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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев изказа съболезнования на семейството и близките на Петър Жеков 
Президентът Румен Радев изказа съболезнования на семейството, близките и приятелите на Петър Жеков по повод 
кончината на едно от емблематичните имена на ЦСКА и националния отбор по футбол на България. 
Поклонението пред легендарния български спортист ще се състои днес от 10.00 часа във фоайето на Националния стадион 
"Васил Левски". 
Държавният глава откроява десетките отличия на Жеков, сред които и високия приз "Златната обувка", нареждащ го сред 
най-великите голмайстори на Европа. 
"Да носиш червената фланелка е призвание, а Петър Жеков правеше това с достойнство и всеотдайност, с които 
завинаги ще остане в сърцата на феновете", подчертава президентът в съболезнователното си писмо. 
Румен Радев припомня също така гениалната игра и футболния интелект на Петър Жеков, които години наред радват 
привържениците на спорта. 
"С изключителна скромност и трудолюбие Петър Жеков посвети целия си живот на футбола и любимия отбор", 
посочва още президентът. 
 
√ Наказанията у нас не плашат каналджиите, каза директорката на "Гранична полиция" 
През 2023 г. се очаква още по-голямо увеличение на желаещите да преминат нелегално границата ни заради 
геополитическата обстановка, икономическата криза, хуманитарната криза, земетресението в Турция и Сирия и 
проблемите в Близкия изток. Границата ни обаче се охранява при изключително тежки условия. Това каза в "Денят 
започва" гл. комисар Росица Димитрова, директор на Главна дирекция "Гранична полиция". 
Димитрова обясни, че служителите на "Гранична полиция" не разполагат с моторни превозни средства с висока 
проходимост, оградата е по думите ѝ "меко казано ограда, тя не служи за възпрепятстване", няма техника и 
видеонаблюдение в участък 110 км в най-тежкия участък в Странджа. 
"При тези условия, с невъзможност да използваме каквато и да е техника, ние нямаме жива сила. Защото 
съкращаването на хора от "Гранична полиция", неназначаването, необучаването на нови хора, ни изправя пред патова 
ситуация в момента границата да я познават само служителите на "Гранична полиция. Колегите, които 
командироваме от други структури, не могат да бъдат пълноценни, не са обучени, не познават територията ни", 
каза Димитрова. 
По думите ѝ обаче България се справя през изминалата година на фона на безпрецедентен натиск, какъвто никога не е 
имало досега. Предотвратили сме незаконното преминаване на българо-турската граница на над 164 000 души. 
Предишният пик е бил през 2015 г, когато са задържани около 90 000 незаконно преминаващи. 
"Граничните власти, структурите на МВР не са допуснали тези хора да влязат в България - не мисля, че това показва, че не 
се справяме с мигрантския натиск", каза Димитрова и обясни, че по данни на Фронтекск 330 000 са регистрираните 
мигранти в страните в Западна Европа. Най-много 45% е увеличението на преминалите през Западно Балканския маршрут 
и около 40% от Източно Средиземноморския маршрут. 
В Западно Балканския маршрут най-много са регистрирани преминаванията през Сърбия и Северна Македония, където 
натискът е 11 по-голям от този между България и Сърбия. 
"Ние задържаме във вътрешността на страната ни мигранти, задържаме ги и на изход. Правим го, за да защитаваме 
Европа", каза Димитрова. 
Тя потвърди, че един от задържаните по случая с мигрантите край Локорско е бивш граничар. Той е напуснал системата 
през 2008 г. Два пъти обаче миналата година е спиран и задържан с мигранти и има образувано досъдебно производство 
срещу него. 
Директорката на "Гранична полиция" отбеляза, че за миналата година има над 2 800 досъдебни производства за 
каналджийство и незаконна миграция, 2 100 са с присъда. От тях с ефективно лишаване от свобода са едва 159 души, 
останалите са глоби или условно наказание. 
За изминалата година в топ пет на обвиняемите за каналджийство са освен български и турски граждани, още сирийски, 
сръбски, украински, молдовски, румънски, руски. 
"Но има още една богата палитра на граждани на държави на ЕС, които идват у нас, за да извършат тази престъпна 
дейност. Те знаят за какво идват - да я извършат. И нямат страх от наказанията. Фактът, че ви ги изброявам, 
означава, че те са задържани, привлечени са в качеството на обвиняеми и са получили своите присъди, но тези присъди 
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са малки. Те знаят, че получавайки присъдите, могат да стъпят на глоба или условно наказание, но това не може да 
ги спре", каза Димитрова. 
Заяви, че МВР отдавна е направило своите искания в предишния парламент за завишаване на наказанията, което е крайно 
необходимо, но което не се прие. Очаква следващият парламент евентуално да се произнесе. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ На 1 март ще бъде изтеглен жребият за номерата на партиите за изборите 
Централната избирателна комисия съобщи, че на 1 март от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне номерата в 
бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 
В същия ден ще бъде изтеглен един жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от 
партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители 
на 2 април 2023 г. 
 
√ Как Косово въведе еврото? 
В Косово приели еврото още преди 21 години. Направили го без спорове, без да висят в чакалнята на еврозоната и без да 
са член на ЕС! Просто заменили германската марка, която до този момент използвали с европейската валута. Когато през 
2008 г. Косово се отцепило от Сърбия, в най-младата държава в Европа решили еврото да им бъде национална валута. 
Въвели я едностранно, без официално парично споразумение с Брюксел и ЕЦБ. 
Косово няма право да сече монети. Използва само парите, които са в обращение. Но на този етап от историята си, в младата 
Балканска страна не се тревожат от това. Вече 15 години умело съжителстват с европейската валута. Казват, че така е и по-
лесно за работещите в Европа да изпращат пари в родината си. Не ги притесняват и опасенията на анализаторите, че един 
ден Прищина може да създаде прецедент. Ако Косово стане член на ЕС, може да се окаже, че не покрива критериите за 
еврозоната. 
Какво ще случи тогава, засега не е ясно. А и сега косоварите въобще не искат да мислят за евентуалната криза. Житейската 
им философия гласи, че за да са щастливи, трябва да живеят в настоящето. Имат решение и за туристите, неразполагащи с 
евро. Могат да плащат в долари. В малките магазини курсът е по преценка на продавача. Изчисленията са лесни: 1 евро за 
1 долар. 
Другата Балканска държава, въвела еврото, е Черна гора. 
 
БНР 
 
√ Заседание на Общото събрание на Националното сдружение на общините 
Днес в София ще има заседание на Общото събрание на Националното сдружение на общините. Ще се обсъждат актуални 
общински проблеми. Форумът ще бъде приветстван от министър-председателя Гълъб Донев. 
В центъра на дискусията ще е финансирането на общините. Един от акцентите ще бъде възможността за участие на 
гражданите в процеса на вземане на решения. 
Според кмета на Плевен Георг Спартански в Общото събрание на Сдружението на общините ще се включат министрите на 
финансите и на регионалното развитие Росица Велкова и Иван Шишков. 
 
√ Откриват изложенията "Агра", "Винария" и "Фудтех" в Панаира 
В Международния панаир в Пловдив се откриват изложенията в областта на хранителната индустрия „Агра“, „Винария“ и 
„Фудтех“. В трите прояви се представят близо 600 компании от 25 държави.  
В рамките на „Винария“, след няколкогодишно прекъсване, отново ще бъдат връчени наградите „Златен ритон“. Със своя 
продукция в конкурса участват близо 50 производители на вино и високоалкохолни напитки.  
Над 50 фирми - производители от пет държави участват със свои изделия във „Фудтех“.  
Изложенията ще открие министърът на земеделието Явор Гечев. На церемонията ще са и министрите на туризма и на 
здравеопазването Илин Димитров и Асен Меджидиев. 
 
√ Само 25,7% от малките и средни предприятия с ръст на печалбата през 2022 г. 
Над 500 български малки и средни компании попълниха анкетата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия за развитието си през 2022 г. 
Става ясно, че най-силно негативно влияние е оказала високата инфлация – близо 83% от анкетираните отбелязват като 
проблем скока в цените. Само 25,7 процента от малките и средни предприятия са регистрирали нарастване на печалбата 
през 2022 година. 
 
√ Приемат се онлайн заявления за гласуване по настоящ адрес 
Вече се приемат заявления онлайн от избирателите, които искат да гласуват на 2 април по настоящ адрес. Това става 
през интернет страницата на ГРАО. 
Заявление на хартия се приема до местната община. Крайният срок е 18 март. 
 
√ Расте цената на земята в Североизтока 
"За година цената на декар обработваема земеделска земя в Русенско се е повишила двойно. Търсенето е голямо, но няма 
предлагане", обяви пред БТА управителят на агенция за имоти Мая Василева. Тя добави, че "цената на декар в област Русе 

https://bntnews.bg/news/nakazaniyata-u-nas-ne-plashat-kanaljiite-kaza-direktorkata-na-granichna-policiya-1224286news.html
https://regna.grao.bg/
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сега е между 2300 и 2500 лева. В момента има търсене, но никой не продава. Собствениците предпочитат да взимат рента. 
"Хората, които имат спестявания, предпочитат да ги вложат в земи, за които у нас не се плаща и данък", поясни Василева. 
"Инфлацията се отразява на земеделската земя в Силистренско и средната цена на декар вече е около 3500 лева. Това е 
една от най-високите цени в България", каза за БТА председателят на Областния съвет на земеделските кооперации в 
Силистра Боян Димов. Според него цената на земята е изкуствено завишена, защото при настоящите цени на продукцията 
тя не може да се изплати като инвестиция. 
"Средната цена на земеделската земя в област Разград през 2021 година е 1254 лева за декар, според данни на 
Националния статистически институт", коментира Даниела Данаилова, началник на отдел „Статистически изследвания – 
Разград“ към Териториалното статистическо бюро – Север. Тя уточни, че анализът за 2022 г. все още не е готов. Между 29 
и 138 лева на декар е рентата на земеделската земя в област Разград. "Средното годишно рентно плащане за един декар 
ниви за стопанската 2022-2023 г. в региона е определено въз основа на данните, предоставени от общинските служби по 
земеделие", каза за БТА директорът на Областната дирекция „Земеделие“ в Разград Иван Борисов. 
В Търговище има ръст на цените както при търгуването, така и при рентата. Но въпреки това областта е на 14-то място по 
цени на сделки с ниви и на 12-то място по цени на рентите в страната. Най-висока e цената на сделките с ниви в община 
Попово - 1255 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделките с ниви в община Омуртаг - 440 лв. на декар. 
 
√ Как България ще се впише в политиката на ЕС за електроавтомобилите? 

- От 2035 г. спира производството на леки и лекотоварни автомобили с двигатели с вътрешно горене 
- Репортаж на Кирил Кирилов от Радио Видин 

От 2035 година няма да можем да си купуваме нови автомобили с двигатели с вътрешно горене, а само втора употреба. 
Преди седмица Европейският парламент одобри новите мерки за намаляване на емисиите на въглероден двуокис от нови 
леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства. 
Една от мерките за намаляване на въглеродните емисии е спирането на производството на леки и лекотоварни 
автомобили с двигатели с вътрешно горене. 
Мярката има екологични, икономически и социални цели, коментира българският евродепутат Петър Витанов, който е 
член на комисията по околна среда. По думите му от 1990 година, не са намерени устойчиви алтернативни решения за 
декарбонизацията в сухопътния транспорт. 
Витанов изтъква, че в България живеем две години по-малко, отколкото средните европейци, заради качеството 
на въздуха. "Страдаме от хронични респираторни заболявания в пъти повече от средния европеец, така че за нас това е 
важно да имаме някакви наистина смислени стъпки за декарбонизация на транспорта. Дори по най-консервативния 
прочит електрическите автомобили замърсяват три пъти по-малко, отколкото конвенционалните, когато се вземе целият 
жизнен цикъл." 
За разлика от дори нашите северни съседи като румънците, които са сериозни автомобилни производители, Унгария, 
Чехия и Словакия, която  е номер едно по производство на автомобили на глава от населението, Германия, Франция, 
Италия и редица други производители, ние нямаме автомобилна индустрия, сочи още евродепутатът. 
"Има немалко хора, които са ангажирани в автомобилния сектор, но няма компания, която да се занимава с части, които 
са свързани с двигатели с вътрешно горене. Много от компаниите се занимават с производство на софтуер, с производство 
на друг тип продукти, които биха дори имали възможност да повишат своя капацитет и възможности след тази 
електрификация. По данни на самия български бизнес клъстер се очаква тази промяна в законодателството да доведе 
до между 50 и 80 000 нови работни места - високоустойчиви, високоплатени, така че от бизнес гледна точка за 
България също е добре." 
Форсирането на това законодателство ще доведе първо до рязък спад в цената на електрическите автомобили, които дори 
и без това законодателство към 2025 - 2026 година ще се изравнят с цената на конвенционалните автомобили, отбелязва 
Петър Витанов. "Дори при ултраконсервативни прогнози, към 2026 година се очаква цената на електрическия автомобил 
да достигне цената на конвенционалния и нещо повече - колкото повече по-бързо се създаде този пазар за електрически 
автомобили, толкова по-бързо ще се създаде пазар за втора употреба, толкова по-бързо тези цени ще могат да бъдат по-
достъпни за българския гражданин. Това няма да предотврати ситуацията, в която България е гробница за старите 
европейски автомобили. Който си обича дизелчето, ще може да си купува втора употреба откъдето пожелае и след 2035 
година." 
В някои държави се предвижда правителствата да подпомогнат финансово този преход. 
Видинчани подхождат доста скептично по темата за възможността в недалечно бъдеще да сменят автомобила си с 
електрически, показва анкета на БНР. 
"Държим си на автомобила, бензиновия, защото стара кола няма, има лоша поддръжка." 
"Тя, държавата, не е направила детска болница, ще подпомага гражданите да си купят електрически автомобили! Не 
мисля, че е това бъдещето. Доказано е, че електрическите автомобили също имат вреди за околната среда, особено 
батериите им." 
"Никога не бих си сменил колата с електрическа, защото нямат тази сила. Няма тяга и затова: газ, бензин." 
 
√ Министър Милков: България няма да изпраща муниции за Украйна 
България няма да изпраща муниции за Украйна, съобщи министърът на външните работи Николай Милков след края на 
заседанието на Съвета на ЕС в Брюксел. Министрите не са постигнали и конкретно споразумение по 10-ия санкционен 
пакет срещу Русия, като се разбра само, че в него няма да има ембарго върху вноса на ядрено гориво. 

https://bnr.bg/post/101782773
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Към този момент не е поет такъв ангажимент от наша страна, отговори лаконично министър Милков на въпрос за 
евентуална помощ от България с муниции за Украйна.  
Според него към такива въпроси трябва да се подхожда много внимателно: 
"Въпросът с оказване на помощ с танкове и с бойни бронирани машини е изключително деликатен, който се коментира в 
продължение на седмици. Нито една страна не заяви твърдо от самото начало, че ще се предостави. Формира се т.нар. 
коалиция "Леопард" и в никакъв случай не се бърза със слагане на масата веднага - "да, ние ще предоставим това или ще 
предоставим друго". И по някакъв начин този внимателен подход искам да го сравня с едно говорене у нас, което често 
пъти се получава. Ние трябваше много отдавна да "даваме самолети". Самолети никой не е дал до сега". 
България помага на Украйна и ще продължи да го прави, каза още министър и припомни по какъв начин: 
"Това е момента е помощ за тренировъчната мисия, наше участие - от страна на министерството на отбраната в 
тренировъчната мисия EUMAM (тренировъчна мисия на ЕС за военно подпомагане на Украйна), която ще се извършва на 
територията на съюзнически държави, а не на територията на Украйна - основно в Германия и Полша. Ние също така 
работим и за рехабилитирането на военни от Украйна". 
 
√ Борел: Основен приоритет за ЕС е доставката на муниции на Украйна 
Върховният представител по външната политика и сигурност Жозеп Борел определи като основен приоритет на ЕС 
доставката на муниции за Украйна. 
Следващите седмици и следващата пролет ще бъдат ключови. Русия масово струпва войски на фронтовата линия - 350 
хиляди войници са там, а това е два пъти повече, отколкото в началото на войната, подчерта Борел. Той повтори за пореден 
път, че украинската армия се нуждае от сериозно количество боеприпаси, особено от танкове и артилерия, за да спре 
офанзивата. "Това може да стане чрез съвместни поръчки и увеличаване на капацитета на европейската отбранителна 
индустрия", каза той и добави: 
„Също така е ясно, че през следващите седмици най-добрият начин да се доставят муниции на Украйна е като й се 
предоставят наличните боеприпаси в складовете на европейските армии.  Няма защо да чакаме те да бъдат произведени, 
а да използваме това, което вече имаме и онези, които вече са договорени и ще бъдат готови през следващите дни. Трябва 
да дадем приоритет на доставките за украинската армия колкото ни е възможно“.  
Думите на Борел бяха в противовес с направените по-рано изявления на министъра на външните работи Николай Милков, 
че България няма да доставя боеприпаси на Украйна. 
Върховният представител каза още, че  10-ият санкционен пакет срещу Русия ще бъде одобрен през следващите часове и 
преди 24 февруари, когато се навършва една година от началото на войната. 
След заседанието на Съвета на Европейския съвет в Брюксел, служебният министър на външните работи Николай Милков 
заяви, че България няма да изпраща муниции за Украйна. 
Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов посочи в интервю за бТВ, че страната ни е предоставила оръжие за 
Украйна според възможностите си и според решението на Народното събрание. 
 
√ Бундесбанк: Световната икономика бележи растеж въпреки инфлационния натиск 
Глобалната икономика нараства и икономическите перспективи са "по-добри" въпреки постоянния инфлационен натиск, 
посочва Бундесбанк в своя последен месечен доклад, публикуван в понеделник. 
"Основният инфлационен натиск може да се окаже по-устойчив предвид стабилната ситуация на пазара на труда и високия 
ръст на заплатите", се казва още в доклада. 
В същото време икономическите перспективи пред Германия се подобряват след неочаквано стабилно четвърто 
тримесечие на изминалата година, като общата инфлация също премина своя връх, въпреки че ще отнеме повече време 
за отслабване на основния ръст на цените, прогнозира немската централна банка. 
Германската икономика се сви с по-малко от очакваните 0,2% през четвъртото тримесечие, подпомогната от меката зима, 
по-ниските цени на енергията, изненадващо устойчивото бизнес доверие и оживените потребителски разходи. 
"Краткосрочната перспектива също е по-благоприятна в момента, отколкото беше само преди няколко месеца", каза 
централната банка в месечния си икономически доклад. 
Най-голямата икономика в Европа също така беше подкрепена от силния пазар на труда и подобряване на глобалните 
условия, което може да спаси от рецесия 20-те държави членки на еврозоната. 
"В края на годината настроенията сред предприемачите и потребителите в световен мащаб леко се подобриха, като 
страховете от рецесия донякъде намаляха", каза Бундесбанк и добави: "Това вероятно е било подпомогнато от 
отчетливото облекчаване на европейската енергийна криза". 
Централната банка посочи, че сега заплатите растат бързо, причинявайки втора вълна от инфлационен натиск, която ще 
забави общия процес на дезинфлация. 
"Те ще помогнат да се гарантира, че инфлацията ще остане доста над средносрочната цел от 2% за еврозоната за 
продължителен период от време“, се добавя в доклад на Бундесбанк. 
По отношение на ситуацията с енергетиката и газа, немската централна банка добави, че цените са спаднали значително 
през разглеждания период поради увеличения внос на втечнен природен газ и съоръженията за съхранение на газ остават 
добре запълнени. 
 
√ Президентът на САЩ Джо Байдън пристигна във Варшава 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън е пристигнал снощи в Полша с влак от Украйна, предаде Ройтерс. 
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След изненадващо посещение в Киев Байдън пристигна на гарата в югоизточния полски град Пшемишъл около 20.30 ч. 
местно време. 
По-късно американският президент кацна с президентския самолет "Еър Форс 1" на военно летище в полската столица 
Варшава. 
Байдън беше в Киев по повод предстоящата годишнина от руското нахлуване в Украйна, за да декларира, че Съединените 
щати ще продължат да оказват подкрепа на украинците. 
Очаква се днес Байдън да произнесе реч във Варшава и по време на посещението си там да се срещне с лидерите на т.нар. 
Букурещка девятка - страните членки на НАТО от Източна Европа. 
В "реч пред полската нация" пред Кралския замък в стария град на Варшава американският президент Джо Байдън ще 
изрази още веднъж подкрепата за Украйна и ще увери партньорите от НАТО, че съюзът е единен и защитен. 
"Подозирам, че ще чуете послание към г-н Путин, и към на руския народ", каза говорителят на Националния съвет за 
сигурност Джон Кърби за задочния дуел между президентите на Съединените щати и Русия, които ще говорят по-късно 
днес един след друг. 
Това е второто пътуване на американския президент до Полша в рамките на по-малко от 12 месеца. На ротационен 
принцип там са разположени около 10 000 американски военнослужещи. 
В рамките на второто посещение на Байдън в Полша за по-малко от година са предвидени среща с полския президент 
Анджей Дуда, както и телефонни разговори с лидерите на Великобритания, Франция и Италия, съобщиха от Белия дом.  
 
√ Путин ще направи послание към двете камари на парламента 
Президентът на Русия Владимир Путин ще отправи днес по обед традиционното си годишно послание към двете камари 
на парламента - Държавната дума и Съвета на федерацията. Очакванията са Путин да отдели особено внимание на така 
наречената “специална военна операция” в Украйна. 
Годишното послание към Федералното събрание е конституционно задължение на президента, което Владимир Путин не 
изпълни миналата година. За последно той се обърна към двете камари на парламента през април 2021г. Очакванията тази 
година са Путин да се концентрира върху така наречената “специална военна операция”, стана ясно от думите на неговия 
говорител Дмитрий Песков:  
„Всички очакват посланието с надеждата да чуят оценката на ставащото, на специалната военна операция, на 
международната ситуация и виждането на президента как се справяме с това и как ще се развиваме по-нататък“.  
В изложбения комплекс “Гостиный двор” в центъра на Москва ще присъстват участници в бойните действия в Украйна, 
както и ръководителите на така наречените нови територии или частично анексираните Донецка, Луганска, Херсонска и 
Запорожка област. 
 
Труд 
 
√ Димитър Стоянов: Войски в Украйна няма да бъдат изпращани 
Страната ни е закъсняла за сделките със замяна на старо руско въоръжение с модерно 
Войски в Украйна няма да бъдат изпращани. България вече е изпратила въоръжение съобразно възможностите ни и 
съобразно нуждите на властите в Киев. Това каза служебният военен министър Димитър Стоянов по БТВ. 
„Абсолютно манипулативно е твърдението, че ще изпращаме войски в Украйна. България ще изпрати инструктори в 
Германия и Полша – така както е решено от Народното събрание. Депутатите решиха на 9 декември 2022 г. да изпратим 
до 60 военни в тези две страни. Те ще инструктират украински военнослужещи на територията на Германия и Полша“, 
обясни той. 
Димитър Стоянов обясни, че с последното си решение правителството е определило командировъчните средства за 
българските военнослужещи. Те ще потеглят след като пристигне заявка, уточни той. 
„От всички седем точки, които са включени в решението на Народното събрание, от 9 декември и преди това от 3 ноември 
2022 г., сме изпълнили шест. Седмата точка, която не е изпълнена, е за обновяването на нашите запаси с боеприпаси. 
Работим по въпроса и смятам, че до следващия парламент ще се готови“, каза още военният министър. 
Димитър Стоянов подчерта също така, че информацията за помощта за Украйна е класифицирана и това не е някакъв 
прецедент – например Чехия, Румъния и Италия също не са съобщили как помагат на властите в Киев. България също е 
засекретила този списък, уточни той. 
„Към момента не можем да си позволим предоставянето на въоръжение на Украйна. Ако има възможност за 
осъществяването на т.нар. триъгълна сделка, тя отново трябва да мине през парламента. Няма как правителството да вземе 
такова решение“, коментира още Димитър Стоянов. 
Според него страната ни е закъсняла за тези триъгълни сделки – замяна на старото руско въоръжение с модерно. 
Западните ни партньори вече предпочитат да изпращат в Украйна директно ново въоръжение, а не стара руска техника. 
 
√ Изчезналите инвестиции през последните две години 
Ако през 2020 г. в икономиката е инвестирано в 1000 машини, то в края на 2022 г. вече се инвестира в 856 машини 
Един от най-важните фактори за икономическия растеж са инвестициите. Те се отчитат в структурата на БВП чрез 
показателя бруто капиталообразуване, а НСИ изчислява тяхното реално изменение, като не взима предвид инфлационните 
процеси. По-конкретно, показателят бруто капиталообразуване включва инвестиции, вложени за покупка на активи, 
използвани многократно в производствения процес за продължителен период от време (повече от една година). 
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Това са машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, трайни насаждения, продуктивни 
и работни животни, сгради, програмни продукти, геологопроучвателни и проучвателно-проектантски работи и други. За 
съжаление, данните на НСИ сочат, че през последните две години инвестициите в структурата на БВП рязко намаляват. 
По-конкретно от публикуваната таблица се вижда, че инвестициите в периода 1997 г. – 2020 г. непрестанно се увеличават 
и имат принос за икономическия растеж. В този период се е наблюдавал спад само в две тримесечия от 2020 г., породен 
от ефектите на Ковид-19 кризата, но общият резултат за годината е положителен. За съжаление през 2021 г. и 2022 г. се 
наблюдава непрестанен спад на инвестициите в структурата на БВП. 
През 2021 г. спадът е в размер на 8,3% в реално изражение, а прогнозата за 2022 г. е за около и над 6%. Всичко това 
означава, че ако през 2020 г. в икономиката е инвестирано в 1000 машини, то в края на 2022 г. вече се инвестира в 856 
машини. Казано по друг начин, ако през 2020 г. са построени 10 завода то през 2022 г. те са вече 8.  
Годишният реален спад на инвестициите по тримесечия е видим на снимката. 
 

 
 
√ За три години заплатите нараснаха с 37,9 на сто 

- Много хора не работят заради твърде ниско според тях възнаграждение 
- Приходите от такси и комисиони достигат почти 1,8 млрд. лв. и нарастват с 18,5% за година 
- Намаляват разходите, като заменят труда с капитал 

Един от най-важните елементи на общата среда за бизнес във всяка икономика е състоянието на пазара на труда. 
Националният статистически институт наскоро обяви официално предварителните данни за работните заплати и броя на 
наетите лица по трудово и служебно правоотношение, което дава възможност за изследване на случилото се през 2022 г. 
в тази област. 
Възстановяването на икономиката от кризата, предизвикана от COVID-19 и мерките за предотвратяване на 
разпространението му, беше основен движещ фактор на пазара на труда през 2022 г. То спомогна за пречупване на 
негативната тенденция след 2019 г. на намаляване на броя на наетите в икономиката лица. Нарастването обаче беше в 
рамките на статистическата грешка (едва 0,2% на годишна база), въпреки че икономиката растеше с умерени темпове при 
висок темп на инфлация. 
По-дългосрочно действащите фактори, за съжаление, оказват негативно влияние върху пазара на труда. Демографското 
развитие показва постоянно намаляващ брой на населението на страната, което се съпътства с все по-малък брой хора в 
трудоспособна възраст. Отрицателният естествен прираст (значително по-висока смъртност спрямо раждаемост) се 
съчетава с миграция на населението най-вече към страните от Европейския съюз (но също така Великобритания и 
Съединените щати). Както показаха данните от преброяването на населението, проведено през 2021 г., броят му 
непрекъснато намалява. Така според данните на Евростат през периода след 2013 г. населението на страната намалява с 
0,7% годишно, а само през 2021 г. спадът е с 1,1%. 
Друг важен фактор за пазара на труда е наличието на хора извън работната сила (т. нар. обезкуражени лица), т. е. такива, 
които нито работят, нито търсят работа, както и на неформалната заетост. Броят на тези лица зависи както от регулациите 
на трудовия пазар - минимална работна заплата, минимален осигурителен доход, почасови договори и т. н., така и от 
знанията и уменията на самите тях. Понякога техните мотиви да не работят са свързани с получаването на твърде ниско 
според собствената им преценка възнаграждение. Системата от социални помощи също влияе, тъй като може да се окаже, 

https://trud.bg/public/images/articles/2023-02/332561282_869015744327602_6565051366852885832_n_218714080369666944_original.jpg
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че човек, който работи и поради това не получава помощи, може да реализира почти еднакъв доход с този, който получава, 
но не работи. Рационалното поведение в такива случаи предопределя избора. 
 

Резултати през 2022 г. 

 
 
Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2022 г. е по-висок с 0,2%, отколкото през предходната, 
но профилът по тримесечия показва забавяне. Докато през първото тримесечие темпът на растеж е 0,9%, то през 
следващите е съответно 0,2% и 0%, а през последното вече се реализира спад от 0,2% на годишна база. Разбира се, наетите 
лица не дават пълната картина на трудовия пазар, но това развитие е показателно за забавянето на растежа на 
икономиката. 
Интерес представлява също така какво се случва с броя на наетите лица според вида икономически дейности и в регионите. 
При почти половината от икономическите дейности според класификацията на НСИ през 2022 г. се реализира спад на броя 
наети лица. Сред по-значимите от тях са селското стопанство, добивната и преработващата промишленост, комуналните 
услуги, строителството, търговията, финансовите дейности. В някои от тях се реализират печалби, а добавената стойност 
се повишава, но се наблюдава стремеж за оптимизиране на разходите, сред които персоналът е ключов елемент. 
Въвеждането на нови технологии и повишаването на цената на труда логично водят до инвестиции, при които се случва 
замяна на труд с капитал и това се отразява позитивно на производителността. 
Броят на наетите лица в сектор “Държавно управление” леко се понижава (-0,9%), но за сметка на това тези в обществения 
сектор се увеличават. Всъщност последното представлява трайна тенденция. Данните след кризата с COVID-19 показват, 
че докато в частния сектор през периода 2019-2022 г. броят на наетите лица се е понижил с 8%, то през същия период в 
обществения сектор наетите са се увеличили с 1,4%. Така при (рязко) свиващо се население хората на бюджетна издръжка 
стават все повече и това дава отражение върху държавните разходи и бюджетния дефицит. 
Като цяло въздействието на COVID-19 кризата и последиците от нея върху броя на наетите лица е негативно. През 2022 г. 
те са били с 5,9% по-малко отколкото през 2019 г., като едва в 4 икономически дейности се регистрира повишение през 
посочения период. Това са информационните и комуникационните технологии (+12,5%), здравеопазването (+10,9%) и 
образованието (+0,5%), докато в сектор “Държавно управление” броят е почти непроменен. При останалите сектори се 
регистрират спадове, като най-драстични са те при хотелиерство и ресторантьорство, операции с недвижими имоти, 
строителство, култура, спорт и развлечения, където надвишават 10% за периода. 
Броят на наетите лица през 2022 г. се увеличава в половината от регионите за планиране - Северозападен, Североизточен 
и Югозападен. До голяма степен при първите два района резултатите се дължат на ниската база от предходната година, 
докато в последния традиционно позитивно влияние оказва столицата. Разпределението по области е сходно. С най-
голямо процентно нарастване на наетите лица се отличават областите Смолян, Видин, Добрич, Шумен и Софийска, докато 
най-голям спад през годината е налице в Хасково, Кюстендил, Силистра, Сливен и Кърджали. 
По-дългосрочната картина във всички региони на планиране и всички области показва спад на броя наети лица. През 2022 
г. спрямо предкризисната 2019 г. понижението е най-голямо в Югоизточния и в Североизточния регион. Освен това в 
областите Велико Търново, Русе, Варна, Търговище, Бургас, Сливен, Стара Загора, Благоевград, Кюстендил, Софийска, 
Пазарджик и Хасково спадът надвишава 6,5% за посочения период. Най-ниски са спадовете в Кърджали, Перник, Шумен и 
Габрово. 
Работни заплати 
През последното тримесечие на 2022 г. се реализират рекордно високи средни за икономиката заплати. Съответно през 
месеците октомври, ноември и декември средната брутна заплата за страната е 1839 лв., 1851 лв. и 1947 лв. През декември 
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традиционно се раздават и годишни бонуси и затова заплатите на някои служители са по-високи, отколкото през 
останалите месеци. 
Общо за икономиката годишната средна брутна заплата през 2022 г. достига 20 870 лв. (за пръв път превишава 20 хил. лв.). 
Така реализираният темп на растеж спрямо предходната година е 13,7% средно за икономиката. Някои от дейностите, при 
които растежът на заплатите надвишава средния, са селско и горско стопанство, търговия, хотелиерство и 
ресторантьорство, административни дейности, култура, спорт и развлечения. При тях, въпреки по-високия растеж, 
заплатите остават (значително) под средната за страната. Така най-нископлатени са работещите в секторите хотелиерство 
и ресторантьорство, селско стопанство, строителство, комуналните услуги, транспорт и съобщения и др. 
При някои от тях обаче вероятно са налице големи разминавания между декларираните заплати и действително 
реализираните доходи - особено при хотелиерство и ресторантьорство, операции с недвижими имоти, селско стопанство 
и строителство. Така неформалната икономика въздейства значимо както върху официалната заетост, така и върху 
декларираните доходи. 
Най-високи са брутните заплати в информационните и телекомуникационните технологии, където годишната им стойност 
за пръв път надвишава 50 хил. лв., докато в следващите ги дейности - финансово посредничество и производство на 
електрическа и топлинна енергия - те са съответно 32 хил. лв. и 30,7 хил. лв. 
Според данните на НСИ инфлацията според индекса на потребителските цени през 2022 г. е била 13,7% средно за годината. 
Това означава, че всички дейности, при които растежът на заплатите надвишава темпа на инфлацията, покупателната 
способност се е запазила или дори е нараснала. Най-голяма загуба на покупателна способност (тоест понижаване на 
реалния доход от заплата) се е реализирала в дейностите здравеопазване, доставяне на води, канализационни услуги и 
управление на отпадъци и образование. 
Като цяло реалните заплати са се понижили в обществения сектор (-5,4%), докато в частния растежът съвпада с темпа на 
инфлация, тоест покупателната способност средно за сектора не се е променила. Посоченото развитие обаче дава 
основание на работещите в обществения сектор да изискват индексиране на заплатите през настоящата година. По 
принцип източник на трайна инфлация (освен повишаването на паричното предлагане) е повишаването на заплатите при 
ниска безработица, така че този фактор вероятно ще продължи да е в сила поне в краткосрочен период. 
По-дългосрочното развитие показва, че спрямо 2019 г. през 2022 г. е налице повишаване на заплатите във всички 
икономически дейности, като средният темп е 37,9%. Малко по-нисък е растежът в частния сектор, докато този в 
обществения е 40%. Най-бързи растежи се реализират в сектор “Държавно управление”, при административните дейности, 
информационните и комуникационните технологии, образованието и здравеопазването. Важен фактор за това е 
политиката на управлявалите през периода редовни правителства, които се погрижиха бюджетните служители да бъдат 
добре платени. 
Възнагражденията на учителите се превърнаха в основна политика по доходите, като основната цел е постигната - те да 
надвишават средната за страната заплата. 
Друг важен показател, характеризиращ пазара на труда, е коефициентът на безработица. Наличните до момента данни са 
от Агенцията по заетостта и показват, че в течение на 2022 г. безработицата е варирала около 4,5%, като в края на годината 
е достигнала 4,7%. Това означава, че този показател отбелязва средногодишно ниски стойности. Заедно с относително 
високият растеж на заплатите това е признак за затегнати условия на трудовия пазар. През настоящата година тази 
ситуация е възможно да се промени поради забавянето на растежа на икономиката (вероятността за спад в някои от 
тримесечията не е пренебрежима), но все пак растежът на средните заплатите ще е достатъчен, за да компенсира 
официалната инфлация. 
 
√ Китай за конфликта в Украйна: Определени страни незабавно да спрат да наливат масло в огъня 
Китай изразява "дълбоко безпокойство" от ескалацията на конфликта в Украйна и възможността ситуацията да излезе 
извън контрол, заяви китайският външен министър Цин Ган, цитиран от Ройтерс. 
"Продължаваме да насърчаваме диалога за мир ... и да работим с международната общност за насърчаване на диалога и 
консултациите, за да се отговори на безпокойствата на всички засегнати страни и да се постигне обща сигурност", добави 
министърът на пресконференция в Пекин, цитиран от Франс прес. 
"Призоваваме определени страни незабавно да спрат да наливат масло в огъня", каза Цин. 
"Обявяваме се твърдо срещу всяка форма на хегемония и срещу всяка чужда намеса във вътрешните работи на Китай", 
каза министърът. 
Пекин, който миналата година сключи "партньорство без граници" с Москва, се въздържа да критикува руската инвазия в 
Украйна. САЩ предупредиха за последици, ако Китай окаже военна подкрепа на Русия. Пекин твърди, че не оказва 
подобна подкрепа, посочва Ройтерс. 
Китай публикува документ, наречен Глобална инициатива за сигурност, който отразява знакови предложения на 
президента Си Цзинпин в областта на сигурността и по-специално, се опира на идеята различни обществени системи и 
цивилизации на бъдат третирани еднакво и на принципа за "неделимата сигурност" - концепция, която е подкрепяна също 
и от Русия. 
 
√ Растат инвестициите в електромобили 

- Приходите в сектора са над 1 трилион долара за последните 10 години 
- Над 30 на сто от продаваните коли в Китай са от новото поколение 
- Японските концерни изостават от тренда 

https://www.reuters.com/world/china/china-says-it-is-deeply-worried-about-escalation-ukraine-conflict-2023-02-21/
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Разходите в света за електромобили нарастват. Годишните разходи за пътнически електромобили са достигнали 388 млрд. 
долара през 2022 г., което е ръст от 53 на сто спрямо година по-рано. 
С прибавянето на данните за 2022 г. общата стойност на продадените за последните десет години електромобили в 
пътническия сегмент вече премина границата от 1 трилион долара. Така че ако автомобилен производител не е разполагал 
с прилична стратегия за разработване на електромобили, той е пропуснал своя дял от приходите за 1 трилион долара в 
последните десет години. 
Цифрата изглежда голяма, но общите приходи от продажби на автомобили в света достигат около 2,5 трилиона долара на 
година. Така че за последните десет години, от първата поява на електромобилите в съвременната история, общите 
приходи от продажби на автомобили са достигнали около 25 трлн. долара. В този контекст общите приходи от продажби 
на електромобили са относително скромни. Общата печалба от този вид коли също е много по-ниска. 
Въпреки това ръстът е от значение, тъй като почти 60% от общите приходи от продажби на електромобили са постигнати в 
последните 18 месеца. Тази година отново ще подобри рекорд, като приходите вероятно ще преминат прага от 500 млрд. 
долара. Сегментът вече е много съществена и бързо развиваща се част от продажбите на автомобили в света, категорични 
са експертите. 
Автомобилната индустрия работи с дълги производствени цикли. Усещането е за постоянен приток на нови продукти, но 
много от тях са само козметични подобрения на съществуващи модели. 
Автомобилни производители с висок обем на продажби разработват нови платформи, на които се монтират шаситата на 
отделните модели, и те се използват за период от шест до десет години. За разработването на платформите са нужни 
години, струват милиарди долари и в идеалния случай са многофункционални, като позволяват на автомобилните 
производители да използват различни структури на каросерията, за да отговарят на по-широка гама от предпочитания на 
потребителите. Тези платформи позволяват също споделяне на компоненти в много модели, което е необходима част от 
безмилостната икономическа логика на мащабното производство на автомобили в цял свят. 
Дългите производствени цикли означават също, че при пропуски автомобилна компания може да се нуждае от известно 
време, за да осъзнае пълните последици от грешките. Прагът от 1 трлн. долара за приходите от продажби е вероятно 
етапът, в който става ясно, че някои автомобилни производители са направили погрешни залози. 
Японските автомобилни производители илюстрират добре това. Всички японски марки, взети заедно, са продали под 5% 
от закупените електромобили в света миналата година и нито една не е в топ десет на брандовете за електромобили по 
обем продажби. Това не е било проблем през 2019 г., когато автомобилите с електрическо зареждане имаха дял от едва 
2,6% от световните продажби, но буди безпокойство, когато има очаквания, че делът им ще достигне 18% от продажбите 
през 2023 г. 
Положението е още по-крайно в Китай, където електромобилите вероятно ще достигнат над 30% от продажбите тази 
година, което е ръст спрямо едва 5% през 2019 г. Това е огромна промяна във времева рамка, която се вписва в нормалния 
жизнен цикъл на една автомобилна платформа. Пазарният дял на японските автомобилни компании в Китай сега започва 
да намалява до 21% от продажбите на нови коли миналата година спрямо 25% през 2020 г. 
Японските автомобилни концерни са разтревожени, като Honda обновява стратегията си за електромобилите, а Toyota 
назначи ново ръководство, отговарящо за стратегията є “електромобилите на първо място”. 
Промяната на курса ще отнеме известно време. Toyota съобщи, че няма да има готова нова специална платформа за 
електромобили до 2027 г. Макар че работата по нея може да бъде ускорена, тя отразява времевите рамки, в които 
оперират традиционните автомобилни производители. 
Много други автомобилни компании са в сходно положение, като техните платформи за модели, които трябва да се появят 
между 2026 и 2028 г., до голяма степен да определени. Ще са нужни няколко години, за да разберат дали са направили 
точния залог. 
 
√ Трудово-правна консултация на "Труд News": Кога имаме право на допълнителен платен отпуск? 
Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни 
дни. Разпоредбата на чл. 155, ал. 5 от КТ предвижда, че някои категории работници и служители в зависимост от особения 
характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен отпускът по ал. 4. 
Размерът на платения отпуск по чл. 155 от КТ (както на основния, така и на удължения) е годишен, като по отношение на 
определяне на конкретния размер, полагаем се на даден работник или служител, законът въвежда принципа на 
пропорционалност спрямо времето, което му се признава за трудов стаж. В чл. 156 от КТ е предвидено, че работникът или 
служителят има право на два вида допълнителен платен годишен отпуск: - за работа при специфични условия и рискове 
за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки 
- не по-малко от 5 работни дни; - за работа при ненормиран работен ден-не по-малко от 5 работни дни. Правото на 
допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 от КТ се ползва при спазване изискванията на Наредбата за 
определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, издадена на основание чл. 
156, ал. 2 от КТ. 
Видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат 
отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които се установява допълнителен платен 
годишен отпуск, като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите, са 
изчерпателно посочени в чл. 2 от цитираната наредба. Съгласно чл. 139а, ал. 1 от КТ, за някои длъжности поради особения 
характер на работата работодателят, след консултации с представителите на синдикалните организации и с 
представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ, може да установява ненормиран работен ден. 
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Работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си 
задължения и след изтичането на редовното работно време. Работата над редовното работно време в работни дни се 
компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни - с увеличено възнаграждение 
за извънреден труд. Ако работник/служител отговаря на посочените по-горе изисквания, той има право както на удължен 
платен годишен отпуск, така и на допълнителен платен годишен отпуск, които отпуски се предоставят на различни правни 
основания. 
 
√ Трудово-правна консултация на "Труд News": Прекратяване на работа срещу уговорено обезщетение 
Съгласно чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или 
служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе 
писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието. В ал. 2 на чл. 331 от КТ е предвидено, че ако 
работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-
малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са 
уговорили по-голям размер на обезщетението. Т. е. уговарянето размерът на обезщетението зависи от волята и на двете 
страни. Горна граница за обезщетението законът не е предвидил. Ако обезщетението не бъде платено в едномесечен срок 
от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало. 
Разпоредбата на чл. 228 от КТ регламентира, че брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по 
раздел III на глава Х от КТ е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, 
предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от 
работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. 
Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в брутното трудово 
възнаграждение за определяне на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда (т. е. и за обезщетението по чл. 331, ал. 2 
КТ, ако не е уговорено друго) се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над  
основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови 
възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с 
вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно 
заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. 
възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на 
труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. 
 
3e-news.net 
 
√ През март започва кандидатстването по програма "Конкурентоспособност" със 127 млн. лева за иновации 
През март Министерството на иновациите и растежа, през Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“, ще отвори за кандидатстване първата процедура по новата програма „Конкурентоспособност и 
иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021 – 2027. Кандидатстването ще се реализира само електронно в системата ИСУН. 
Тя ще е в подкрепа на развойната дейност и разработването на иновации. Бюджетът й е 127 млн. лв. По мярката ще могат 
да кандидатстват малки и средни предприятия с до 499 служителя, както и големи с до 3 000, но само в партньорство с 
малки и средни компании. 
Кандидати могат да бъдат предприятия от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от 
петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, 
„Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови 
технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. 
Това ще важи и при кандидатстването по втората процедура по Програмата – за внедряване на иновации. Тя ще бъде 
отворена за кандидатстване през април с бюджет над 293 млн. лв. Част от новите решения може да са разработени от 
самите предприятия специално за нуждите на производството им, а други – да бъдат заимствани и пригодени. По 
процедурата ще могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия. 
Във втората половина на 2023 г. за първи път ще се отвори процедура, насочена към семейни предприятия (предприятия, 
които се притежават от повече от един член на семейство) и фирми от творческите индустрии и занаятите. Бюджетът й е 
117,5 млн. лв. и е за подобряване на производствения им капацитет. Със средствата фирмите ще могат да закупуват 
модерни машини, съоръжения и софтуер, така че да започнат да произвеждат повече и по-качествени продукти и да станат 
по-конкурентни на пазара. 
Програмата бе одобрена от Европейската комисия за рекордно кратък срок – за 48 дни. Изпратена бе на 16 август и 
одобрена на 3 октомври. Общият й бюджет е 3 млрд. лв. Тя е продължение на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и е една от двете големи програми за бизнеса, управлявани от Министерството 
на иновациите и растежа. 
Кандидатстването по процедурите ще се осъществява само електронно през системата ИСУН ТУК, а повече 
информация за всяка процедура ще се публикува на сайта на МИР ТУК. 
 
√ Испански компании желаят да инвестират у нас в съвместни проекти в автомобилния и ИКТ сектора 
За период от 10 години износът на България за Испания се е увеличил със 73%, а последните години бележат рекордни 
стойности в историята на икономическото сътрудничество между двете държави.  Това стана ясно по време на българо-

https://eumis2020.government.bg/
https://www.mig.government.bg/
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испански бизнес форум, който се проведе вчера в Мадрид. Събитието бе открито от министъра на икономиката и 
индустрията Никола Стоянов и се организира съвместно с Конфедерацията на испанските предприемачи (CEOE).  
В периода 2017-2019 г. стокообменът с Испания надхвърля 2 млрд. евро годишно, като тези стойности бързо се 
възстановяват след Ковид-пандемията. Все още се очакват обобщените данни за 2022 г., но се очаква тя да надхвърли 
всички предходни с ръст в стокообмена от над 50%. “Данните показват сериозния потенциал, който имаме в много сфери. 
Испания е врата за Латинска Америка, а България може да бъде логистичен център както за Балканския регион, така и за 
Близкия изток“, подчерта министър Стоянов. 
Той акцентира на някои от секторите, които в последните години се развиват с бързи темпове в страната ни – 
информационните и комуникационни технологии, електроника, химическа промишленост, земеделие и др. „Сериозен 
потенциал за партньорство виждаме и в автомобилния сектор, който е добре развит и в Испания“, каза още 
икономическият министър. Към момента в 9 от 10 автомобила в Европа има части произведени в България, а секторът се 
развива с огромна скорост през последните 20 години, стана ясно от неговите думи. 
Специално внимание бе отделено на индустриалните зони на България. „Страната ни има ниски нива на безработица, но 
тя е неравномерно разпределена между регионите. Затова ще инициираме създаването на нови индустриални зони в 
райони с по-голяма безработица, като това ще насърчи навлизането на нови инвестиции, а компаниите няма да срещат 
големи трудности с кадрите“, обясни министър Стоянов. Той подчерта обаче, че България има интерес към привличането 
на инвестиции, които ще дадат добавена стойност на икономиката ѝ. „Преминали сме етапа, в който важно е било 
количеството. Днес за нас най-важно е качеството. Затова търсим компании, които ще дадат добавена стойност и високи 
доходи на заетите в тях“, каза Никола Стоянов. 
„Отношенията между нашите две държави са в много специален момент“, подчерта Ксиана Мендес, държавен секретар 
на Министерство на индустрията, търговията и туризма на Испания. Тя обърна внимание, че двустранният стокообмен 
отчита рекордни стойности и изрази увереност, че с повече подобни събития ще се постигнат още по-добри резултати. По 
думите ѝ България има стратегическо значение за Испания, което се е засилило още повече след началото на военния 
конфликт в Украйна. „С всички провеждани реформи, България става все по-интересна за чуждестранни инвестиции“ каза 
още Мендес. 
Испански компании са разкрили над 3000 работни места в България, акцентира в изказването си посланикът на Испания у 
нас Н.Пр. Алехандро Поланко. Повече от 25 хил. български ученици изучават испански език, а над 200 хил. наши 
сънародници живеят в Испания, стана ясно по време на форума. Това са сериозни предпоставки за насърчаване на 
икономическите връзки между нашите две държави, подчерта испанският дипломат. 
Участниците във форума се обединиха около мнението, че страната ни става все по-атрактивна за чуждестранни 
инвестиции и съвместни проекти, тъй като геополитическото ѝ положение може да я превърне в ключова логистична 
локация за възстановяването на Украйна, след края на военните действия. 
Във форума участваха държавният секретар по търговия към Министерството на индустрията, търговията и туризма Ксиана 
Мендес, посланикът на Испания в България Н.Пр. Алехандро Поланко, генералният директор на Търговската камара на 
Испания Инмакулада Риера, генералният секретар на СЕОЕ Хосе Алберто Гонсалес Руис, както и представители на испански 
фирми от различни сектори на икономиката. 
 
√ Какво губи България от отлагането да се присъедини към еврозоната 
Това означава много пропуснати ползи, коментираха финансисти пред БТА 
Отлагането на присъединяването на България към еврозоната означава много широк кръг от пропуснати ползи, 
коментираха за БТА финансистът Борис Петров и Николай Василев, управляващ партньор на "Експат Капитал", бивш 
вицепремиер и министър на икономиката. 
БТА припомня, че в петък, 17 февруари, служебният министър на финансите Росица Велкова съобщи, че България няма да 
влезе в еврозоната от 1 януари 2024 г., защото страната ни изостава с приемането на необходимото законодателство и не 
отговаря на критерия за инфлация. 
Пропуснатите ползи от това са, че с влизането в еврозоната съществено намаляват изискванията на финансовите пазари 
за лихвените проценти при рефинансирането на държавните ценни книжа на България - с около 1 процент до 1,5 процента, 
каза Борис Петров. Това е свързано с намаляването на т. нар. суверенна рискова премия във връзка с очакваното 
повишение на кредитния рейтинг на страната от влизането в еврозоната. Оттам следва, че се отлага и намаляването на 
изисканите лихвени проценти към дълговете на населението и фирмите към банките например, посочи финансистът. 
Петров посочи още, че влизането в еврозоната означава поне един процент по-ниска лихва по държавните ценни книжа и 
оттам по-ниска лихва и за частния сектор, и банковите дългове на всички бизнеси и домакинства в икономиката, които са 
доста съществена част - около 85 милиарда лева, а на държавния сектор са около 37 млрд. лв. Тоест говорим за една 
стойност на дълга около 118 млрд. лв. При влизане в еврозоната обслужването на този дълг ще е доста по-евтино на 
годишна база - около 1,2 милиарда лева по-малко по консервативна оценка, каза анализаторът. 
Други пропуснати ползи са свързани с отлагането на преструктурирането на баланса на банковата система, на кредитните 
институции, защото влизането на България в еврозоната води и до преструктуриране на баланса на кредитните институции 
във връзка с намаляването на процента на минималните задължителни резерви от 10 на сто на 1 на сто, каза Борис Петров. 
Той отбеляза, че това освобождава един ресурс от около 10 процента от БВП или около 15 млрд. лева разполагаеми 
ликвидни активи за банките, които биха могли да се използват за финансиране на инвестициите в икономиката и за 
финансиране на държавните ценни книжа, емитирани от правителството, ако бюджетният дефицит остане на тези 
завишени нива. Петров добави, че при най-консервативни оценки това е около 300 млн. повече приходи годишно за 
банковия сектор. 



12 

 

Това са съществени пропуснати ползи и за банковия сектор, а в същото време имаме пропуснати ползи и за БНБ, защото 
преструктурирането на баланса на БНБ води до намаляване на необходимостта от покупки на чуждестранни ценни книжа 
с рейтинг не по-нисък от АА- (в момента 17,6 млрд. лв.), които са с по-ниска доходност, отколкото ценните книжа, които 
България емитира на международните пазари, каза финансистът. Той отбеляза, че с влизането на еврото този голям 
валутен резерв няма да бъде нужен на страната и от тази гледна точка също ще бъдат освободени съществени ресурси, 
които могат да се инвестират по инвестиционна инициатива с мандат на Министерство на финансите и съответните 
фондове-разпоредители. 
Според Борис Петров това е едно краткосрочно отлагане във времето, заради това, че законодателният орган не успя да 
изпълни ангажиментите, които страната беше поела още през 2020 г. с влизането във втория етап на Европейския валутен 
механизъм. По думите му жалко е, че тези съществени пропуснати ползи за икономиката се отлагат, защото времената не 
са лесни. 
Петров отбеляза още, че по отношение на критерия за инфлацията Европейската комисия (ЕК) допуска известна гъвкавост. 
Тя дава възможност да се елиминират някои държави, които са предоставили държавна помощ във връзка с компенсиране 
на негативните ефекти по линията на енергийните цени за тяхното население и ако те имат много съществен ефект за 
намаляване на инфлацията, ЕК може да елиминира тези държави с най-ниска инфлация от извадката, именно с този 
аргумент, посочи Петров, като даде пример с Хърватия. При приемането на Хърватия бяха извадени инфлациите на 
Франция, Гърция и Финландия, като най-ниски, заради висока енергийна подкрепа. Така средната инфлация в трите 
държави с най-ниска инфлация в Еврозоната бе 4,9 процента. В извадката от три държави с най- ниска инфлация могат да 
се окажат държави с малко по-висока инфлация и така България да изпълни изискванията на този важен Маастрихтски 
критерий, каза Борис Петров. 
Финансистът коментира още, че България винаги може да изиска извънреден конвергентен доклад, за да й бъде направена 
оценка за степента на изпълнение на Маастрихтските критерии. 1 юли 2024 г. е първата реалистична дата за изискване на 
такъв доклад, в контекста на политическата обстановка в страната и насрочените на 2 април парламентарни избори, посочи 
Петров. Според него обаче амбицията трябва да остане не само по отношение на служебното правителство, но и на 
политическите партии с евроатлантическа ориентация и те следва да направят ускорено гласуване по важните приоритетни 
закони, свързани с въвеждането на еврото. 
Ако това се случи в първите месеци на мандата на новия парламент, датата в началото на второто полугодие изглежда 
реалистична за изискване за един нов конвергентен доклад, който отнема около два месеца да бъде извършен и един за 
приемане, посочи Петров. Като отбеляза, че исторически няма държава, която да е въвела еврото от средата на годината, 
Петров каза, че за България е важна датата на решение на Съвета за одобрение на конвергентния доклад, с който ще се 
докладва евентуално, че страната е изпълнила критериите за членство. 
След това се фиксира датата за въвеждането на единната валута. Дали това ще стана примерно от 1 януари 2025 г. да 
въведем еврото, ако се вземе решение към края на 2023 г., че България е изпълнила всички критерии, на практика 
финансовите пазари ще разглеждат страната като част от еврозоната от датата на вземане на решение, да кажем в края на 
2023 г., посочи Борис Петров. Той добави, че така само техническите аспекти за въвеждането на банкнотите и монетите ще 
останат да бъдат въведени от 1 януари 2025 г. и от тогава ще се преструктурират балансите на банките и БНБ. Така една 
съществена част от ползите за икономиката ще бъдат налични още в края на 2023 г. и в хода на 2024 г., само за банките и 
БНБ консумирането на ползите ще се случи от началото на 2025 г., каза финансистът. 
Бившият вицепремиер и бивш икономически министър Николай Василев каза, че разделя позитивите от присъединяване 
към еврозоната на три групи  - икономически, свързани с банковия сектор и с международен престиж. Той посочи, че 
икономическите позитиви означават повече търговия, инвестиции, туризъм, спестени трансакционни разходи, повишен 
кредитен рейтинг, намалени лихвени разходи. По отношение на банковия сектор, Николай Василев каза, че с членство в 
еврозоната в бъдеще банковата система ще бъде много по-стабилна и доверието в нея ще бъде много по-високо, ако освен 
нашата централна банка, и Европейската централна банка наблюдава българските банки. Третата група ползи са тези, 
които не могат да бъдат измерени математически, но са най-важни и са свързани с международния имидж и авторитет на 
страната, каза Василев. 
Николай Василев също отбеляза закъснението в законодателството, свързано с членство в еврозоната. Законодателството 
закъсня много отдавна, всички са виновни, смята Василев. Според него все още могат да бъдат приети тези закони през 
април и май и по думите му, ако има политическа воля от ново прозападно и реформаторско правителство, дори можем 
да се включим и в датата 1 януари 2024 г. По отношение на инфлацията като другия посочен проблем за отлагане на датата, 
Василев коментира, че инфлацията започна да пада и според него ще пада през цялата година. Може да се направи 
компромис, ако само това е нашият проблем, каза той. За целта обаче следващото правителство трябва да води 
непроинфлационна политика и да вкара бюджет без дефицит, посочи Василев. 
Николай Василев изрази разочарование от решението за отлагане на датата за присъединяване към еврозоната от 1 януари 
2024 г. За мен това е управленски провал и цивилизационно предателство, посочи той. По думите му това е провал на 
четирите служебни правителства и последното редовно, "които не направиха нищо съществено, за да се приближим към 
еврозоната и с цялостните си политики на бюджетни дефицити, на инфлация и на липса на каквато и да е политическа 
воля, включително законодателна, провалиха възможния успех на България". България до лятото на 2021 г. имаше реален 
шанс да влезе през 2023 г. заедно с Хърватия, но ние го пропиляхме, което за мен е предателство, каза още  Николай 
Василев. 
Присъединяване към еврозоната е същото като да се пита какво е да не влезем в ЕС. За мен не са важни математическите 
ползи и вреди, важни са цивилизационните – България можеше бързо да влезе в списъка на западните развити, богати 
цивилизовани държави, а сега няма да бъдем толкова близо до центъра на европейския континент, коментира Василев. 



13 

 

 
√ България е 4-та в ЕС по спад на строителството с 4.3% през декември 2022 година 
Обемите на строителството през последния месец на миналата година в еврозоната са намалели с 2.5%, в ЕС са 
спаднали с 2% 
Обемите на строителството в еврозоната през декември 2022 г. са намалели с 2.5% спрямо предходния месец, сочат 
данните на Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат). На годишна база обемите на строителството в 
еврозоната намаляват с 1.3%. 
Данните за ноември са ревизирани нагоре. Според ревизираните данни, през ноември обемът на строителството е 
намалял с 0.1% спрямо октомври, като по-рано беше отчетен спад от 0.8%. Ръстът в годишно изражение възлиза на 1.6%, 
а не на 1.3%, както беше съобщено по-рано. 
В 27-те страни от ЕС строителните обеми са намалели с 2% през декември, след като се повишиха с 0,1% месец по-рано. 
На годишна база показателят спада с 0.4%. 
Средногодишните обеми в строителството за 2022 г. спрямо 2021 г. нараства с 2.3% в еврозоната и с 2.6% в ЕС. 
 

 
 
Месечно сравнение по обеми и по държави-членки 
В еврозоната през декември 2022 г. в сравнение с ноември 2022 г. гражданското строителство намалява с 4.0%, а сградното 
строителство - с 2.3%. В ЕС-27 гражданското строителство намалява с 2,4%, а сградното строителство с 2,0%. 
Сред страните членки, за които има данни, най-големият месечен спад на обемите в строителството е регистриран в 
Германия (-8,0%), Австрия (-7,6%), Полша (-3,8%), Унгария (-3.7%). По този показател България заема пето място по спад на 
обемите. 
Най-голямо увеличение се наблюдава в Словения (+10,6%), Словакия (+9,5%) и Швеция (+4,3%). 
Годишно сравнение по обеми и по държави-членки 
В еврозоната през декември 2022 г. в сравнение с декември 2021 г. гражданското строителство намалява с 1.5%, а 
сградното строителство - с 1.3%. 
В ЕС сградното строителство намалява с 0,9%, докато гражданското инженерство се увеличава с 0,6%. 
Сред държавите членки, за които има налични данни, най-голям годишен спад на производството в строителството се 
наблюдава в Германия (-8.2%), Испания (-6.3%), Австрия (-6.0%). По този показател България е 4-та в ЕС по спад (-4.3%). 
Най-голямо увеличение е регистрирано в Словения (+74.5%), Румъния (+18.4%) и Нидерландия (+4.9%). 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 21 февруари се повишава с 4.95 % 
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Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 21 февруари 2023 г. е 103.97 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 9 141 MWh. 
Стойността се повишава с 4.95 % спрямо отчетените 99.07 лв. за MWh с ден за доставка 20 февруари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 7 110  MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 20 февруари е 5 718 MWh при постигната цена от 99.14 лв. за 
MWh. 
Стойността нараства с 15.67 % в сравнение с регистрираната цена от 85.71 лв. за MWh на 19 февруари и изтъргуван обем 
от 10 150 MWh. 
Референтната цена е 103.97 лв. за MWh. 
 
√ Спад с 5.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 226.37 лв. за MWh с ден за доставка 21 февруари 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 226.37 лв. за MWh с ден за доставка 21 февруари 2023 г. и обем от 89 364.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 5.9% спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 234.45 лв. за MWh, при количество от 46 574.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 789.30 MWh) е на цена от 218.29 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 125.58 лв. за MWh и количество от 3560 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 11 часа – 100 лв. за MWh ( 4172.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 348.39 лв. за 
MWh при количество от 3475.4 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 278.86 лв. за MWh при обем от 3282.6 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 240.50 лв. за MWh (122.97 евро за MWh) за 20 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 21 февруари спад до 226.37 лв. за MWh ( понижение с 5.9 %) по данни на БНЕБ или 115.74 
евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 155.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 203.37 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     40,42%    2163.84 
Кондензационни ТЕЦ   34,39%    1840.76 
Топлофикационни ТЕЦ   6,01%    321.69 
Заводски ТЕЦ    2,05%    109.97 
ВЕЦ     0,19%    10.31 
Малки ВЕЦ    1,70%    91.02 
ВяЕЦ     1,19%    63.82 
ФЕЦ     13,67%    732.02 
Био ЕЦ      0,37%     19.74 
Товар на РБ         4371.67 
Интензитетът на СО2 е 415g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 

https://ibex.bg/


15 

 

 
√ Повишение на цените по енергийните борси в Западна Европа, на Балканите нивата остават ниски 
Румънската OPCOM затвори при цена от 115,74 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 148,55 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 115,74 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 21 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 119,87 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 111,61 евро/мвтч. Най-високата цена от 178,13 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 
51,13 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 21 февруари ще бъде 148,55 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 131,20 гвтч. Максималната цена ще бъде 214,22 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 82,51 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 21 февруари е 123,50 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 136,05 евро/мвтч. Най-високата цена от 178,13 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч и тя ще бъде 59,47 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 89 995,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 21 февруари на Словашката енергийна борса е 121,86 евро/мвтч. Най-високата цена 
от 178,13 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 55,43 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 119,67 евро/мвтч. Най-високата цена от 178,13 
евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 48,80 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 21 февруари е 135,79 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
151,85 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 58 379,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 178,13 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 73,02 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 122,45 евро/мвтч на 21 февруари. Пиковата цена ще бъде 
139,67 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 610 497,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 178,13 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 46,01 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 21 февруари ще се продава за 159,85 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на пазара в Европа за този ден. 
 
√ Необичайно топлото време сваля цените на европейските електроенергийни борси 
За пръв път от много време цените на европейските електроенергийни борси се насочиха към нива под 150 евро за MWh. 
В началото на миналата седмица картината не изглеждаше толкова оптимистична. Основният фактор за свалянето на 
цените остава необичайно топлото време за тази част от годината. Производството на електроенергия намалява. Все още 
е твърде рано обаче да се правят по-обобщени изводи, но няма как да не се отчетат и тревожните данни за ръста на 
фалитите на европейските компании с над 26 процента. Наскоро Великобритания също отчете излизането от бизнеса на 
над 32 хил. малки и средни компании. 
Прави впечатление и запазващият се висок дял на фосилните горива. В някои от часовете и дните през седмицата 
например, въглеродния интензитет в Германия, която е пример за използването на ВЕИ е по-висок от този в България. 
Полша остава рекордьор и не винаги водеща по този показател е България.    
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия във всички страни от Европа възлиза на 54 342.37 GWh през седмата седмица на 2023 
г. преди окончателните данни.  За сравнение, през шестата седмица то е достигало до обем от 60 131.97 според 
коригираните данни. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 
48 563.80  GWh (53 708.74 GWh за шестата седмица) във вечерните часове на 19 февруари 2023 г. според данните на energy 
charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните данни. 
От това общо производство през седмата седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 18 549.61 GWh 
(38.20 %) срещу 21 269.00 GWh (39.60%) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 4105.22 GWh или 8.45 %, а на 
каменните – 4072.27 GWh – 8.39 %. Природният газ държи дял от 18.22 % или 8849.88 GWh (10 198.68 GWh или 18.99 % за 
шестата седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 12 364.20 GWh или 25.46 % (13 360.23 GWh или 24.88 % 
седмица по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници през посочената 7-та седмица е в обем от 17 649.99 GWh или 36.34 % ( 
19 079.51 GWh или 35.52 % през петата седмица). 
Вятърните централи на сушата през 7-та седмица са произвели обем от 7832.29 GWh (16.13 %), а офшорните – 779.77 GWh 
(1.61%).  
Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 2379.38 GWh (4.90 %), Редно е да се отчете и участието 
на водноелектрическите и помпените мощности – 4.75 % и 4.89 % съответно, както и на биомасата – 3.34 %. 
Цените 
Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“  стартираха през първия ден от миналата 
седмица (13 февруари) с повишение и останаха в диапазона 146.77 евро за MWh (Испания и Португалия) – 171.39 евро за 
MWh (България и Румъния). Картината се промени коренно още с  ден за доставка 14 февруари, когато стойностите в 
посочения сегмент се насочиха в посока надолу. Спадът варираше между 4.4% ( при постигнати 157.61 евро за MWh) в 
Австрия и 6.6 % (160.02 евро за MWh) на електроенергийните борси в България (БНЕБ, IBEX) и Румъния (OPCOM). 
Постигнатата цена на електроенергийната борса в Германия бе на ниво от 154.49 евро за MWh (минус 5.5 %), а във Франция 
– 155.94 евро за MWh (минус 4.6 %). 
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Спадът на Иберийския пазар (Португалия и Испания) с 2-6 % свали цените до 142.90 евро за MWh. 
Извън континента, на електроенергийните борси във Великобритания бе регистрирано също понижение с 5.6 % (155.84 
евро за MWh), а в Ирландия и Северна Ирландия – с 5.8 % (147.45 евро за MWh). 
Електроенергийна борса в Полша бе единствената, на която бе отчетен ръст при това с 10.6 % (162.46 евро за MWh). 
Разнопосочното движение се върна на борсите още с ден за доставка 15 февруари. Така на 13 от тях беше наблюдавано 
покачване, а на останалите спад. Повишението се движеше между 1.0 % в Полша (164.14 евро за MWh) и 2.3 % в Гърция 
(166.88 евро за MWh) до 3.7 % (165.91 евро за MWh) в България и Румъния. 
Покачване с 1.5 % (145.07 евро за MWh) бе наблюдавано и на Иберийския пазар. 
Спадът на останалите европейски електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ варираше между 0.0 % (157.61 евро 
за MWh) в Австрия и 4.4 % (149.11 евро за MWh) във Франция до 7.1 % (143.52 евро за MWh) в Германия. 
Разнопосочно бе и движението в посочения сегмент и на борсите извън континента. Така при спад с 3.5 % постигнатата 
цена във Великобритания бе 150.94 евро за MWh, докато повишението с 8.4 % доведе до нивото от 159.86 евро за MWh в 
Ирландия и Северна Ирландия. 
Движението в различни посоки се запази и с ден за доставка 16 февруари като отново на 13 от европейските 
електроенергийни борси бе наблюдаван ръст, а на останалите – спад. Скокът отново с 3.7 % вдигна стойността на 
българската БНЕБ (IBEX) до 172.10 евро за MWh, а малко по-високото увеличение с 4.1 % - до 172.76 евро за MWh на 
румънската OPCOM. При ръст с 3.1 % стойността на гръцката HENEX се покачи до 172.01 , докато по-слабият ръст от 1.6 % 
вдигна цената на унгарската HUPX до 168.01 евро за MWh. 
Ръстът, чакали значително по-слаб се запази и на Иберийския пазар, където при увеличение с 0.2 % стойността в Португалия 
стигна до 145.33 евро за MWh, а малко по-високите 0.5 % доведоха до цена от 145.81 евро за MWh в Испания. 
За разлика, понижението, наблюдавано на останалите европейски електроенергийни борси свали още повече ценовите 
нива при това остана в много широк диапазон. Така спадът с 0.2 % свали стойността в посочения сегмент във Франция до 
148.74 евро за MWh. Доста по-силното понижение с 4.7 % доведе до цена от 136.73 евро за MWh в Германия. Още по-
високия спад в процентно отношение от 9.8 % върна стойността на електроенергийната борса в Полша до нивото от 148.11 
евро за MWh. 
Електроенергийните борси извън континента останаха под влиянието на покачването и във Великобритания постигнатата 
стойност бе 155.05 евро за MWh (плюс3.4 %), а в Ирландия и Северна Ирландия – 164.26 евро за MWh (плюс 2.8 %). 
Завърна се и временно нарушената традиция, според която с настъпването на почивните дни ценовите нива на 
европейските електроенергийни борси се насочват в посока към понижение. С малки изключения (три от борсите) 
стойностите тръгнаха към спад при това с голяма разлика в процентно отношение. Покачването варираше от 1.3 % (165.67 
евро за MWh) на италианската GME и 1.5% (167.21 евро за MWh) в Хърватия до 2.9 % (172.96 евро за MWh) на унгарската 
HUPX. 
Спадът с 2.6 % свали стойността на българската (БНЕБ) IBEX до 167.60 евро за MWh, а доста по-слабото понижение с едва 
0.2 % на румънската OPCOM остави стойността на нивото от 172.40 евро за MWh. В близост остана и постигнатата стойност 
на гръцката HENEX – 167.37 евро за MWh (минус 2.7 %). 
Доста по-силно бе движението в посока надолу на западните електроенергийни борси, което варираше от 12.0 % във 
Франция (130.92 евро за MWh) и 21.4 % (105.12 евро за MWh) в Нидерландия до 40.7 % (81.15 евро за MWh) в Германия. 
Ценовите нива се насочиха надолу и на Иберийския пазар. Постигнатата стойност на борсата в Португалия при спад с 8.1 % 
се установи на ниво от 133.51 евро за MWh, а в Испания – 133.56 евро за MWh (минус 8.4%). 
Стойностите на електроенергийните борси извън континента също се насочиха надолу като понижението с 15.2 % свали 
цената във Великобритания до 131.42 евро за MWh, а доста по-значителните (минус) 23.9 % доведоха до 125.01 евро за 
MWh в Ирландия и Северна Ирландия. 
С ден за доставка 18 февруари ценовите нива в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси 
продължиха да се понижават. С изключение на Германия, където бе отчетено покачване с 16.7 % до 94.67 евро за MWh, 
но въпреки това постигнатата стойност бе най-ниска спрямо всички борси. Малко по-висока се оказа цената в Полша – 
97.35 евро за за MWh при спад с 28.6 %. На този фон доста по-високото понижение с 14.0 % доведе до цена от 112.57 евро 
за MWh във Франция. 
Най-съществен бе спадът, отчетен на електроенергийните борси в България (БНЕБ, IBEX) и Румъния (OPCOM) – (минус) 35.7 
% и 37.5 % съответно, при което  бе постигната  стойност от 107.74 евро за MWh. Високият спад с 20.0 % свали цената и на 
гръцката HENEX до 133.97 евро за MWh. 
Ценовите нива на Иберийския пазар останаха учудващо по-високи при понижение с 3.7 % - 128.56 евро за MWh. 
Що се отнася до електроенергийните борси  извън континента, понижението с 2.8 % свали нивото във Великобритания до 
127.59 евро за MWh, а това с 4.2 % в Ирландия и Северна Ирландия – до 119.81 евро за MWh. 
Разнопосочност бе наблюдавана с ден за доставка 19 февруари.  Цените на седем от европейските електроенергийни 
борси запазиха движението си в посока надолу, докато останалите се върнаха към ръст. 
Понижението варираше между 0.5 % (117.07 евро за MWh) в Австрия, 2.2 % (130.99 евро за MWh) в Гърция и 3.4 % (134.90 
евро за MWh ) в Италия, както и 5.4 % (131.44 евро за MWh) в Швейцария. 
В доста по-широк диапазон бе покачването – от 0.7 % (108.54 евро за MWh) в Румъния и България и 1.4 % (114.87 евро за 
MWh) в Унгария до 7.5 % (121.01 евро за MWh) във Франция и 20.5 % (114.05 евро за MWh) в Германия. 
Новата седмица на европейските електроенергийни борси започва с поредна разнопосочност и интригуваща разлика 
между ценовите нива. Понижението в сегмента „ден напред“ се запазва на седем от борсите и при това е в много широк 
диапазон -  от 6.3 % (111.98 евро за MWh) в Белгия и 16.8 % (97.34 евро за MWh) в Нидерландия до 46.2 % (61.42 евро за 
MWh) в Германия. 
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На останалите европейски електроенергийни борси цената расте, но също при интригуващи в процентно отношение нива 
– от 1.5 % (116.63 евро за MWh) и 2.2 % (116.94 евро за MWh) в Словакия до 10.9 % (134.22 евро за MWh) във Франция и 
13.3 % (122.97 евро за MWh) в България и Румъния. 
Повишението с 8.1 % вдига стойността на Иберийския пазар до 134.13 евро за MWh. 
Без промяна остава постигнатата цена в посочения сегмент на електроенергийната борса във Великобритания (133.41 евро 
за MWh), докато понижението с 11.9 % сваля цената в Ирландия и Северна Ирландия (128.28 евро за MWh). 
Средна месечна и средна годишна цена към 19 февруари 2023 г. 
Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси продължават и през седмата седмица на 
2023 г., но този път в посока към понижение. 
На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност е 148.72 и 148.99 евро за MWh (151.5 евро за MWh към 12 
февруари). 
 За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 159.94 евро за MWh 
(162.27 евро за MWh седмица преди това) в Гърция и 163 евро за MWh (166.88 евро за MWh седмица по-рано) в Италия, 
както и 149.55 евро за MWh (156.81 евро за MWh по-рано) във Франция. 
По-висока, макар и незначително е постигнатата цена в Португалия и Испания – 133.79 евро и 133.92 евро за MWh 
съответно (132.39 и 132.64 евро за MWh към 12 февруари). 
 В Германия, средната месечна стойност e 127.89 евро за MWh (136.29 евро за MWh към 12. февруари), а в Австрия – 147.68 
евро за MWh (152.6 евро за MWh седмица преди това). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 151.43 ( 155.16 евро за 
MWh предходната седмица), а за Полша – 136.52 евро за MWh (139.97 евро за MWh към 12.02 т.г.). 
Средната годишна цена към публикуването на данните за IBEX и OPCOM е 141.1 и 141.21 евро за MWh съответно. 
По-ниска към настоящия момент е стойността, както за гръцката HENEX – 179.3 евро за MWh, така и за италианската GME 
– 169.99 евро за MWh. 
Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност е от порядъка на 149.77 евро за MWh, докато на 
електроенергийната борса във Франция е 138.94 евро за MWh, а в Германия – 121.77 евро за MWh. 
Постигнатата средна годишна стойност на борсите в Португалия и Испания  е 94.6 евро за MWh и 94.79 евро за MWh 
съответно. 
Във Великобритания е 150.24 евро за MWh и отново остава под стойностите на ирландските електроенергийни борси – 
159.9 евро за MWh. 
Петрол, газ, СО2 
Въпросът, който всички си задават е дали силният спад на петрола сорт Brent, наблюдаван в края на миналата седмица е 
временно явление. Както винаги експертите са разделени на оптимисти и песимисти. В понеделник,13 февруари 
априлските фючърси за сорт Brent се покачиха до 86.61 долара за барел, но през всеки от последващите дни на търговия 
цената спадаше и в петък завърши на ниво от 83.15 долара за барел. 
Както и преди факторите, които следи пазара са свързани с икономическата активност на Китай, лихвените проценти и 
данните за икономиката на САЩ, в частност стабилността на долара, решенията на ОПЕК. Въпросът, който продължава да 
вълнува играчите е къде отива руския петрол и в какви обеми, тъй като местата на дестинации дават съществена 
информация за играчите на пазара. Така например, анализаторите изчисляват, че вносът на суров петрол в Китай ще 
нарасне с 0,5-1,0 милиона барела на ден тази година до 11,8 милиона барела на ден, отбелязвайки нов рекорд за всички 
времена, с което се обръща годишния спад през 2022 г., а  и ще се  стимулира вътрешното рафиниране, пострадало през 
годините в борба за постигане на нулево ниво на болните от Covid. 
Като цяла петролът сорт Brent от достатъчно дълго време се търгува на нивото от 80 долара за барел, а опитите за 
превземане на следващата граница от 90 долара се подновяват поетапно. В последната си прогноза от петък анализаторите 
от JP Morgan изразяват очакване, че цените на петрола Брент едва ли ще надхвърлят 100 долара за барел тази година, 
освен ако няма някои значителни геополитически фактори, като ОПЕК+ потенциално ще увеличи доставките, а  руските 
потоци ще се възстановят до средата на 2023 г. 
Що се касае до цените на газа по индекса TTF на борсата ICE, те също се понижиха значително. В понеделник газовите 
фючърси се търгуваха на ниво 51.70 евро за MWh и успяха да се покачат до 54.71 евро за MWh при търговията на 15 
февруари. Два дни по-късно при затварянето на петъчната сесия борсовите цени на газа се сринаха до 47.72 - 48.90 евро 
за MWh. Основната причина е доста по-топлото време, намаляването на потреблението, високите обеми нагнетено синьо 
гориво в газохранилищата на Европа, редовните доставки на LNG, а и увеличението на транзита на руски газ през 
украинската газопреносна мрежа. Наблюдателите на пазара остават оптимисти за ценовите нива в краткосрочен план, но 
с резерви що се отнася до дългосрочните планове. Както е известно от 15 февруари влезе в сила механизма за корекция 
на цената на газа, а от днес 20 февруари се очаква борсата ICE да стартира паралелната търговия. Какво ще се случи на 
пазара на природен газ е трудно да се прогнозира и заради задаващата се реформа на пазара на електричество. 
На този фон цените на емисиите останаха достатъчно високи, което пък притеснява голяма част от производителите на 
електроенергия. Фючърсите по индекса ICE EUA през първите два дни от миналата седмица се търгуваха на ниво от 89.22 
– 89.07 евро за тон, но в четвъртък, 16 февруари цените успяха да скочат до 94.4 евро за тон, въпреки че сесията завърши 
при цена от 93.13 евро за тон.  Ако се проследи динамиката на цените става ясно, че достигането на СО2 емисиите до 
нивото от 100 евро за тон става все по-вероятно. 
Тенденции 
Разговорът за енергетиката е труден. Съвсем скоро ще започне да се усложнява и с напредването на времето да става още 
по-труден. 
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Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс по време на Мюнхенската конференция за 
сигурност припомни нещо, което изглежда всички са забравили – Европа няма въглища, газ и нефт. Затова единственият 
начин за постигане на енергийна сигурност и независимост е преминаването към възобновяеми източници на енергия. 
Добре казано. Трудно за изпълнение. Не е нещо, което не е неизвестно. За пореден път се казва на висок глас. Този път от 
изпълнителните директори на Repsol, BP и Totalenergies пред Energy Intelligence. Европейските бизнес лидери обясняват 
(не за пръв път б.р.), че сложната политическа рамка, въведена от ЕС е твърде трудна за навигация. 
Лидерите в индустрията посочват сложността на Зелената сделка на ЕС в сравнение със Закона за намаляване на 
инфлацията (IRA) на САЩ с лесни за достъп субсидии за производство, включително и по отношение на веригите за 
доставки за осъществяване на енергийния преход. Накратко обещаното в началото на февруари опростяване за 
възобновяемите източници може да се окаже поредно усложняване. 
Към това трябва да се добави и новия дизайн на пазара на електроенергия, който по всичко изглежда ще премине през 
сложен етап на доизкусуряване заради интегрирането на възобновяемите енергийни източници. 
Всичко това връща разговора за енергетиката в самото начало, тоест към ресурсите. По този повод, особено, когато става 
въпрос за борсите, които са свързани, анализатори обичат да напомнят, че не трябва да се гледа цената на едни акции 
днес, тъй като ориентирът е какви са ресурсите, които стоят отзад. Безспорно възобновяемата енергетика е възможност, 
но не единствената. 
 
√ Европейските фондови индекси предимно се понижаваха умерено в понеделник 
С най-голям дневен спад затвори италианският FTSE MIB, а с най-голямо повишение завърши британският FTSE 100 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа демонстрираха предимно умерен спад по време на спокойната, но 
променлива търговия в понеделник, като два от индексите промениха посоката си следобед и затвориха с повишение – 
общият европейски измерител на най-големите компании Stoxx Europe 600 и британският FTSE 100. 
Инвеститорите наблюдаваха внимателно азиатския пазар и очакват публикуването на протокола от последното заседание 
на Федералния резерв на САЩ (Фед), проведено на 31 януари и 1 февруари. 
Търговската активност на световните пазари беше по-ниска от обичайното в понеделник поради отбелязването на Деня на 
президентите в САЩ, който е официален празник и почивен ден. 
В сряда вечерта, 22 февруари, ще бъде оповестен протоколът от последното заседание на Фед, на което основният лихвен 
процент беше повишен с 25 базисни пункта. Инвеститорите очакват с нетърпение протокола, тъй като няколко служители 
на Фед, включително ръководителите на банките на Федералния резерв на Кливланд и на Сейнт Луис, казаха миналата 
седмица, че призовават за по-рязко повишаване на лихвите, въпреки забавянето на инфлацията, която остава висока, 
значително над целта от 2% годишно. 
Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион затвориха предимно с повишение, тъй като Китайската народна банка остави 
непроменени своите лихви по 1-годишните и 5-годишните кредити, както се очакваше. 
Данните за ЕС, публикувани в понеделник сутринта, показват, че производството в строителния сектор се е свило с 2% през 
декември, а най-голям с 8% е спадът в Германия. В резултат акциите на строителните компании и за строителни материали 
се повишиха. 
В понеделник следобед бяха публикувани и данните за потребителското доверие в еврозоната, които показаха увеличение 
на доверието с 1.7 пункта спрямо януари и достигна до -19.0 пункта през февруари. Цифрата съвпадна с прогнозите на 
анализаторите на „Ройтерс“. Въпреки че доверието на потребителите се е подобрило в продължение на четири 
последователни месеца, то остава доста под дългосрочната си средна стойност, според Европейската комисия, която 
отчита този показател за еврозоната. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.05%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-силен спад беше френският CAC 40 (-0.31%), следван от испанския IBEX 35 (-0.30%), 
германския DAX (-0.24%), Италианският FTSE MIB (-0.11%) и британския FTSE 100 (-0.12%). Следобед настъпиха промени в 
тренда и два от измерителите завършиха в „зелената зона“, а при някои от останалите индекси в „червената“ бяха изтрита 
част от загубите до обед. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От секторните индекси с най-голям спад беше измерителят на технологичните акции, който се понижи с 1.6%, следван от 
индекса на акциите на компаниите от стоките за бита, които спаднаха с 1.5%. В същото време измерителят на акциите на 
минно-добивните компании се повиши с най-много, добавяйки 2.4%. 
Акциите на Telecom Italia, които поевтиняха с 2.71%, бяха в центъра на вниманието на търговците от фондовата борса в 
Миланов. Според слухове, спонсорирания от правителството купувач за някои от ключовите активи не се материализира 
през уикенда. Длъжностни лица казаха за „Ройтерс, че италианският държавен кредитор все още се опитва да осигури 
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подкрепа от правителството, за да подаде оферта, заедно с австралийския инвестиционен фонд Macquarie. Два източника 
казаха за „Ройтерс“, че фиксираната мрежа и подводния кабелен блок на Telecom Italia са оценени на 20 милиарда евро 
(21.3 милиарда долара). 
Котировките на Commerzbank AG спаднаха с 3.51%. Както беше съобщено, акциите на втората по големина банка в 
Германия ще бъдат включени в изчисляването на основния германски борсов индекс DAX 40 от 27 февруари вместо 
книжата на химическата компания Linde, според съобщение на Deutsche Boerse AG, оператор на Франкфуртска фондова 
борса. 
Сред губещите са и акциите на шведската компания Ericsson, които сe понижиха с 0.81%. Производителят на 
телекомуникационно оборудване планира да съкрати около 1400 работни места в Швеция като част от по-широк план за 
намаляване на разходите в световен мащаб. По-рано компанията обяви планове да намали разходите си с 880 милиона 
долара до края на 2023 г., тъй като търсенето се забавя на някои пазари, включително Северна Америка. 
Лидерът на спада в Stoxx Europe 600 е Raiffeisen Bank International, чийто акции загубиха 7.29%, които претърпяха най-
лошия си дневен спад от началото на войната в Украйна, след новината, че австрийският кредитор е привлякъл вниманието 
на американските санкциониращи органи заради руския си бизнес. 
Акциите на френската Pernod Ricard SA поскъпнаха с 1.59%. Един от най-големите производители на алкохолни напитки в 
света обяви началото на нов етап от програмата за обратно изкупуване на акции. Покупката на ценни книжа в размер до 
300 милиона евро ще се състои преди 6 април и ще се извърши като част от общата програма за изкупуване на 750 милиона 
евро. 
Производителят на автомобили Stellantis (след обединението на италианската Fiat Chrysler Automobiles и френската PSA 
Group) и на автомобилни гуми Pirelli се повишиха съответно с 1.18% и с 0.98% на борсата в Милано. 
Капитализацията на британския търговец на дребно Frasers Group се повиши с 2.47%, след като компанията обяви обратно 
изкупуване на акции на стойност до 80 милиона паунда (96.26 милиона долара). 
Цената на акциите на френската верига супермаркети Сarrefour нарасна с 8.12%, до обед, след като търговецът отчете 
годишни приходи от над 90 милиарда евро и регистрира 11% увеличение на съпоставимите продажби през четвъртото 
тримесечие на миналата година. Следобед, обаче, настъпи обрат и цената на акциите започна да пада, за да затворят 
търговията с минимален ръст от 0.33 на сто. 
Водач на поскъпващите акции, включени в Stoxx Europe 600, e френският производител на медицинско оборудване Orpea 
S.A., чийто акции скочиха с 10.82%. 
 
√ Еврото започва седмицата стабилно, доларът губи спрямо повечето валути 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски 
франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.29% 
По време на вчерашната борсова сесия щатският долар спада спрямо повечето основни валути, но търговската активност 
на валутния пазар в понеделник вероятно ще бъде по-ниска от обикновено, тъй като американските борси са затворени 
поради официалния празник Деня на президентите. 
Пазарните участници очакват данните за строителната продукция в еврозоната и анкетата за потребителското доверие, 
които ще дадат сигнали за икономическото здраве в региона. 
Инвеститорите продължават да оценяват изявленията, направени от представителите на Федерални резерв на САЩ (Фед) 
миналата седмица, които се оказаха по-"ястребови", отколкото очакваха много участници на пазара. 
Президентът на Фед на Кливланд Лорета Местър каза, че вижда „убедителни аргументи“ за повишаване на лихвите с 50 
базисни пункта (б.п.) на следващата си среща, след като на предишната (31 януари- 1 февруари) я повиши с 25 б.п. 
Президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Балард също каза в Тенеси, че е призовал за по-рязко повишаване на лихвите 
на последното заседание на Фед и не изключва по-голямо повишение в бъдеще. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.29%, а широкият WSJ индекс, в който са 
включени 16 валути, се понижи с 0.05 на сто. 
Еврото започва седмицата без големи промени спрямо нивата при затваряне на търговията в петък, като се повиши с 0.26% 
до 1.0687 долара за евро, след като затвори търговията в края на миналата седмица на 1.0659 долара за една евро. Въпреки 
това общата европейска валута остава далеч от деветмесечния си връх от 1.1034 долара, достигнат на 2 февруари, тъй като 
инвеститорите се втурнаха към долара повече от седмица в очакване, че Фед ще се придържа към „ястребовата“ си 
парична политика за по-дълго време. 
Междувременно повечето наблюдатели, според Trading Economics смятат, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще 
поддържа своята агресивна политика на затягане, въпреки признаците, че инфлационният натиск може да е достигнал 
връхната си точка и се задава рецесия. Президентът на ЕЦБ Лагард повтори, че централната банка ще продължи да 
повишава лихвите, за да забави основния ценови натиск. В същото време Фалио Панета, член на борда на ЕЦБ, подкрепи 
аргумента за повишаване на лихвените проценти на по-малки стъпки и избягване на ангажименти за бъдещи ходове. 
Централната банка на блока повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта на февруарското си заседание до най-
високите нива от края на 2008 г., отбелязвайки, че ще направи още едно със същата стъпка следващия месец, 
потвърждавайки ангажимента си за борба с инфлацията. 
Британският паунд заедно с японската йена са сред малкото основни валути, които се обезценяват спрямо долара. 
Британската валута се понижи с 0.09% до 1.2027 долара спрямо 1.2037 долара в края на последната сесия. В същото време 
японската йена спадна с 0.02% до 134.15 йени за долар спрямо 134.17 йени. 
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Междувременно китайският юан извън континентален Китай се понижи с 0.13% до 6.8647 долара. Както беше съобщено, 
Народната банка на Китай (PBOC, централната банка на страната) отново запази основния си лихвен процент по кредитите 
(LPR) за една година на ниво от 3.65% годишно, а по петгодишните заеми на 4.3% годишно. 
Китайската централна банка не е променила лихвените проценти на шест поредни заседания. В същото време много 
икономисти смятат, че през следващите месеци процентът може да бъде намален, за да се стимулира икономическият 
растеж, пише „Блумбърг“. 
Стоковите валути също са с ръст спрямо щатския долар. Азиатските - австралийският и новозеландският долари, които са 
зависими от китайската икономика, се повишават съответно с 0.44% до 0.6909 щатски долара за един „австралиец“ и с 
0.19% до 0.6232 американски долара за едно „киви“. 
Другите две стокови валути, които са свързани с цената на петрола – канадският долар и норвежката крона се повишават 
съответно с 0.06% до 1.3462 канадски долара за един американски и с 0.25% до 10.2577 крони за един щатски долар. На 
стоковата борса в Лондон американският лек суров петрол (WTI) с доставка до 24 февруари поскъпна с 0.92% до 77.04 
долара за барел, а европейският Brent с доставка до 28 февруари се повиши с 1.01% до 83.84 долара за барел. 
 
√ Евростат: Четвъртото тримесечие на 2022 г. с най-високо ниво на фалити от 2015 г. насам 
 

 
Източник: Eurostat 

 
Броят на декларациите за несъстоятелност сред предприятията в ЕС се увеличи значително през четвъртото тримесечие на 
2022 г. (+26,8% в сравнение с предходното тримесечие) и достигна най-високите нива от началото на събирането на данни 
през 2015 г., показва последен доклад на Евростат. Тази информация идва от данни за бизнес регистрации и фалити.  
Броят на декларациите за несъстоятелност се увеличи през всичките четири тримесечия на 2022 година. 
Що се отнася до регистрациите на нови бизнеси, те леко намаляват с 0,2% през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо 
предходното тримесечие. Като цяло през всичките четири тримесечия на 2022 г. нивата на бизнес регистрации бяха по-
високи, отколкото през периода преди пандемията от COVID 2015-2019 година. 
От февруари 2023 г. за страните, които предават месечна информация на доброволна основа, базата данни на Евростат 
включва и месечни данни за бизнес регистрации и фалити. 
Декларациите за несъстоятелност са се увеличили най-много в транспортните и складовите дейности през Q4 на 2022 г 
Разглеждайки конкретно фалитите по дейности, всички сектори регистрират увеличение на броя на фалитите през 
четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие. 
Повече фалити в транспорта, настаняване и хранене, най-малко в промишленост и строителство 
Транспорт и складиране (+72,2%), услуги за настаняване и хранене (+39,4%) и образование, здравеопазване и социални 
дейности (+29,5%) са дейностите с най-голямо увеличение на броя на фалитите през четвъртото тримесечие на 2022 г. в 
сравнение с предходното тримесечие. 
В сравнение с предпандемичното четвърто тримесечие на 2019 г., броят на декларациите за несъстоятелност през 
четвъртото тримесечие на 2022 г. е по-висок в повечето сектори на икономиката. Най-голямо увеличение на броя на 
фалитите в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. е регистрирано в услугите за настаняване и хранене (+97,7%), 
транспорт и складиране (+85,7%). 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20220217-2
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Броят на декларациите за несъстоятелност през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предпандемичното 
четвърто тримесечие на 2019 г. е по-нисък само в три сектора на икономиката: промишленост (-17,6%), строителство (-
9,2%), информация и комуникация ( -4,0%). 
 
Мениджър нюз 
 
√ Брентът поевтиня на фона на опасенията за икономиката 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, тъй като опасенията за глобално икономическо забавяне 
и спад в търсенето на горива на фона на агресивните повишения на лихвените проценти от централната банка на САЩ 
подтикнаха инвеститорите към прибиране на печалби, пише Ройтерс. 
Трейдърите чакат протоколите от последното заседание на Федералния резерв, след като данните за основната инфлация 
увеличиха рискът лихвите да останат високи за по-дълго време 
Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,87 долара, или 1,03%, до 83,20 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,06 долара, или 0,08%, до 76,28 долара за барел. 
„Брентът е в средата на търговския диапазон от края на декември между 78 и 88 долара за барел, като някои инвеститори 
прибират печалби поради притеснения относно допълнителни повишения на лихвените проценти в САЩ, докато други 
поддържат оптимистичен възглед за пазара поради надеждите за възстановяване на търсенето в Китай“, коментира Сатору 
Йошида, стоков анализатор в Rakuten Securities. 
„Пазарът вероятно ще остане в тесния диапазон, докато няма по-ясни признаци за бъдещата посока на паричната политика 
на САЩ и пътя на икономическото възстановяване в Китай“, добави той. 
Тъй като вносът на петрол от Китай вероятно ще достигне рекорд през 2023 г. и търсенето от Индия (третият по големина 
вносител на петрол в светa) нараства на фона на затягане на доставките, всички погледи сега са насочени към паричната 
политика в Съединените щати - най-голямата икономика в света и най-големият потребител на петрол . 
Някои анализатори казват, че цените на петрола може да се покачат през следващите седмици поради недостатъчно 
предлагане и възстановяване на търсенето, въпреки повишенията на лихвените проценти в САЩ. 
„Китайското търсене на руски суров петрол се върна на нивата, наблюдавани в началото на войната в Украйна“, каза Едуард 
Моя, анализатор в OANDA. 
„Западът ще се опита да притисне Китай и Индия да търсят алтернативни източници, което би трябвало да поддържа 
петролния пазар стегнат“, каза Моя. 
Русия планира да намали производството на петрол с 500 хил. барела на ден, или около 5% от производството си, през 
март, след като Западът наложи тавани на цените на руския петрол и петролни продукти. 
 
√ Китай се превърна в най-големият купувач на втечнен газ 
Китайски компании сключват повече споразумения за покупка на втечнен природен газ (LNG)  от всяка друга страна, което 
прави Китай ключов посредник на този пазар. Те препродават LNG в Европа и Азия, като ефективно контролират значителна 
част от световните доставки, съобщава Bloomberg. 
Тази тенденция вероятно ще набира скорост, смятат експерти. Китайски компании са сключили около 15% от всички 
договори, по които доставките на LNG ще започнат преди 2027 г, според данни на BloombergNEF. 
Според експерти подобна позиция на КНР в сектора може да се окаже нож с две остриета: страната може да запази 
стабилността на пазара в период на световен недостиг на LNG, но също така може да ограничи препродажбата му в случай 
на необходимост. задоволяване на вътрешни нужди, което ще доведе до по-високи цени. 
„Ролята на Китай се променя от бързо развиващ се вносител към по-гъвкав играч със способността да балансира глобалния 
пазар на LNG“, каза Shell Plc. 
„Ако не беше спадът в търсенето на втечнен природен газ в Китай през 2022 г., световният пазар на газ и европейската 
енергийна сигурност щяха да бъдат в много по-несигурна позиция“, каза Саул Кавоник, анализатор на енергийния сектор 
в Credit Suisse Group AG. 
Китай препродаде най-малко 5,5 милиона тона втечнен природен газ миналата година, според оценки на ENN Energy, 
което съответства на около 6% от общия обем, продаден на спот пазара. 
От 2021 г. насам Китай е възложил повече договори за закупуване на LNG на американски доставчици, отколкото която и 
да е друга страна. Освен това китайската Sinopec подписа споразумение с Катар миналата година, едно от най-големите в 
историята на пазара на LNG. 
Според източници на Bloomberg  китайски компании преговарят за нови сделки с износители от САЩ, Катар, Оман, 
Малайзия и Бруней. 
Общият обем на сделките, сключени от китайски купувачи за доставка на LNG през 2023 г., ще се увеличи с 12%, 
прогнозират анализаторите на BNEF. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- За опазването на границата - мерките срещу трафика с мигранти и защо се стигна до трагедията в Локорско; Гост: 
Директорът на "Гранична полиция" гл. комисар Росица Димитрова. 
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- Продължението "Магнитски" 2 - кой печели и кой губи от скандала преди изборите през април; Гост: Бившия 
вътрешен министър Цвета Цветанов. 

- Нарушиха ли правата на потребителите мобилните оператори и ще се проверяват ли топломерите на абонатните 
станции в столицата; Гост: Омбудсманът Диана Ковачева 

- Как ще се отрази на пазара на горивата у нас солената глоба на "Лукойл"; Гости: Анализ на енергийните експерти 
Мартин Владимиров и Явор Куюмджиев. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Николай Дойнов на живо от Киев - за значението на визитата на американския президент Джо Байдън в Украйна. 
- Как паметна плоча за Васил Левски осъмна на платено паркомясто в центъра на София срещу 12 лв. на ден? Защо 

историк твърди, че там е истинският гроб на Апостола на свободата. 
- След феноменалния старт на „Като две капки вода" - сезон неделя; Гост: Победителят от първия епизод – Тома. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 50 хил. чакат от кмета лекарства, нямат аптека 
в. 24 часа - Тревога в "Промяната" за силна игра с преференциите в листите на опитните 
в. Труд - Хиляди се отказват от втората си пенсия 
в. Телеграф - 1100 си върнаха сами пищовите 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Трафикантите с камиона ковчег знаели, че в тайника няма достатъчно въздух 
в. 24 часа – 406 милиона лв. извадени от фондове заради спада при акциите 
в. Труд - Битка за дългите листи вляво 
в. Труд  - Нов опасен вариант на "Омикрон" се появи у нас 
в. Телеграф - За последните 6 години: 370 000 лева похарчи НС за експерти 
в. Телеграф - 200 000 пътуват у нас за 3 март 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Николай Димитров, социален психолог: Няма значение кой е първи на вота, всичко зависи от малките 
партии 
в. Труд - Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет, пред "Труд news": Картата за пътуване за една линия 
може да се върне от средата на март 
в. Телеграф - Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация: Цените на горивата ще се 
избистрят до месец 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Не 1, а 12 месеца трябва да се обуздават буйните цени, за да влезем в еврозоната 
в. Труд - Клубовете и политическият вирус 
в. Телеграф - Докога ще бием кървави печати. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11:00 часа в хотел "Маринела" ще се проведе заседание на Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България. 

- От 14:30 часа е предвиден форум "Финансова автономност на българските общини в съответствие с европейските 
практики и стандарти". Във фокуса на дискусиите ще бъдат проблемите на местното самоуправление в условията 
на кризи, бъдещите реформи и въпросите, свързани с финансирането на общините с НСОРБ. 

- От 14:30 часа в "София Ивент Център" ще се проведе форумът "Преди утрешния ден - началото". 
*** 
Бургас. 

- От 16.00 часа в иконната зала на Историческия музей ще бъдат представени резултатите от проучваното на 
иконописното наследство на остров Света Анастасия. – Мария 

- От 18.00 часа в Държавния куклен театър ще започне "Уроците на Юлия Огнянова - академия за достойнство". 
Творческа вечер, посветена на 100 години от рождението на Юлия Огнянова. 

- От 18.30 часа в Културен дом НХК ще започне специална прожекция на филмът "Майка" и среща с част от екипа. 
- От 19.00 часа в Държавния куклен театър ще започне спектакълът "Филифьонката, която вярваше в бедствия". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне "Третата дума". 

*** 
Видин. 

- От 11:00 ч. в Областен информационен център - Видин ще се проведе заключителна пресконференция по проект 
"Патронажна грижа + в Община Видин", който се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси". 

*** 
Добрич. 

- В 18:30 ч. в Огледална зала "Нели Божкова" е концертът на Български камерен оркестър - Добрич с диригент Арто 
Чифчиян и концертмайстор Ирина Олшанска. 
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*** 
Пловдив. 

- От 11:30 часа, палата № 6 на Международен панаир Пловдив, министърът на земеделието Явор Гечев ще открие 
международното земеделско изложение АГРА, както и съпътстващите изложби за лозарство и винарство 
"Винария" и за храни, напитки, опаковки, машини и технологии "Фудтех". 

*** 
Стара Загора. 

- От 15.00 часа в Държания куклен театър ще се състои пресконференция по повод дарение, което ще връчи Ротъри 
клуб Стара Загора- Берое. 

- От 19.00 часа в Културния център ще се състои сборния моноспектакъл на Мариус Куркински "Мариус на 50". 

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

