повече спрямо декември месец. И с 2% повече спрямо същия период миналата година. 
Християн Петков, платформа за набор на персонал: "Официално трудният момент от пандемията за пазара на 
труда приключи. Няма индикации от работодатели в България за конкретни мерки за съкращаване на хора или за 
свиване на назначаването на хора". 
IT секторът остава сферата, в която има най-много обяви за работа. 
Християн Петков, платформа за набор на персонал: "63%, тоест почти 2/3 са в IT сектора". 
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Най-голямото увеличение обаче е в друг сектор - търговия и продажби. Моментната снимка сега показва, че ръстът е със 
74% или 4600 обяви повече спрямо края на миналата година. Повече хора се търсят и за работа в хотелите. В Банско 
например липсата на кадри е почти целогодишна. 
Иванка Банкова, мениджър "Продажби" в хотел в Банско: "Най-трудно се намират работници в домакинство и в 
кухнята. Хората излизат извън страната в търсене на по-добри условия". 
Или иначе казано повече пари. Ако търсенето на служители у нас се е увеличило, идва въпросът дали работодателите са 
готови да дадат повече за тях. 
Християн Петков, платформа за набор на персонал: "Редица работодатели са увеличили възнагражденията на 
своите служители - някои с 5, някои с 10, други с 15-20%, това са вече частни случаи, но имаше такива увеличения". 
Най-лесно работа се намира в големите градове. Във Видинско търсенето е трудно, от ухо на ухо и в Бюрото по труда. И 
изборът е между някои конкретни длъжности по програми за заетост. 
Виолета Генчева, Бюро по труда - Видин: "Счетоводител - оперативен, гладач, машинен оператор-шиене, шофьор 
платформа, автотенекеджиия, учител в детска градина и педагог". 
Хората, които управляват сайтовете за кариера, дори не следят градове като Видин. Казват, че макар в световен план да се 
говори за рецесия, у нас работният пазар е стабилен - не може да намери работа този, който не иска. 
 
√ Кои са най-търсените професии у нас през януари? 
В първия месец на 2023 година заявените от бизнеса работни места са с 2,3% повече в сравнение с януари 2022 г. 
Най-голяма необходимост от нови кадри имат работодателите от преработващата промишленост, държавното 
управление, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, образованието и административните и спомагателните 
дейности. 
Най-търсени на трудовия пазар през януари са служители, заети в сферата на персоналните услуги, машинни оператори, 
квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия, продавачи, шофьори, преподаватели. 
От януари Агенцията по заетостта изчислява равнището на безработица на база преброяването от 2021 година. Данните 
сочат, че безработицата в първия месец на 2023 година е 5,2%. Регистрираните безработни са близо 158 000 - с около 4000 
повече спрямо декември 2022 година. Работа през миналия месец са започнали около 12 000 души. 
 
БНР 
 
√ НСИ: Ръст с близо 20% на доходите и разходите на българите през последното тримесечие на 2022 г. 
Общите доходи на българските домакинства се увеличават през четвъртото тримесечие на 2022 г. с 19,1% спрямо същия 
период година по-рано при малко по-силно нарастване на разходите с 19,9%, показват резултати от проучването на 
Националния статистически институт (НСИ). 
Общият доход средно на лице от домакинство нараства през периода октомври - декември 2022 г. с 19,1% спрямо същото 
тримесечие на 2021 г., достигайки 2426 лева, като в същото време общите разходи се увеличават с 19,9% до 2259 лева. 
Най-висок относителен дял през четвъртото тримесечие на настоящата година имат доходите от работна заплата (52,2%), 
следвани от доходите от пенсии (35,6%) и тези от самостоятелна заетост (4,6%). Спрямо последното тримесечие на 2021 г. 
относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3,5 процентни пункта, делът на доходите от пенсии нараства 
с 4,3 пункта, а от самостоятелна заетост намалява с 0,3 на сто. 
В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват през четвъртото тримесечие до 1135 лева от 1267 лева 
година по-рано (повишение с 11,7%), доходите от пенсии се увеличават рязко до 865 от 637 лева (скок с 35,8%), тези от 
самостоятелна заетост нарастват до 111 от 100 лева (повишение с 10,7%), а доходите от социални обезщетения и помощи 
се увеличават до 51 от 46 лева (повишение с 11,0%). 
 

Структура на общия доход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 и 2022 г. 
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В същото време общите разходи средно на лице от домакинство нарстват през периода октомври - декември 2022 г. с 
19,9% спрямо същия период година по-рано, достигайки 2259 лева. 
Най-голям относителен дял през третото тримесечие отново заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (31,2%), 
следвани от жилищните разходи (17,7%), за данъци и социални осигуровки (11,8%) и за транспорт и съобщения (11,2%). 
Относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1,9 процентни пункта спрямо четвъртото 
тримесечие на 2021 г., делът на разходите за жилище намалява с 1,5 пункта, на разходите за свободно време, културен 
отдих и образование се повишава с 0,8 процентни пункта, докато делът на разходите за данъци и социални осигуровки 
намалява с 0,8 процентни пункта. 
Според НСИ през четвъртото тримесечие на изминалата година разходите за храна и безалкохолни напитки се увеичават 
спрямо година по-рано с цели 27,8% до 705 от 552 лева през последните три месеца на 2021 г., разходите за алкохолни 
напитки и цигари се повишават с 18,0% до 92 лева, за облекло и обувки - с 10,4% до 84 лева, разходите за жилище (вода, 
ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват с 10,6% до 400 лева спрямо 362 лева година по-рано. 
С 18,4% нарастват разходите за здравеопазване, достигайки 149 лева, докато разходите за транспорт и съобщения се 
повишават с 19% до 254 лева, за данъци и социални осигуровки се увеличават с 12,2% до 267 лева, а за свободно време, 
културен отдих и образования нарастват с 54,1% до 87 лева. 
Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през четвъртото 
тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година, отчита още НСИ. 
Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия (от 19,6 на 18,9 кг), като в същото време се увеличава 
потреблението на месни произведения (до 4,1 от 3,9 кг) и на зеленчуци (до 17,1 от 16,6 кг), докато при потреблението на 
кисело мляко, сирене и зрял фасул няма промяна. 
 

Структура на общия разход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 и 2022 г. 

 
 

√ НАП събра рекордните 5 млрд. лв. просрочени задължения за 2022 г. 
Над 5 милиарда лева просрочени задължения са събрани от Националната агенция за приходите миналата година. От там 
отчитат, че това е рекорден ръст в събираемостта на неплатените в срок данъци и осигурителни вноски.  
Събраните просрочия са с 30 % повече миналата година в сравнение с 2021 г., уточняват от НАП. Според тях по-високата 
събираемост се дължи "на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер 
публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от агенцията". 
При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на 
имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми, 
допълват от НАП.   
Над 348 милиона лева са просрочените задължения, събрани от приходната агенция миналата година, от изпълнители на 
обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. Благодарение на автоматизирана система на 
Министерството на финансите всички органи уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали 
изпълнителите на поръчките имат публични задължения. 
При наличие на задължения публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за 
погасяване на дълговете към фиска.  
 
√ Цветелина Пенева: Възможно е изборният ден отново да бъде много дълъг 
"Призоваваме да не се лишаваме от предимството на машинния протокол за последващ контрол" 
Интервю на Диана Янкулова с Цветелина Пенева в предаването ''Нещо повече'' 
"Възможно е изборният ден отново да бъде много дълъг". 
Това каза пред БНР Цветелина Пенева, председател на Обществения съвет към ЦИК. 
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Тя подчерта, че от съвета призовават да се използва изцяло функционалността на машините за гласуване и "да не се 
лишаваме от предимството на машинния протокол". По думите ѝ броенето на бюлетините ще се извършва от СИК и така 
ще се отчитат изборните резултати, но няма пречка машинният протокол да бъде отпечатван и прилаган към изборните 
книжа за последващ контрол, както няма пречка и данните от флаш паметите на машините да бъдат свалени и качени на 
сайта на ЦИК, както е правено досега на предходните избори, както и всички записи от видеонаблюдението да бъдат 
качени на сайта на ЦИК. 
"С промяната на Изборния кодекс има нови неща, които за първи път ще се осъществяват от държавните органи - не само 
ЦИК, но и държавната администрация. Имам предвид въвеждането на видеонаблюдение. Не става дума само за камерите. 
Техническото устройство не е ясно - говори се за телефони и таблети. Не е нормално месец и половина преди изборите 
обществото да не знае какво ще се случва след края на изборния ден. Как ще се случва? Колко време ще бъде необходимо, 
за да се покаже пред съответното записващо устройство всяка една бюлетина. Законът вменява да се излъчва онлайн - на 
платформа - процесът на броене на бюлетините. Каква ще бъде тази платформа? Ще може ли да се осъществи интернет 
връзка във всяка секция в страната? Това са въпроси, на които няма отговор. И ако няма осигурена интернет връзка по 
технически причини, мобилните оператори да нямат покритие на съответните изборни секции, това не е ли предпоставка 
за опорочаване на изборите?", каза Пенева в коментар на призива на Обществения съвет към ЦИК за сформиране на Борд 
за прозрачни избори. 
Идеята е да бъдат подпомогнати премиерът и служебното правителство в осигуряването на максимална прозрачност в 
подготовката на изборите. 
Предлага се в Гражданския борд да участват на доброволен принцип и по покана на правителството представители на 
организации, които имат опит като наблюдатели на предишни избори, както и експерти в лично качество. 
Друго предложение е служебният премиер да свиква публични заседания, на които да се канят и представители на 
институции като ЦИК, МВР, външното министерство, дирекция "ГРАО", СЕМ и "Информационно обслужване". 
По думите ѝ трябва да се каже честно пред обществото какво може да се направи и какво не може: 
"А не да се дава основа за спекулации на някои политически сили, които след това да използват технически 
несъвършенства, за да твърдят, че изборите не са били честни и прозрачни". 
Интервюто на Диана Янкулова с Цветелина Пенева в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Разбиха схема за измами, ощетила бизнесмени с 1,5-2 млн. лв. 
ГДБОП и полицията в Пловдив разбиха мащабна схема за измами, ощетила бизнесмени със сума между 1,5 млн. лв. и 2 
млн. лв., като има извършени арести. 
Установено е, че извършителите са се представяли за упълномощени хора от най-голямата интернет търсачка. Те събирали 
големи суми от бизнесмени в цялата страна, като им обещавали по-добро представяне и реклама в интернет. 
По престъпната група е работено близо година, а схемата станала ясна, след като ощетените разбрали, че са излъгани и са 
започнали да си искат парите обратно. 
Очаква се по-късно от прокуратурата и МВР да дадат повече информация. 
 
√ Елена Йончева: Необходим е меморандум за използването на "Пегас" 
Интервю на Диана Янкулова с Елена Йончева в предаването ''Нещо повече'' 
"Призоваваме за меморандум за използването на този софтуер и да има много ясно критерии за използването му... Но 
това не е поредният скандал. Подслушването на опоненти, използването на шпионски софтуери, днешни и бъдещи, е голям 
европейски проблем. Всяка власт, която се стреми да контролира опозиция и журналисти, винаги може да облече 
поругаването на нашите права в законови рамки. Виждали сме го не в една държава". 
Това каза пред БНР евродепутатът Елена Йончева във връзка с подслушването на журналисти и политици с израелски 
софтуер в Гърция.  
В Европейския парламент е сформирана комисия, която проучва мащабите на използването на Pegasus и сходните 
шпионски софтуери срещу политически опоненти, държавни глави, разследващи журналисти, част от която е Йончева.  
Скандалът с използването на софтуер, разработен от израелска компания, за подслушване на политици и 
журналисти избухна преди няколко месеца в Гърция. Евродепутатът Никос Андрулакис, който е и лидер на 
опозиционната ПАСОК, установи, че телефонът му е проследяван от края на 2021 г. от гръцката разузнавателна 
служба с помощта на програма, наречена Predator. Службата отговаря пряко пред премиера Кириакос Мицотакис – 
промяна, въведена през 2019 г. по негово настояване. След като се разбра за подслушването, директорът на 
разузнаването и началникът на кабинета на министър-председателя подадоха оставки.  
Първото публично оплакване от използването на израелския софтуер дойде по-рано през м.г. от гръцкия финансов 
журналист Танасис Кукакис, припомня БТА. Журналистическо разследване в Гърция твърди, че списъкът на 
проследяваните съдържа стотици имена, сред които тези на външния министър, министъра на развитието, 
собственик на медии, бизнесмени и др. Правителството на Гърция не признава да използва Predator. Това е поредният 
случай на подслушване на политици и журналисти след скандала, свързан със софтуера Pegasus, разработен от 
израелската компания NSO Group. През 2021 г., в резултат на международно журналистическо разследване, стана 
известно, че хиляди политици, активисти и медии от целия свят са били проследявани с израелския софтуер от 2016 
г. В България и Кипър има компании, част от групата, разработила Pegasus, които създават и продават подобни 
програми.  
В предаването "Нещо повече" Елена Йончева коментира и темата със списъка "Магнитски":  

https://bnr.bg/post/101780930/cvetelina-peneva-vazmojno-e-izborniat-den-otnovo-da-bade-mnogo-dalag
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"Ако нашите американски приятели искат да имат доверието на българските граждани, трябва да предоставят на 
българската прокуратура съответните документи и доказателства, иначе остава неприятното усещане за използването на 
списъка за политически и икономически цели".  
Според нея БСП вече е партия с антидемократични методи на управление, където не се позволяват различно мнение и 
различни позиции.  
"Така БСП отблъсква симпатизанти и не привлича нови".  
Интервюто на Диана Янкулова с Елена Йончева в предаването "Нещо повече" можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Зеленски изключи отстъпването на територия при мирна сделка с Русия 
Украинският президент Володимир Зеленски изключи отстъпването на територия от страната му в рамките на потенциална 
мирна сделка с Русия. 
В интервю за Би Би Си за първата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна Зеленски предупреди, че 
отстъпването на земя ще означава Русия "да продължава да се завръща", докато предоставянето на оръжия от Запада би 
приближило мира. Той допълни, че прогнозираната пролетна офанзива на руската армия вече е започнала. 
Зеленски обаче е убеден, че украинските сили могат да продължават да се съпротивляват на настъплението на Русия и да 
успеят от своя страна да започнат контраофанзива, повтаряйки призивите си за повече военна помощ от Запада. 
"Разбира се, че модерните оръжия ускоряват постигането на мир. Оръжията са единствения език, който Русия разбира“, 
посочи украинският президент пред Би Би Си. 
Володимир Зеленски обърна внимание и на заплахата на лидера на Беларус Александър Лукашенко да води война редом 
с руските войски от своята територия, ако дори и един украински войник пресече границата. Той изрази надежда, че 
Беларус няма да се присъедини към войната, но изтъкна, че да се позволи на Русия отново да използва Беларус като 
плацдарм за нападение би било огромна грешка. 
 
√ ЕБВР: Растящите търговски потоци към съседите на Русия могат да са знак, че се избягват санкциите 
Процъфтяващите търговски потоци със съседите на Русия могат да са знак, че санкциите, наложени на Москва заради 
войната ѝ в Украйна, се избягват, според Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), предаде Блумбърг. 
САЩ и Европейският съюз наложиха търговски ограничения на почти всеки сектор на руската икономика, блокирайки вноса 
на всичко - от луксозни стоки до компютърни чипове и суровини, които могат да се използват за създаване на оръжия и 
захранване на военната машина на президента Владимир Путин. 
Германският износ за Русия спадна до 38% от май до юли 2022 г. спрямо средната стойност за същия период между 2017 
г. и 2019 г. Но в същото време германският експорт почти се удвои за Армения и нарасна повече от три пъти за Киргизстан 
– тенденция, наблюдавана и в търговските потоци към Кавказ и централна Азия от САЩ, Обединеното кралство и други 
държави от ЕС, съобщи ЕБВР в четвъртък. 
"Това може да е свързано с нарушаване на санкциите", каза Беата Яворчик, главен икономист на ЕБВР. Тя добави, че след  
спад от 30% на годишна база през 2022 г. икономиката на Украйна ще се стабилизира тази година. 
ЕС е готов да приеме десети пакет от санкции следващата седмица в навечерието на първата годишнина от руското 
нахлуване в Украйна. Като част от пакета, лидерите на блока искат да принудят банките да отчитат активи, свързани с 
централната банка на Русия, като същевременно бъдат наложени нови забрани, свързани с търговията на стоки и 
технологичен контрол на обща стойност от 11 млрд. евро. 
Въпреки че няма общо ембарго за всички стоки и търговията със съседите на Русия не е ограничена, големи промени в 
търговските потоци са очевидни. Според Яворчик това може да се дължи на компании, които искат да избегнат надлежната 
проверка на контрагентите. Някои компании също така могат да имат проблеми с обработката на плащания, каза тя. 
 

 

https://bnr.bg/post/101780959/elena-ioncheva-neobhodim-e-memorandum-za-izpolzvaneto-na-pegas
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Армения, Киргизстан и Казахстан са в митнически съюз с Русия и Беларус като членове на Евразийския икономически съюз 
- водения от Москва конкурент на ЕС. С оглед на това няма пречки стоките, изнасяни за тези страни, да бъдат пренасочени 
към Русия от търговците, отбелязва Блумбърг. 
Износът за Русия от нейните партньори от Евразийския икономически съюз скочи миналата година, както и продажбите от 
Турция за Русия. Някои от артикулите, пресичащи границата, повдигнаха подозрение, че Русия прибягва до креативни 
мерки, за да се сдобие с артикули с двойна употреба за създаване на оръжия като танкове и крилати ракети. 
Миналата година европейски служители казаха, че са видели да се появяват в руско военно оборудване части от 
хладилници, перални машини и дори помпи за кърма след скок в износа на тези продукти за страни от региона на Кавказ 
и Централна Азия. 
Премиерът на членката на ЕС и НАТО Латвия, Крисянис Каринс, призова по-рано този месец за налагане на репресии срещу 
всеки, който се опитва да заобиколи санкциите. 
"Мисля, че е много важно да разгледаме вратичките", каза той на 3-ти февруари. "Изглежда съвсем ясно, че търговците 
намират начини да търгуват законно стоки, например с Турция, Казахстан или Армения, които след това се изпращат за 
Русия, защото тези страните не се придържат към режима на санкции", добави той. 
 
√ Очаква се ръст на петролните и газови инвестиции в Норвегия през тази година 
Норвежките петролни и газови компании рязко повишиха инвестиционните си прогнози за 2023 г., след като предложиха 
повече от дузина нови проекти в края на миналата година, показа проучване на статистическата служба на страната (SSB), 
цитирано от Ройтерс. 
Най-големият бизнес сектор в страната сега очаква да инвестира 187,8 милиарда норвежки крони (около 18,407 млрд. 
долара) през 2023 г. спрямо прогнозата от 149,7 милиарда, направена през ноември, каза SSB. 
Инвестициите за следващата година се очаква да бъдат 178,6 милиарда крони (около 17,511 млрд. долара), показа 
първоначалната оценка за 2024 г. 
Петролните компании побързаха да представят нови проекти до края на 2022 г., когато изтекоха временните данъчни 
стимули на Норвегия, които бяха одобрени от парламента на страната през 2020 г. в подкрепа на офшорни инвестиции, 
отбелязва Ройтерс. 
Тези планове включват проекта AKRBP на Aker BP за разработване на проекта Yggdrasil, по-рано наричан NOAKA, на 
стойност над 10 милиарда долара инвестиции. 
Разходите за нови офшорни находища се включват в проучването само когато компаниите представят на властите планове 
за развитие и експлоатация. 
Все още проектите трябва да бъдат официално одобрени от правителството, а в много случаи и от парламента на Норвегия, 
но не се очаква това да представлява заплаха за плановете. 
 
√ Риши Сунак пристигна в Северна Ирландия за разговори с партиите 
Британският премиер Риши Сунак пристигна в Северна Ирландия за разговори с политическите партии в Стормонт. Това 
става на фона на спекулации, че Великобритания и ЕС са пред постигането на споразумение по Протокола за Северна 
Ирландия. 
Риши Сунак посети за последен път Северна Ирландия през декември, когато се срещна с партиите, за да обсъди спорните 
търговски договорености за провинцията след Брекзит. Има информация, че днес той отново ще разговаря с ръководствата 
на партиите в Белфаст. 
Протоколът за Северна Ирландия бе договорен, за да се гарантира свободното движение на стоки през ирландската 
сухопътна граница след Брекзит. Поради възникналите проблеми обаче Обединеното кралство и ЕС водят продължителни 
преговори за извършване на промени в начина, по който функционира този механизъм. 
Говорител на премиера заяви: 
"Докато преговорите с ЕС продължават, министрите продължават да се ангажират със съответните заинтересовани страни, 
за да гарантират, че всяко решение отстранява практическите проблеми на място, отговаря на нашите всеобхватни цели и 
защитава мястото на Северна Ирландия във вътрешния пазар на Обединеното кралство". 
Ирландският вицепремиер Михол Мартин каза, че е "изградено доверие" между британските и европейските 
преговарящи за Протокола. 
Има също информация, че днес в Брюксел ще има среща на министъра за Северна Ирландия Крис Хийтън-Харис и външния 
министър Джеймс Клевърли с главния преговарящ от ЕС Марош Шефчович. 
 
√ По-рязко забавяне на британската годишна инфлация през януари до 10,1% 
Инфлацията на потребителските цени във Великобритания се понижи през януари за трети пореден месец, достигайки на 
годишна база четиримесечно дъно от 10,1%, показват последните данни на британската официална статистика ONS. 
Индексът на потребителските цени (CPI) спадна през януари с 0,6% спрямо декември 2022 г., като това е първото 
понижение в рамките на година и най-солиден спад на месечна база от януари 2019 г. насам. 
Спрямо година по-рано потребителската инфлация се забави през януари до 10,1% от 10,5% в края на изминалата година, 
докато осредните прогнози бях за по-умерено понижение до 10,3% Това представлява забавяне на инфлацията за трети 
пореден месец до най-ниско ниво от септември 2022 г. и след като през миналия октомври достигна връх от 11,1% - най-
високо ниво от октомври 1981 г. насам. 
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Графика на индекса на потребителски цени (CPI) на годишна база 

 
 
Най-големият принос за понижението се дължи на намаляващите транспортни цени (особено в пътническия транспорт и 
на цените на моторните горива), както и при ресторантите и хотелите, докато покачващите се цени на алкохолните напитки 
и тютюневите изделия оказват най-голям частично компенсиращ възходящ принос за инфлацията. 
Основната инфлация (основния CPI индекс, изключващ цените на енергията, храните, алкохола и тютюневите изделия), 
която редица икономисти считат за по-добър ориентир за базовите инфлационни тенденции, спадна през януари с 0,9% 
спрямо декември, когато нарасна с 0,5%. На годишна база основната инфлация във Великобритания се забави също по-
рязко от очакваното до 5,8% от 6,3% в края на 2022 г. 
Януарските инфлационни данни потвърждават прогнозите на Английската централната банка от по-но този месец, когато 
тя заяви, че вижда признаци за преодоляване на пика на потребителските цени. Днешните данни предполагат, че АЦБ е 
близо до момента на прекратяване на поредицата от повишения на лихвените проценти, въпреки че се очаква още едно 
затягане на лихвите на заседанието на централната банка през следващия месец. 
"Въпреки че всеки спад на инфлацията е добре дошъл, борбата далеч не е приключила", коментира финансовият министър 
Джеръми Хънт, предаде Ройтерс. 
"Високата инфлация задушава растежа и причинява болка на семействата и бизнеса – ето защо трябва да се придържаме 
към плана за намаляване наполовина на инфлацията тази година, намаляване на дълга и растеж на икономиката", добави 
той. 
 
√ Забавяне на годишната инфлация в САЩ до 6,4% през януари 
Растежът на потребителските цени в САЩ на годишна база се забави през януари до 6,4%, достигайки най-ниско ниво от 
октомври 2021 г., показват последните данни на Департамента по труда. Това е пореден сигнал, че американската 
инфлация отслабва трайно от пика от 9,1%, достигнат през юни 2022 г., и знак, че Федералният резерв ще остане на пътя 
на по-скромно повишаване на лихвите. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се повиши през януари с 0,5% спрямо декември 2022 г., когато се повиши с 
0,1%, докато очакванията бяха за задържането ѝ нивата от предходния месец (0,0%). 
Спрямо година по-рано (януари 2022 г.) американската потребителска инфлация се забави слабо до 6,4% от 6,5% в края 
миналата година. Въпреки че очакванията бяха за по-рязко отслабване на инфлацията до 6,2 на сто, януарската инфлация 
е най-ниската на годишна база от далечния октомври 2021 г. 
Годишната инфлация се забави за седми пореден месец, след като през юни 2022 г. тя скочи до 40-годишен връх от 9,1% 
(най-висока инфлация от ноември 1981 г. насам). 
 

Графика на индекса на потребителските цени (CPI) на САЩ 
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В същото време основната инфлация (изключвайки волатилните цени на храните и на енергията) нарасна през януари с 
0,4% спрямо декември 2022 г., като на годишна база се забави до 5,6% от 5,7% месец по-рано, достигайки най-ниски ниво 
от декември 2021 г. През септември 2022 г. основната инфлация в САЩ скочи с 6,6%, отбелязвайки най-високо ниво от 
август 1982 г. насам. 
Забавяне на инфлацията през декември се дължи на по-слабото нарастване на цените на храните (с 10,1% спрямо 10,4% 
през декември), докато разходите за употребявани автомобили и камиони продължават да намаляват (спад на годишна 
база с 11,6% след понижение с 8,8% месец по-рано). 
За разлика от това, разходите за подслон се увеличават (до 7,9% от 7,5%), както и енергийните цени (повишение с 8,7% от 
7,3% през декември), като цените на бензина се повишават с 1,5%, обръщайки спада с 1,5% през декември. От друга страна 
мазутът поскъпва с 27,7% след ръст с 41,5% месец по-рано, докато растежът на цените на електроенергията се забавя до 
11,9% от 14,3% в края на 2022 г. 
Умереният ценови натиск отразява по-строгата парична/лихвена политика, която оказва влияние върху търсенето, както и 
подобрените вериги на доставки. Но ще мине известно време, преди инфлацията да се върне обратно към целевото ниво 
на Фед от 2%. 
Централната банка на САЩ вече повиши своя лихвен процент с общо 450 базисни пункта от миналия март насам от почти 
нулево ниво до диапазона между 4,50% и 4,75%, като по-голямата част от увеличенията бяха осъществени между май и 
декември 2022 г. Икономистите смятат, че Федералният резерв може да вдигне лихвената си ставка над прогнозирания от 
Фед през декември връх от 5,1% и да го задържи там за известно време. 
 
3e-news.net 
 
√ България и Гърция проучват дали е възможно да се изгради петролопровод между Бургас и Александруполис 
В Атина бяха подписани меморандуми за сътрудничество между България и Гърция за проучване на възможността за 
изграждане на петролопровод от Александруполис до Бургас, както и за гарантирането на газовите доставки и 
съхраняването на природен газ. Това съобщиха международните агенции след вчерашното посещение на президента 
Румен Радев в южната ни съседка. 
Изграждането на петролопровод между Александруполис и Бургас ще осигури реална диверсификация и алтернативни 
доставки на нефт за най-голямата рафинерия на Балканите, както и за региона на Черно море. Това заяви президентът 
Румен Радев вчера, цитиран от БТА. Българският държавен глава и министър-председателят Кириакос Мицотакис 
проведоха среща, след което участваха в церемония по подписването на двустранни меморандуми между България и 
Гърция за сътрудничество в проучването на възможността за изграждане на петролопровод от Александруполис до Бургас, 
както и за сътрудничество по въпросите на гарантирането на газовите доставки и съхраняването на природен газ. 
В българската делегация, водена от президента Румен Радев, бяха заместник министър-председателят по икономическите 
политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и министърът на енергетиката Росен Христов. 
„Подписаните енергийни споразумения са поредна крачка в задълбочаването на стратегическото партньорство между 
България и Гърция, основано на общи интереси, взаимно доверие и споделени европейски ценности“, посочи Румен 
Радев. Обща бе позицията, че политическата воля на най-високо равнище в България и Гърция е фактор за търсенето на 
съвместни практически решения в дух на солидарност на проблемите със сигурността на енергийните доставки, сериозно 
нарушени вследствие на войната на Русия срещу Украйна. 
По идентичен начин стои и въпросът за осигуряването на достъп до гръцките терминали за втечнен газ и до съхраняването 
на природния газ в газохранилището в Чирен, крайно необходим за развитието на икономиките на България и Гърция. 
Подписаните вчера документи имат голямо значение за цяла Европа и показват какво могат да постигнат заедно две страни 
членки на Европейския съюз, обединени от принципите на добросъседството и европейските ценности, подчертаха още 
Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Двамата отбелязаха и значението на гарантирането на надеждна икономическа, 
транспортна и енергийна свързаност между България и Гърция за изграждането на надеждни вериги за доставки по оста 
Север-Юг в условията на задълбочаващ се военен конфликт в непосредствено съседство. 
Румен Радев изрази признателността си за визионерството на министър-председателя Кириакос Мицотакис за развитието 
на двустранните отношения между Гърция и България през последните години, както и за проявената солидарност и 
оказаната подкрепа от страна на Гърция след спирането на руските доставки на природен газ през април 2022 г. 
Обща бе и позицията, че България и Гърция са пример и имат ключова роля за утвърждаването на сигурността, 
стабилността и добросъседството в целия регион на Югоизточна Европа, а подписаните вчера споразумения променят 
енергийната карта на Югоизточна Европа. 
Припомняме, че за първи път въпросът за рестартиране на проекта бе повдигнат миналата година от българското 
правителство, след като се заговори за санкции върху руския петрол. Изграждането на проекта бе договорено преди 15 
години между Русия, Гърция и България по времето на президента Георги Първанов. Тогава бе обявен и "голям шлем" за 
България от три енергийни проекта - АЕЦ "Белене", газопровода "Южен поток" и "Бургас - Александруполис". Тогава 
специално руския президент Владимир Путин бе на посещение у нас. 
Засега трасето на петролопровода Бургас - Александруполис е предвидено да бъде с обща дължина 280 км, от които на 
територията на България да минават 155 км - през Камено, Бургас, Средец, Болярово, Елхово, Тополовград и Свиленград. 
Крайната точка на пресичане на българо-гръцката граница е  между с. Генералово и с. Капитан Андреево. Първоначално 
общата стойност на българския дял от петролопровода се оценява на 227 млн. евро. Предвидено е петролопроводът да 



9 

 

бъде с първоначален дебит от 35 млн. тона петрол годишно и с възможност за увеличаване до 50 млн. тона петрол на 
година.  
Хронология на събитията, свързани с проекта по изграждане на петролопровода: 
На 16 септември 1994 г. в Москва, Русия, са подписани Протоколите за намеренията за изграждането на петролопровода, 
като България е включена в тристранно споразумение с Русия и Гърция - първа фаза от по-широк рамков договор за 
транзитен пренос на суров петрол от Новоросийск до Гърция. 
На 1 ноември 2002 г. в Атина, Гърция, министър-председателите на България и Гърция Симеон Сакскобургготски и Костас 
Симитис постигат политическо решение  за равностойно участие на България, Гърция и Русия при изграждането на 
петролопровода. 
На 27 май 2006 г. в София се провежда заседание на Тристранния работен комитет по проекта за изграждане на 
петролопровода. Това е първата официална среща на представителите на трите страни, след подписването на тристранния 
меморандум за сътрудничество между правителствата на  България, Гърция и Русия за изграждане на петролопровода на 
12 април 2005 година. На 1 юни 2006 г. с Решение на Министерския съвет е прието, че "Проектна компания Нефтопровод 
Бургас - Александруполис-БГ" АД ще представлява България в Международната проектна компания, която ще бъде 
създадена за реализирането на петролопровода. Проектната компания е съвместно дружество на "Универсален терминал 
Бургас" АД, който има 75 процента от капитала, и "Булгаргаз" - 25 процента. На 7 февруари 2007 г. в Бургас е подписано 
тристранно Междудържавното споразумение от България, Русия и Гърция за сътрудничество за изграждане и 
експлоатация на петролопровода Бургас-Александруполис. На 15 март 2007 г. в Атина, Гърция, е подписано Споразумение 
за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис от министъра на 
промишлеността и енергетиката на Русия Виктор Христенко, министъра на развитието на Гърция Димитрис Сюфас и 
министъра на регионалното развитие на България Асен Гагаузов. На 15 май 2007 г. в Атина, Гърция, са положени основите 
на петролопровода Бургас-Александруполис, в присъствието на президентите на Русия и Гърция Владимир Путин и 
Каролос Папуляс, както и на министър-председателите на  Гърция и на България Константинос Караманлис и Сергей 
Станишев. На 23 май 2007 г. Държавната дума на Русия (долна камара на парламента) ратифицира Споразумението между 
Русия, България и Гърция за сътрудничество при строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас-
Александруполис. На 30 май 2007 г. Народното събрание на България ратифицира споразумението.  
На 11 януари 2008 г. в Атина, Гърция, е парафирано Тристранно споразумение за учредяване на Международна проектна 
компания за строежа на петролопровода Бургас-Александруполис от представители на енергийни компании от трите 
страни.  
На 16 януари 2009 г. с решение 21 на Министерския съвет петролопроводът Бургас-Александруполис е определен за обект 
с национално значение. На 7 декември 2011 г. Министерският съвет приема решение за прекратяване на участието на 
България в тристранното споразумение между правителствата на Русия, България и Гърция за сътрудничество в 
строителството и експлоатацията на петролопровода "Бургас - Александруполис", сключено на 15 март 2007 година. 
България предлага тристранното междуправителствено споразумение за петролопровода да бъде прекратено по взаимно 
съгласие. Ако не се постигне такава договорка, българската страна ще се оттегли самостоятелно след изтичането на 12 
месеца. Решението е взето във връзка със заключенията, направени през първия етап на работата на Международната 
проектна компания - фазата на разработка на проекта. Съгласно анализите, петролопроводът не може да бъде реализиран 
при условията, уговорени в сключеното през 2007 г. споразумение. На 12 март 2013 г. Народното събрание приема Закон 
за денонсиране на Споразумението между Русия, България и Гърция за сътрудничество в строителството и експлоатацията 
на петролопровода Бургас - Александруполис, ратифицирано със закон от Народното събрание на 30 май 2007 година. 
На 2 август 2017 г. Министерският съвет приема решение, с което министърът на енергетиката ще упражнява правата на 
държавата като едноличен собственик на капитала на "Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" ЕАД 
- София. 
 
√ Фондът на фондовете ще управлява над 1,26 млрд. лв. финансови инструменти по новата програма 
Конкурентоспособност 
С поне 8 финансови инструмента ще бъдат подкрепяни българските предприемачи до 2029 г. 
На 16 февруари в Министерството на иновациите и растежа беше сключено споразумение между Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“, като управляващ орган по Програма „Конкурентоспособност и иновации 
в предприятията“ 2021-2027, и Фонд мениджър на финансови инструменти (Фонд на фондовете – ФнФ). Документът дава 
мандат на ФнФ да управлява финансови инструменти по програмата в размер на 1 262 732 093 лв. 
Предвидените за изпълнение най-малко 8 финансови инструмента ще подкрепят българския бизнес в две основни 
приоритетни области: 
1.   Иновации и растеж, където ще бъдат реализирани два дългови и четири дялови инструмента за инвестиране в 
разработване на иновации, стартиращи предприятия, внедряване и разработване на дигитални решения, оборотни 
средства, средства за закупуване на оборудване. Общата им стойност е близо 698 млн. лв. 
2.   Кръгова икономика, където ще се реализират само дългови инструменти (заеми и гаранции) – един за енергийна 
ефективност и един кръговата икономика (подкрепа в областта на проектирането на продуктите, производствените 
процеси и управлението на отпадъци). Общата им стойност е близо 564 млн. лв. 
Новият елемент в изпълнението на финансовите инструменти в настоящия програмен период е, че част от тях ще се 
реализират в комбинация с безвъзмездни средства, като по този начин се очаква ресурсът да отговоря максимално на 
нуждите на предприятията. Така например от сумата, обект на това споразумение, около 262 млн. лв. ще бъдат 
инвестирани като безвъзмездни средства. 
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По този начин МИР гарантира значителен ресурс и за рискови инвестиции в България през следващите поне 5 години, след 
като през месец декември 2022 г. подписа подобно споразумение и с Европейския инвестиционен фонд за изпълнение на 
дялови инструменти на стойност близо 360 млн. лева. 
И двете страни по споразумението са част от структурата на Министерството на иновациите и растежа, добавят оттам. 
 
√ Министерството на иновациите и растежа стартира издаването на Стартъп виза 
МИР отваря кандидатстването два месеца предсрочно и подчертава приноса на BESCO за ускоряването на процеса, 
отнел на България над 5 години 
Министерството на иновациите и растежа (МИР) започва процеса по издаването на удостоверение за високотехнологичен 
и иновативен проект или т.нар. Стартъп виза. 
Подаване на документите и кандидатстване може да се направи през платформата СУНИ (Система за управление на 
национални инвестиции) на адрес -  , https://enims.egov.bg/en посредством електронен подпис. 
По новата административна услуга се предвижда да могат да кандидатстват чужди граждани (извън Европейския съюз), 
които искат да стартират иновативни бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и 
развойна дейност. МИР ускори подготовката за издаването, като вместо планирания 6-месечен срок за публикуване на 
условията за кандидатстване, кандидатстването се отваря 2 месеца предсрочно. 
Попълва се въпросник, в който предприемачът трябва да отбележи каква е неговата компания, идея, към кои пазари е 
насочен, има ли вече инвеститор, патенти, клиенти и др. След преглед на документите и оценка на проекта от Експертен 
съвет, включващ представители на държавата, научната общност и бизнеса, ще бъде издавано удостоверение за 
високотехнологичен или иновативен проект. Неговата валидност е 1 година, но може да бъде удължавано след това до 2 
години допълнително. 
„МИР заработи и за предприемачите. След 5 години усилия, България вече има Стартъп виза. Като всички европейски 
развити страни. Това ще позволи инвеститори извън ЕС да развиват високи технологии в България, да наемат български 
таланти и да създават работни места“, коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод 
стартирането на процедурата. 
Издаването на Стартъп виза се основава на Закона за чужденците в Република България, както и на разработената от МИР 
Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен или 
иновативен проект. Припомняме, че Наредбата е приета с Постановление № 318 на Министерския съвет от 7 октомври 
2022 г. 
Удостоверението e официален документ, който дава възможност за издаване на разрешение за продължително 
пребиваване на чужденци, които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес у нас. 
До 7 октомври 2022 г. България беше единствената страна от ЕС без установен правен ред за издаване на Стартъп виза, 
като усилия в тази посока са правени над 5 години. МИР подчертава приноса на Българската стартъп асоциация BESCO в 
подготовката и успешното въвеждане на Стартъп визата у нас. 
Информация на български и английски език за кандидатстването за Стартъп виза е публикувана на сайта на 
Министерството на иновациите и растежа: 
https://www.mig.government.bg/predstoyasthi-sabitiya/mir-sthe-izdava-startup-visa-za-visokotehnologichni-i-inovativni-
proekti/ (BG) 
https://www.mig.government.bg/all-news/upcoming-events/the-ministry-of-innovation-and-growth-will-issue-startup-visa-for-
high-tech-and-innovative-projects/?lang=en (EN) 
 
√ Столична община се отказва да продължи проекта за спорния завод за RDF по Програма "Околна среда". Край ли е на 
сагата или ново начало? 
Администрацията има амбицията да търси финансиране от Модернизационния фонд или REPowerEU 
Спорният завод за отпадъци на София, който да оползотворява RDF горивото след преработката на отпадъците като краен 
продукт няма да се финансира по оперативна програма „Околна среда“. Това съобщиха на пресконференция вчера 
министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. 
Столична община беше наясно с рисковете за изпълнение, които крие забавянето на проекта, но забавяше решението да 
се откаже окончателно от проекта. Невъзможно е проектът да се изпълни и разплати по старата програма, защото срокът 
за допустимост на разходите е до 31 декември 2023 година. Това се случва и по-малко от месец след като Върховният 
административен съд окончателно отмени резултатите от търга за мегапроекта на София от 292 млн. лева. 
Но край или ново начало търси администрацията за реализиране на спорния проект от екологична гледна точка, който 
Столична община определя като стратегически важен за решаване на проблемите с отпадъците на София. Общината ще 
търси алтернативи за реализирането на проекта, който е напълно готов и изключително важен за общината, защото 
осигурява възможност за диверсификация на горивото на Топлофикация София, която в момента използва газ, уточни 
заместник-кметът Десислава Билева. 
Ще се търсят варианти за финансиране на проекта от Модернизационния фонд или от фондовете по REPowerEU и 
Националния план за възстановяване и устойчивост като част от него като дори може да се осигури 100% финансиране за 
разлика от програма „Околна среда“, която осигуряваше 53%, а останалите са заем от ЕИБ, допълни Билева пред 
журналисти. Според нея проектът има и сериозна степен на одобрение от Европейската комисия и решението в никакъв 
случай не е свързано с факта, че Комисията не иска да го финансира, коментира тя. 
Със сигурност е необходимо временно решение и това е оползотворяването на отпадъците от циментовите заводи като 
трябва 180 000 тона RDF гориво да се продаде. Девня цимент вече купува 80 000 тона, а на 6 март 100 000 тона ще бъдат 

https://enims.egov.bg/en
https://3e-news.net/bg/a/view/41356/ministerstvoto-na-inovaciite-i-rasteja-startira-izdavaneto-na-startyp-viza#top
https://3e-news.net/bg/a/view/41356/ministerstvoto-na-inovaciite-i-rasteja-startira-izdavaneto-na-startyp-viza#top
https://3e-news.net/bg/a/view/41356/ministerstvoto-na-inovaciite-i-rasteja-startira-izdavaneto-na-startyp-viza#bottom
https://3e-news.net/bg/a/view/41356/ministerstvoto-na-inovaciite-i-rasteja-startira-izdavaneto-na-startyp-viza#bottom
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продадени на Холсим. Но това трябва да е временното решение, защото те са икономически играчи днес искат 10, утре 
100, в момента купуват RDF горивото за 160 лева на тон, коментира Билева. Кметът Йорданка Фандъкова сподели, че ще 
работят по проектиране на специална жп линия, за да може по най-екологичен начин горивото да бъде транспортирано 
до циментовите заводи. 
Най-важната задача на София остава да подобри механизма за разделно събиране на отпадъци като увеличи мобилните 
пунктове за събиране на отпадъци и разшири обхвата на т.н зелени острови (индивидуални контейнери за един или 
няколко жилищни блока). Но сами виждаме, че отпадъците в София се увеличават и все по-неконтролирано са извън 
регламентираните контейнери. 
Програма „Околна среда“ беше отделила 177 млн. лева, ние сме дали 40% аванс и тези 70 млн. лева авансово плащане са 
налични по сметката на Столична община от 2018 година, съобщи на събитието министърът на екологията Росица 
Карамфилова. Екоминистърът подчерта, че ще работят част от тези средства да бъдат за София. Но става дума за правилно 
планиране и подходи за разрешаване на този сериозен проблем. Управляващият орган на програмата повече от четири 
години се опитва да е партньори за изпълнение на проекта, но по зависещи или независещи причини от община, проектът 
не се реализира макар да е във висока степен на готовност. Оттук нататък Министерството на околната среда ще е 
изправено пред сериозно предизвикателство, каза министърът на околната среда и водите.  
През 2021 г. рискът за изпълнение се покачва и започват превантивни действия да не се допусне загуба на средства, 
подчерта екоминистърът. През 2022 г. е направен сериозен риск анализ с определяне на възможните хипотези дори при 
сключен договор между изпълнител и Столична община. Средствата по оперативната програма са наддоговорени, за да 
се намали риска от загуба на средства.  
Карамфилова посочи, че 30 млн. лева ще бъдат пренасочени за индексиране на договори поради високата инфлация. 
Посочи за пример ВиК инфраструктурните проекти, които също са с висока степен на риск поради забавяне на 
изпълнителите поради завишени цени на материалите 
Ще продължат да се водят преговори Столична община да задържи авансовото плащане от 70 млн. лева и да го използва 
за допълнителни проекти, обсъждано е например да се проучи възможността да се подсили капацитета на Столичен 
инспекторат. 
Задачата е трудна, призна министърът. Още утре Управляващият орган на оперативната програма ще започне преговори с 
ЕК да измени ОП „Околна среда“, което ще бъде изключително труден процес. Преговорите са не само средствата по 
проекта от програмата да се използват и за други дейности и проекти, но и да не бъде наложена т.н плоска финансова 
корекция, която може да бъде милиони. Екипът на програмата ще води преговори с Европейската комисия, за да няма 
финансова корекция поради неизпълнението на проекта, който представлява 1/3 от ресурса за сектор отпадъци по 
програмата.  Министърът обаче не коментира какъв ще бъде евентуалния размер на финансовата корекция. 
Съдът вече се произнесе, че избраният изпълнител не е трябвало да бъде допускан до следващ етап на процедурата. Освен 
това екологичните рискове също не са малко за завод с голям капацитет, който за да работи, ще се налага да внася 
отпадъци. Според официални данни от Столична община, предвидената за София инсталация ще отделя 20% повече фини 
прахови частици, 14% повече серен диоксид и 10% повече азотни окиси от съществуващия в момента ТЕЦ, на чиято 
територия се планира заводът за изгаряне. Може би днес щеше да има по-лесно решение на въпроса ако се работеше 
паралелно за повишаване нивото на разделно събиране и повторната употреба на отпадъците, което все още не е на 
необходимото ниво, за да сведе до минимум използването на депата или търсенето на алтернативни начини за 
оползотворяване на образувания RDF. 
Новата оперативна програма „Околна среда“ предвижда повече средства за управление на отпадъците и за подобряване 
качеството на въздуха в общините, за които Столична община също може да кандидатства. Още през първото тримесечие 
екоминистерството ще даде старт на мярката за подпомагане на общини за качество на атмосферния въздух и за подмяна 
на отоплителните уреди. 
Министър Карамфилова съобщи и една важна промяна във връзка с провеждането на процедурите и одобряването на 
проектите по програмата. „За да се минимизират рисковете от обжалвания, вече има изисквания проектите, да са 
преминали по всички процедури за обсъждания и по Закона за обществени поръчки, за може бенефициент да влиза в 
Оперативната програма при приключени процедури“, обясни тя. 
 
√ Еленко Божков: След 30 март може да започнат разговорите с ЕК за предоговаряне на глава "Енергетика" в Плана за 
възстановяване 
Изключително важно беше единомислието на всички народни представители по повод решението за промяна на Плана 
за възстановяване и устойчивост. Това заяви заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков по време на 
дискусионна кръгла маса на тема "Въглищата и зеленият преход – новите реалности и предизвикателствата за България", 
която се проведе в Стара Загора. 
"До 15 март т.г. трябва да представим основните теми за предоговаряне, не толкова в самия Национален план за 
възстановяване и устойчивост, колкото в новите цели и възможности. Разговорите трябва да стартират след 30 март", 
обясни още той. Божков допълни, че във визията на Министерството на енергетиката е застъпено ТЕЦ-овете да работят до 
2030-2035 година. Синдикалните организации настояват затварянето да се случи през 2038 година, припомня БТА. 
В дискусията участие взе и заместник-кметът на община Стара Загора Радостин Танев. "Ние знаем какво означава регионът 
ни да бъде поставен под риск. Нужно е да развиваме индустриални зони, за да имаме плавен преход. Преход, който не 
бива да се случва за 1 или 2 години. За нас е важно да получим територията на летището, където да разширим своите 
индустриални зони“, посочи той. Радостин Танев допълни, че Териториалните планове не са били подкрепени, защото в 
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тях не е имало конкретни дати, средства и посока. Ще имате нашата подкрепа за всяко смислено и работещо решение, 
каза той. 
По време на кръглата маса председателят на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт Славчо Нейков 
посочи, че предстоящите преговори изобщо няма да са лесни и сигналите са много важни. Решението на Народното 
събрание е важно, но това не ангажира Европейската комисия. В предоговарянето на Плана за възстановяване и 
устойчивост има по-важен играч от Европейската комисия, това е Съветът на министрите. Европейската комисия е 
посредник в този процес, коментира той. 
Организатори на кръглата маса са Институтът за енергиен мениджмънт, в партньорство с Американската търговска камара 
в България. 
 
√ БНБ: Преките инвестиции през 2022 година са нараснали близо два пъти от предходната година 
Най-големи са инвестициите в България от Швейцария (483.2 млн. евро), Кипър (383.9 млн. евро) и Австрия (380.2 млн. 
евро), сочат предварителните данни на БНБ 
Обемът на нетния поток на преките инвестиции в България за януари – декември 2022 г., отчетени съгласно принципа на 
първоначалната посока на инвестицията, е почти два пъти по-голям спрямо предходната година. Според обявените днес 
предварителни данни от БНБ, преките инвестиции са в размер на 2245 млн. евро (2.7% от БВП) и е по-голям с 1039.6 млн. 
евро (86.2%) спрямо този за януари – декември 2021 г. (положителен поток от 1205.4 млн. евро, 1.7% от БВП). 
Само през декември 2022 г. потокът е положителен в размер на 105.5 млн. евро, при отрицателен поток от 252.1 млн. евро 
за декември 2021 година. 
 

 
 
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на 
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза 
на 461.2 млн. евро за януари – декември 2022 г. Той е по-голям с 514 млн. евро от този за януари – декември 2021 г., който 
е отрицателен в размер на 52.8 млн. евро. 
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 20.7 млн. евро 
(в т.ч. отрицателен поток от 19.4 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 12 млн. евро за януари – декември 
2021 г. (в т.ч. отрицателен поток от 13.4 млн. евро за Русия). 
По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата 
печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 
1314.3 млн. евро, при положителна стойност от 1850.1 млн. евро за януари – декември 2021 г. 
Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно 
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза 
на 469.5 млн. евро, при отрицателна стойност от 591.9 млн. евро за януари – декември 2021 г. 
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – декември 2022 г. са от Швейцария 
(483.2 млн. евро), Кипър (383.9 млн. евро) и Австрия (380.2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към 
Нидерландия (177.9 млн. евро) и Обединено кралство (111.2 млн. евро). 
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По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – декември 2022 г. възлиза на 357.5 
млн. евро (0.4% от БВП), при 217.9 млн. евро (0.3% от БВП) за януари – декември 2021 г. През декември 2022 г. нетният 
поток е отрицателен и възлиза на 6.4 млн. евро, при положителна стойност от 24.2 млн. евро за декември 2021 г. 
 
√ Инж. Кремен Георгиев предупреди, че българите плащат най-скъпия природен газ в Европа 
Експертът апелира за намеса на държавата при проблема със съхранените количества в Чирен 
Инж. Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикационните дружества в България предупреди, че топлофикациите на 
природен газ в страната са поставени пред поредната заплаха, която може да доведе до техния фалит. От друга страна, 
ако въпросът не бъде решен в бърз порядък, ще възникне сериозен проблем и за потребителите. 
Експертът обясни, че поради Плана за действие при извънредни ситуации и задължението за съхраняване на природен газ 
в Чирен и във връзка с преустановяване на доставките на природен газ от Русия през миналото лято ,търговците на 
природен газ бяха принудени да купят големи количества от синьото гориво при най-високи цени, които да бъдат 
нагнетени в Чирен като запас. 
„Към момента тези количества съхранявани в Чирен не са необходими и поради факта, че са закупени на неколкократно 
по-високи цени от сегашните, търговците на природен газ търпят огромни финансови загуби. Ако държавата не изработи 
механизъм, с който да ги подпомогне, най-вероятно ще има огромна негативна верижна реакция. Търговците на природен 
газ ще предявят претенциите си към топлофикациите, които са техни клиенти. Топлофикациите няма да могат да погасят 
тези задължения и ще изпаднат във финансов колапс, от което без централно парно и битова гореща вода ще останат 
потребителите. С една дума, каквото и да се случва, при когото и да се случва, накрая се потребителите, които нямат вина 
за ситуацията на пазара, са ощетени!“ каза инж. Кремен Георгиев. 
По думите на експерта Министерство на енергетиката трябва да обърне по-скоро внимание на този проблем и под някаква 
форма да се компенсират търговците, за да не се завърти спиралата и проблемът да обхване топлофикациите и техните 
потребители. 
Експертът предупреди, че ако не бъдат въведени спешни компенсации и допълнителни мерки за преодоляване на 
финансовите проблеми по веригата доставка-съхранение-потребители на природен газ ще се стигне до невиждана криза, 
която вероятно няма да се реши до следващия зимен сезон. 
„В бранша има и съмнения, че скъпият газ, закупен през лятото, в момента се плаща чрез сметките на домакинствата и 
фирмите. Ако това е вярно, ще излезе, че българинът плаща най-скъпия газ в Европа!“ каза инж. Кремен Георгиев. 
Експертът обясни, че по негова информация дори и синдикатите са писали писма до институциите, сигнализирайки за 
проблема, но до момента резултат няма. 
Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород в края на януари също разпространиха отворено 
писмо до институциите с искане за решение на проблемите на пазара на природен газ в България и предупредиха, че се 
задава криза, която ще засегне, както бизнеса, така и крайните потребители.  
Според експертите липсата на финансова подкрепа за потребителите на природен газ създава риск от фалити, както и 
условия за социално напрежение и неблагоприятно развитие на пазара. 
Припомняме, че през миналата година битовите потребители на природен газ бяха компенсирани и очакванията от тогава 
са за въвеждане на подобен механизъм отново. 
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√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 17 февруари спада с 2.27% 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 17 февруари 2023 г. е 109.34 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 4 838 MWh. 
Стойността се понижава с 2.27 % спрямо отчетените 111.88 лв. за MWh с ден за доставка 16 февруари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 6 675  MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 16 февруари е едва 449 MWh при постигната цена от 109.59 
лв. за MWh. 
Стойността намалява с 0.24 % в сравнение с регистрираната цена от 109.85 лв. за MWh на 15 февруари и изтъргуван обем 
от 1 604 MWh. 
Референтната цена е 109.34 лв. за MWh. 
 
√ Спад с 2.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 327.79 лв. за MWh с ден за доставка 17 февруари 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 327.79 лв. за MWh с ден за доставка 17 февруари 2023 г. и обем от 93 668.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 2.6%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 342.89 лв. за MWh, при количество от 50 914.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 754.20 MWh) е на цена от 312.69 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа) 
Борсата стартира при средна цена от 272.23 лв. за MWh и количество от 3287.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 244.71 лв. за MWh ( 3412.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 445.13 лв. за 
MWh при количество от 4224.6 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 300.94 лв. за MWh при обем от 3136.9 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 336.59 лв. за MWh (172.10 евро за MWh) за 16 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 17 февруари спада до 327.79 лв. за MWh ( понижение с 2.6 %) по данни на БНЕБ или 
167.60 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 781.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 344.57 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: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     37,22%    2162.69 
КондензационниТЕЦ   38,34%    2227.9 
ТоплофикационниТЕЦ   6,74%    391.56 
ЗаводскиТЕЦ    1,99%    115.63 
ВЕЦ     0,17%    10.13 
МалкиВЕЦ    1,44%    83.65 
ВяЕЦ     0,04%    2.17 

https://ibex.bg/
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ФЕЦ     13,59%    789.93 
Био ЕЦ      0,46%     26.79 
Товар на РБ         4692.31 
Интензитетът на СО2 е 505g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на цените по европейските електроенергийни борси за 17 февруари, спадът е най-осезаем в 
Германия 
Румънската OPCOM затвори при цена от 172,40 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 167,37 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 172,40 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 17 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 184,93 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 159,88 евро/мвтч. Най-високата цена от 241,88 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
125,12 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 17 февруари ще бъде 167,37 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 142,96 гвтч. Максималната цена ще бъде 216,91 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 13 ч и тя ще бъде 133,12 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 17 февруари е 172,96 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 185,33 евро/мвтч. Най-високата цена от 241,88 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч и тя ще бъде 127,35 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 86 541,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 17 февруари на Словашката енергийна борса е 173,67 евро/мвтч. Най-висока се 
очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще достигне 241,88 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 127,24 
евро/мвтч.. Това ще бъде и най-високата цена за електроенергия в този сегмент на пазара за цяла Европа. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 140,47 евро/мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 11 ч и тя ще достигне 189,29 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 84,29 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 17 февруари е 148,11 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
155,15 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 73 327,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 181,91 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 122,07 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 81,15 евро/мвтч на 17 февруари. Пиковата цена ще бъде 82,66 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 651 245,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 129,90 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 22,22 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 17 февруари ще се продава за 165,67 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Борсовите цени на газа намаляват до 51.74 евро за MWh, но на СО2 скачат до 97.85 евро за тон 
Цените на газа в Европа в четвъртък, 16 февруари се върнаха към понижение, сочат данните от търговията. 
Фючърсите за март по индекса TTF на борсата ICE стартираха от нивото от 53.9 евро за MWh (-1.5% или 596.3 долара за 
1000 куб м), след като ден по-рано търговията завърши при цена от 54.71 евро за MWh. През първия час от търговията 
газовите фючърси дори леко се повишиха (до 54.6 евро за MWh), но за кратко. Бързо се върнаха към нивото от 53.00 евро 
за MWh и до ранния следобед останаха в диапазона до 52.8 евро за MWh. С настъпването на по-късните следобедни часове 
ценовите нива се насочиха към по-ниски ценови нива и към публикуването на информацията газовите фючърси спадат до 
51.74 евро за MWh, което представлява понижение с 5.43 % спрямо предишната търговия. Това е близо до декемврийските 
цени преди две години. Въпреки това стойността остава два пъти по-висока от средните стойности от съществуването на 
търговията. 
Наблюдателите на пазара свързват понижението на цените основно със спада на потреблението на синьо гориво заради 
по-топлото време. 
Запълването на газохранилищата на Европа остава на доста добро ниво, предвид наближаването на края на отоплителния 
сезон – до 65.23 % или 730.8076 TWh, при темп на теглене от 0.44 п.п. 
По-висок в сравнение с предходните месеци е и транзита на природен газ през украинското трасе. По данни на компанията 
„Оператор на газотранспортната система на Украйна“ номинациите са за пренос на 37.5 млн. куб м на ден (ГИС Суджа). 
СО2 
На този фон цената на емисиите не спира да расте. Ако само преди ден цената на СО2 бе на ниво от 93.6 евро за тон, то 
според данните, към публикуването на информацията декемврийските фючърси по индекса ICE EUA вече достигат до 97.85 
евро за тон, повишавайки се с 3.68 %. 
 
√ Цените на петрола вървят надолу 
Цените на двата основни сорта петрол в последния работен ден от седмицата, 17 февруари вървят надолу в резултат на 
сигналите за излишък от горива в САЩ, които надделяват над очакванията за ръст на търсенето от страна на Китай. На този 
фон участниците на пазара се опитват да разберат кой е водещият двигател на пазара. 
Инвеститорите са разделени между сигналите за увеличаване на пътуванията в Китай и данните за увеличени покупки на 
суров петрол от нефтопреработващите заводи в страната и данните за ръста на петролните резерви на САЩ с 16,28 млн. 
барела на фона на слабо търсене на горива. 
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Стойността на априлските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures към публикуване на данните е 
на ниво от 84,36 долара за барел, което е понижение с 0,78 долара или с 0,92 %. В четвъртък договорите поевтиняха слабо 
– с 0,24 долара или с 0,3 % до 85,14 долара за барел. 
Цената на мартенските фючърси за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) се понижават до  77,67 долара за 
барел или с 0,82 долара (1,04 %). При затварянето на търговията в четвъртък стойността на договорите се понижи с 0,1 
долара или с 0,1 % - до 78,49 долара за барел. 
 
√ Според еврокомисаря Симсон, ЕС е намалил вноса на руски петрол с 90 % 
Европейският съюз е прекратил покупката на въглища и е намалил с 90 % вноса на петрол от Русия. Това пише в своя Twitter 
еврокомисарят по енергетика Кадри Симсон. 
„ЕС прекрати вноса на въглища от Русия и премахна 90 % от вноса на руски петрол, а доставките на газ през газопроводите 
спаднаха значително“, пише тя. Според нея Европейският съюз се е справил добре с енергийната криза през тази зима. 
„Европа може да гледа на тази зима като на криза, с която тя се справи успешно“, пише тя. По думите й, сега Брюксел вече 
трябва да „гледа напред към следващия отоплителен сезон като ново предизвикателство“. 
Европейският съюз в началото на месец април миналата година прие пети пакет от санкции по отношение на Русия.  Тогава 
в прессъобщение от Европейската комисия съобщиха, че той включва забрана за внос на всички видове руски въглища. В 
началото на декември (5 декември) влезе в сила забраната за внос на руски петрол по море, а през февруари (5 февруари) 
и на нефтопродукти от Русия. 
На този фон остана разрешението за покупка на природен газ през газопроводите, но експортът спадна до най-ниските 
нива от години. Междувременно в икономическата си прогноза, оповестена преди дни Европейската комисия не изключва 
напълно възможността от дефицит на природен газ. Освен това в нея се отбелязва, че „при условията на висока 
волативност на фона на запазващото се геополитическо напрежение не трябва да се изключва повишение на цените, 
подобно на случилото се през 2022 г.“ 
 
√ Борсите в ЕС ще имат общ доставчик на консолидирани пазарни данни за акции 
Проектът е в отговор на предложението на Европейската комисия за консолидиране на пазарни данни, съобщи БФБ 
Вчера 14 европейски борсови групи, сред които и Българска фондова борса (БФБ), присъстващи в двадесет и шест държави-
членки на ЕС (с изключение на Словакия), обявиха съвместна инициатива за участие в бъдещия процес на подбор за 
предоставяне на консолидирани пазарни данни (consolidated tape - CT) за акции в Европейския съюз. Проектът е в отговор 
на предложението на Европейската комисия за консолидиране на пазарни данни, което да допринесе за развитието на 
Съюза на капиталовите пазари, съобщиха от БФБ. 
Участващите борси, крайъгълни камъни на финансовите пазари в цяла Европа с десетилетия опит в управлението на 
критична пазарна инфраструктура, подписаха споразумение за създаване на съвместна компания (joint venture), която ще 
оцени и подготви кандидатура като доставчик на консолидирани пазарни данни в бъдещ процес на подбор. Участниците 
са признати специалисти в предоставянето на надеждни и висококачествени пазарни данни и са в добра позиция да 
създадат такъв доставчик бързо, ефективно и според най-високите оперативни стандарти. 
Проектът ще се съсредоточи върху създаването на доставчик, предназначен да осигури изчерпателен, стандартизиран и 
последователен източник на пазарни данни и ще се стреми да си сътрудничи с регулаторите за разработване на 
оптималното решение за инвеститорите. 
Чрез тази съвместна компания участващите борси, като ключови играчи в екосистемата на капиталовите пазари на ЕС, 
потвърждават своя ангажимент за насърчаване на отворената стратегическа автономия на ЕС. 
Изявления за бъдещето 
Това съобщение за медиите съдържа изявления за бъдещето, по смисъла на Закона за реформа на съдебните спорове за 
частни ценни книжа на САЩ от 1995 г., включително изявления по отношение на създаването на съвместна компания от 
участващите борси и потенциалните ползи от нея. Предупреждаваме, че тези твърдения не са гаранция за бъдеща 
ефективност. Действителните резултати може да се различават съществено от тези, изразени или подразбиращи се в 
изявленията за бъдещето. Те включват редица рискове, несигурност или други фактори извън контрола на участниците в 
съвместната компания. Тези фактори включват, но не се ограничават до фактори, подробно описани в годишния отчет на 
участник в съвместна компания във формуляр 10-K и периодични отчети, подадени в Комисията по ценни книжа и борси 
на САЩ, ако има такива. Участниците в съвместната компания не се задължават да публикуват каквито и да било ревизии 
на изявления за бъдещето. 
 
√ Доларът отново се обезценява спрямо повечето валути в четвъртък 
Сред малкото валути към които щатската валута се повишава са руската рубла и турската лира 
Низходящият тренд за долара отново се върна в четвъртък, след като в сряда щатската валута отчете ръст спрямо основните 
си конкуренти, но преди това два поредни дни в началото на седмицата регистрира загуба. Американският долар губи 
спрямо основите валути и се повишава само руската руската рубла и турската лира. 
Инвеститорите оценяват икономическите статистики на САЩ и възможното им въздействие върху политиката на 
Федералния резерв на САЩ (Фед-централната банка). Във вторник Министерството на търговията на САЩ съобщи, че 
продажбите на дребно в страната са се увеличили миналия месец с 3% спрямо декември, най-високото темпо на месечна 
база от март 2021 г. Годишната инфлация, обаче, се забавя до 6.4% през януари спрямо 6.5 на сто през декември.   
Междувременно обемът на промишленото производство в САЩ през януари не се е променил спрямо предходния месец, 
според доклад, публикуван в сряда от Фед. Общата прогноза на експертите предвиждаше повишение от 0.5%. 
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Последните изявления на членове на борда на Фед показват, че те като цяло подкрепят по-нататъшно увеличение на 
основния лихвен процент, като основно средство за борба с инфлацията. По-специално за това говориха ръководителят на 
Фед на Ричмънд Томас Баркин и неговият колега от Фед на Далас Лори Логан. 
Баркин каза в интервю за „Блумбърг“, че Фед „трябва да направи повече, за да се бори с инфлацията“, докато Лоугън 
отбеляза, че централната банка „ще трябва да повишава лихвите по-дълго време от очакваното преди“. 
Индексът ICE Dollar, който показва представянето на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски 
франк, японска йена, канадски долар, британска лира и шведска крона), спадна с 0.24%, след като в сряда индикаторът 
достигна за момент 5-седмичен връх. Широкият WSJ Dollar Index, в който са включени 16 валути, се понижи с 0.27 на сто. 
Eврото се повиши с 0.28% до 1.0719 долара спрямо 1.0689 долара при затварянето на сесията в сряда. 
В същото време британският паунд нарасна с 0.18% до 1.2052 долара за една британска лира спрямо 1.2030 долара при 
затваряне на търговията в сряда. 
Японската йена нарасна с 0.21% до 133.88 йени спрямо 134.16 йени предишния ден. 
Американският долар е на загуба и спрямо стоковите валути. Двете азиатски – австралийският и новозеландският долари 
се повишават съответно с 0.26% до 0.6921 щатски долара за един „австралиец“ и с 0.28% до 0.6298 американски долара за 
едно „киви“. 
Другите две стокови валути, които за силно зависими спрямо котировките на петрола – канадският долар и норвежката 
крона се повишават с 0.13% до 1.3374 канадски долара за един американски и с 0.30% до 10.1697 крони за един 
американски долар. На стоковата борса в Лондон американският лек суров петрол (WTI) с доставка до 21 февруари 
поскъпна с 0.80% до 79.22 долара за барел, а европейският Brent с доставка до 28 февруари нарасна с 0.64% до 85.93 
долара за барел. 
Сред малкото валути, спрямо които щатският долар поскъпва са руската рубла и турската лира. Руската валута се обезцени 
с 1.09% до 74.8000 рубли за долар в международната търговия, докато на московския междубанков пазар към 9:00 часа 
българско време средният курс купува/продава е 74.96/77.84 рубли за долар. В сравнение с предходния ден средният курс 
на покупка се увеличил със 119 копейки, а средният курс на продажбите е спаднал с 61 копейки. Руската рубла спадна до 
най-ниското си ниво от април 2022 г., след като централната банка реши да запази лихвените проценти непроменени на 
7.5% за трети пореден месец през февруари. В съобщението до медиите се казва, че ако проинфлационните рискове се 
ускорят, централната банка ще обмисли ново повишаване на лихвите на предстоящите си срещи. Актуализираните 
прогнози на централната банка сочат годишна инфлация в интервала от 5.0 до 7.0% през 2023 г. и растеж на БВП от (-1.0) 
до (+1.0)%. Според Trading Economics инвеститорите са останали притеснени за публичните финанси на страната, след като 
Западът наложи таван на цените на руските петролни продукти. 
Турската лира се обезцени с нови 0.10% в четвъртък до 18.8546 лири за долар, като низходящият тренд продължава с 
частични прекъсвания след разрушителното земетресение след катастрофално земетресение в Южна Турция и Сирия, 
както и заради нарастващото геополитическо напрежение между Вашингтон и Анкара относно търговията с Москва. САЩ 
предупредиха Турция за износа за Русия на химикали, микрочипове и други продукти, които могат да бъдат използвани 
във войната срещу Украйна. Във вътрешен план политическата и паричната несигурност също натежаха на пазара преди 
президентските и парламентарните избори в Турция през май, докато страната се бори със задълбочаваща се 
икономическа криза и нарастващата инфлация. Последните данни показаха, че годишната инфлация в Турция се е 
понижила до 58% през януари, но е останала над пазарните очаквания. 
 
Мениджър нюз 
 
√ МС отпусна 450 млн. лв. за компенсации на бизнеса заради скъпия ток 
450 млн. лева, отпуснати от служебното правителство на Министерството на енергетиката за "компенсация на високите 
цени на енергийните ресурси и горивата", вече ще са само за компенсации на бизнеса заради скъпата електроенергия.  
Това стана възможно след като на заседанието си в сряда кабинетът промени постановлението си от декември 2022 г.,  с 
което отпуска тези допълнителни 450 млн. лв. 
В предходната си редакция постановлението предвиждаше средствата да се използват за „компенсация на високите цени 
на енергийните ресурси и горивата”. 
Последната промяна осигурява възможност отпуснатият бюджетен ресурс да се използва за допълване на средствата за 
компенсиране на небитовите крайни клиенти заради високата цена на електроенергията, се казва в съобщение на 
пресслужбата на МС.  
 
√ Предизборната кампания започва на 3 март 
Предизборната кампания за вота на 2 април започва на 3-ти март. Това съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова. 
Окончателно, 16 партии и седем коалиции са се регистрирали за предсрочните парламентарни избори. В сряда беше 
последният срок за регистрация, а до 25-ти февруари, те ще могат да променят състава или наименованията си. "За три от 
подалите документи имаме постановен отказ, тъй като документите не отговаряха на изискванията на закона. Имаше 
непълноти", заяви Нейкова.  
Министерски съвет ще отговаря за видеонаблюдението по време на изборите на 2 април. Техническото осигуряване е 
възложено на "Информационно обслужване", уточни в ефира на bTV  ЦИК Камелия Нейкова.  
По думите й, видеонаблюдението ще бъде с други устройства, а не с камерите в училищата. В чужбина пък няма да има 
видеонаблюдение.  

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/kamelija-nejkova-bjuletinata-ot-mashinata-shte-e-s-po-edar-shrift-i-po-dalga.html
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"Бюлетината от машината ще е почти същата като предишна, но може би ще е по-дълга. Тя ще е с по-едър шрифт, за да 
може СИК да няма затруднения по време на своята работа. Няма опасения за разкриване тайната на вота, правихме 
експеримент", добави Камелия Нейкова. 
Гарантираме, че ЦИК ще направи всичко възможно навреме да приеме свое решения и да организира така изборния 
процес, че всеки български гражданин да може да упражни правото си на глас както в страната, така и извън нея. И всички 
гласове да бъдат отчетени от секционните избирателни комисии, добави председателят на ЦИК.  
Избирателите ще могат да изберат дали да гласуват с машина или с хартиена бюлетина на предсрочните парламентарни 
избори на 2 април. 
По думите на Нейкова, ще се наложи изменение на софтуера на машините заради приетите от последния парламент 
промени в Изборния кодекс. Камелия Нейкова уточни, че гласуването извън страната ще протече както и в предишните 
избори. 
 
√ 1445,64 лева е средният осигурителен доход за декември 
Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември  
2022 г. е 1445,64 лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. е 1298,45 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец януари 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ БНБ: Банкнотите в обращение са се увеличили минимално за година 
Броят на банкнотите в обращение са се увеличил минимално - с 2,68 на сто на годишна база, като в края на януари 2023 
г. в обращение в България са били 565 912 617 броя купюри в лева. Това показват данните от статистиката  на Българската 
народна банка, оповестена в сряда. 
На месечна база банкнотите в обращение намаляват с 5,44 на сто от 596 688 730 броя в края на декември 2022 година, а 
на тримесечна броят им също намалява с 2,55 на сто.  
Стойността на банкнотите в обращение в лева  в края на миналата година е била 26 826 372 935 лева, като спрямо края на 
годината спадът е 3,16 на сто от 26 826 372 935 лева. На тримесечна база почти няма промяна в стойността на банкнотите 
в обращение - спад само от 0,3 на сто. На годишна база стойността на парите в обращение се увеличава с 9,82 на сто от 23 
655 667 495 лева в края на януари 2022 година. 
Най-голям дял в стойността на банкнотите в обращение е на купюрите  от 50 лева (43,90 процента от стойността) и на тези 
от 100 лева (43,72 на сто). 
Най-много банкноти в обращение са с  номинал 50 лева - 236 637 722 броя, следвани от банкнотите с номинал 20 лева - 
124 033 555 броя, и тези с номинал 100 лева - 114 542 396 броя. 
В края на 1999 година в обращение са били 160 559 571 банкноти, сочи статистиката на БНБ. Тогава банкнотата с най-голям 
номинал е била тази от 50 лева и от нея в обращение са били 20 074 488 броя. В края на 1999 година най-много са били 
разпространени банкнотите с номинал 1 лев - 37 223 418 броя. Банкноти от 1 лев не са в обращение от началото на 2016 
година, но продължават да се обменят в касите на БНБ. Банкнотата с номинал 100 лева е в обращение от 8 декември 2003 
година. 
В края на 1999 година стойността на банкнотите в обращение е била 2 002 694 095. Тоест, оттогава стойността на банкнотите 
се е увеличила с 1297,14 процента или близо 13 пъти, показват още данните на Централната банка, цитирани от БТА. 
 
√ Вземанията на лизинговите дружества се увеличиха със с над 717 млн. лв. за година 
Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на декември 2022 г. са общо 5.293 млрд. 
лв. при 4.575 млрд. лв.  спрямо година по-рано. Те нарастват с 15.7% (717.8 млн. лв.) на годишна база и с 2.2% (115.8 млн. 
лв.) спрямо края на септември миналата година. Това показват данните от статистиката на Българската народна банка.   
Вземанията по финансов лизинг са 4.937 млрд. лв. в края на миналата година. Те нарастват с 13.5% (586.5 млн. лв.) на 
годишна база и с 2.2% (105.4 млн. лв.) спрямо третото тримесечие на 2022 година. Делът им в общия размер на вземанията 
по лизингови договори намалява от 95.1% в края на декември 2021 г. до 93.3% в края на декември 2022 година. 
Сключените през четвъртото тримесечие на 2022 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 694.5 млн. лв. Обемът 
им нараства с 22.9% (129.5 млн. лв.) спрямо същия период  на 2021 г., а намалява с 5.5% (40.4 млн. лв.) спрямо третото 
тримесечие на 2022 година.  
Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 2.141 млрд. лв. в края на декември 2022 г. Те се 
увеличават със 17.9% (324.5 млн. лв.) на годишна база и с 3.5% (71.5 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 
2022 година. Относителният им дял е 43.4% в края на  миналата година  при 41.7% в края на декември година по-рано. 
В края на четвъртото тримесечие на 2022 г. вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни 
автомобили са 1.239 млрд. лв., като нарастват с 10.3% (115.7 млн. лв.) спрямо края на декември 2021 г. и с 2.8% (34.2 млн. 
лв.) в сравнение с края на септември 2022 година. Относителният им дял намалява от 25.8% в края на декември 2021 г. до 
25.1% в края на същия месец на 2022 година. 
Вземанията по договори за финансов лизинг на "Машини, съоръжения и индустриално оборудване"  са 1.372 млрд. лв., 
като нарастват с 13.8% (166.7 млн. лв.) спрямо края на декември 2021 г. и с 0.2% (2.6 млн. лв.) в сравнение с края на 
септември 2022 година. Относителният им дял се повишава от 27.7% в края на декември 2021 г. до 27.8% в края на същия 
месец на 2022 година. В 
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Нарастват и вземанията от сектор "Домакинства и НТООД", които са 923.7 млн. лв. Размерът им се увеличава със 17.1% 
(134.9 млн. лв.) на годишна база и с 2.6% (23.6 млн. лв.) сравнение с края на септември 2022 г. Относителният дял на 
вземанията от сектор Домакинства и НТООД в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 
18.1% в края на декември 2021 г. до 18.7% в края на декември 2022 година. 
Статистиката показва още, че  в края на миналата година  вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 3.821 млрд. лв., като 
нарастват с 15.3% (506 млн. лв.) на годишна база и с 2.7% (100 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2022 година. 
Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг нараства от 76.2% в края на декември 2021 г. до 
77.4% в края на същия месец на 2022 година. 
Размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 902.9 млн. лв. Те се увеличават с 6.6% (55.6 млн. лв.) на годишна база 
и с 2% (17.3 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2022 година. 
Към края на декември 2022 г. необслужваните вземания на лизинговите дружества  са 106.4 млн. лв. Те се увеличават с 
15.5% (14.2 млн. лв.) спрямо края на декември 2021 г., но намаляват с 8% (9.2 млн. лв.) в сравнение с края на третото 
тримесечие на 2022 година.  
Вземанията по оперативен лизинг в края на декември 2022 г. са 355.8 млн. лв., като се увеличават с 58.5% (131.4 млн. лв.) 
на годишна база и с 3% (10.4 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2022 година.  
Пасивите на лизинговите дружества са 6.363 млрд. лв. при 5.465 млрд. лв. в края на декември 2021 г. Те нарастват с 16.4% 
(898.8 млн. лв.) спрямо края на декември 2021 г. и с 2.1% (131.3 млн. лв.) спрямо септември 2022 година. 
В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял нараства от 80.2% в края на 
декември 2021 г. до 81.9% в края на същия месец на 2022 година. Техният размер е 5.211 млрд. лв. в края на четвъртото 
тримесечие на 2022 г., като на годишна база той нараства с 18.8% (826.3 млн. лв.) и с 2.4% (123.7 млн. лв.) спрямо края на 
септември 2022 г., показват данните на Централната банка. 
 
√ От коя криза иска да ни спасява правителството? 
Почти ежедневно – по разни поводи или в институционализирани послания като отчета на служебното правителство – 
управляващите се вживяват в ролята на спасители от предполагаеми (не една дори, а много) икономически и свързани с 
икономиката кризи. 
Дали това е дълбока стратегия за насочване на обществените нагласи, липса на способност да се наблюдават и 
интерпретират данни или обикновен мързел – не знаем, но подобни твърдения, които за съжаление постепенно стават 
основание за политическо действие, все по-силно се отдалечават от действителността. 

 

 
 
Поредна „порция“ статистически данни за икономиката на България през 2022 г. дават една съвсем различна картина. Да 
започнем оттам, че индексът на производството в преработващата промишленост е с най-висока стойност откакто НСИ 
следи този показател. Казано иначе, през декември 2022 г. българските индустриални предприятия са произвели най-
много продукция от всеки друг месец за последните 23 години. Какво още е важно: 

• За цялата 2022 година износът на стоки достига 94,4 млрд. лева или ръст от 37,9% спрямо 2021 г. Това е 
чувствително по-висок темп от нарастването на цените за периода. Само за декември, въпреки сериозния спад в 
цените на горива, електроенергия и доста други суровини, е отчетен ръст на износа спрямо същия месец на 2021 
г. с 14,5%. 

• В основата на този растеж е динамиката на индустриалното производство. Нека за момент погледнем отвъд 
производството и износа на електроенергия и оръжия – техният принос е осезаем, но далече не основен. По 
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предварителни данни за цялата 2022 г. преработващата промишленост реализира увеличение на производството 
в реално изражение с 13,7%. Само за декември ръстът е с 10,8% спрямо декември 2021 г. и с 2,6% спрямо ноември 
2022 г. – при все, че в Германия, която е основен търговски партньор, през последния месец на годината вече има 
спад в индустриалното производство. 

• Кои са „шампионите“ на растежа през 2022 г.? Без да обръщаме внимание на производителите на горива, 
боеприпаси и електроенергия, предварителните данни поставят начело производството на напитки – ръст в 
реално изражение (след изчистване на ефекта от инфлацията) от около 40% спрямо 2021 г., производството на 
велосипеди – ръст от 28%, производството на електроника и оптика – 26%, производството на автомобилни части 
– 15%. Други големи подотрасли – машиностроенето и производството на електрически съоръжения – отчитат ръст 
от над 10%. 

Двигателите на индустрията след пандемията в голяма степен са производствата, които бяха успешни в последните 5-7 
години. Ако сравним индекса на физическия обем при база 2015 година, виждаме нарастване в производството на 
велосипедите, както и на електронни и оптични продукти със 180%, на електрически съоръжения с над 60%, на 
автомобилни компоненти с над 50%. 
Както ясно се вижда, за пореден и пореден път, частният сектор, който работи на отворени и конкурентни пазари, се 
адаптира изключително успешно след пандемия, война и енергиен шок. Ако има криза – търсете я другаде. 
Автор: Лъчезар Богданов. Текстът е публикуван в седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика 
 
√ Новите големи компании в Германия намалели с над 9% 
115,1 хил. големи компании са били създадени в Германия през миналата година и макар броят им да изглежда 
внушителен, те са с 9,3% по-малко в сравнение с 2021 г. Това показват данните на  Федералната статистическа 
служба (Destatis). 
Спрямо предпандемичната 2019 г. броят на новите предприятия е намалял с 6,1%. 
Големите компании са тези, чиято правна форма и брой служители предполагат, че ще имат значително икономическо 
значение. 
Според данните на  германската статистическа служба през миналата година със 7% се е увеличил броят на фирмите, които 
напълно са прекратили дейността си спрямо 2021 г. Спрямо 2019 г. показателят е намалял с 8,8%, сочи докладът на Destatis. 
Междувременно стана ясно, че значително се увеличават случаите, при които германски фирми забавят дължимите 
плащания към свои кредитори или доставчици. Това сочат данни на кредитната агенция Creditreform, цитирани от БТА. 
Докато през втората половина на 2021 г. компаниите са осребрявали изпратените им фактури със средно закъснение от 
малко по-малко от 10 дни, то през последните 6 месеца на 2022 г. плащанията се бавят средно с малко по-малко от 11 дни.  
Подобно забавяне не е имало през последните 7 години , сочат още данните на кредитната агенция.   " 
Средната стойност на фактурите, по които е имало забавено плащане през първата половина на 2022 г., е била 2 158 евро 
при 2 107 евро през втората половина на миналата година. 
 
√ Световната военна машина не може да отговори на търсенето на муниции 
Средно на ден в Украйна враждуващите армии изстрелват една срещу друга до 30 000 снаряда. Това се равнява на повече 
от 200 хил. на седмица и почти 1 млн. на месец – без да се включват куршумите, противопехотните мини, ръчните гранати 
и други боеприпаси, които се използват в момент, когато инвазията на Владимир Путин навлиза във втората си година, 
пише Наталия Дроздяк за Блумбърг. 
Докато руските войски обикновено  изстрелват около два пъти повече снаряди от украинските сили, запасите от двете 
страни намаляват. Използването на боеприпаси в Украйна е „много пъти по-високо“ от сегашното ниво на производство 
на нейните съюзници, каза генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг пред репортери в Брюксел на 13 февруари. 
Това създава нужда от спешно доставяне на повече муниции и оръжия на фронта, превръщайки войната в битка не само 
на армии, но и на фабрики. Нито една от страните не е изложена на риск от пълно изчерпване на запасите си, но 
намаляващите доставки ограничават техните възможности, казва Марк Кансиан, бивш полковник от морската пехота на 
САЩ, който сега е съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон. „В един момент това 
се превръща в проблем. Ако ограниченията станат настина сериозни, не можете да стреляте по добри цели“, добави той. 
Някои анализатори казват, че конфликтът показва паралели с Първата световна война, когато воюващите страни се 
съсредоточиха върху укрепването на своите позиции и разчитаха на безброй снаряди за излизане от безизходицата. 
Докато конфликтът се проточваше, воюващите страни страдаха от недостиг на артилерийски снаряди и през 1915 г. 
британското правителство беше отстранено от длъжност, след като не успя да достави достатъчно боеприпаси в случай, 
който стана известен като „кризата на снарядите“. 
Украйна успява да устои на натиска, тъй като по-прецизното оръжие, което получава от страните от НАТО, й позволява да 
използва своите боеприпаси по-ефективно от Русия, според служители от алианса. Киев може да разчита на фабрики в 
Европа, САЩ и Канада, които имат много по-голям потенциален капацитет от този на Русия, която е изправена пред 
санкции и трябваше да се обърне към Северна Корея и Иран за доставки. Американската армия казва, че до тази пролет 
производството на 155-милиметрови снаряди ще нарасне от 14 000 на 20 000 на месец. През януари армията заяви, че ще 
инвестира 2 млрд. долара в няколко от своите заводи за боеприпаси в САЩ, тъй като се стреми да достигне месечен 
производствен капацитет от 90 000 снаряда още през следващата година. 
През февруари държавната информационна агенция на Русия съобщи за увеличено производство на управляеми 
артилерийски снаряди „Краснопол“. Центърът за анализ на стратегията и технологиите в Москва изчислява, че 
производството на бойни самолети е скочило наполовина миналата година, въпреки че все още е със 70% под нивото от 

https://ime.bg/bg/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-16/when-will-ukraine-war-end-ammo-shortage-risks-prolonged-conflict?srnd=premium-europe#xj4y7vzkg
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2014 г. „Уралтрансмарш“ който произвежда самоходни гаубици, обяви голямо наемане на служители, докато 
„Уралвагонзавод“, основният производител на руски бойни танкове, казва, че работи 24 часа в денонощието. „Трябва да 
модернизираме и произведем още хиляди танкове“, каза бившият президент Дмитрий Медведев, който сега ръководи 
доставките на оръжия, по време на посещение във фабрика за оръжия в сибирския град Омск на 9 февруари. 
Западна Европа увеличава производството с бавно темпо, казва Томаш Копечни, заместник-министър на отбраната на 
Чешката република, отговарящ за индустриалното сътрудничество. Министрите на отбраната от повече от дузина страни 
от НАТО се срещнаха миналото лято, за да обсъдят проблема, но много правителства все още не са решили къде и как да 
инвестират. „Ако оставим руската икономика да се превърне изцяло в режим на военно производство и не започнем тези 
проекти. Те ще произвеждат повече муниции, отколкото който и да е, който доставя на Украйна“, добави той. 
„Европейските правителства увеличават разходите за отбрана, но това следва години на ограничени инвестиции. 
Бюрокрацията, необходима за насочване на разходите, е атрофирала, така че когато парите започват да се изливат, няма 
да има достатъчно служители, които да проверяват договорите“, казва Луси Беро-Сюдро, която проследява 
производството на оръжия в Стокхолмския международен институт за изследване на мира. „Компаниите знаят, че парите 
идват, но те все още нямат договори и искат да се уверят, че има възвръщаемост на инвестицията“, добави тя. 
Докато опасенията за доставките отшумят, двете страни вероятно ще трябва да ограничат използването на боеприпаси, 
казва Роб Бауер, висш военен офицер на НАТО. Според нидерландския адмирал това предлага уроци за алианса във всеки 
по-широк конфликт, в който може да се включи. „Войната опира до запасите, до способността ви да продължите битката 
толкова дълго, колкото е необходимо“, каза още той. 
 
√ Израел също започна да изнася петрол 
Израел стана износител на петрол за първи път. Първата партида суров петрол, предназначена за  експорт, е била 
натоварена вчера от израелското находище Кариш, съобщава Financial Times. 
Находището Кариш е обект на териториален спор между Израел и Ливан от много години, тъй като се намира директно на 
морската граница на двете страни. Едва през октомври 2022 г. израелското правителство с подкрепата на Съединените 
щати сключи споразумение с Ливан за установяване на морска граница, въз основа на което Кариш остана с Израел, а 
съседното поле Кана - с Ливан. 
Въпреки това Израел взе допълнителни мерки за сигурност по време на изпращането на първата експортна пратка петрол. 
Танкерът, който взе петрол от находището, изключи системите за проследяване в понеделник, така че по-нататъшният му 
маршрут да не може да бъде проследен. Освен това танкерът е ескортиран от противопожарен кораб. 
Кой е купувачът на израелския петрол не е известно. 
Израелското петролно находище се разработва от гръцката компания Energean от края на миналата година, а френската 
TotalEnergies трябва да започне да добива нефт от ливанското находище по-късно тази година. 
 
√ Въпреки санкциите: Русия прави все повече петролни сондажи 
Когато Русия обяви миналата седмица, че ще намали производството на петрол с половин милион барела на ден в отговор 
на западните санкции, имаше скептицизъм относно това дали наистина го прави по собствен избор. 
Русия е заплетена в затягаща се мрежа от икономически ограничения, от забрани за износ на технологии към страната до 
неотдавнашна забрана на Европейския съюз върху по-голямата част от внос на неин петрол. Що се отнася до Запада, 
Москва се огъва под тежестта на санкциите, пише Джеймс Херън за Блумбърг. 
„Не беше доброволно, беше им наложено“, каза европейският комисар по въпросите на енергетиката Кадри Симсон, в 
интервю в Кайро. „Те нямат възможност да поддържат производствените обеми, защото нямат достъп до необходимата 
технология“, добави тя. 
И все пак данните от Русия разказват различна история. 
Миналата година руските компании са направили най-много сондажи в петролните си полета от повече от десетилетие 
насам, като изглежда няма международните санкции или напускането на някои големи западни фирми да са навредили 
директно на така наречените операции нагоре по веригата. Това помага да се обясни как производството на петрол в 
страната се възстанови през втората половина на 2022 г., въпреки че бяха наложени допълнителни ограничения върху 
износа. 
„Индустрията до голяма степен продължава да работи както преди“, каза Виталий Михалчук, ръководител на 
изследователския център в Business Solutions and Technologies, бивш руското звено на консултанта Deloitte & Touche LLP. 
„Русия успя да запази повечето компетенции, активи и технологии в петролните услуги“, добави той. 
След решението на президента Владимир Путин да нахлуе в Украйна преди почти година, петролната индустрия на Русия 
претърпя най-драматичната промяна в политическите обстоятелства след разпадането на Съветския съюз. 
Западни големи компании, включително BP Plc, Shell Plc и Exxon Mobil Corp. се оттеглиха от многомилиардни инвестиции 
в страната. Някои от големите международни доставчици на услуги ги последваха. Европа също така въведе „всеобхватно 
ограничение на износа на оборудване, технологии и услуги за енергийната индустрия в Русия“. 
И все пак руските петролни платформи са направили сондажи на обща дълбочина от над 28 000 километра миналата 
година, според данни на индустрията, разгледани от Блумбърг. Общият брой на петролните кладенци, по които е 
започната работа, е нараснал с близо 7% до 7 800, като повече петролни компании отчитат по-добри финансови 
резултати в сравнение с петролната година. 
Сондажите не спират 
Няколко фактора помогнаха на Русия да поддържа своята петролна индустрия в движение. 

https://manager.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8/budzetnite-prihodi-na-rusia-se-srinali-s-35-za-godina-
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-14/russia-did-most-oil-drilling-in-a-decade-even-as-sanctions-hit?srnd=premium-europe#xj4y7vzkg
https://manager.bg/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/golamata-petrolna-petorka-s-pechalba-ot-195-mlrd-dolara-za-godina-
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Първо, водещите международни доставчици представляват само 15% от общия сегмент на петролни услуги в страната през 
2021 г., според данни на Vygon Consulting. Вътрешните звена на местни производители като Rosneft PJSC, Surgutneftegas 
PJSC и Gazprom Group съставляват по-голямата част от пазара, показват данните. 
„Руските компании привличат чуждестранни изпълнители, ако имат нужда от високотехнологични услуги и оборудване“, 
както и от модерен софтуер, се казва в доклад на базирания в Москва консултант. Но такива неща обикновено не са 
необходими, за да поддържат петрола да тече от установени находища. 
Второ, някои от най-значимите западни доставчици на петролни услуги не напуснаха страната. SLB и Weatherford 
International Plc продължават дейността си в Русия с някои ограничения. 
Главният изпълнителен директор на SLB Оливие льо Пош каза през юли, че уникалната корпоративна структура на неговата 
компания й дава гъвкавост за работа в Русия, като същевременно напълно спазва санкциите на САЩ и ЕС. Компанията не 
е отговорила на искане на Блумбърг за коментар. 
Weatherford заяви миналата година, че е спрял „всякакви нови инвестиции или внедряване на нови технологии в Русия“, 
но последният му тримесечен доклад все още посочва нацията сред регионите, в които доставчикът на петролни услуги 
оперира. Компанията е отказала коментар пред Блумбърг. 
Трето, двата петролни гиганта, които напуснаха Русия - Halliburton Co. и Baker Hughes Co., продадоха бизнесите си в 
страната на местното ръководство. Това позволи на звената да запазят персонал и опит, според Виктор Катона, анализатор 
в Kpler. 
BurService, наследникът на Halliburton в Русия, не е отговорил на писмени искания за коментар от Блумбърг, а OFS 
Technologies, бивш руското звено на Baker Hughes, не е дало незабавен отговор на исканията. 
Основният проблем за местната петролна индустрия в Русия е получаването на западно високотехнологично оборудване, 
според BST. И все пак „тези проблеми се решават благодарение на вноса чрез посредници в приятелски държави или чрез 
намиране на алтернативни доставчици в Китай“, каза Михалчук. 
Откакто достигна дъното след инвазията от 10,05 милиона барела на ден през април, руското производство на петрол се 
възстанови до около 10,9 милиона барела на ден в края на 2022 г. и остана близо до това ниво през януари. 
Въпреки че въздействието на санкциите нагоре по веригата е ограничено, петролната индустрия на Русия е изправена пред 
други предизвикателства. Страната няма капацитет да съхранява петрол в голям мащаб, така че ако компаниите не могат 
да продадат това, което произвеждат поради западните ограничения, системата може бързо да бъде претоварена. 
Това се случи в седмиците непосредствено след нахлуването в Украйна миналата година, когато протестите на купувачите 
нараснаха до такава степен, че страната беше принудена да намали производството с около 500 хи. барела на ден. 
Няма доказателства, че забраната за вноса на руски суров петрол по море, която ЕС въведе на 5 декември, е причинила 
подобни проблеми, като руското производство се задържа стабилно през двата месеца след влизането в сила на 
забраната. Все още е рано да се оценява пълното въздействие въведената на 5 февруари забрана на ЕС за закупуване на 
рафинирани горива, включително дизел, от Русия. 
Скоростите на преработка в руските рафинерии през първите 8 дни на февруари са били с около 2% над нивата от януари, 
малко над 5,8 милиона барела на ден, според индустриални данни, видени от Блумбърг. Свободният капацитет в 
петролните запаси на страната беше над 25 милиона барела към 10 февруари в сравнение с 20 милиона барела миналата 
година, когато Русия беше принудена да намали производството. 
Дългосрочно въздействие 
Докато западните технологични санкции вероятно няма да имат краткосрочно въздействие върху петролната индустрия 
нагоре по веригата на Русия, ефектите може да са видими в дългосрочен план, каза Свапнил Бабеле, вицепрезидент на 
Rystad Energy A/S. 
„Ефективността на някои петролни услуги може да намалее, докато загубите и рисковете ще растат“, според Михалчук от 
BST. „Дефицитът на технологии за разработване на офшорни находища и някои трудни за възстановяване резерви може 
да се превърнат в проблем“, добави той. 
След анексирането от Москва на украинския полуостров Крим през 2014 г. беше въведена международна забрана за 
предоставяне на услуги за петролни проекти в руски шистови находища, Арктика и дълбоки води. Тези мерки попречиха 
плановете на Rosneft да използва находища в северната част на Карско море. 
Но оттогава руските компании показаха, че могат да развият вътрешен опит в някои от тези области, казва Катона от Kpler. 
Gazprom Neft PJSC всъщност увеличи сондажите си в голямо шистово находище в Западен Сибир миналата година, каза 
той. 
Дори технологичните санкции да ограничават дейността в по-предизвикателни локации, в момента Русия разполага с 
достатъчно традиционни запаси, за да поддържа притока на петрол. Ако приемем, че продукцията ще остане близо до 
настоящите нива, до 2027 г. само 3% от нея ще зависят от технологиите, до които страната има затруднен достъп в момента, 
каза Михалчук. 
 
√ МАЕ повиши прогнозата си за растеж в световното търсене на петрол 
Международната агенция по енергията (МАЕ) отново повиши прогнозата си за растежа в световното търсене на петрол 
през 2023 г., предаде ТАСС, цитирана от БТА.  
Повишението е със 100 000 барела дневно до 2 млн. барела дневно, като се очаква почти половината от растежа да дойде 
от Китай, се посочва в доклада на организацията. По този начин търсенето може да достигне рекордните 101,9 млн. барела 
дневно, което е с 1,4 млн. барела дневно над средното предпандемично равнище от 2019 година.  
Преди месец МАЕ повиши прогнозата си с 200 000 барела дневно до 1,9 млн. барела дневно.  
Като цяло растежът през 2023 г. ще дойде от Азиатско-тихоокеанският регион и най-вече от Китай.  
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"Отворените граници ще увеличат авиотрафика. Търсенето на авиационно гориво се очаква да нарасне с 1,1 млн. барела 
дневно до 7,2 млн. барела дневно, което ще бъде 90 на сто от нивото от 2019 година", посочва МАЕ.  
Според доклада на организацията, световните петролни запаси са се свили с 69,8 млн. барела през декември 2022 г. 
спрямо ноември.  
МАЕ уточнява, че запасите на страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 
декември са намалели с 18,1 млн. барела до 2,767 млрд. барела, което е с 95,7 млн. барела под средния показател за 
период от пет години.  
Организацията отчете за ноември нарастване на световните петролни запаси до 79,1 млн. барела - най-високото ниво от 
октомври 2021 година.  
 
√ Тороидалните витла правят инженерна революция в авиацията и корабостроенето 
Екип от изследователи от Масачузетския технологичен институт изработи формата на тороидален винт, който създава най-
ниската сила на звука в честотния диапазон от 1-5 kHz. Това е най-чувствителната зона за човешкото ухо - бебетата плачат 
с тази честота и на нея скърцат досадните двигатели на мултикоптера. Последното се превърна в стимул за изследвания - 
ако хората искат да видят много полезни дронове в бъдеще, те трябва да бъдат тихи. 
Тороидалното витло има лопатки под формата на затворен кръг, но извит в две плоскости. Този дизайн има много 
вариации, но оптималните параметри на огъване все още не са намерени. Основното е, че такова витло няма начало и 
край и следователно се движи равномерно във въздуха. Поради това няма напрежение в краищата на витлата, 
взаимодействието на техните части с въздушния поток е еднакво навсякъде и следователно те са много по-малко шумни. 
Иновативните витла създават затворена верига. Тази форма води до намаляване на вихрите, които са отговорни за 
създаването на шум и ограничаване на тягата в класическите витла. В този случай вихрите не се разпространяват на големи 
разстояния. 
Прототипите на тороидалните витла са няколко пъти по-тихи от конвенционалните, а и осигуряват повече тяга. Нещо 
повече, тороидалните витла освен, че намаляват шума, стабилизират движението на водните потоци през тях. Лодката се 
издига малко над водата, така триенето е намалено и се постига икономия на гориво до невероятните 20%. Но 
недостатъкът е очевиден -  не е лесно да се направи такава сложна структура и ще бъде много скъпа. Например Sharrow 
Marine произвежда тороидални витла за моторни лодки за $4999 всеки, докато конвенционалното витло струва не повече 
от $500. И тук потенциалът на 3D печата може да бъде напълно използван, което ще позволи да се намалят разходите за 
производство на тороидални витла за всяка индустрия. 
 
√ Архитекти на стратегическа марка за вашия бизнес 
Разработването на стратегическа марка е важна част от увеличаването на видимостта и доверието в бизнеса. Открийте 
ключовите компоненти на стратегическа марка, за да поставите здрава основа за вашия бизнес през 2023 г. Ако искате да 
развиете бизнеса си, помислете дали да не инвестирате малко време и енергия в целенасочено проектиране на план за 
подобряване на стратегическата марка за вашия бизнес. 
Дефиниране на стратегически брандинг  
Собствениците на нов бизнес често грешат брандирането като просто лого, цветова палитра и слоган. Опитните 
собственици на бизнес знаят по-добре. 
Брандът с главно „Б“ обхваща цялостния имидж и репутация на компанията и често се състои от материалните и 
нематериалните причини, поради които потенциалните клиенти избират да правят бизнес с вашата компания. 
Стратегическото брандиране са умишлените решения, които лидерите на даден бизнес вземат, за да гарантират, че 
техният бизнес се откроява на претъпкан пазар. Тези решения помагат за разбирането, изграждането и поддържането на 
силни взаимоотношения с техните клиенти. 
Ефективната стратегическа марка е от съществено значение за успеха на всеки бизнес в дългосрочен план. Силната 
идентичност на марката помага да разграничите бизнеса си от конкурентите, да изградите доверие на клиентите и да 
увеличите лоялността на клиентите. Създаването на успешна стратегическа марка изисква ясна визия за това какъв искате 
да бъде вашият бизнес и как искате да бъде възприет от клиентите. 
Изграждане на стратегическа марка  
Първата стъпка към създаването на стратегическа марка е да обмислите отговора на въпроса "защо" зад съществуването 
на бизнеса. Това "защо" се състои от три елемента. 
Първо, предприемачите трябва да помислят за целта на своя бизнес: защо съществува? Помислете дали да отговорите на 
този въпрос в контекста на решенията на бизнеса за клиентите. Например, магазин за здравословни храни може да 
определи целта си като "даване на възможност на хората да живеят по-здравословен живот чрез предоставяне на 
органични храни и екологични продукти на цена, която могат да си позволят". 
Второ, предприемачите трябва да определят мисия за своя бизнес: какво бизнесът се стреми да постигне в близко бъдеще. 
Отговорите на този въпрос могат да включват изразяване на опита, продуктите, услугите и стойността, които клиентите 
могат да очакват да получат от бизнеса днес. Например, същият магазин за здравословни храни може да възприеме 
изявлението: "Ние предоставяме на нашите клиенти органични и екологично чисти продукти на достъпна цена, като 
същевременно насърчаваме образованието за здраве и здраве, за да насърчим общност от съзнателни потребители, 
ангажирани с устойчив начин на живот".  
И накрая, предприемачите трябва да формулират визия за бизнеса: дългосрочните стремежи, които бизнесът иска да 
постигне. Един от начините да отговорите на този въпрос е да помислите къде иска да стигне компанията и с какво иска да 
бъде известна. Потенциална декларация за визия за магазина за здравословни храни може да бъде: "Ние се ангажираме 
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да създадем свят, в който достъпът до органични храни и екологично чисти продукти е достъпен за всички и където уелнес 
образованието е норма, което води до по-здрави и по-щастливи общности". 
Теми фундаменти  
Когато отговаряте на тези въпроси, ще намерите нововъзникващи теми, които са неразделна част от стратегическата марка. 
Първо, ако вашият бизнес решава проблеми на клиентите, отделете известно време, за да опишете кои са тези клиенти и 
с какви проблеми се сблъскват. Това описание ще ви помогне при вземането на маркетингови и ценови решения. 
Например, магазин за здравословни храни в Ню Йорк ще има различна дефиниция за достъпност от магазин за 
здравословни храни в малък провинциален град. 
Второ, решенията относно целта, мисията и визията на вашия бизнес често ще се вземат въз основа на принципите или 
вярванията, които са най-важни за вас. Тези принципи или вярвания могат да бъдат основните ценности на вашия бизнес, 
основата на начина, по който вашата компания взема решения, когато взаимодейства с персонала, клиентите и 
заинтересованите страни и неразделна част от културата на вашата компания. Например, основните ценности за магазина 
за здравословни храни, описан по-горе, могат да бъдат "екологични", "достъпни" и "ориентирани към общността". 
Въпреки че отговорите на тези въпроси могат да бъдат лесни, истината е, че тези въпроси са само отправна точка. Една 
ефективна стратегическа марка често изисква по-комплексен отговор, който се развива с течение на времето. Помислете 
за създаване на отговор на тези въпроси в сътрудничество с вашите бизнес съветници и ментори или алтернативно, 
подгответе своя стратегически бранд с помощта на платен консултант. 
Независимо дали изграждате стратегическа марка за вашия бизнес сами или в съчетание с вашите съветници, подобни 
усилия са жизненоважни за увеличаване на видимостта и доверието към вашия бизнес на пазара и за укрепване на 
връзките с вашите клиенти. Отделете време, за да планирате как да развиете силна марка за вашия бизнес, така че вашият 
бизнес да бъде по-добре подготвен да успее. 
 
Cross.bg 
 
√ Иван Демерджиев за "Магнатски": Моето вътрешно убеждение е, че това няма да е последният списък 
Хартиената бюлетина ще създаде предпоставки за много повече манипулиран вот. Купувачите на гласове ще бъдат по-
активни, но това ще ни даде шанс да заловим по-голяма част от тях. Това коментира в интервю за БТА служебният 
вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев по повод подготовката на МВР за предстоящите парламентарни 
избори на 2 април. 
Много внимателен анализ сме провели къде и в кои райони има данни за вот, който често се променя в компактни маси 
от населението. Примерно 80% от гласоподавателите гласуват за една партия, на следващите избори за друга и така 
нататък, каза още Демерджиев. По думите му МВР се опитва да проследи пътя на парите, както и хората, които ги дават на 
лицата от криминалния контингент, които ги разнасят на гласоподавателите. 
Темата „Магнитски" 
„Моето вътрешно убеждение е, че това няма да е последният списък. Ние искаме да изпреварим следващите списъци, ако 
има такива, и тези хора да бъдат герои в досъдебни производства, преди някой да ги е посочил с пръст", коментира Иван 
Демерджиев. Той посочи, че структурите на МВР вече събират цялата налична информация за санкционираните преди дни 
българи, която ще се анализира, като са дадени задачи и насоки за допълнителна работа, а скоро ще има и резултати. 
Министърът допълни, че „се опитваме да разширим кръга на хората, с които се работи и да не се ограничаваме до този 
списък". 
Корупцията в съдебната система 
Да, има корупция в съдебната система, заяви Иван Демерджиев. Той отбеляза, че в момента единствените, които могат да 
разследват магистрати, са следователите, а те са в системата на прокуратурата. Министърът призова да се дадат 
правомощия на ГДБОП да се бори с корупцията, включително и по отношение на магистрати. „Гарантирам ви, че 
резултатите ще бъдат много бързи и различни", добави той. „Оказа се, че в системата на МВР полицаи могат да задържат 
и да разследват полицаи, обаче в системата на прокуратурата и съда не съм видял такъв случай. Там цари една омерта, 
ако мога така да се изразя.", каза още Демерджиев. 
Разследванията, свързани със „сериозни политически играчи" и автомагистралите 
Ние сме изработили голяма част от тях. Аз ще подготвя една справка с тези, които сме внесли в прокуратурата. 
Информацията, която имаме е, че държавното обвинение работи по тези случаи, коментира Иван Демерджиев по повод 
очакванията му отпреди месеци за скорошни резултати по досъдебни производства, свързани със „сериозни политически 
играчи". По отношение на разследванията за злоупотреби при строежа на части от АМ „Хемус", министърът коментира, че 
МВР е свършило своята работа и в прокуратурата извършва действия. „Мисля, че връзката между дружествата, чиито 
ръководители бяха обвинени, и определени политически сили и тяхното ръководство, са изключително видни и явни.", 
допълни той. 
Вътрешният министър отбеляза, че полицията работи и по други пътни обекти, като посочи, че „навсякъде, стремежът да 
се бърза, за да се усвояват пари е видим". Той посочи, че в момента се взимат ядки и от „Марица", и от „Тракия". 
 
√ Над 2500 земеделски стопани участваха в националната информационна кампания на Министерството на 
земеделието за Стратегическия план 
Националната информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 
в България за периода 2023-2027 г. премина при засилен интерес от земеделските стопани. Тя се проведе в периода 06-16 
февруари и в нея участваха над 2500 стопани. 
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По време на срещите бе подробно разяснен начинът за предоставяне на директните плащания в новия програмен период. 
Екосхемите, както и условията и критериите за тяхното прилагане, като част от новите мерки в СПРЗРС, бяха също във 
фокуса на информационната кампания. Друг акцент на дискусиите бяха стандартите за добро земеделско и екологично 
състояние на почвата. Експертите от Министерството на земеделието представиха информация и за инвестиционните 
мерки включени в Плана, както и промените в нормативната база. Теми на срещите бяха и наколна на терените, контрола 
на прилагането на препарати за растителна защита, както и системата за мониторинг. 
Стопаните проявиха интерес към мерките за ландшафтна инфраструктура. Подпомагането на протеинови култури, 
биологичното земеделие и необработваемите площи, изискванията за пасища, подпомагането на животновъдите и 
пчелните семейства, почвената покривка и глобите при палене на стърнища, бяха също разисквани. Дебатираха се и 
обвързаното подпомагане в планинските райони, както и интервенцията, отнасяща се за опрашването. 
Всички презентации от проведената национална информационна кампания са на разположение на земеделските стопани 
на официалната страница на Министерството на земеделието: 
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/nad-2500-zemedelski-stopani-uchastvaha-v-nacionaln/. 
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси продължава 
националната информационна кампания на Министерството на земеделието за Стратегическия план за развитие на 
земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. График на срещите е публикуван на страницата на 
НССЗ: https://www.naas.government.bg/news/nacionalnata-sluzhba-za-sveti-v-zemedelieto-she-prodlzhi-nacionalnata-
informacionna-kampaniya-na-ministerstvoto-na-zemedelieto-za-strategicheskiya-plan 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Как ще се нареди политическият пъзел и има ли изход от кризата - нагласите и сметките преди вота. Дебат с 
политолози в студиото на „Денят започва"; 

- Новите средства и финансови инструменти - и още за проекти по Плана за възстановяване. Гост: Служебният 
министър на иновациите и растежа Александър Пулев; 

- След 11 дни в Турция - разказът на пожарникарите, които участваха в спасителната мисия след земетресенията; 
- Да преживееш ужаса на войната - и да продължиш - как се промениха мечтите след атаката. Историята на един 

българин от Херсон; 
бТВ, „Тази сутрин" 

- Има ли провокации към полицаите в Плевен; 
- Как се стигна до нападение на дете в Нови Искър; 
- Разказ на пожарникар за Турция по време на спасителните операции; 

НТВ, „Здравей, България" 
- Ще успее ли обединението между "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" да се пребори за 

първото място на изборите и ще има ли изход от политическата криза след 2-ри април. Гост: Атанас Атанасов; 
- Защо доходите ни не успяват да настигнат ръста на цените? За какво харчим и от какво спестяваме; 
- Как най-добрата ни състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин ще пропусне държавното първенство 

в София заради студ в зимния дворец. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 

- в. 24 часа – Подозират за инфаркт и инсулт хапчета за хрема и настинка с псевдоефедрини - ЕМА проверява; 
- в. 24 часа - Насърчават 2300 директори на училища с идеи за дронове, 3D и роботика за 530 млн. лева; 
- в. Труд - Всеки трети лев в джоба идва от пенсии; 
- в. Труд - Още ядем храни без насекоми; 

Водещи заглавия на вътрешните страници 
- в. 24 часа – Пенсията е вече над една трета от дохода на българина; 
- в. Труд - Пак излъгаха туроператори; 
- в. Телеграф - Списъкът "Магнитски-2" хрърля сянка върху изборите; 
- в. Телеграф - Банките пак вдигат таксите; 

Водещи интервюта 
- в. 24 часа - Симеон Дянков, бивш вицепремиер и финансов министър: Три пъти изпускаме еврото, сега трябва да 

си приемем законите и да поискаме членство през есента; 
- в. Труд - Председателят на Асоциацията на инкаминг тур операторите Иван Грошев пред "Труд news": Вместо да 

се опитваме да надхитрим туристите, трябва да им предложим преживяване; 
- в. Телеграф - Румен Манов, историк, галерист и колекционер: Не вярвайте на небивалици за живота на Левски; 

Водещи анализи 
- в. 24 часа - След 2 април ще има редовен кабинет. Иначе - намагнитване до дупка; 
- в. Труд - Разкриха Нинова като бясна костовистка. 

 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София/Берлин. 

- Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия. 

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/nad-2500-zemedelski-stopani-uchastvaha-v-nacionaln/
https://www.naas.government.bg/news/nacionalnata-sluzhba-za-sveti-v-zemedelieto-she-prodlzhi-nacionalnata-informacionna-kampaniya-na-ministerstvoto-na-zemedelieto-za-strategicheskiya-plan
https://www.naas.government.bg/news/nacionalnata-sluzhba-za-sveti-v-zemedelieto-she-prodlzhi-nacionalnata-informacionna-kampaniya-na-ministerstvoto-na-zemedelieto-za-strategicheskiya-plan
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*** 
София/ Гора/Жупа. 

- Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Република Косово по покана на президента Вьоса 
Османи - Садриу. Поводът е 15-годишнината от обявяването на косовската независимост. 

- *** 
Йотова ще проведе двустранна среща с президента Османи - Садриу. В областите Гора и Жупа са планирани 
срещи на вицепрезидента с представители на българската общност. 

*** 
София. 

- От 11:00 часа, зала №1 на НДК, министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов и зам.-министър Надя 
Младенова ще проведат брифинг преди срещата на МОН и Изпълнителна Агенция "Програма за образование" 
на тема "STEM центрове и иновативна образователна среда". 

- От 8:30 ч. представители на отдел "Пътна полиция" - СДВР ще предоставят резултати от провежданата 
специализирана полицейска операция. Мястото е под обръщалото на автобус 280 - НСА. 

*** 
Асеновград. 

- От 11:00 часа министър Шишков ще инспектира яз. "Тополово 2" в м. "Кюмюрджу баир", село Тополово, където 
ще направи коментар на констатациите от видяното. 

*** 
Бургас. 

- От 9.00 до 13.00 часа в Културен център "Морско казино" ще се проведе пленер по изобразително изкуство 
"Българските революционери и възрожденци". Организатори са Центърът за подкрепа на личностното развитие - 
Бургас и ТД "Държавен архив" - Бургас. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "НЕобичайното шоу на Капитана" в Бургас. 
- От 19.00 часа в Държавна опера Бургас "Хубавата Елена" - комична опера в две действия от Жак Офенбах. 

*** 
Велико Търново. 

- От 15:00 часа в Изложбени зали "Рафаел Михайлов" ще бъдат наградени победителите в детско-юношеския 
конкурс "Моят Левски", организиран от Община Велико Търново и Общински детски комплекс. 

*** 
Видин. 

- От 11:00 часа в Заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе общественото обсъждане на проект за 
разчети на Община Видин за 2023 година. 

- От 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Видин ще се проведе общественото обсъждане на 
проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на град Видин за промяна предназначението на местност 
"Алимана 2" от територия за "Обработваеми земеделски земи" в територия за "Гробищен парк". 

*** 
Пловдив. 

- От 14:00 часа регионалният министър ще извърши оглед на път III-861 Югово -Лъки - област Смолян. Предвидено 
е изявление за медиите в района на административната граница между областите Пловдив и Смолян 
(координати на местоположението 41°43'53.9"N 24°47'16.0"E). 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.30 часа в заседателната зала на Областна администрация ще се проведе отчетно събрание на Областния 
съвет на БЧК. 

- От 11.00 часа в заседателна зала на парк-хотел Кюстендил ще бъде открита информационна кампания на 
Община Кюстендил и фондация " Искам бебе" - " ПриРода за живот- балнеология, климат, здравословно 
хранене, психология в помощ на репродуктивното здраве". 

*** 
Смолян. 

- Около 16:00 часа, министър Шишков ще посети село Брестовица, община Родопи, във връзка с проблемите с 
водоснабдяването на населението. Предвидена е среща с кмета на населеното място. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора ще се състои пресконференция на кмета Живко Тодоров и неговия 
заместник Радостин Танев. Темата е стартиране на кампания "Заедно за по-чиста Стара Загора". 

- От 14.30 ч. и 19.00 часа в Културния център ще бъде представена постановката "Иконите спят". Автор и режисьор 
- Елица Йовчева. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще бъде прожектиран филмът "Да танцуваш Пина", в рамките на 
Фестивала Master of art в Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Оперния театър ще бъде представена операта "Мадам Бътерфлай" - опера в три действия от 
Джакомо Пучини. 
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*** 
Казанлък. 

- На външната витрина на Галерия "Иван Милев" на Културно-информационния център на ул."Искра"№4 ще бъде 
представена гостуваща изложба на Национален музей "Васил Левски", гр. Карлово "Бунтът на духа - основна 
сила по пътя на свободата". 

*** 
Хасково. 

- От 10:30 ч. в зала "Марица" на Областна администрация Хасково ще се проведе работна среща, свързана със 
създаването на организационно-техническа подготовка за предстоящите парламентарни избори на 2 април 2023 
г. 

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. насам. 

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

