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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът на Черна гора Мило Джуканович пристига на официална визита у нас 
Президентът на Черна гора Мило Джуканович пристига на официално посещение у нас по покана на държавния глава 
Румен Радев. 
Очаква се във фокуса на визитата на Джуканович в София да бъдат европейската перспектива на Западните Балкани, 
сигурността и енергетиката. 
Президентът Румен Радев ще посрещне своя колега от Черна гора с официална церемония на пл. "Свети Александър 
Невски". 
По-късно двамата президенти ще проведат среща "на четири очи" на "Дондуков" 2, а след това ще се състоят разговори 
между официалните делегации на България и Черна гора. 
В рамките на посещението си у нас президентът на Черна гора ще се срещне със служебния министър-председател Гълъб 
Донев. 
 
√ Ердоган е изразил признателност пред Радев за подкрепата на България след земетресенията в Турция 
В телефонен разговор с Румен Радев президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е изразил признателност за подкрепата 
на България в спасителните операции след двете изключително силни земетресения в Турция. Това съобщиха от 
прессекретариата на държавния глава. 
Президентът Ердоган е подчертал бързата реакция на България, която беше първата държава от Европейския съюз 
изпратила спасителни екипи на място в засегнатите населени места. 
С подкрепата на българските институции стотици доброволци от страната ни се включиха в действията по търсене и 
оказване на помощ на пострадалите от земетресенията в югоизточната ни съседка. Държавният глава Румен Радев е 
подчертал съпричастността и солидарността на България в този труден за Турция момент. 
Румен Радев е изразил и готовността на страната ни да продължи да оказва подкрепа за по-бързото преодоляване на 
последиците от земетресенията, така че да не се губи време по отношение на набелязаните перспективи в двустранните 
отношения. 
 
√ Министърът на финансите: Не се отказваме от еврото, новата ни цел е друга дата през 2024 
България не се е отказала от присъединяването към еврозоната като новата цел на служебният кабинет е нова дата за 
приемане на еврото през 2024 година. Това заяви пред БНР служебният министър на финансите Росица Велкова. По думите 
ѝ е възможно страната ни да се присъедини от 1 юли 2024. 
Тя беше категорична, че ако България подаде искане за конвергентен доклад до края на февруари, ще получим отказ и 
отново подчерта причините, поради които няма да бъде подадено това искане - не сме изпълнили ангажиментите си, 
произтичащи от присъединяването ни към Валутния механизъм 2, а това са 4 закона, които трябва да бъдат приети, както 
и непокриването на критерия за инфлация. 
"Няма смисъл да подаваме искане за такъв доклад, след като знаем, че отговорът ще бъде "не". Към юли месец има 
вероятност да успеем да покрием критерия за инфлация, но не 100%, а като се изключат от осредняването страните 
с най-ниска инфлация. 
Ако на 49-ото Народно събрание еврозоната е приоритет, могат да приемат необходимите закони, тъй като ние 
отново ще ги внесем. Тогава бихме могли да подадем искане за извънреден конвергентен доклад през юли. Няма пречка, 
за това е говорено с Комисията. Няма нормативна пречка, ако мине целият процес гладко, да се присъединим към 
еврозоната на 1-ви юли 2024 г. Това ще бъде прецедент, ако се случи, но не е забранено, не е и невъзможно", обясни 
министър Велкова. 
В началото на 49-ото Народно събрание служебното правителство ще внесе проект на редовен бюджет, заяви в 
предаването "Неделя 150" служебният министър на финансите. 
Засега изчисленията показват, че дефицитът в него ще е около 6%, уточни тя и добави, че въпрос на политически решения 
е този процент да бъде свален до 3, за да бъде отговарящ на Маастрихтските критерии. 
"Ако тази година не се вземат определените политически решения за свиване на разходи, няма как да се свият тези 
разходи в следващите години", каза още тя. 
Министър Велкова подчерта, че преди евентуален референдум за лева и еврото трябва да има широка кампания, в която 
да бъдат добре обяснени различните позиции. 
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√ Явор Гечев: Наблюдават се тежки аномалии при ценообразуването на храните 
40% от бюджета на всяко българско семейство отива за храни, заяви в "Денят започва с Георги Любенов" земеделският 
министър Явор Гечев. 
По думите му секторът с храните не се държи адекватно по отношетние на ценообразуването за разлика от другите 
сектори. Той изтъкна, че правителството е положило усилия за успокояване на производството, включително компенсации 
за тока и газа, което е довело до спад на цените в другите сектори. 
"Цените на производителите в България са горе-долу като в цяла Европа, но нашите производители взимат по-малко 
субсидии. Емблематичният пример е с млякото. Когато изкупната му цена е 85-90 ст., минава през преработка, слага 
се в шишетата, минава през пастьоризация, за да отиде до магазина към 1,30 лв., а оттам нататък е необяснимо 
как се продава на 3,50 лв. Това са тежки аномалии в цените. Имаме и много сигнали за тези аномалии. Нека хората да 
подават сигнали", заяви той. 
Министър Гечев каза още , че държавата няма да се откаже от борбата със спекулата. Дългосрочни ще бъдат усилията за 
борба с високите цени на щандовете и прекалените надценки по веригата производител-търговец. 
"Да не се притесняват и веригите, и различните играчи по терена на ценообразуването. Ние не бързаме, тази борба 
ще е доста трудна. Не бързаме да приключваме за една седмица, а сме с ясното съзнание, че нещата, които правим, 
ще са продължителни. Трябва да са много сериозни, за да има реален ефект, включително законов такъв", каза той. 
Гечев коментира и проблема с производството на розово масло у нас, след като стана ясно, че е подготвян регламент на 
Европейската комисия, който определя етеричните масла като химични продукти. 
По думите му долината на розите се намира в България и точно тук се произвежда най-качественото масло от роза. 
„Държавата ни е твърдо против по отношение на приравняването на естествените етерични масла на химични 
продукти. Просто защото няма да е вярно. Ние сме най-големия производител на розово масло, формирайки над 50% 
от пазара на розово масло. И сме еталон за качество на розовото масло. Нямаме друг сценарии. Това е нещо, с което 
нашата държава не би се примирила”, заяви земеделският министър Явор Гечев. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Демерджиев: Очаквайте акции както за изборите, така и за наркотици и каналджийство 
Акциите на МВР не са спирали и ще продължат както по отношение на предстоящите избори, така и срещу каналджиите и 
наркотиците. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който е на посещение в Областната 
дирекция на полицията във Варна. 
Той коментира, че един от задържаните да трагедията в Локорско съвсем наскоро е излежал 5-месечна присъда за 
каналджийство и месец след като излиза от затвора отново е заловен за такова престъпление. 
 
БНР 
 
√ Радев: Енергийната диверсификация в България повишава сигурността и предвидимостта в бизнес средата 
Енергийната диверсификация в България повишава сигурността в достъпа до енергийни ресурси и предвидимостта в 
бизнес средата. Това заяви президентът Румен Радев на среща в петък в Мюнхен с представители на австрийска компания, 
специализирана в производството на компоненти за автомобилната индустрия, която планира да разкрие своя 
производствена мощност в България. В срещата участва и заместник министър-председателят по управление на 
европейските средства Атанас Пеканов, посочват от президентския прессекретариат. 
Държавният глава подчерта по време на разговора, че сключените от служебното правителство споразумения с Гърция и 
Турция за започването на нови енергийни проекти, както и за достъп до техните терминали за втечнен газ и до 
газопреносните им мрежи, създават благоприятни условия за осигуряването на сравнително ниски цени на природния газ. 
Заедно с мерките за стимулиране на бизнеса в условия на криза, компаниите успешно успяват да се справят с 
предизвикателствата пред тях.  
Автомобилният сектор в България бележи значителен ръст през изминалите години, осигурява заетост на десетки хиляди 
висококвалифицирани работници и днес формира значителен дял от брутния вътрешен продукт на страната, посочи още 
по време на срещата държавният глава. Румен Радев напомни също така, че натрупаният инженерен опит от изминалото 
десетилетие в сектора дава резултат и все повече нараства делът на продуктите с висока добавена стойност, част от който 
се дължи и на създавания у нас автомобилен софтуер и на ръста на свързаните с високите технологии производства. 
Развитието на индустриалните зони в България, както и политиката на ЕС в подкрепа на индустриалното производство в 
Европа също благоприятстват бизнеса, посочи по време на срещата вицепремиерът Атанас Пеканов. 
 
√ Росица Велкова: България няма да влезе в еврозоната от 1 януари 2024 г. 
Репортаж на Марта Младенова в предаването ''Хоризонт за вас'' 
България няма да влезе в еврозоната от 1 януари 2024 г., съобщи министърът на финансите Росица Велкова. 
На заседанието на Еврогрупата в началото на седмицата България не е била изслушана за готовността й, макар точката да 
е била в дневния ред. Причината е, че България не изпълнява инфлационния критерий по Маастрихт и не е приела 
необходимото законодателство, за да поиска оценка за присъединяване към еврозоната от 1 януари 2024 година, обясни 
министър Росица Велкова. По думите й новата целева дата е 1 януари 2025 г. 
48-то Народно събрание одобри бързото присъединяване на България към еврозоната, но така и не успя да гласува 
ключови законопроекти по пътя към еврото. 

https://bntnews.bg/news/yavor-gechev-nablyudavat-se-tezhki-anomalii-pri-cenoobrazuvaneto-na-hranite-1224085news.html
https://bnr.bg/post/101781443/rosica-velkova-balgaria-nama-da-vleze-v-evrozonata-ot-1-anuari-2024-g
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В момента се водят разговори със Съюза за стопанска инициатива заради промените при "Зелената карта", които сериозно 
ги тревожат. Необходими са промени и в Закона срещу изпирането на пари. Всички те отново ще бъдат одобрени от 
кабинета и внесени в следващото Народно събрание, уточни Велкова. Тя уточни, че освен приемането на четирите 
законопроекта, свързани с членството ни в еврозоната, трябва да постигнем и критерия за инфлацията, както и да бъде 
поддържана перспектива в периода 2023-2026 г. на ниво планиране на дефицита по консолидираната фискална програма 
в размер на три процента. 
В контекста на проведените разговори с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Валдис 
Домбровскис и с Паскал Донъхоу, председател на Еврогрупата, се взе решение, че България няма да подава в края на 
февруари конвергентен доклад, защото не сме изпълнили ангажиментите по присъединяването към Валутния механизъм 
II и имаме несъответствие в критерия за инфлацията, обясни Велкова. Било е договорено да подадем конвергентен доклад, 
когато изпълним ангажиментите и бъдат приети законопроектите, свързани с членството ни в еврозоната, които 
служебното правителство отново ще внесе в новосформираното НС, както и да се приемат и необходимите промени в 
Закона за БНБ за работата на централната банка, когато страната вече ще е присъединена към еврозоната, каза 
министърът. 
Велкова обясни, че са водени преговори с партньорите от Брюксел, когато страната изпълни критериите, да поиска 
необходимата оценка, като няма задължение новата валута да бъде въведена задължително от 1 януари, а може да е 
първо число на всеки месец. 
Новата целева дата е 1 януари 2025 г., но може оценката да бъде поискана още тази година, допълни Велкова. Няма 
законово изискване влизането в еврото да е от януари, може да е първо число на друг месец, каза още финансовият 
министър, като добави, че това може да стане и по Великден следващата година. 
"Възможна е и по-ранна дата, като например 1 юли 2024 г., възможна е и по-късна дата. Всички зависи дали ще изпълним 
критериите и кога ще ги изпълним", посочи министър Велкова. 
При условие, че сега в края на февруари не подаваме конвергентен доклад, срокът за присъединяване към еврозоната – 
от 1 януари 2024 г., не остава в сила, подчерта финансовият министър. 
Ако няма ясен целеви период за замяната на лева с евро, кредитният рейтинг на страната ни ще се влоши, което ще има 
негативно отношение и по лихвите по дълга, допълни Велкова.  
 
√ Министър Пулев в Мелник: Над 10,5 млн. лв. ще получат 38 фирми от област Благоевград 
Над 10,5 млн. лв. ще получат 38 фирми от област Благоевград по първата процедура „Технологична модернизация“ по 
Плана за възстановяване и устойчивост по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР). Това заяви 
министърът на иновациите и растежа Александър Пулев при откриването на първия винен маршрут в България, 
информираха от пресцентъра на министерството. 
 Заедно с министъра на туризма Илин Димитров и министъра на земеделието Явор Гечев, той посети гр. Мелник, където 
връчиха символично първата табела за винен маршрут на кмета на Мелник Сашо Филипов и кмета на Сандански Атанас 
Стоянов. Производството на вино става част от нематериалното културно наследство на страната. 
От Община Сандански са одобрени 5 проектни предложения за над 2 млн. лв. за „Технологична модернизация, като 
първите плащания към фирмите ще тръгнат в началото на март. Бюджетът по мярката е 260 млн. лв., като в момента се 
сключват договорите с класираните 953 фирми. По думите на министъра, по втората процедура по линия на МИР от ПВУ – 
за „ИКТ решения и киберсигурност“, са подадени 282 проекта за общо 5,4 млн. лв. Очаква се през март да станат ясни и 
всички одобрени предложения по процедурата. 
„Всички тези резултати, които можем да обявим днес пред вас, са в резултат на безпрецедентната информационна 
кампания, която осъществихме с моя екип. Когато влязохме в кабинета на МИР, заварихме една отворена програма с едва 
4 одобрени проекта. След като за 5 месеца обиколихме страната с мобилната приемна на министерството, посетихме 28 
области, срещнахме се с всички областни управители, местна власт, бизнес, организации, за да ги запознаем с 
възможностите за кандидатстване по процедури от Плана за възстановяване и структурните фондове на ЕС, получихме над 
10 200 подадени проектни предложения по двете процедури“, заяви министърът. 
По думите му, сходна е била ситуацията и с европрограмите. „Когато служебният кабинет встъпи в длъжност, заварихме 0 
одобрени европрограми за 0 лева финансов ресурс. В момента на лице са 10 от 10 одобрени програми за 20 млн. лв. 
ресурс. По линия на МИР успяхме да осигурим средства в размер на 5 млрд. лв. по двете структурни програми – Програма 
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) с бюджет 3 млрд. лв. и Програма за научни 
изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 (ПНИИДИТ) с бюджет 2 млрд. лв.“, 
каза още Пулев. 
На срещата министърът обяви и отварянето на трета процедура от ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на 
енергия“ с бюджет 200 млн. лв. „Допустимите кандидатстващи по тази мярка са микро-, малки, средни и големи 
предприятия. В кандидатстването може да се включи и туристическият бизнес у нас. По мярката ще се кандидатства до 15 
май – стандартният двумесечен срок за кандидатстване е удължен на три месеца, тъй като интересът към нея е огромен“, 
каза още Пулев. Безвъзмездната помощ за ВЕИ и батериите за локално съхранение на енергия може да бъде от 75 000 лв. 
до 1 млн. лв., в зависимост от големината на фирмата и проекта й, като финансирането от държавата е до 50%. 
По думите на министъра, Министерството на иновациите и растежа започва активно да отваря процедури и по трите 
направления – ПВУ, ПКИП и ПНИИДИТ. Само за следващите няколко месеца стартират мерки за бизнеса за 1,2 млрд. лв. 
„Поел съм ангажимент, че по най-чистия и прозрачен начин тези средства ще се разпределят, без някаква форма на 
политически преференции. Сега е моментът, възползвайте се“, апелира Пулев към представители на местния бизнес на 
срещата. 
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√ НСИ: Коефициентът на безработица през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 3,9% 
Коефициентът на безработица през четвъртото тримесечие на миналата година е 3,9%, сочат данните на Националния 
статистически институт. 
Това прави показателя с 0,6 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2021 година. 
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 3 процентни пункта и достига 
71,5%. 
 

 
 

 
 
√ СГС решава мярката на задържаните за трагедията с мигранти край с. Локорско 
Софийският градски съд ще решава да остави ли за постоянно в арест задържаните за трагедията с мигранти  край 
софийското село Локорско. 
В петък в камион със специално направен тайник бяха намерени задушени 18 души, а други 34 бяха в тежко състояние.  
От прокуратурата обявиха, че престъпната група е действала повече от година, като всеки месец са били прекарвани поне 
две групи мигранти. 
Обвиненията, които са повдигнати на задържаните, са за каналджийство, а шофьорът и неговият помощник ще отговарят 
и за причиняване на смърт по непредпазливост. Един от участниците в канала беше арестуван вчера в Гърция и предстои 
да бъде екстрадиран у нас. 
 
√ Ключови заводи в дървопреработването спират работа заради скъпа дървесина 
Ключови заводи в дървопреработващия сектор спират работа заради високите цени на дървесината, част от тях вече са 
прекратили дейността си, а други работят с намален обем и подготвят спиране .Само в три от водещите предприятия 
,засегнати от проблема , работят над 1000 души , като индиректно без работа остават близо 5 хиляди заети в транспорта, 
добива и услугите, свързани с това производство. 
Основната причина за високите цени на дървесината е спекулативното покачване на цената ѝ през 2022 г, довело до 
непосилни цени и за местното население, и за индустрията. До проблема, според бранша, се е стигнало заради наложените 
изкуствени ограничения върху добива на дървесина – заповедта за намаляване с 30% на сечите във вековни гори на 
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служебния министър Христо Бозуков от края на 2021 г. Въпросната наредба не защитава горите, а им вреди, защото 
възпрепятства санитарната и възобновителна сеч . 
Отделно в България не се оползотворява т. нар. прираст в горите, който у нас се използва едва на 50%, а средно в Европа 
над 75 на сто. 
От бранша настояват за отпадане на тези ограничения. 
В сферата на горското стопанство и горската промишленост в България работят над 60 000 души и създават над 3% от БВП, 
основно в полупланинските и планинските райони, като на места това е единственият поминък. Сега голяма част от тези 
хора са изправени пред опасността да останат без работа, обобщават дървопреработвателите. 
 
√ Обявиха номинациите за Наградите на БАИТ за 2022 г. 
Българската асоциация за информационни технологии обяви номинациите си за Наградите за 2022 година. Те ще бъдат 
връчени за 12-ти пореден път. 
Сред номинациите тази година е и колегата ни Георги Петровски, който е автор на подкаста "Черната кутия". За 
образователна награда тази година са номинирани Висшето училище по телекомуникации и пощи, Професионалната 
гимназия по компютърни науки и математически анализи – Стара Загора SAP Labs България. Изпълнителният директор на 
БАИТ Весела Калъчева казва, че в номинациите на училищата се набляга на такива, които комбинират знания.  
Победителите ще бъдат обявени идния четвъртък. 
 
√ Цветан Цветков: Крайно време е да се уреди конституционно независимостта на Сметната палата 
Интервю на Веселина Миланова с Цветан Цветков за предаването ''Преди всички'' 
Несъстоятелни са обвиненията към Сметната палата за неефективен контрол на финансирането на политическите партии. 
Това заяви пред БНР Цветан Цветков - бивш председател на Сметната палата.  
Изпълнявали сме отговорно нашите служебни задължения за контрол, категоричен бе той. По думите му когато е било 
установявано нарушение на изборното законодателство, виновните са били санкционирани. А когато сме констатирали 
случаи със съмнение за престъпление, сме сезирали прокуратурата, добави Цветков. 
"Силно се надявам следващият парламент да има политическата воля да вземе тези важни решения за българското 
общество и да гарантира независимостта на Сметната палата - конституционно да гарантира независимостта й, а също така 
и финансовата независимост. За финансовата независимост се налагат няколко изменения и допълнения, промени в 
Закона за публичните финанси - не е толкова сложно. Няколко парламента, които бяха сезирани от нас, не предприеха тези 
решителни действия и затова бяхме свидетели на това, което се случи с мен и бях освободен по един незаконосъобразен 
начин. Не само незаконосъобразен, но и Конституцията беше поругана. Крайно време е да се уреди конституционно 
независимостта на Сметната палата, за да не може следващите председатели на Сметната палата да бъдат изложени на 
този риск и на тази съдба, която аз имах като председател - да си тръгнат по този начин. Това е рекорд в историята не само 
на България, може би и в света - в рамките на 4 часа председател на върховна одитна институция беше освободен", 
коментира бившият председател на Сметната палата в интервю за предаването "Преди всички". 
Според него новите декларации искат прекалено много информация и е много вероятно да откажат дарителите на нови 
участници в предизборните кампании, които нямат акумулирани средства от държавна субсидия или членски внос и които 
ще разчитат основно на приходите от дарения. С част от тази информация се съмнявам дали дарителят разполага с нея, 
добави той. 
Относно правилата за дарения към партиите Цветан Цветков посочи, че не са засичали сериозни разминавания или 
нарушения.  
"Освен физически лица извън предизборните формации, извън участниците в изборите, дарения могат да се правят и от 
участници в предизборните кампании, кандидати за народни представители, за кметове, за общински съветници. Те могат 
да влагат свои средства в тези кампании. Те по същия начин декларират произхода на тези средства, трите имена и размера 
на дарението", отбеляза той. 
Даренията са пренебрежително малък относителен дял от общия размер на средствата, които използва един участник в 
изборите, смята Цветков. По думите му за партиите размерът на дарението е около 12%, а за коалиция - 21-22%. В една 
кампания участниците разчитат основно на собствени средства, каза той. 
Цветков подчерта, че в Изборния кодекс няма крайна дата за финансирането на предизборната кампания. Изборният 
кодекс позволява участници в изборите да продължават да получават дарения и след като са минали изборите, обясни той 
и добави, че са имали предложение към НС - да се определи крайна дата за финансиране на предизборната кампания. "Не 
знам защо не искат да въведат такава крайна дата". 
Предлагали сме също да се уреди начина на съществуването и функционирането на инициативните комитети, припомни 
също бившият председател на Сметната палата: 
"Те се създават само за участие в предизборните кампании за определени избори, след това те се разтурват. Ние като 
Сметна палата сме срещали сериозни затруднения относно контрола върху тях".  
Той даде пример: "Инициативен комитет приключва предизборната кампания, той отчита към нас неразплатени плащания 
към различни доставчици. Кампанията е приключила, те нямат средства да се разплатят с тези доставчици, изтича срокът 
на погасителната давност, който е 5 години и след това се явява, че тези неразплатени плащания се явяват скрита форма 
на дарения и то от юридически лица". 
Третото предложение през годините е за детайлизиране на необходимите разходи на политическите партии. Те също 
могат да правят дарение - с пари от държавната субсидия, обясни Цветков. По думите му те са искали да се определи на 
какви разходи има право една политическа партия. 
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Тези неща не намират решение в новите образци на декларациите, изказа мнението си той. Според него не се налага да 
се променят образците на декларациите, защото правната рамка не е променена. Вероятно новите образци има някаква 
връзка със скандала NEXO, добави той. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Три университета обединени в помощ на младите предприемачи 
Университетът по хранителни технологии, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски и Медицинският университет-
Пловдив, ще подпишат днес  двугодишен меморандум за развитие на иновативни предприятия с Асоциацията за 
международно обществено развитие/АМОР/, Асоциация на младите учени и Фонда на Фондовете. 
Ще се търсят млади таланти с предприемачески потенциал на възраст между 15 и 30 години, за да се включат в проекта 
„Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС. 
Целта е професионално кариерно ориентиране на младежите, развитие на предприемачески умения и собствен бизнес. 
Ако вече имат своя идея за бизнес и иновативни решения, ще работим съвместно с тях, за да могат да ги доразвият, ще им 
помогнем в подготовката на бизнес план и презентация пред инвеститорите. Има възможности младежки стартъпи да се 
финансират в съвсем ранна фаза, съобщи зам.-ректорът на УХТ доц. д-р Христо Спасов. 
Меморандумът предвижда обмен на знания, опит и добри практики, консултации на експертно и ръководно ниво, 
разработване на съвместни инициативи, проекти и доклади, провеждане на семинари, кръгли маси, обучения, работни 
срещи и фестивали. 
 
√ Дни на отворените врати във ВМА 
Повече от 400 ученици от София и региона са заявили желание да участват в Дните на отворените врати за кариерно 
развитие във Военномедицинската академия. Те са посветени на възможностите за обучение и реализация в 
специалностите "Военен лекар" и "Военна медицинска сестра". 
Инициативата започва от днес.  
Дните на отворените врати във ВМА ще продължат до сряда включително, като за днешното откриване на инициативата 
има най-много записани желаещи. Зрелостниците ще се срещнат с директора на болницата проф. Венцислав Мутафчийски 
и ще могат да го разпитат за ролята на военните лекари и за случки от мисиите зад граница. Те ще имат възможност и да 
разгледат материалната база и оборудването в лечебното заведение, а на техни въпроси ще отговарят военни лекари. 
Преди няколко дни от Военномедицинската академия обявиха прием на кандидати за обучение по професия "парамедик" 
със специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни 
отделения“.   
 
√ Днес празнува общността на антрополозите в Пловдив 
“Ден на етнологията и антропологията” ще отбележат със серия от събития днес в Пловдивския университет "Паисий 
Хилендарски”. Програмата за деня се организира от катедра “Етнология” на Философско-исторически факултет, в 
сътрудничество със сдружение АКЕА “Медиатор”. 
Денят се отбелязва по традиция от 2015 г. насам като празник на етнологията и антропологията.  
Идеята на организаторите е това да се утвърди като празник на антроположката общност и към нея да се приобщават 
следващите поколения студенти и млади учени. 
Програма включва студентски игри, споделяне на опит, международен флашмоб, дискусии и постер-презентации. Към 
инициативата на събитието се присъединяват и други университети от страната и чужбина чрез онлайн споделяне на опит. 
 
√ Млякото от Унгария подкопава родното? 
Ниските изкупни цени на млякото в България принудиха много животновъди да излязат на протест в Хасково. Но докато в 
останалата част на страната са недоволни от положението с млякото, в Драчево, Михаил Михайлов успява да прескочи 
проблемите на сектора. Михаил Михайлов по образование е животновъд, който отглежда във фермата си 70 крави за 
млекодобив. За това как се справя в бранша и как постига печалбите си, Михаил Михайлов коментира пред БНР - Бургас: 
"Доволен съм от избора, който направих, а именно да затворя цикъла на производство. Произвеждам си всичко и го 
предлагам на пазара." 
Но с това идват и други проблеми, отбелязва той: 
"Не успявам напълно да задоволя пазара и затова трябва да увеличавам кравите. Все пак съм доволен за сега." 
Михаил Михайлов коментира, че свободният пазар и несъществуващият регулатор на процесите от страна на държавата 
са главните фактори за сложната ситуация с изкупната цена на млякото.  
Голяма част от мандрите в България започват все повече да изкупуват мляко от Унгария, Украйна и други държави в Европа. 
Причини за това, по думи на Михаил Михайлов, са: 
"От държави като Румъния, Украйна и Унгария качеството на млякото е много добро. Просто там са наложени и спазени 
стандартите за хигиена и правилно доене. Цената, доколкото знам, е около 0,90 лв. на литър на мляко." 
Михаил Михайлов заяви, че Министерството на земеделието трябва да намери начин да подобри условията за бизнес в 
стопанствата. След като няма законодателство което да регулира печалбите и цените от производител към търговец, няма 
как да се нормализира положението на животновъдите в страната. 
Изкупните цени на млякото в страната все още не са стабилизирани и бъдещето на млекопроизводителите остава 
несигурно.  
 

https://bnr.bg/post/101782221/cvetan-cvetkov-kraino-vreme-e-da-se-uredi-konstitucionno-nezavisimostta-na-smetnata-palata
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√ Жълт код за силен вятър в Западна и Централна България 
Жълт предупредителен код за силен вятър в 18 области предимно в Западна и Централна България издаде за днес 
Националният институт по метеорология и хидрология. 
Днес облачността ще бъде променлива, по-значителна главно над източната половина на страната и на отделни места там 
ще превали слаб дъжд, сочи прогнозата на НИМХ. Вятърът отново ще се усили и ще бъде умерен и временно силен от 
северозапад. Преобладаващите максимални температури ще са между 10° и 15°, в София - около 11°. 
Над планините облачността ще бъде променлива, по-често значителна и на отделни места над около 1500 метра ще 
превали слаб сняг, в масивите в Източна България - слаб дъжд. Ще духа силен, временно бурен вятър от северозапад. 
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра - около минус 3°. 
 

 
Карта на опасните явления за 20.02.2023 г./НИМХ 

 
√ Ковачевски: Отношенията с България застрашават хора и партии, които не искат да видят региона в ЕС 
Отношенията между България и Република Северна Македония са застрашени от хора, групи и политически партии и в 
двете държави, които са финансирани от трети страни и които също така не искат да видят региона интегриран в ЕС "и това 
вече  е ясно на всеки", заяви в интервю за МИА по време на Мюнхенската конференция по сигурността премиерът на РСМ 
Димитър Ковачевски, предаде БТА. 
"Република Северна Македония и България трябва да разчитат на комуникация на институционално ниво и запазване на 
достойнството на институциите и гражданите. Ако работим в тази насока, по теми и проекти, които обединяват гражданите, 
тогава вярвам, че отношенията между двете страни ще бъдат на ниво, достойно за две съседни страни, членки на НАТО и 
бъдещи партньори в ЕС", смята Ковачевски. 
По думите му вече не става въпрос дали, а кога  Западните Балкани ще станат част от ЕС. 
"Албания, Северна Македония, Словения, Хърватия, както и Черна гора, вече са страни членки на НАТО. Черна гора, 
Албания, Северна Македония, Сърбия започнаха преговори с ЕС. Става въпрос за една различна среда от тази през 90-те 
години. Регионът се възприема като стабилен, а Северна Македония, като държава, която е фактор за стабилност в региона. 
Защо? Още веднъж ще подчертая, ние сме страна-членка на НАТО, страна, която започна преговори с ЕС и страна, която 
председателства ОССЕ, но и страна, която вече е участник в Берлинския процес и Отворени Балкани. На практика това са 
организации и процеси, които укрепват и развиват регионалното сътрудничество- свободното движение на хора, капитали, 
стоки и услуги", подчерта Ковачевски. 
По думите му по време на дискусията Северна Македония на практика е била пример за страна, "която чрез добросъседски 
отношения и чрез дипломатически усилия" е успяла да реши големите проблеми, които е имала и сега "напредва в 
европейската интеграция". 
 
√ Прищина вини Путин в "износ" на конфликта в Украйна 
В интервю за Скай нюз президентът на Косово Вьоса Османи обвини руския президент Владимир Путин в опит "за износ" 
на конфликта в Украйна към нейната страна и други като Молдова и Грузия. 
В интервюто, дадено за медията по време на Мюнхенската конференция за сигурността, Османи каза, че Путин се опитва 
да отклони вниманието на Запада от Украйна като създаде други конфликти в Европа, като например в Молдова, Грузия 
или Западните Балкани. 
В момент, когато правителството на Молдова твърди, че Русия се опитва да дестабилизира страната като проруски 
политици организират протести в столицата Кишинев, Кремъл иска да постигне същото в Косово чрез съюзника си Сърбия, 
заяви Вьоса Османи. Тя допълни, че Русия използва същите методи като в Източна Украйна, за да разпали гражданска 
война. 
"Те се опитаха да организират операции под чужд флаг. Те изпращат полувоенизирани сили, маскирани като цивилни, на 
наша територия по незаконни маршрути, а след това изпращат и оръжия", заяви Османи. 
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Косово не за първи път обвинява Русия, че помага на Сърбия да подклажда сепаратизъм сред сръбското малцинство в 
страната. Президентът на Косово отбеляза, че международната общност не прави достатъчно да възпре Русия от намеса в 
делата на нейната и на други държави. 
Вьоса Османи предупреди да не се правят териториални отстъпки на Кремъл, докато западните съюзници търсят най-
добрия начин за приключване на войната в Украйна. "Геноцидните режими не трябва да се възнаграждават с територии", 
допълни тя. 
 
√ Газът в Европа поевтиня под 50 евро за мегаватчас за пръв път от септември 2021 г. 
Европейските фючърси на природния газ поевтиняха в петък под 50 евро за мегават час за пръв път от 17 месеца насам с 
оглед на отшумяващата най-сериозна енергийна криза в региона от десетилетия насам, но се появяват сигнали, че по-
нататъшни спадове на цените са малко вероятни. 
Продължаващото поевтиняване на синьото гориво е в резултат на по-мекото от обичайното за този период на годината 
време, все още значителните запаси в европейските газови хранилища към края на зимата и рекордния внос на втечнен 
природен газ (LNG). 
Към 15.00 часа българско време краткосрочните фючърси на нидерландския газов хъб TTF поевтиняват с 5% към 49,40 евро 
за мегаватчас, достигайки най-ниски ценови нива от септември 2021 г.  
Цените вече бележат спад с над 80% от рекордния връх в края на август 2022 г. малко под 350 евро за мегаватчас, когато 
намаляващите доставки на руско синьо гориво засегнаха Европа, навреждайки на икономиката в региона и тласкайки 
инфлацията до най-високите нива от десетилетия. Сега обаче старият континент е свидетел на рязък обрат с оглед на 
сравнително мекото зимно време, усилията за намаляване на енергийното потреблението и силните притоци на втечнен 
природен газ от САЩ до Катар. 
 

Графика на газовите TTF фючъри (в евро за мегаватчас) 

 
 
В същото време, с приближаването на Европа към края на зимния сезон газохранилищата са пълни на около 65% - доста 
над 10-годишната осреднена стойност от 54% за този период на  годината. Има и нарастване на производството на 
електроенергия от алтернативни енергийни източници, включително вятърна и ядрена енергия. Освен това усилията за 
пестене на енергия от домакинствата и предприятията помогна да се избегне енергиен дефицит. Нови данни показват, че 
търсенето на газ в Германия е било с около 8% по-ниско в началото на февруари от четиригодишната средна стойност, 
докато през 2022 г. Междувременно Европа продължава да търси алтернативи на доставките на руски газ, включително от 
Катар и Оман, докато вторият по големина износител от САЩ на втечнен газ Freeport възобнови доставките след няколко 
месеца на прекъсване заради пожар. 
Анализаторите обаче се съмняват дали спадът в цените ще продължи още дълго. С наближаването на края на зимата и 
намаляването на търсенето на отопление, по-ниските цени могат да направят газа по-икономичен за производството на 
електроенергия в Европа от алтернативи като въглища. 
'Цените на газа паднаха до диапазон, който предполага, че сега е по-изгодно да се управляват газови инсталации с най-
висока ефективност в сравнение с най-нискоефективните въглищни инсталации“, отбеляза Щефан Улрих, анализатор в 
агенция Блумбърг. 
Също така се повишава търсенето на газ от Индия до Китай. Цените могат да се повишат, ако има и продължително студено 
време преди края на зимата или ако има прекъсвания на доставките. 
 
√ САЩ готвят нови санкции над Русия 
Правителството на американския президент Джо Байдън планира да наложи нови мерки за контрол върху износа на Русия, 
които ще засегнат енергийния ѝ сектор, както и военно-промишления ѝ комплекс, съобщи агенция "Блумбърг", като се 
позова на свои източници, предаде Ройтерс. 
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Очаква се ограничителните мерки да  засегнат "отбранителния и енергийния сектор на Русия, финансови институции и 
редица физически лица". Освен това се готвят и нови мерки за възпрепятстване на опитите на трети държави да заобиколят 
режима на санкции и да предоставят помощ на Москва, отбелязва БТА. 
 
√ Споразумение на МВФ с Украйна, проправящо пътя за пълноценна кредитна програма 
Международният валутен фонд е постигнал споразумение с Украйна на ниво служители за приемане на пълноценна 
кредитна програма, която ще подкрепи кандидатурата на страната за влизане в ЕС, съобщиха от фонда. Кредитната 
програма трябва да осигури на Киев пари за функционирането на държавата и извършване на нужните реформи. 
Украйна се надява на кредитна програма от МВФ в размер до 20 милиарда долара. Тъй като инвазията на Русия навлиза 
във втората си година, страната е изправена пред очаквана обща нужда от външно финансиране от 40-57 милиарда долара 
през 2023 г. 
Украинската икономика се е свила с 30% през миналата година, което е по-малко от очакваното, смятат от фонда. Според 
експертите инфлацията е започнала да се забавя, въпреки че краткосрочната икономическа перспектива се е влошила 
заради унищожаването на критична инфраструктура от руските бомбардировки. 
От МВФ смятат, че “икономиката се приспособява” и се очаква “постепенно икономическо възстановяване през годината". 
Водената от Гавин Грей мисия на фонда се е срещнала с украинските власти в полската столица Варшава, става ясно от 
съобщението. 
Дали тази кредитна програма ще бъде договорен зависи от редица условия, включително одобрение от страните от Г-7 и 
от донорите и кредиторите на Украйна, които гарантират устойчивостта на дълга на страната, съобщават източници на 
агенция Блумбърг. 
Планът също така ще изисква промени в правилата за отпускане на заеми на МВФ, така че фондът да може да отпуска 
заеми на разкъсаната от война страна, а правителството в Киев ще трябва да се ангажира с поредица от политики, посочиха 
същите неназовани лица, запознати с темата. 
 
√ Кристалина Георгиева: Програма на МВФ в подкрепа на Украйна ще бъде факт до седмици 
Програма на Международния валутен фонд в подкрепа на Украйна ще бъде факт до седмици, заяви управляващият 
директор на институцията Кристалина Георгиева. 
Според Георгиева Украйна отговаря на изискванията, касаещи фискална политика, управление, борба с корупцията и 
стабилност на финансовия сектор:  
"Това е страна, в която институциите работят. Където се плащат пенсии. Където социалните услуги работят. Където 
правителството има силен интерес да продължи с реформите, въпреки че падат бомби", заяви Кристалина Георгиева. 
Програмата би дошла в решаващ момент за Украйна, тъй като първата годишнина от руската инвазия е в петък следващата 
седмица. Изчисленията на Международния валутен фонд показват, че страната ще има нужда от допълнителна финансова 
подкрепа на стойност 40 милиарда долара тази година, дори имайки предвид, че украинската икономика би трябвало да 
отчете растеж, след като се сви с 30 процента през миналата година.   
Освен че подкрепата на МВФ ще подкрепи украинската икономика по време на конфликта, по думите на Георгиева, 
реформите ще затвърдят усилията на Киев по присъединяването към Европейския съюз. 
 
√ Талибаните ще превърнат чужди военни бази в специални икономически зони 
Правителството на талибаните в Афганистан обяви, че ще превърне някои от чуждестранните бивши военни база в 
икономически зони за бизнеса, предаде Би Би Си. 
Афганистан е изправен пред задълбочаваща се икономическа и хуманитарна криза, след като талибаните възстановиха 
контрола си над страната през август 2021 г. 
Чужди военни бази има в страната от две десетилетия. 
Решението бе обявено от и.д. вицепремиер по икономическите въпроси молла Абдул Гани Барадар. 
"Решено бе министерството на индустрията и търговията поетапно да поеме контрол над оставащите военни бази на 
чуждестранни сили с намерението да ги превърнем в специални икономически зони", заяви молла Барадар в становище 
в неделя. 
Той допълни, че проектът ще започне с обекти в столицата Кабул и в северната провинция Балх, но не даде допълнителни 
подробности. 
"Важно е талибаните да докажат ангажимента си към икономическото планиране. Това включва създаването на сигурни 
зони край столицата за потенциални чужди инвеститори като например китайци…и съживяване на регионалната търговия 
със съседните страни", заяви Мухамад Фейзал бин Абдул Рахман, базиран в Сингапур експерт. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ ЕС върви към санкции на проруски олигарси в Молдова, готвещи преврат 
Разкритият тази седмица заговор за преврат е само последният от едногодишната кампания за дестабилизация от 
страна на Кремъл, твърди МВР-Молдова 
Срещу олигарси, обвинени в подпомагане на дестабилизирането на Молдова и потенциално сваляне на проевропейското 
ѝ правителство, трябва да бъдат наложени санкции от Европейския съюз, заяви министърът на външните работи на 
Естония.  
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Докато 2,6-милионната държава, вклинена между Украйна и Румъния, обвинява Русия, че се опитва да подклажда насилие 
и да свали правителството, естонският външен министър Урмас Рейнсалу заяви, че ще поиска от ЕС "да въведе 
ограничителни мерки и да включи в списъка тези олигарси, които действат по начин, който вреди на сигурността на 
Молдова" следващата седмица в Брюксел. 
"Те не са санкционирани от ЕС" въпреки молдовското искане от миналата година, заяви Рейнсалу в събота в интервю в 
рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. Той заяви, че всяка подобна мярка може да се сблъска с 
"юридически" пречки.  
Миналата седмица президентът на Молдова Мая Санду, която подкрепя кандидатурата на страната за присъединяване 
към ЕС и последователно обвинява Москва в подклаждане на нестабилност, се позова на нови разузнавателни данни за 
руски заговор. Тя заяви, че Кремъл планира да използва външни военни експерти, за да предизвика бурни протести и да 
свали правителството ѝ. Тя призова за засилване на сигурността и "максимална бдителност".   
Руското външно министерство отхвърли твърденията като "неоснователни и неподкрепени с доказателства". 
Проблемите на Молдова 
Миналата седмица Санду промени състава на своето правителство, като назначи за министър-председател Дорин Речан, 
който е главен съветник по въпросите на сигурността. Присъствайки на конференцията по сигурността в Мюнхен, Санду 
затвърди посланието си.  
"Има многобройни кибератаки, сигнали за бомби - всичко това има за цел да дестабилизира Молдова и да доведе до 
проруско правителство", заяви Санду по време на дискусия. Бивш служител на Световната банка, Санду призова за 
допълнителна противовъздушна отбрана, но и за помощ при убеждаването на платформите на социалните медии да спрат 
разпространението на руска дезинформация.  
Сред най-бедните страни в Европа, страната е подложена на силен натиск от началото на руската инвазия. В отцепническия 
регион Приднестровие, признат на международно ниво като част от територията на Молдова, се намира руска военна част 
и огромен склад за боеприпаси от съветската епоха. Миналата година Молдова получи статут на кандидат за членство в 
ЕС.  
Министърът на вътрешните работи на Молдова Ана Ревенко заяви, че разкритият тази седмица заговор за преврат е само 
последният от едногодишната кампания за дестабилизация от страна на Кремъл. В речта си в кулоарите на Мюнхенската 
конференция тя призова за помощ от съюзниците от ЕС за засилване на граничния контрол, отбраната и киберсигурността 
на Молдова.  
"Това, което е различно, е, че този път властите говорят за това" като част от усилията да се противодейства на потока от 
дезинформация, включително твърденията, че Санду се опитва да въвлече Молдова във войната, каза Ревенко. Тя описва 
усилията за убеждаване на членове на силите за сигурност да се обърнат срещу правителството.  
Ревенко цитира поредица от антиправителствени протести, организирани от молдовския олигарх Илан Шор, който през 
2019 г. беше осъден за измама и сега живее в Израел. Молдовски съд го призна за виновен в организирането на кражба 
на 1 млрд. долара от банките в страната.  
Миналата година САЩ наложиха санкции на Шор и на още осем молдовци, твърдейки, че той е работил с руските власти 
за подкопаване на демокрацията в Молдова в продължение на години. Шор отхвърли обвиненията и определи санкциите 
като доказателство, че Санду се страхува, че скоро ще бъде свалена от власт чрез улични демонстрации.  
Партията ШОР планира нов протест в неделя, според нейната фейсбук страница. В публикацията се казва, че партията 
очаква "провокации". 
Рейнсалу, който не посочи нито един олигарх, който ще попадне под мерките на ЕС, спомена за "един, който е в Израел".  
Целта на Русия в Молдова би била да създаде нов фронт в инвазията си в Украйна, като наруши потоците от зърно и други 
стоки към Европа и предостави на Москва ефективен контрол върху пристанищата по Дунав, каза Ревенко.  
 
√ Съюзниците на Украйна се готвят за последствията от предстоящата дълга война 
Съвместните покупки на амуниции за Украйна печелят популярност сред членовете на ЕС, докато растат 
притесненията за действия на Пекин в подкрепа на Москва 
Основните съюзници на Украйна започват да се съгласяват с това, което ще бъде необходимо, за да подкрепят 
правителството в Киев през очакваната вече дълга война. 
Това осъзнаване беше фундаментално за почти всяка дискусия на годишната Мюнхенска конференция по сигурността, 
където висши служители от трансатлантическата отбранителна общност работиха как да отговорят на значително 
увеличеното търсене на боеприпаси и оръжия, което предполага такава война. 
Те също така дискутираха как да наложат икономически санкции срещу Москва, как да убедят глобалния юг да прегърне 
каузата на Украйна и каква роля ще реши да играе Китай във войната. 
Руски официални лица отсъстваха от събитието в Мюнхен за първи път от десетилетия в знак на това колко много се е 
променило от миналогодишното събитие, проведено само дни преди президентът Владимир Путин да нареди инвазията. 
Тогава Владимир Зеленски упрекна съюзниците на страната си за тяхното „умиротворяване“ на Русия. „Сега всичко това се 
коригира“, каза украинският президент по видеовръзка в началото на конференцията в петък. 
Сред повече от 45 държавни и правителствени ръководители, присъстващи, някои изразиха учудване как годината е 
объркала очакванията след последната среща, само дни преди инвазията. 
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Украйна не беше превзета за една седмица и НАТО не се раздели дали да изпрати оръжие на Киев или да санкционира 
Москва. Нито пък Путин ескалира до неконвенционална война, след като неговите предполагаеми червени линии бяха 
прекрачени многократно, докато самата Русия беше показано като по-малко мощна военна сила, отколкото всички се 
страхуваха. 
Бъдещото членство на Украйна в Европейския съюз и Организацията на Северноатлантическия пакт се считаха за далечни 
перспективи в най-добрия случай преди войната. Сега те се приемат като даденост. 
„Не може да има повече сиви зони“, каза естонският премиер Кая Калас, твърдейки, че нейната страна би била изправена 
пред същата съдба като Украйна досега, ако не се беше присъединила към НАТО. 
Ситуацията в Украйна остава мрачна, като Русия изсипва новомобилизирани войски в района на Източен Донбас, докато 
се опитва да си върне настъпателната инерция, която загуби през есента. Досега напредъкът на Русия е бавен и идва с 
висока цена по отношение на жертви и за двете страни. 
Зеленски и други украински официални лица в Мюнхен призоваха за по-бързо доставяне на оръжия и боеприпаси, но в 
Мюнхен имаше малко обществено напрежение. Германският канцлер Олаф Шолц, веднъж осмиван, че отговори на 
инвазията на Путин с предложението за каски, дори призова другите да бъдат по-бързи в доставката на танкове в Украйна. 
Въпреки това, настроението на решителност беше подкрепено от дълбока загриженост за бъдещето, и то не само на 
бойните полета. 
От една страна, една по-дълга война ще се разпростре в следващата кампания за президентските избори в САЩ, което 
означава, че решенията за Украйна от нейния най-голям военен и финансов поддръжник все повече ще се усложняват от 
вътрешната политика. 
Калас, открит поддръжник на Украйна, която самата е изправена пред избори следващия месец, се тревожи на глас за 
въздействието на общественото мнение в Европа, където се налагат ефектите от инфлацията и други притеснения. „Всички 
имаме домашни проблеми и те ще се появят“, каза тя. 
Попълване на запасите 
Тя също се разтревожи от бавната реакция на европейските отбранителни компании при увеличаване на производството, 
особено на боеприпаси, тъй като нациите изчерпват собствените си запаси, за да снабдяват Украйна. 
Изграждането на нов капацитет неизбежно ще отнеме две до три години, каза Франсоа Хейсбург, анализатор по 
сигурността и бивш съветник на френското министерство на отбраната, който описа трезвото настроение на 
конференцията. И все пак това не трябва да е лошо за Украйна, каза той. Веднага след като правителствата се ангажират, 
производителите също ще го направят, в който момент министерствата на отбраната могат да пуснат повече запаси към 
Украйна, сигурни в знанието, че те ще бъдат заменени. 
По-големият шок, който избухна в алианса в резултат на войната, каза Хейсбург, е, че предполагаемото стандартно 
оборудване на НАТО като 155-милиметрови снаряди всъщност не е стандартно. Производителите или приспособяват 
боеприпасите към собствените си оръжия, или поемат отговорност само ако се използват техни собствени боеприпаси. 
Това ще изисква голяма политическа намеса, за да се коригира, каза той. 
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„Нашите боеприпаси всъщност не са взаимнозаменими, това е огромен проблем, който досега не сме осъзнавали, че 
имаме“, каза Хайсбург. 
С течение на времето текущата политика на подкрепа на Украйна, каквото и да е необходимо, също може да стане по-
сложна на международно ниво. 
САЩ заявиха, че разполагат с информация, че Китай обмисля да предостави оръжия на Русия, развитие, което може 
драстично да промени както хода на войната, така и последиците от нея. 
Първият дипломат на Китай Уанг И пристигна в Мюнхен, рекламирайки мирен план за прекратяване на плановете на 
Пекин, които ще бъдат разкрити на 24 февруари, датата, на която Русия започна инвазията си преди година. 
„Това очевидно е начин да се помогне на Русия, защото едно споразумение сега би било лошо за Украйна“, каза Иван 
Кръстев, председател на Центъра за либерални стратегии, мозъчен тръст, базиран в София, България. „Но ако САЩ 
и Европа отхвърлят инициативата, тогава за голяма част от света те стават страна във войната и Путин е този, 
който иска мир. Ще бъде много трудно.” 
Дейвид Петреъс, пенсиониран американски генерал и бивш директор на ЦРУ, каза в предимно оптимистични коментари 
относно перспективите на Украйна за победа, че тя спешно ще се нуждае от повече средства за противовъздушна отбрана 
и прецизни боеприпаси, за да премине през няколко тежки месеца, докато се бори с нарастващата руска офанзива. Той 
също така каза, че Украйна може в крайна сметка да трябва да подаде иск за мир, преди да си върне цялата територия, 
която Русия е завзела от 2014 г. 
 

 
 
Новоизбраният президент на Чехия Петр Павел се тревожеше на глас за бъдещето, в което войната продължава да отнема 
живота на украинци, тъй като един след друг участници в дискусията признават, че войната наистина ще свърши за Украйна 
едва след като Русия реши, че нахлуването е грешка. И има малко признаци това да се случи. 
„По-добре е да бъдем реалисти“, каза Павел. 
Общи покупки за Украйна 
Членовете на Европейския съюз може да се споразумеят да обединят покупките на боеприпаси още следващия месец в 
опит да осигурят така необходимата огнева мощ за Украйна. 
Предложение, разпространено от Естония тази седмица за инвестиране на около 4 милиарда евро за съвместно 
снабдяване с един милион боеприпаси, спечели временна подкрепа от Нидерландия и Румъния. Очаква се външните 
министри на ЕС да обсъдят плана, когато се срещнат в Брюксел в понеделник, а окончателно решение може да дойде, 
когато лидерите на блока се срещнат през март. 
„Като идея, това е много добре, защото боеприпасите са проблем – Украйна се нуждае от голямо количество и ние 
също трябва да увеличим нашите запаси“, каза нидерландският министър на отбраната Кайса Олонгрен в интервю 
в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността. „В момента го правим на национална основа и да го 
направим в по-голям мащаб е нещо, което аз също бих подкрепила и насърчила.“ 
Намаляващите доставки на боеприпаси са голям проблем, тъй като украинските и руските сили използват десетки хиляди 
артилерийски снаряди всеки ден. И докато Украйна изстрелва боеприпаси с по-ефективна скорост, тя все още изразходва 
снаряди по-бързо, отколкото Европа може да ги произведе, казват служители. 
В резултат на това правителствата на САЩ и Европа се стремят да увеличат производството, както за снабдяване на 
Украйна, така и за попълване на собствените си запаси. 
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Механиката на механизма за съвместно закупуване може да бъде обсъдена, но нямаше предложена алтернатива на общия 
подход към инвестициите и покупките, тъй като пазарът сам по себе си не би могъл да издържи масово разширяване без 
държавни гаранции, каза естонският външен министър Урмас Рейнсалу на конференцията. 
„Те трябва да имат известна стабилност“, каза Рейнсалу в интервю, добавяйки, че редица компании са приветствали 
предложението. Той сравни усилията със съвместното снабдяване на ваксини от ЕС по време на пандемията и зелените 
инвестиции. 
Румънският външен министър Богдан Ауреску, също в Мюнхен, нарече идеята „интересна“, но каза, че ще трябва да проучи 
подробностите. 
„По-ефективно е да имаме съвместни усилия“, каза Ауреску в интервю. 
Усилията спечелиха подкрепа другаде. Френският президент Еманюел Макрон също обмисля съвместни покупки на 
боеприпаси като част от призива си за ускоряване на доставките на оръжия за Киев, според негов сътрудник. 
Полският премиер Матеуш Моравецки каза пред репортери в Мюнхен, че Полша организира коалиция, която включва 
Естония, за финансиране на производството на боеприпаси за Украйна. 
Откривайки конференцията в петък, украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че ускоряването на 
доставките е приоритет в усилията на нацията да се защити от подновени руски атаки в източната и южната част на 
страната. 
„От нас зависи да гарантираме, че те получават нарастващ поток“, каза Олонгрен. „Целта не може да бъде да продължим 
с темпото, което сме сега, скоростта наистина е от съществено значение – както за Украйна, така и за нас.“ 
Естонският министър-председател Кая Калас повдигна необходимостта от увеличаване на капацитета на европейската 
отбранителна индустрия. 
„Русия произвежда на три смени. Защо европейската отбранителна индустрия не прави същото?“, попита тя на 
събитие в Мюнхен. „Производителите казват, че това е поради липсата на поръчки. „Ако нямаме поръчки, не можем 
да правим инвестиции“, казват те. 
 
√ Предпочитаните от Фед измерители на инфлацията се нажежават 
В еврорегиона данни за покупките на мениджърите през февруари ще бъдат представени във вторник - ще получим 
представат колко добре се държи икономиката след неочаквания растеж през четвъртото тримесечие 
Предпочитаните от Федералния резерв измерители на инфлацията през тази седмица, заедно с нарастването на 
потребителските разходи, се разглеждат като разпалващи дебата сред централните банкери относно необходимостта от 
коригиране на темпа на повишаване на лихвените проценти. 
Прогнозите са, че ценовият индекс на личните потребителски разходи в САЩ ще нарасне с 0,5% през януари спрямо 
предходния месец, което е най-големият напредък от средата на 2022 г. насам. Медианната оценка в анкета на Bloomberg 
сред икономисти очаква напредък от 0,4% в основния показател, който изключва храните и горивата и отразява по-добре 
базисната инфлация. 
 

 
 

Предпочитаният от Фед измерител на инфлацията се ускорява. 
 
Тези месечни повишения намаляват темповете на забавяне на годишната инфлация, която остава доста над целта на Фед. 
Освен това данните от петък ще подчертаят пълната ангажираност на американския потребител, като икономистите 
очакват най-резкия напредък в номиналните разходи за стоки и услуги от октомври 2021 г. насам. 
Предвижда се докладът от тази седмица да покаже и най-голямото увеличение на личните доходи от 1,5 години насам, 
подхранвано както от устойчивия пазар на труда, така и от голямата възходяща корекция на разходите за живот за 
получателите на социална сигурност. 
Като цяло се очаква данните за доходите и разходите да илюстрират предизвикателството, пред което е изправен Фед в 
разгара на най-агресивната си кампания за затягане на политиката от едно поколение насам. Докладът следва данните от 
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изминалата седмица, разкриващи рязък скок в продажбите на дребно, както и по-топли от очакваното данни за 
потребителските и производствените цени. 
"Зашеметяващо е, че спадът на инфлацията на годишна база е спрял напълно, като се имат предвид благоприятните базови 
ефекти и средата на предлагане. Това означава, че няма да е необходимо много, за да се появят нови инфлационни 
върхове.", казват Анна Уонг, Елиза Уингър и Стюарт Пол, Bloomberg Economics. 
Инвеститорите увеличават залозите си за това колко далеч ще повиши лихвите Фед през този цикъл на затягане на 
лихвените проценти. Според лихвените фючърси сега те виждат покачване на лихвения процент по федералните фондове 
до 5,3% през юли. За сравнение, само преди две седмици те смятаха, че максималната ставка е 4,9%. 
В сряда ще бъде публикуван и протоколът от последното заседание на Фед, на което централната банка повиши основната 
си лихва с 25 базисни пункта. Отчитането му може да помогне да се хвърли светлина върху апетита за по-голямо 
увеличение, когато политиците се съберат отново през март, след като неотдавнашните коментари на някои служители 
подсказваха това. 
Председателят на Фед за Кливланд Лорета Местер заяви тази седмица, че е видяла "убедителни икономически аргументи" 
за разгръщане на още едно увеличение с 50 базисни точки по-рано този месец, докато Джеймс Булард от Фед за Сейнт 
Луис заяви, че не изключва да подкрепи такова увеличение през март.  
Продажбите на нови и съществуващи жилища през януари, както и втората оценка на брутния вътрешен продукт за 
четвъртото тримесечие, са сред другите данни, които ще бъдат публикувани в САЩ тази седмица. 
На други места в Северна Америка данните за инфлацията в Канада през януари ще предоставят информация за залозите 
на търговците относно бъдещия път на лихвените проценти, след като Централната банка на Канада обяви условна пауза 
за повишенията, само за да види, че пазарът на труда се затяга допълнително. 
Междувременно показанията на следващия шеф на централната банка на Япония, срещата на финансовите министри от 
Групата на 20-те и повишенията на лихвените проценти в Нова Зеландия и Израел са сред другите акценти през 
предстоящата седмица. 
 

 
Решения за лихвените проценти на централните банки през тази седмица 

 
По-долу е нашата обобщена информация за предстоящите събития в световната икономика. 
Азия 
В една важна седмица за централното банкиране в Азиатско-тихоокеанския регион инвеститорите ще получат първия си 
подробен поглед върху политическите възгледи на Казуо Уеда в петък по време на първите парламентарни изслушвания 
на кандидата за управител на Японската централна банка. 
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Преоценка на пътя на Японската централна банка. Повечето икономисти вече очакват затягане на мерките през 
тази година под ръководството на Уеда 

 
Това ще последва поредното очаквано повишение на лихвите от страна на Резервната банка на Нова Зеландия, която 
продължава да се бори с инфлация, надхвърляща 7%.  
Предвижда се Bank of Korea да направи пауза на фона на признаците за напрежение в икономиката си, въпреки че не е 
изключено още едно повишение, като се има предвид, че инфлацията остава над 5%.  
Протоколите от последното заседание на Резервната банка на Австралия вероятно ще дадат повече информация за 
мнението на Управителния съвет относно по-нататъшното повишаване на лихвените проценти, тъй като управителят 
Филип Лоу се бори да отхвърли критиките към ръководството си.  
Преди уикенда данните за инфлацията в Япония се очаква да покажат, че все още има достатъчно високи цени, които 
новият управител на Банката на Япония да разгледа. 
В края на седмицата в Индия финансовите ръководители от Групата на 20-те ще се срещнат, за да обсъдят световната 
икономика на първата си среща за годината.  
Европа, Близък изток, Африка 
Основните данни в еврорегиона включват експресните данни от проучването на мениджърите по покупките за февруари, 
които дават представа за това колко добре се държи икономиката след неочаквания растеж през четвъртото тримесечие. 
Това е насрочено за вторник. 
Окончателното отчитане на инфлацията в еврозоната, което се очаква в четвъртък, ще придобие по-голямо значение от 
обикновено, след като забавените данни за Германия бяха пропуснати в първата оценка. Икономистите очакват малка 
възходяща ревизия.  
В самата Германия индексът на бизнес настроенията Ifo в сряда ще покаже как най-голямата европейска икономика се 
справя с енергийната криза. Икономистите прогнозират подобрение по всички основни показатели. 
 

 
 

Инфлацията в Обединеното кралство се понижи, тъй като цените на горивата намаляха 
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В Обединеното кралство, където инфлацията се забави повече от очакваното през миналия месец, инвеститорите ще 
очакват анализ на значението на този факт за политиката от страна на представителите на Английската централна банка. 
Катрин Ман и Силвана Тенрейро ще се явят на заседанието.  
В Скандинавския регион в понеделник Риксбанк ще публикува протокола от първото си заседание през 2023 г. Това 
решение, което включваше увеличение на лихвения процент с половин пункт, обещание за продажба на облигации и 
насочване към търсене на по-силна крона, беше първото за новия управител на Швеция Ерик Тедин. 
 

 
Шведската централна банка предвижда поне още едно увеличение на лихвите. 

 
В южна посока централната банка на Израел вероятно ще извърши най-малкото увеличение на лихвения процент от 
цикъла си на затягане на паричната политика, като в понеделник вдигне основния си лихвен процент с четвърт процентен 
пункт до 4%. Но изненадващо повишаване на инфлацията, заедно с политическите сътресения, засилват риска политиците 
да изберат по-агресивен ход. 
Южноафриканският министър на финансите Енох Годонгвана ще представи годишния си бюджет в сряда. Очаква се той да 
обяви каква част от дълга на държавната енергийна компания Eskom Holdings SOC Ltd. в размер на 400 млрд. ранда (22 
млрд. долара) ще бъде поета от правителството. 
Данните от Нигерия в сряда може да покажат, че растежът се е забавил до 1,9 % през четвъртото тримесечие от 2,3 % през 
предходния тримесечен период, според оценките на икономистите. Това се дължи на недостига на парични средства, 
нарастващите разходи за обслужване на дълга, влошаването на фискалното салдо, поевтиняването на наирата и 
предизборната тревога, които ограничават разходите и инвестициите. 
Централната банка на Турция ще намали лихвените проценти до по-малко от 9%, както обеща президентът Реджеп Тайип 
Ердоган по-рано този месец. Опустошителните земетресения в страната също ще подтикнат длъжностните лица да 
извършат още облекчения в четвъртък, смятат икономисти. 
Латинска Америка 
В Мексико докладът за потребителските цени в средата на месеца трябва да подчертае очевидното: инфлацията е 
повишена, значително над целевата и лепкава, тъй като основният показател се колебае близо до 7,8%, а базовите 
показатели продължават да надхвърлят 8%. 
Протоколът от заседанието на Банксико на 9 февруари може да даде някои насоки за това, какъв е според политиците 
възможният краен лихвен процент от сегашните 11% и колко дълго може да решат да го запазят. 
 

 
Банксико не очаква инфлацията да се върне до 3% преди 2025 г. 
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Данните за БВП на Аржентина и Мексико през декември вероятно ще покажат, че и двете икономики се охлаждат бързо. 
Прогнозите са, че докладът за производството на Перу през четвъртото тримесечие също ще разкрие спад в инерцията, 
отразявайки началото на политическите сътресения и общонационалните вълнения през декември, предизвикани от 
отстраняването на президента Педро Кастийо. 
Централната банка на Бразилия публикува проучването си за пазарните очаквания в средата на седмицата с края на 
празника на Карнавала. И президентът Луис Инасио Лула да Силва, и шефът на централната банка Роберто Кампос Нето 
дадоха интервюта на високо равнище, които могат да допринесат за намаляване на напрежението по отношение на 
паричната политика, което поне отчасти е виновно за повишаването на инфлационните очаквания. 
 

 
Бразилия се сблъсква с инфлация над целта, високи лихвени проценти и слаб растеж 

 
Данните за потребителските цени в средата на месеца, публикувани в петък, може да покажат, че инфлацията е увиснала 
близо до 5,79%, които понастоящем се прогнозират за края на 2023 г., и точно там, където завърши 2022 г. 
 
3e-news.net 
 
√ Министерството на енергетиката търси решение на високите цени на газа в “Чирен” 
Министър Христов се срещна с представители на Асоциация на търговците и производителите на природен газ и 
водород 
По покана на министъра на енергетиката Росен Христов се проведе среща с представители на Асоциация на търговците и 
производителите на природен газ и водород. На нея бе обсъден основният проблем с високата цена на нагнетения 
договорен от предишните управляващи газ в хранилището Чирен. “Непрозрачните процедури по закупуване на газ са 
довели до тази висока цена”, поясни министърът, цитиран от пресцентъра на енергийното ведомство. 
И двете страни бяха категорични, че тази цена е проблем както за държавното дружество Булгаргаз, така и за частните 
компании. “Изваждането на този газ и пускането му на пазара води до увеличаване на цената за крайните потребители. 
Задържането му в Чирен също е проблем, защото по този начин от една страна остават блокирани стотици милиони 
оборотни средства, а от друга се нарушават редица законови изисквания за управлението на газохранилището”, обясни 
Росен Христов. Той благодари, че към търсенето на решение са се присъедини и частният сектор, и синдикати. 
Всички участници в срещата определиха разговора като конструктивен, тъй като бяха набелязани конкретни мерки, които 
да бъдат предприети през следващите седмици. В тази връзка бе сформирана работна група под ръководството на 
Министерството на енергетиката, която има задачата да изготви програма за компенсации и да се търси одобрение от 
Европейската комисия. Целта е да се постигне стабилна и приемлива цена на газа за крайните потребители. 
 
√ Обявен е конкурс за проекти на млади учени по Програмата “Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО 
Обявен е конкурс за проекти на млади учени (до 35 г.) по Програмата “Човекът и биосферата” (MAB) на ЮНЕСКО. Насочен 
е към млади изследователи, извършващи интердисциплинарни изследвания в съответствие с програмата на ЮНЕСКО 
„Човекът и биосферата“ (MAB). Общата стойност на всеки проект не трябва да надвишава 5000 USD. Приоритет се дава на 
проекти, изпълнявани в биосферни резервати. Тази година ЮНЕСКО и Княжество Монако постигнаха споразумение за 
отпускане на пет допълнителни стипендии за проучвания на морски, островни и крайбрежни екосистеми в биосферните 
резервати. 
Попълненият формуляр (1 разпечатано копие) трябва да бъде депозиран в Националния комитет по Програмата “Човекът 
и биосферата” в срок до 20 март 2023 г. (до 16,30 ч.) на адрес: Национален комитет по Програмата “Човекът и биосферата”, 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 23, ст. 412, пощенски код 
1113 София, тел.: 02/ 979 2155, 0889639544 
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Електронно копие на формуляра трябва да бъде изпратено в същия срок на имейл адрес mab.bg@abv.bg (със ‘subject’ на 
писмото: ‘2023 MAB Young Scientists Awards’). 
Формулярите за кандидатстване (на английски или френски език) и информация за конкурса са достъпни на 
адрес: https://www.unesco.org/en/man- and-biosphere/young-scientists. 
Наградите за млади учени са създадени през 1989 г. До 2025 г. изпълнението на програмата MAB на ЮНЕСКО се ръководи 
от стратегията и плана за действие от Лима към Програмата MAB на ЮНЕСКО и нейната Световна мрежа от биосферни 
резервати (LAP), която допринася за постигането на Целите за устойчиво развитие, свързани с бъдещото международно 
развитие за периода 2016-2030 г. на Организацията на обединените нации. 
България има принос в развитието на тази Световна мрежа. През 1977 г. са обявени 17 обекта в страната, отговарящи на 
тогавашните критерии. След ревизия на границите, функцията и управлението на част от тези територии и отчитайки 
съвременната визия и изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“, през 2017 г. са обявени 4 биосферни парка от 
ново поколение (ревизирани) – Сребърна, Узунбуджак, Централен Балкан и Червената стена. Номинациите за биосферни 
резервати се съгласуват с Министерството на околната среда и водите, което е член на Националния комитет по 
програмата "Човекът и биосферата". 
Съвременните биосферни резервати са символ на хармоничното съжителство между човека и природата. Те стимулират 
устойчиво икономическо развитие на съответните региони, основаващо се на чиста и съхранена природа и на 
производството и предлагането на сертифицирани местни продукти (включително горски) и регионални марки с висока 
добавена стойност. 
Повече можете да научите на следния линк - https://www.moew.government. bg/bg/priroda/zastiteni- teritorii/zastiteni-
teritorii- s-mejdunarodno-znachenie/ programa-chovekut-i- biosferata-na-yunesko/ 
 
√ Повишение с 13.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 240.50 лв. за MWh с ден за доставка 20 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 240.50 лв. за MWh с ден за доставка 20 февруари 2023 г. и обем от 84 599.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 13.3% спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 277.41 лв. за MWh, при количество от 41 132.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 466.50 MWh) е на цена от 203.60 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 160.32 лв. за MWh и количество от 3395.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 86.35 лв. за MWh ( 3568 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 410.76 лв. за 
MWh при количество от 3464.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 154.04 лв. за MWh при обем от 3688.1 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 212.28 лв. за MWh (108.54 евро за MWh) за 19 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 20 февруари се повишава до 240.50 лв. за MWh ( увеличение с 13.3 %) по данни на БНЕБ 
или 122.97 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 19 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 493.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 208.70 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     38,18%    2162.69 
Кондензационни ТЕЦ   35,06%    1985.95 
Топлофикационни ТЕЦ   6,14%    347.83 
Заводски ТЕЦ    1,91%    108.33 
ВЕЦ     0,18%    10.03 
Малки ВЕЦ    1,50%    84.7 
ВяЕЦ     4,87%    275.61 
ФЕЦ     11,76%    666.26 
Био ЕЦ      0,42%     23.71 
Товар на РБ         3941.24 
Интензитетът на СО2 е 434g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо покачване на цените по европейските електроенергийни борси за понеделник 20 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 122,97 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 154,96 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 122,97 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 20 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 141,84 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 104,10 евро/мвтч. Най-високата цена от 210,02 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
44,15 евро/мвтч. 

mailto:mab.bg@abv.bg
https://www.unesco.org/en/man-and-biosphere/young-scientists
https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zastiteni-teritorii/zastiteni-teritorii-s-mejdunarodno-znachenie/programa-chovekut-i-biosferata-na-yunesko/
https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zastiteni-teritorii/zastiteni-teritorii-s-mejdunarodno-znachenie/programa-chovekut-i-biosferata-na-yunesko/
https://ibex.bg/
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На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 20 февруари ще бъде 154,96 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 130,95 гвтч. Максималната цена ще бъде 210,02 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 86,87 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 20 февруари е 116,63 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 130,80 евро/мвтч. Най-високата цена от 200,40 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч и тя ще бъде 42,77 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 88 118,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 20 февруари на Словашката енергийна борса е 116,94 евро/мвтч. Най-високата цена 
от 214,86 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 39,72 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 106,15 евро/мвтч. Най-високата цена от 175,00 
евро/мвтч ще бъде в 16 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 32,37 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 20 февруари е 117,85 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
137,34 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 66 737,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 159,96 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 53,34 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 61,42 евро/мвтч на 20 февруари. Пиковата цена ще бъде 58,75 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 614 721,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя ще 
достигне 112,54 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 22,01 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 20 февруари ще се продава за 159,72 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на пазара в Европа за този ден. 
 
√ Седмични печалби по фондовите борси в Западна Европа и преобладаващи загуби в САЩ и София 
На БФБ най-голямо седмично (13-17 февруари) понижение отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-1.22%), 
следван от секторния BG REIT (-1.15%), широкия индекс BG BX40 (-0.99%) и равно претегления BG TR30 (-0.47%) 
Фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан приключиха в различни посоки отминалата работна седмица 
(13-17 февруари) – в Западна Европа на „зелена територия“, а на „Уолстрийт“ в Ню Йорк преобладаваха загубите. В София, 
на Българската фондова борса (БФБ) и четирите индекса бяха на „червено“. Така трендът на търговията на нашата борса 
съвпадна с този в САЩ и се напълно се размина с фондовите пазари в Западна Европа. 
Отминаващата седмица за пазарите на акции бе под влиянието на важната статистическа информация за инфлацията в 
САЩ за януари и ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) в еврозоната през последното тримесечие на 2022 година.  
Според обявените на 14 февруари данни от Министерството на труда на САЩ, поскъпването на потребителските цени се 
забавя до 6.4%, достигайки най-ниско ниво от октомври 2021 г., при това спадът на инфлацията е 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). Това, 
според анкетирани от „Ройтерс“ анализатори, е пореден сигнал, че американската инфлация отслабва трайно, а 
Федералният резерв на САЩ (Фед) ще трябва да забави повишаването на лихвите. 
Въпреки това, очакванията са, че Фед няма да промени паричната си политика, тъй като инфлацията ще остане висока до 
около 5% през настоящата година, доста над целта от 2%, прогнозират икономисти на Банката на Америка (BoA). В същото 
време, според екипа анализатори на BoA, продължаващото повишаване на лихвените проценти ще създаде проблеми за 
технологичните компании и компаниите с висок размер на капитал, взет назаем за финансиране на инвестициите, които 
бяха в основата на нарастването на цените на акциите от началото на 2023 г. Затова и реакцията на пазара на „Уолстрийт“ 
беше към низходящ тренд. 
За разлика от САЩ, в Западна Европа „Евростат“ подсили надеждите, че икономиките в еврозоната ще избегнат рецесията. 
Последните данни показаха, че брутният вътрешен продукт (БВП) през последното тримесечие на 2022 година нараства с 
0.1% в еврозоната и остава стабилен в целия ЕС (0%), в сравнение с предходното тримесечие. На годишна база 
нарастването е още по-силно - сезонно изгладеният БВП нараства с 1.9% в еврозона и с 1.8% в ЕС спрямо четвъртото 
тримесечие на 2021 г. Пазарните участници по фондовите борси в Западна Европа дадоха положителна оценка на тези 
данни, които „Евростат“ обяви на 14 февруари. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика приключи с различен тренд – в Западна Европа 
на печалба, а с преобладаващи загуби на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. 
През отминалите пет работни дни общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx Еurope 600 сe 
повиши с 1.40%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голямо нарастване завърши френският САС 40 
(+3.00%), следван испанския IBEX 35 (+2.29%), италианския FTSE MIB (+1.82%), британския FTSE 100 (+1.44%) и германския 
DAX (+1.08%). 
От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк затвори със загуби за двата основни измерителя. През 
отминалите пет работни дни с най-голям спад е широкият S&P 500 (-0.29%), следван от индустриалния Dow Jones (-0.13%), 
докато технологичният Nasdaq завърши единствен с ръст (+0.50%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През третата работна седмица на февруари (13-17 февруари) търговията на БФБ приключи със загуби и за четирите индекса, 
като по този начин се размина с тренда на борсите в Западна Европа, но съвпадна с този на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. 
На БФБ най-голямо седмично понижение отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-1.22%), следван от секторния BG 
REIT (-1.15%), широкия индекс BG BX40 (-0.99%) и равно претегленият BG TR30 (-0.47%). 
БФБ с по-нисък седмичен оборот 
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спрямо предишната работна седмица (6-10 февруари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 1 137 сделки с 
1 652 196 лота за 5 396 300 лева спрямо 826 сделки с 3 250 313 лота за 8 713 013 лева или с 3 316 713 лева по-малко, при 
осъществени 311 сделки повече, но с 1 598 117 лота по-малко. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха само 4 дружества, докато в предходната седмица бяха девет. С най-
голям седмичен оборот приключи Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ (PLG) с 9 сделки за 1 240 800 лева, следван от Топливо 
АД (TOPL) с 11 сделки за 496 121 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 36 сделки за 293 195 лева, НДФ Конкорд Фонд-7 
Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 4 сделки за 279 726 лева. 
Четирите най-оборотни емисии формират 41.15% от седмичния оборот на БФБ. 
Акцент от седмицата – Борсите в ЕС ще имат общ доставчик на консолидирани пазарни данни за акции 
На 16 февруари БФБ обяви, че 14 европейски борсови групи, сред които и БФБ, присъстващи в 26 държави-членки на ЕС (с 
изключение на Словакия), участват в съвместна инициатива за създаване 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. 
Участващите борси 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. 
След като и четирите индекса са на „червено“, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 35% за губещите към 30% за печелившите и 15 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията също е в полза на губещите: при обемите (27% за губещите към 26% за печелившите и 47 на сто без 
промяна), при емисиите (35% за губещите към 34% за печелившите и 31 на сто без промяна) и при сделките (50% за 
губещите към 33% за губещите и 17 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (13-17 февруари) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано понижение с 1.22% спрямо повишение с 0.58% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки 
с 367 639 лота за 1 075 855 лева спрямо 1 256 782 лева в предходната работна седмица; 
- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.99% спрямо нарастване с 0.38% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 430 348 лота за 1 505 133 лева при 
1 605 623 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.47% спрямо понижение от 0.10% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 387 681 лота 
за 1 385 296 лева спрямо 1 535 528 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е отчетено понижение с 0.61% спрямо нарастване с 0.12%в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 106 529 лота за 
спрямо 105 560 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е Топливо АД (TOPL) с повишение от 21.68% и седмичен оборот от 496 121 лева, при последна цена от 
5.500 лв./акция и пазарна капитализация от 29 792 560 лева; 
- Север Холдинг АД (SEVH) с нарастване от 12.50% и оборот от 140 040 лева, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна 
капитализация от 2 810 376 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) с ръст от 8.33% и оборот от 19 814 лева, при последна цена от 1.170 лв./акция и пазарна 
капитализация от 21 479 853 лева; 
- БГ Агро АД (BGAG) е с повишение от 4.62% и оборот от 157 583 лева, при последна цена от 1.360 лв./акция и пазарна 
капитализация от 54 886 118 лева; 
- Албена АД (ALB) е с нарастване от 4.58% и оборот от 12 432 лева, при последна цена от 27.400 лв./акция и пазарна 
капитализация от 117 083 652 лева. 
Най-губещите акции 
Начело в тази група емисии е Еврохолд България АД (EUBG) със спад от 8.57% и седмичен оборот от 76 148 лева, при 
последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 416 800 000 лева; 
- Телематик Интерактив България АД (TIB) е с понижение от 4.87% и оборот от 84 938 лева, при последна цена от 14.650 
лв./акция и пазарна капитализация от 189 864 264 лева; 
- Етропал АД (ETR) е на загуба с 3.23% и оборот от 60 120 лева, при последна цена от 6.000 лв./акция и пазарна 
капитализация от 30 000 000 лева; 
- Биодит АД (BDT) е със спад от 3.21% и оборот от 83 908 лева, при последна цена от 1.810 лв./акция и пазарна 
капитализация от 25 015 255 лева; 
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- Алтерко АД (A4L) е с понижение от 2.61% и оборот от 179 615, след като в предходната седмица беше в групата на най-
печелившите емисии с нарастване от 9.52% и оборот от 355 090 лева. Последната цена за тази седмица от сделките в петък 
беше 22.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 403 199 978 лева от 413 999 977 лева седмица по-рано. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (13-17 февруари), с книжата на: 
- АмонРа Енерджи АД (AMON) са реализирани сделка с 320 акции за 4 704  лева, след което цената им се е повишила с 
1.38%, при последна цена от 14.700 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 91 894 051 лева от 90 643 792 лева 
седмица по-рано; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 5 акции за 31 лева, след 
което цената им не се е променила, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1675 акции за 1 675 лева, след което цената им се е понижила с 4.76%, 
при последна цена от 1.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 25 108 410 лева от 26 363 831 лева седмица 
по-рано; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки само на 15 февруари с 250 акция за 400 лева, след което 
цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 
лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки със 17 675 акции за 19 814 лева, след което цената им се е повишила 
с 8.33%, при последна цена от 1.170 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 21 479 853 от 19 827 557 лева седмица 
по-рано; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 8 февруари с 2 акции за 41 лева, при 
последна цена от 20.400 лв./акция, след което цената им не се е променила, както и пазарна капитализация от 177 582 816 
лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани 
сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след 
което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 януари с 15 акции за 26 лева, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 
лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 
облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 3 000 акции за 4 500 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 
534 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 10 акции за 36 лева, след 
което цената им не се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; 
на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 
25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 
000.00 лева номинал за лот; 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg. 
 
√ Тимерманс: ЕС може да постигне енергийна независимост само чрез развитие на възобновяемата енергия 
Европейският съюз (ЕС) може да постигне енергийна независимост само чрез развитие на възобновяемата енергия. Това 
каза изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс на Мюнхенската конференция по 
сигурността. Речта му бе излъчена на уебсайта на комисията. 
„Ние ускоряваме преходът си към възобновяема енергия, тъй като в Европа нямаме алтернативи. Единственият 
суверенитет, който можем да получим в енергийния сектор е чрез увеличаване на възобновяемата енергия“, заяви той. 
Тимерманс напомни, че в Европейския съюз „са останали много малко газ, много малко въглища, а петрол няма“. 
„За нас е въпрос на оцеляване да направим това“, добави той. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от своя страна заяви, че ЕС през миналата година е 
произвел много повече електричество от слънчева и вятърна енергия, отколкото от природен газ. 
Междувременно изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ), който също участва в 
Мюнхенската конференция по сигурността написа от своя страна в Twitter, че Европейският съюз го очаква по-трудна зима 
през следващата 2024 г. Бирол заявява, че оценява действията на ЕС за преодоляване на газовата криза през настоящата 
година. Той призовава също така за „създаване на нов генерален план за европейската индустрия“, но, без да разкрива 
подробности от предложението си. 
 
√ Чешкият автомобилен сектор: Плановете на ЕС за намаляване на вредните емисии са „нереалистични“ 
Италия също търси забавяне на зеления преход за автоиндустрията си 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/sedmichni-pechalbi-po-fondovite-borsi-v-zapadna-evropa-i-preobladavashti-zagubi-v-sasht-i-sofiya
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Новият план на Европейската комисия за намаляване на емисиите на CO2 от новопроизведени тежкотоварни камиони с 
90% до 2040 г. е нереалистичен. Това заявиха наскоро от чешката Асоциацията на автомобилната индустрия (AutoSAP). 
Други цели също са прекалено амбициозни, включително изискване за производство само на градски автобуси с нулеви 
емисии още през 2030 г. или намаляване на емисиите на CO2 с 45% до тази година, продължава съобщението на AutoSAP. 
Предложените промени ще засегнат производителите, транспортните оператори и най-вече жителите и бизнеса, тъй като 
в резултат на това те ще се сблъскат с по-скъпи стоки и услуги, смятат от AutoSAP. Над 78% от превоза на стоки и пътници в 
ЕС се извършва по шосе. Истинската декарбонизация на автомобилния транспорт изисква много повече от затягане на 
целите за CO2 за производителите, допълват още от асоциацията. 
Настоящите пречки пред климатичната неутралност включват недостиг на ресурси, особено на батерии, виртуална липса 
на необходимата инфраструктура за зареждане и условия, които биха мотивирали транспортните оператори да променят 
своите автопаркове, добави AutoSAP. 
По този начин производителите призовават чешкото правителство да настоява за променено предложение. Те предлагат 
да се постави изискване за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства с 40% до 2035 г. в 
сравнение с 2019 г. и с 50% до 2040 г. 
Те също така искат да премахнат ранната забрана за двигатели с вътрешно горене за категорията градски автобуси, така че 
да бъде отложена най-малко до 2035 г. и да добавят механизъм, който да вземе предвид потенциала на възобновяемите 
или CO2 неутрални горива. 
„Може би автомобилната индустрия никога не е била в толкова сложна ситуация, както сега. Освен прекъсванията в 
производството, причинени от постоянния глобален недостиг на чипове или въздействието на високите цени на енергията 
и материалите, производителите на превозни средства са буквално затрупани от прекомерното количество входящо 
законодателство на ЕС“, каза Дейвид Кржиж, член на борда на директорите на асоциацията. 
„Особено в контекста на неотдавнашното предложение за нови стандарти за емисии Евро 7, ние считаме, че изискването 
за скоростта на намаляване на CO2 е изключително трудно“, добави той. Чешката икономика остава силно зависима от 
традиционната си автомобилна индустрия. По отношение на Евро 7 правителството в момента остро критикува дизайна 
му и се опитва да договори облекчаване на условията в Брюксел, припомня Euractiv. 
Италия за плана на ЕС: Това е „самоубийство“ и подарък за китайската електрическа индустрия 
Междувременно през седмицата Италия също засили опозицията срещу европейските планове да забрани продажбата на 
нови бензинови и дизелови автомобили след 12 години. Министърът на транспорта нарече бързото преминаване към 
електрически превозни средства „самоубийство“ и „подарък“ за китайската индустрия . 
Правилата, одобрени от Европейския парламент във вторник, изискват до 2035 г. производителите на автомобили да 
постигнат 100% намаление на емисиите на CO2 от продадените нови автомобили, което би направило невъзможно 
продажбата на нови превозни средства, задвижвани с изкопаеми горива. Този план се проваля много в Италия - дом на 
марки като Fiat и Alfa Romeo, където автомобилната индустрия все още е фокусирана до голяма степен върху технологията 
на двигателите с вътрешно горене. 
„Всички се интересуваме от водата, качеството на въздуха и по-чистата околна среда... но това не означава уволнение на 
милиони работници и затваряне на хиляди предприятия“, каза министърът на транспорта Матео Салвини, който ръководи 
дясната партия Лига. „Идеологическият фундаментализъм на електричеството сам по себе си е самоубийство и подарък за 
Китай“, добави той. 
Салвини, който е и вицепремиер, каза, че са необходими повече време и повече финансиране, за да се осигури плавен 
преход. Външният министър Антонио Таяни по-рано посочи, че Рим ще се опита да „разводни“ целта. „Италия ще 
представи собствено контрапредложение: да ограничи намалението до 90%, като даде възможност на индустриите да се 
адаптират“, каза Таяни, цитиран от всекидневника Corriere della Sera. 
Местната автомобилна индустрия наема над 270 000 работници пряко или непряко и представлява повече от 5% от брутния 
вътрешен продукт на страната, според данни на автомобилната асоциация ANFIA и Euractiv. Продажбите на изцяло 
електрически автомобили паднаха с 27% миналата година в Италия, което представлява едва 3,7% от общите регистрации 
на нови автомобили, според ANFIA. 
Страните от ЕС постигнаха споразумение за забрана на автомобилите с двигатели с вътрешно горене през октомври 
миналата година, но все още трябва официално да подпечатат правилата, преди да влязат в сила. Окончателното 
одобрение се очаква през март. 
 
√ Унгария и Франция искат Германия да разреши оборудване за АЕЦ „Пакш“ 2 
Германия още блокира компанията Siemens Energy да изпълни споразумението си за доставка на системи за контрол за 
унгарската АЕЦ „Пакш“ – 2. Партньорът в консорциума – френската Framatome, е получил одобрение за работа по проекта 
от правителството. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто по време на среща в Париж с френския енергиен 
министър Аньес Пание – Рюнаше, цитиран от neimagazine.com. Сиярто обясни, че контролните системи за централата се 
доставят от германско-френския консорциум. При това положение, от правна гледна точка, настоящите европейски 
регулации изискват от съответните национални власти да одобрят използването на технологията за граждански цели. Това 
е направено от Франция, но не и от Германия. 
„Франция има напълно прагматичен и разумен подход към въпроса, основан на реалността, а не политически или 
идеологически. А той е, че атомната енергия е устойчива, евтина и екологична и е ефективен начин за производство на 
енергия. Обратно, германското правителство продължава да блокира Siemens Energy да достави контролните системи за 
АЕЦ „Пакш“, за които има договор“, заяви Сиярто. 
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√ Изграждат нов изследователски реактор в Нидерландия 
Регулаторът за ядрена безопасност и радиационна защита (ANVS) на Нидерландия одобри изграждането на нов ядрен 
реактор за производство на медицински изотопи в Петен, в северната част на страната. Реакторът Pallas ще замени стария 
високопоточен реактор (HFR) в Петен и ще произвежда медицински и промишлени изотопи. Той ще се използва и за 
ядрени технологични изследвания. Реакторът позволява производството на радиоактивни вещества, които са необходими 
при назначение на диагностични тестове на пациенти с онкологични заболявания и за хора със сърдечно-съдови 
проблеми. 
Настоящият изследователски реактор в Петен е на около 60 години и е един от най-важните доставчици на медицински 
изотопи в света. Изграждането на реактора Pallas означава, че Нидерландия ще продължи да произвежда тези изотопи 
през следващите години. Идеята е между 2026 и 2030 г. проектът да има преходна фаза между стария и новия 
изследователски реактор. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Силният долар предизвиква девалвация на валутите на много развиващи се страни 
Преминалата наскоро вълна от девалвации (обезценка на националната валута спрямо друга или други възприемани за 
по-стабилна, обикновено се прави с цел засилване на износния потенциал, по-лесно обслужване на дълговете, в местна 
валута, и цели стабилизиране на икономиката и държавните финанси изложени на външни предизвикателства, но води и 
до намаляване на покупателната способност на населението, бел. ред.) на националната валута на редица развиващи се 
държави подчертава натиска, който силният щатския долар оказва върху икономиките им, принуждавайки ги да харчат 
ценни валутни резерви, за да поддържат обменните си курсове, пише "Файненшъл таймс" в свой обзор, цитиран от БТА.  
Египет, Пакистан и Ливан се отказаха от дългогодишната си политика на обвързване на валутите си с долара през януари. 
Възможно е, според оценки на икономисти и инвеститори, силната американска валута да принуди и други дърави да се 
поддадат на пазарните сили и да последват примера им. 
"Има убедителни аргументи те да се възползват от възможностите, които им предоставя сегашната ситуация", казва Робин 
Брукс, главен икономист в Института за международни финанси (Institute of International Finance). Той посочи още, 
че Украйна, Нигерия и Аржентина са сред икономиките, в които има вероятност фиксираните валути да бъдат под натиск, 
особено ако ескалацията на войната на Русия в Украйна възобнови инфлационния натиск, което от своя страна може да 
доведе до по-високи разходи за заеми в развития свят. 
Последните данни за инфлацията, заетостта и продажбите на дребно в САЩ (показващи устойчивост на вътрешното 
търсене и пазар на труда, бел. ред.) породиха опасения на финансовите пазари, че инвеститорите са твърде оптимистични 
относно бъдещия път на лихвените проценти в САЩ и че Управлението за федерален резерв може да ги задържи високи 
по-дълго от очакваното. 
Триото държави, които девалвираха своите валута тази година, направиха това в опит да отключат спешно финансиране 
от Международния валутен фонд (МВФ). Тъй като 60 процента от развиващите се страни са изложени на риск от дългово 
затруднение или вече са изпаднали в него, според МВФ. 
23-процентната девалвация на Египет от 4 януари насам беше третата от март миналата година, когато правителството 
започна да отменя фиксирания валутен курс влязъл в сила пет години преди това. Оттогава египетският паунд е загубил 
около половината от стойността си в долари. 
Пакистанската рупия загуби около една пета от стойността си в долари, след като властите разхлабиха контрола на 26 
януари. Ливанската централна банка остави валутата й да падне с 90 процента спрямо долара на 1 февруари, премахвайки 
обвързването, което беше в сила от 1997 г. 
За много страни с надценени валути решението дали да девалвират е неприятен избор,  но защитата на фиксиран курс 
изчерпва техните често оскъдни чуждестранни резерви и също възпрепятства растежа, като оскъпява износа им. 
Но девалвацията подклажда инфлацията, като прави вноса по-скъп и повишава разходите за обслужване на дълговете в 
чуждестранна валута. 
Украйна, с нейната икономика и държавни приходи, опустошени от инвазията на Русия и атаките срещу населението и 
гражданската инфраструктура, увеличи месечните си интервенции на валутните пазари от 300 милиона долара на 4 
милиарда между февруари и юни миналата година. Това намали валутните резерви и впоследствие гривнята се обезцени 
с 25 процента спрямо долара. 
На централната банка обаче се наложи да похарчи повече от 3 милиарда долара на месец през декември и януари, за да 
защити отново установения по-нисък курс, което предизвика разговори за нова девалвация. 
Виктор Саби, от от компанията за управление на инвестиции "Ейбиардиен" (Abrdn), каза, че това не би било най-добрата 
политика в момента. Това само ще доведе до повече инфлация и ще увеличи страданието на хората, каза той. 
Централната банка изрично изключи това, заявявайки, че чуждестранното финансиране ще помогне за поддържането на 
резервите над сегашното им ниво от 30 милиарда долара през тази година. 
Турция също е малко вероятно да тръгне по посока на понижаване на курса на валутата си, която много анализатори смятат 
за изкуствено силна валута предвид силния инфлационен натиск, пред който е изправено населението, което може да 
бъде усложнено от скорошното земетресение. 
Други са с изчерпани възможности. Централната банка на Гана източи резервите си през последните години, за да 
поддържа валутата си. През декември правителството се отказа от тези усилия и вместо това заяви, че вече няма да 
обслужва външните си дългове и започна принудително преструктуриране на вътрешния си дълг. Седито (ганайската 
валута, бел. ред), което поскъпна силно в началото, оттогава загуби половината от стойността си в долари. 
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Следващата може би е Нигерия, която отдавна има, както анализаторите казват, неустойчива система от множество 
обменни курсове. Очаква се преминаването към по-опростена система да последва изборите на 25 февруари. 
Пазарите определено ще очакват някаква промяна и ако тя не дойде, ще има повече от натиска, който сме виждали през 
последните 12 месеца, каза Саймън Кихано-Еванс, главен икономист в "Джемкорп Кепитъл Мениджмънт" (Gemcorp Capital 
Management). 
Подобно на Нигерия и Гана, каза той, други развиващи се страни в Африка и извън континента трябва да направят ясно 
разделение между фискалната и паричната политика. Вместо да разчитат на централните банки да поддържат валутите си 
или да купуват дълга им, каза той, правителствата трябва да балансират счетоводните си книги чрез фискални реформи, 
включително данъчно облагане. 
Това не е само за инвеститорите, каза той. Местното население трябва да търси това като единствения начин да получи 
яснота и да се увери, че няма да бъде засегнато от инфлация или внезапни девалвации. 
 
√ Лек ръст на цените на петрола след поевтиняването през миналата седмица 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник на фона на оптимизма относно възстановяването на 
търсенето в Китай, както и опасенията, че недостатъчните инвестиции в сектора ще намалят бъдещите доставки на петрол, 
докато големите производители поддържат ограничени нива на добив, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 0,75 долара, или 0,90%, до 83,75 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,64 долара, или 0,84%, до 76,98 долара за барел. 
Двата сорта се установиха на червена територия със спад от около 2 долара на цената на един барел в петък и регистрираха 
седмичен спад от около 4%, след като Съединените щати отчетоха по-високи запаси от суров петрол и бензин. 
„Цените на сорта Брент и WTI се повишиха леко тази сутрин след разпродажби на фона на коментарите на Фед, както о по-
високите от очакваното отчети за потребителските и производствените цени, публикувани в САЩ“, каза Баден Мур, 
ръководител на изследването на суровините в National Australia Bank. 
Макар че съобщението от миналата седмица, че САЩ ще продадат 26 милиона барела суров петрол от стратегическите си 
петролни резерви, добавя известен натиск към пазара, глобалното предлагане изглежда „малко по-ниско или без 
промяна“ спрямо предходния съответен период, след като се вземат предвид съкращенията на производството от Русия 
и ОПЕК+, добави Мур. 
Той визира споразумението на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, известни 
заедно като групата ОПЕК+, от миналия октомври за намаляване на целите за производство на петрол с 2 млн. барела на 
ден до края на 2023 г. 
Русия планира да намали производството на петрол с 500 хил. барела на ден през март, или около 5% от производството 
на страната, след като Западът наложи тавани на цените на руския петрол и петролни продукти. 
„В този контекст продължаваме да виждаме повторно отваряне на Китай и възстановяване на търсенето на реактивно 
гориво в Китай и в световен мащаб като факторите, които движат рисковете за цените“ добави Мур. Китай е най-големият 
вносител на суров петрол в света. 
Анализаторите очакват вносът на петрол в Китай да достигне исторически връх през 2023 г. поради повишеното търсене 
на транспортно гориво и пускането в експлоатация на нови рафинерии. 
Китай, заедно с Индия, станаха най-големите купувачи на руски суров петрол след ембаргото на Европейския съюз. 
В същото време бъдещият недостиг на доставки на петрол вероятно ще тласне цените към 100 долара за барел до края на 
годината, казаха анализатори от Goldman Sachs в бележка от 19 февруари. 
„Цените ще се повишат , тъй като пазарът се връща обратно към дефицит с недостатъчни инвестиции, ограничения върху 
шистовия пазар и политиката на ОПЕК, която гарантира, че предлагането не отговаря на търсенето", пишат те. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Кой може да спре трафика през границата ни; Гости: Валентин Радев; Тихомир Безлов. 
- Инфлация, цени и доходи; Гости: Бранимир Ботев; Владимир Сиркаров. 
- Преди поредните избори - има ли решение за политическата криза; Гост: Проф. Александър Маринов. 
- За бъдещето на младите лекари в България; Гост: Акад. Лъчезар Трайков - ректор на Медицинския университет в 

София. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Куче от бойна порода нападна посред бял ден в София жена и я прати в болница. 
- Има ли изкуствено завишение на цените на хранителните стоки. 
- Как се стигна до смъртта на 18 мигранти и кога ще бъде спрян трафикът на хора през границата ни. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Шокиращо! Храни скачат със 79% + 36% от фермата през склада до щанда 
в. Труд - Тежки разправии в коалицията анти ГЕРБ 
в. Телеграф - В София купуват два пъти повече яйца от Благоевград 
Водещи заглавия на вътрешните страници 

https://manager.bg/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/goldman-sachs-cenite-na-petrola-ste-skochat-nad-100-za-barel-prez-2023-g-
https://manager.bg/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/goldman-sachs-cenite-na-petrola-ste-skochat-nad-100-za-barel-prez-2023-g-
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в. 24 часа – Частници може да построят 4 моста над Дунав, магистрала и тунела под Петрохан 
в. 24 часа - 200 млн. лв. от Европа за ВЕИ и батерии ще стигнат за 2666 фирми 
в. Труд - Финансовият министър Росица Великова: Правим опит за въвеждане на еврото от 1 юли 2024 г. 
в. Труд - По 1000 евро на мигрант спазарили убийците им 
в. Телеграф - Асфалтът на "Хемус" с 11 см по-тънък, има кремиковска шлака 
в. Телеграф - Росица Велкова, министър на финансите: Законът за бюджета влиза в парламента след изборите 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Борис Попиванов, политолог: "Магнитски" няма да повлияе на колебаещите се избиратели, а "твърдите" 
не бяха изненадани 
в. Труд - Проф. Димитър Буланов, декан на Медицинския факултет в МУ-София, пред "Труд news": Медиците ни са отлично 
подготвени, от държавата зависи да останат 
в. Телеграф - Посланик Джеймс О'Брайън пред "На фокус с Лора Крумова" по Нова ТВ: Категорично не сме подведени от 
никого за "Магнитски" 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Не подарявайте мандат за рождения ден, по-добре за дипломирането 
в. Труд - За три години заплатите нараснаха с 37,9 на сто 
в. Телеграф - Корупцията е майка на лошите пътища. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа на пл. "Св. Ал. Невски" държавният глава Румен Радев ще посрещне Мило Джуканович с официална 
церемония. Държавният глава на Черна гора ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин. 

- От 10:00 ч. в БТА ще се проведе пресконференция на "Възраждане" за представяне на водачите на листите с 
кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори. 

- От 11.50 часа, на "Дондуков" 2, Румен Радев и Мило Джуканович ще дадат изявления за медиите след срещата на 
"четири очи" и пленарните разговори между официалните делегации на България и Черна гора. 

*** 
София/Мадрид. 

- Министърът на икономиката Никола Стоянов ще участва в българо-испански бизнес форум, организиран 
съвместно с Конфедерацията на испанските предприемачи - CEOE, на който ще бъдат обсъдени възможностите за 
инвестиции в България. 

*** 
Благоевград. 

- От 13.00 часа в в БТА - пресконференция по случай обявяването на най-новото заглавие в репертоарната 
програмата на театъра и началото на репетициите на "Метаморфозата" (работно заглавие) по Франц Кафка, с 
режисьор Веселка Кунчева. 

*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне "Женитба по обяви". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне "Училище за бащи". 

*** 
Враца. 

- От 10.30 часа в заседателната зала на 6 ет. ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие, на което 
Лорета Колева, началник на РУО - Враца, ще представи Стратегия за развитие на предучилищното и училищното 
образование в област Враца (2023-2027). 

** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа на площад "Велбъжд" ще бъдат отбелязани 50 години от смъртта на Димитър Пешев. 
*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Културния център ще се състои театралното представление "Петък 13" от Жан - Пиер Мартинез. 
*** 
Сливен. 

- От 13:30 часа в Професионална гимназия по текстил и облекло "Д. Желязков" - гр. Сливен ще се проведе среща с 
директорите на училищата от областта за представяне на създадената Единна електронна платформа за 
образователни услуги и съдържание "Дигитална раница". 

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

