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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев на срещата Б9: Нуждаем се не само от стратегия как да бъде спряна войната, но и как да бъде спечелен мирът 
Държавният глава участва във Варшава в срещата на върха на страните от формата Б9 
Нуждаем се не само от всеобхватна стратегия как да бъде спряна войната на Русия срещу Украйна, но и как да бъде 
спечелен мирът след това. Фокусът следва да е върху постигането на рационален баланс между военни, икономически и 
дипломатически инструменти. Това заяви президентът Румен Радев по време на участието си в срещата на върха на 
страните от формата Б9, която се проведе вчера във Варшава. Във формата за политически диалог, който обединява 
страните членки на НАТО България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Унгария, Чехия и Полша, тази година 
участваха президентът на САЩ Джо Байдън и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 
Държавният глава подчерта, че продължаващата война на Русия срещу Украйна увеличава заплахата за мира, сигурността 
и стабилността не само на нашия регион, а и на цяла Европа. Конфликтът поставя на изпитание вече над година социалните 
и икономическите системи на европейските държави и налага търсенето на нови сигурни маршрути за доставки на 
енергийни и други ресурси за справяне с кризата. От ключово значение е и как ще изглежда Европа след края на военните 
действия, включително и новата архитектурата за сигурност, която ще влияе върху нашето бъдеще. 
Чл. 5 от Северноатлантическия договор гарантира сигурността на държавите членки на НАТО, но влошената среда за 
сигурност изисква и реални действия за укрепване на националния отбранителен капацитет на отделните страни, който да 
допринася за общата сигурност, подчерта още Румен Радев. Държавният глава посочи също така, че България оказва в 
рамките на своите възможности подкрепа за Украйна и ще продължи да подкрепя международните усилия в търсенето на 
устойчиво решение на войната в Украйна. 
В рамките на срещата страните от Б9 приеха съвместна декларация: 
JOINT STATEMENT BY THE LEADERS OF BUCHAREST NINE 
WARSAW, 22 FEBRUARY 2023 
1. We, the Heads of State and Government of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania 
and the Slovak Republic, met today one year since Russia launched its unprovoked and brutal war of aggression against Ukraine. 
We welcome the participation of the President of the United States and NATO’s Secretary General at our meeting, which serves 
as a testimony to the strength of the transatlantic bond and underscores NATO’s unwavering commitment to defend every inch 
of Allied territory. 
2. A year ago, Russia ravaged peace and security in Europe by trying to subdue Ukraine by force. Kremlin’s actions led to a drastic 
degradation of the security environment in the Euro-Atlantic area, also gravely deteriorating the security of our partners. 
3. Russia is the most significant and direct threat to Allied security. In response to Russia’s bloody war of aggression, Allies reacted 
decisively in a united and responsible manner. To protect their populations and territory, Allies are committed to implementing 
the new baseline for NATO’s deterrence and defense posture and to enhancing Allied military presence in our countries. 
4. NATO is a defensive alliance. In Madrid, we agreed on forward defenses with robust in-place, multi-domain, combat-ready 
forces to remain credible and capable of denying any potential adversary any possible opportunity for aggression. In the run-up to 
the Vilnius summit, we will continue to reinforce our deterrence and defense posture across the entire Eastern flank from the 
Baltic to the Black Sea. NATO and its Article 5 commitment to defend each other stand as the backbone of Euro-Atlantic security. 
5. Reaffirming our commitment to the Open Door policy, in Madrid we invited Finland and Sweden to join the Alliance. We look 
forward to welcoming them soon as NATO Allies. 
6. We condemn Russia’s war of aggression in the strongest possible terms. Ukraine’s civilian death toll is surging due to Russia’s 
indiscriminate missile strikes and deliberate attacks on critical infrastructure, including using the Black Sea as a launchpad. Those 
responsible for atrocities and war crimes will be held accountable. We are determined to sustain international pressure on Russia. 
We also condemn all those, including Belarus, who are actively facilitating Russia’s war of aggression against Ukraine. 
7. In line with the UN Charter and international law, Ukraine is exercising its legitimate right to defend itself against the Russian 
aggression to regain full control of its territory and has the right to liberate occupied territories within its internationally recognized 
borders. We will continue to support Ukraine’s efforts to this end, as long as necessary. We salute the heroism of Ukrainian people 
and valiance of their military. We pay tribute to the Ukrainian servicemen and servicewomen defending their freedom and our 
common values. 
8. Ukraine’s future lies in Europe. We firmly support Ukraine’s Euro-Atlantic aspirations. 
9. We stand ready to cooperate closely and support our partners the Republic of Moldova, Georgia, Bosnia and Herzegovina, that 
are most at risk of Kremlin’s destabilizing and malign influence, in the East and the South of the Alliance. 
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10. Russia has gravely miscalculated by invading Ukraine and undermining the rules-based international order. We are stronger 
and more united than ever, reaffirming the enduring transatlantic bond among our nations. We will continue to strive for peace, 
security and stability in the whole of the Euro-Atlantic area. 
We look forward to our next meeting in Bratislava in June, as we approach the NATO summit in Vilnius. 
 
√ Президентът ще награди екипите, участвали в спасителните акции в Турция 
Пожарникарите, които участваха в спасителните операции след опустошителните земетресения в Турция ще бъдат 
отличени на специалната церемония за "Пожарникар на годината". 
Президентът Румен Радев ще връчи отличия на екипите, които се включиха в издирването на оцелели под руините. За 
високия професионализъм, себеотрицание и изпълнен дълг всички българските екипи от Столичната община, авиационна 
база "Враждебна", Военномедицинската академия, Българският червен кръст и Националната асоциация на доброволците 
в България ще получат отличия. 
България беше сред първите държави, които изпратиха помощ за страната след бедствието. 
 
√ Посланик Виталий Москаленко: Мирът означава победа на Украйна в тази империалистическа война 
Мирът означава победа на Украйна в тази варварска, империалистическа война, заяви в "Денят започва" посланикът на 
Украйна у нас Н.Пр. Виталий Москаленко. 
По думите му няма как да има мир през последната година, след като Русия нападна Украйна, продължава да разрушава 
инфраструктура, мирни жилища, да убива украински граждани и цели да унищожи Украйна и народа ѝ. Заяви още, че 
мирът ще настъпи, когато всички руски войски бъдат изтласкани извън територията на Украйна, включително Крим и 
Донбас, а военните престъпници бъдат наказани и бъдат получени гаранции за по-нататъшното ненападение. 
"Това предвижда т. нар. план на мира от президента Володимир Зеленски, който се състои от 10 стъпки, които 
накратко включват в себе си енергийна безопасност, хуманитарна, продоволствена, радиационна безопасност, 
извеждането на всички окупационни войски извън Украйна и други", каза посланик Москаленко. 
Русия не признава загуба на бойното поле, защото това е нейната работа, смята той. Коментира, че не е изключено войната 
да продължи много дълго. 
"Аз пристигнах в България директно от бойно поле, когато работех като генерален консул на Украйна в Ростов на 
дон. Именно през 2014 г. Русия започна агресивна война срещу Украйна, незаконно окупирайки Крим, въвеждайки своите 
войски в Донбас и аз със собствените си очи имах възможността да наблюдавам началото на тази агресивна война". 
По думите му в периода 2014-2022 г. Русия е окупирала различни части на Донецка и Луганска област, водейки действия 
на украинска територия с цел да разшири своето влияние, организирайки алтернативни организации и референдуми. 
"Ако няма достатъчно можещи и желаещи хора в Украйна, които да продължават да се бият за своята независимост, 
тогава ние просто ще изчезнем като политическа, териториална и национална единица от картата на света. 
Нашето поражение, не дай Боже, ще свидетелства, че агресивните планове на Путин ще бъдат продължени." 
Около 4 милиона души са напуснали Украйна, а вътрешно разселените лица в страната са двойно повече, обясни 
посланикът. 
България предостави всеобхватна помощ на Украйна - директна, индиректна и чрез трети страни, каза още посланик 
Москаленко. 
"България от самото начало на тази варварска инвазия на Русия срещу Украйна заема позиция, която подкрепя нашата 
справедлива борба. Не искам да навлизам в детайли и възможни коментари, важно за мен и цяла Украйна е, че България 
осъществи своя военна техническа помощ, наравно с хуманитарна, политическа и до известна степен финансова 
помощ. Да не говорим за закрилата на бежанци и подслонът, който е предоставен - в момента 50 000 граждани на 
Украйна се намират тук". 
По думите му директна доставка на артикули е осъществена след решението на парламента. Каза, че не може да посочи в 
конкретика дали и колко военна техника е била ремонтирана в България. 
"Доколкото си спомням, е имало сериозно намерение да бъдат ремонтирани 50 македонски танка, които е трябвало 
да бъдат изпратени в Украйна. Те са се намирали в доста разглобено състояние и идеята е била тази техника да бъде 
реновирана на българска територия". 
Посланикът заяви, че страната му проявява интерес към различни снаряди и техника, които се произвеждат у нас и са 
налични в складове, но не уточни какви са доставките от българска страна. 
"България е един от най-големите производители на образци на стара съветска техника и подобни амуниции са 
очаквани и необходими за Украйна. Както впрочем други образци на бойна и военна техника - бронетранспортьори, 
танкове. Пратката, предопределена с последното решение на българския парламент, е осъществена, доколкото 
знам, преди седмица-две." 
Украйна има не само сериозно намерение и желание, но и житейска необходимост час по-скоро да стане член на ЕС и 
НАТО. Разбираме, че ситуацията не е толкова еднозначна и се надяваме, че България ще продължи да ни подкрепя по този 
път, коментира посланик Москаленко. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Разширяването на НАТО: Какво промени руската инвазия в Украйна? 
Руската инвазия в Украйна постави НАТО - най-големият отбранителен съюз - в принципно различна ситуация. Но видяхме 
и друго - войната сплоти съюзниците както никога преди в решимостта им да подкрепят Украйна. През последните месеци 

https://bntnews.bg/news/poslanik-vitaliy-moskalenko-mirat-oznachava-pobeda-na-ukraina-v-tazi-imperialisticheska-voina-1224516news.html
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генералният секретар Йенс Столтенберг многократно заявява, че Путин не трябва да спечели, защото това би означавало, 
че агресията побеждава. 
От далечния Север до Средиземноморието, от Балтийско до Черно море - такива може да са новите очертания на НАТО в 
Европа, след като Швеция и Финландия подадоха молби за членство. Руската инвазия в Украйна накара Стокхолм и 
Хелзинки да направят историческата крачка - след десетилетия неутралитет. 
"Вие сте нашите най-близки партньори и членството ви в НАТО ще увеличи споделената ни сигурност", заяви Йенс 
Столтенберг, генерален секретар на НАТО (18.05.2022 г.) 
Конфликтът актуализира и амбициите на Киев да стане част от Северноатлантическия съюз. Украйна поиска ускорено 
членство. 
"Де факто сме извървели пътя си към НАТО. Доказали сме, че отговаряме на изискванията на НАТО с реални бойни 
действия. Имаме си доверие, помагаме си и се защитаваме. Това всъщност е Алиансът", заяви Володимир Зеленски, 
президент на Украйна (30.09.2022 г.) 
През 2008 г. на среща на върха в Букурещ Украйна става част от Плана за действие за членство в НАТО, без обаче да бъдат 
конкретизирани дати. За разширяването на Алианса на изток настоява тогавашния американски президент Джордж Буш, 
въпреки резервите на някои от съюзниците, че това може да доведе до влошаване на отношенията с Москва. 
"Това е следващата стъпка за Украйна и Грузия по пътя им към членството. Днес ясно заявяваме подкрепата си за 
молбите на тези държави", заяви Яп де Хоп Схефер, генерален секретар на НАТО (2004-2009 г.) 
От първия ден на конфликта позицията на Алианса е - подкрепа за Украйна, колкото и докогато е необходимо, с 
предоставянето на военна, финансова и хуманитарна помощ. Но без войски и изтребители, съгласно принципите си да 
предотвратява, а не да провокира конфликти. 
"НАТО няма да бъде част от конфликта. НАТО няма да изпрати войски в Украйна или свои самолети в украинското 
въздушно пространство", посочи Йенс Столтенерг, генерален секретар на НАТО (01.03.2022 г.) 
Още преди сегашния конфликт позицията на президента Владимир Путин е, че Русия разглежда като заплаха 
приближаването на НАТО и неговата военна инфраструктура към границите ѝ. Но именно с агресията си, Путин провокира 
разширяване по северния фланг на Алианса, с което дължината на границите на НАТО с Русия ще се увеличи почти двойно. 
Защото Финландия има близо 1300-километрова граница с Русия и една от най-големите армии в Европа. Шведската армия 
разполага с оборудване на най-високо ниво. 
"Ние нямаме такива проблеми с Финландия и Швеция, каквито за съжаление имаме с Украйна. Нямаме териториални 
спорове, няма нищо, което би могло да ни безпокои от гледна точка на приемането на Финландия и Швеция в НАТО. 
Ако искат, моля. Сега, в случай на разполагане на военни контингенти и инфраструктура, ние ще бъдем принудени да 
отговаряме реципрочно и да създаваме същите заплахи за териториите, от които идва заплаха за нас", заяви 
Владимир Путин, президент на Русия (30.06.2022 г.) 
Турция обаче възрази срещу молбата за членство на Швеция, тъй като според Анкара тя приютява смятаните от нея за 
терористи членове на Кюрдската работническа партия (ПКК) Но според генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг 
най-важното е присъединяването им да стане бързо, дори да не са заедно. 
На фона на задълбочаващия се конфликт НАТО препотвърди решението си от 2008 г. за присъединяването на Киев - на 
срещата на върха в Мадрид през юли миналата година. 
НАТО подсили Източния си фланг - от Естония до България. Силите за бързо реагиране бяха завишени осемкратно до 300 
хиляди души. Осемте батальонни бойни групи, една от които е в България, прераснаха в бригади. Русия за първи път беше 
обявена за най-значимата и пряка заплаха за сигурността на страните членки. Съюзниците наложиха безпрецедентни 
санкции на Русия, водени от убеждението, че решението на Путин да атакува Украйна е тежка стратегическа грешка, заради 
която Москва ще плати висока цена през следващите години. Но най-голямата грешка на Путин, по думите на генералния 
секретар Столтенберг, е че е подценил решимостта на украинците да защитят родината си и единството на НАТО. 
 
БНР 
 
√ Зам.-председателят на Еврокомисията Валдис Домбровскис идва в България 
След като България не задейства процедурата за оценка за влизането на страната ни в еврозоната от началото на 
следващата година, у нас пристига изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Валдис 
Домбровскис. Той ще има срещи с президента Румен Радев, премиера Гълъб Донев, министъра на финансите Росица 
Велкова и гуверньора на БНБ Димитър Радев. 
Сред темите на двудневната визита на еврокомисаря Валдис Домбровскис се очаква да бъдат пътят на България към 
еврото и проблемите по Плана за възстановяване и устойчивост. 
В интервю за Нова телевизия Валдис Домбровскис заяви, че 1 януари 2025 г. е възможна дата за присъединяването на 
България към еврозоната. Той обясни, че страната ни трябва да изпълни критериите от Маастрихт, а основен проблем е 
инфлацията. 
България изглежда няма да успее да изпълни целевата дата за членство в еврозоната от началото на следващата, тъй като 
не успя да приеме три ключови законопроекта и не изпълнява инфлационния критерий. Въпреки това страната ни се 
надява да постигне въвеждането на еврото в средата на 2024 или през някоя от идните години. 
Именно това е причината вчера БНБ и Министерството на финансите да публикуват на сайтове си отговори на най-важните 
въпроси, които вълнуват хората в процеса на преминаването от лев към евро. Темата ще бъде обсъдена и на специален 
форум утре в НДК. 
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В ресора на Домбровскис е и финансовата подкрепа за Украйна, а вторият ден от визитата му съвпада с първата годишнина 
от пълномащабната руска война срещу страната. 
По информация на "Хоризонт" еврокомисарят ще има среща с украинци у нас. 
В рамките на визитата Валдис Домбровскис ще бъде удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на УНСС. 
Званието се дава за значителния му принос към изграждането и укрепването на Икономическия и паричен съюз на 
Европейския съюз, засилването на международната роля на еврото, търговската политика на Евросъюза и икономиката в 
интерес на хората. 
 
√ БНБ и МФ публикуваха въпроси и отговори за еврото 
БНБ и Министерството на финансите публикуваха въпроси и отговори за еврото. На сайтовете на двете институции може 
да се открие подробна информация за ползите от въвеждането на единната европейска валута и преходния период при 
замяната на лева в евро. Ценовата стабилност и повишаването на икономическата стабилност и растежа, както по-голямо 
влияние в световната икономика чрез използването на втората в света резервна валута, са изтъкнати като основни ползи 
от въвеждането на еврото, информира репортерът Марта Младенова 
Превалутирането от лева в евро ще става по официалния фиксиран курс в момента - 1.95583 лева за едно евро. Получената 
сума ще се закръглява до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в 
съответствие със следното математическо правило за закръгляване: 
1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава 
непроменен; 
2. когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се 
увеличава с едно. 
„Не се разрешава преизчисляване на цени при курс, различен от фиксирания обменен курс. Няма да се допуска налагането 
на допълнителни такси и комисиони за преизчисляването върху потребителите“, пише в съвместната публикация на БНБ 
и Министерството на финансите. Двете институции изтъкват, че превалутирането ще става безплатно и автоматично по 
сметките. При банкнотите и монетите първите шест месеца ще е безплатно и ще може да се извършва в банките и в 
Български пощи. Рестото ще се връща единствено в евро. Цените ще бъдат обявени в двете валути един месец, след като 
страната ни получи зелена светлина за влизане в еврозоната и ще бъдат видни по същия начин от първата година на 
въвеждането на еврото у нас. 
Припомням, че според финансовия министър Росица Велкова най-ранната възможна дата е юли 2024-та година. 
Повече информация може да видите на следните интернет адреси: 
https://www.bnb.bg/AboutUs/PressOffice/POAccessionToEuropeanFinancialInfrastructure/POAEFIQuestionsAndAnswers/index.
htm 
https://www.minfin.bg/bg/1606 
 
√ КЕВР обсъжда предложението на "Булгаргаз" за 4% по-евтин газ през март 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди предложеното от "Булгаргаз" 4-процентно поевтиняване на 
природния газ за март. 
Откритото заседание ще се проведе от 14:00 часа. 
 
√ В София започва деветото издание на форума "Иновейшън експлорър" 
В София започва деветото издание на форума "Иновейшън експлорър". Участниците ще очертаят ролята на иновациите 
във всеки аспект на живота. 
Джеймс Бийчам, известният физик, който търси отговори на най-сложните загадки във Вселената чрез Големия адронен 
колайдер в ЦЕРН ще е сред гостите на форума. А Джеймс Дойл ще разкаже за иновациите в културния сектор. 
Леона Асланова от организаторите на форума каза: 
"В България големи инвестиционни проекти, които са свързани с бъдещето, космически технологии, строене на нови 
устройства, животоспасяващи операции за хората от най-модерно поколение, високопланински и летящи болници, ние 
такива неща нямаме - чудесен пример за нещо, тръгнало от България, което може да расте и да стане голямо. 
Докато то няма пряко отражение върху шест милиона човека и не подобри с мъничко техния живот, то не е иновация. 
Затова съществува нашият форум, за да убеди хората в България, че трябва да инвестират в собственото си добруване, най-
егоцентрично казано". 
 
√ Имате над 3 глоби за липса на винетка. АПИ започва да връща пари – вижте как 
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува на интернет страницата си заявлението за възстановяване на неоснователно 
платени такси, което шофьорите, платили повече от три нарушения годишно, трябва да подадат, за да получат парите си 
обратно. 
Припомняме ви, че дотук се стигна, след като депутатите решиха, че водачите на МПС не бива да плащат повече от 3 такси 
годишно. А промените в Закона за пътищата се наложиха заради многото случаи, в които по различни причини водачите 
не са били наясно, че камерите на тол системата ги регистрират без валидни винетки. 
По данни АПИ от 2019 г. насам, колите с над 3 платени глоби за година са повече от 22 000. Като на амнистия подлежат 
около 5 милиона лева по данни на агенцията. 
Заявлението може да бъде изтеглено от www.bgtoll.bg, в раздел "За нас", секция "Заявления". Директният линк към него 
е ТУК. Документите, които трябва да се представят към заявлението, са копие от регистрационния талон на ППС, копие от 

https://www.bnb.bg/AboutUs/PressOffice/POAccessionToEuropeanFinancialInfrastructure/POAEFIQuestionsAndAnswers/index.htm
https://www.bnb.bg/AboutUs/PressOffice/POAccessionToEuropeanFinancialInfrastructure/POAEFIQuestionsAndAnswers/index.htm
https://www.minfin.bg/bg/1606
https://bnr.bg/sofia/post/101783906/ejegodniat-mejdunaroden-forum-za-inovacii-innovation-explorer-shte-se-provede-v-sofia-teh-park
https://www.api.bg/bg/novini/na-www-bgtoll-bg-sa-publikuvani-zayavleniyata-za-vuzstanovyavane-na-neosnovatelno-platena-putna-taksa-i-korektsiya-na-sgreshena-e-vinetka.html
http://www.bgtoll.bg/
https://www.bgtoll.bg/za-nas/zaavlenia
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.bgtoll.bg%2Fcontent%2Ffiles%2F2023%2F02%2F16%2F8184bf1d86c1081b22e2d88340525097.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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документи, удостоверяващи извършено плащане на таксата, документи, доказващи основателността на искането за 
възстановяване на платената такса, удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка и титуляр, посочени от 
заявителя, и пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от собственикa или ползвател на ППС с изрично посочване 
на банковата сметка, по която следва да се възстанови сумата. 
Заявлението, заедно с необходимите документи, може да бъде подадено на място в Агенция "Пътна инфраструктура", в 
Националното тол управление на адрес: София, бул. "Никола Петков" №86 или в 27-те областни пътни управления, както 
и на електронен адрес: info@bgtoll.bg. 
Срокът, предвиден в Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни. 
Друга промяна в Закона за пътищата е свързанa с корекцията на сгрешена винетка. Според измененията, когато при 
издаването на електронна винетка е допусната грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ 
от регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на 
неговата категория, се позволява корекция от съответните длъжностни лица. За да бъде извършена корекцията, е 
необходимо винетката да е все още валидна и да бъде подадено заявление за промяна на допусната техническа грешка. 
Заявлението за промяна на допусната техническа грешка може да бъде изтеглено от сайта www.bgtoll.bg, в раздел "За нас", 
секция "Заявления". Директният линк към него е ТУК. Към заявлението трябва да бъдат представени и следните 
документи: свидетелство за регистрация на ППС, касов бон за купена електронна винетка, ако е платена в брой, банково 
извлечение за купена е-винетка, при плащане, извършено по банков път и пълномощно, в случай, че заявлението не се 
подава от собственик или ползвател на ППС. 
Те могат да се подават и до АПИ, Национално тол управление на адрес: София, бул. "Никола Петков" №86, в 27-те областни 
пътни управления или на електронен адрес: info@bgtoll.bg. 
Заявлението ще бъде разгледано от съответните длъжностни лица, като срокът за извършване на корекция е 3 работни 
дни от депозирането му. Когато при разглеждането му се установи, че същото не съдържа изброените документи, както и 
при необходимост от извършване на допълнителни справки, срокът се удължава с времето от тяхното изискване до 
предоставянето им. 
За извършени корекции след дата 10.02.2023 г. промяната в данните на електронната винетка има действие от момента 
на издаването ѝ. Срокът на валидността ѝ е до изтичането на срока на първоначално издадената. 
Според приетите законодателни промени след извършена корекция след 10.02.2023 г. при сгрешена винетка на 
собственика, на вписания ползвател и на водача на ППС не се налагат наказания за нарушения, регистрирани в периода на 
валидност на първоначално издадената винетка. Също така не се образува административно-наказателно производство, 
а образуваните се прекратяват. 
В случай, че искането бъде удовлетворено и корекцията бъде извършена платената компенсаторна такса подлежи на 
възстановяване. За да бъде възстановена собственикът или ползвателят трябва да подаде заявление за възстановяване на 
неоснователно заплатени такси. Срокът, предвиден в Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, в който 
трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни. 
В случаите на сгрешена винетка не се възстановяват глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления 
или електронни фишове, както и компенсаторни такси, когато е направен отказ за корекция. 
 
√ Биляна Курташева: Европа не е центърът и не трябва непрекъснато да очакваме съчувствие 
Интервю на Силвия Великова с Биляна Курташева за предаването ''Преди всички'' 
"Европа не е центърът и не трябва непрекъснато да очакваме съчувствие към себе си". Това заяви пред БНР Биляна 
Курташева - модератор по време на международната конференция "Дебати за Европа", която започва утре. 
Според нея европоцентризмът отдавна е в упадък: 
"Иначе се изживяваме винаги периферно, ние все сме открая, отстрани, но погледнaто отвън, от други континенти, сме 
доста европоцентрични. Все повече трябва да мислим света от тази гледна точка. Европа не е центърът и не трябва 
непрекъснато да очакваме съчувствие към себе си. Трябва едновременно да се откажем от имперската гледна точка и от 
нагласата, че целият свят нас ни гледа и ще ни помага за всичко".  
Демографията борави с точни цифри, подчерта в предаването "Преди всички" Биляна Курташева и добави, че страхът от 
намаляващите числа е валиден за България, но е валиден и за цяла Европа. Тя отбеляза обаче, че и "грамадните нации 
също плачат". Преди няколко месеца за първи път беше фиксиран обратен прираст и в Китай, припомни Курташева.  
По думите й страхът от намаляващите числа обединява Източна и Западна Европа, но въпреки това Източна Европа е по-
уязвимата: 
"Източна Европа по-късно се върна към самочувствието на суверенитет, автономност, след като се разпадна съветската 
система. Докато ние се радвахме на тази нова автономия, светът не ни чакаше и тръгна към едно обратно създаване на 
големи конгломерати, включително ЕС. За нас е много трудно да съчетаем тези неща - новопридобитото самочувствие от 
суверенитета и необходимостта да се вписваме в едни по-големи структури, защото нямаме друг избор". 
Посланията, базирани на страха, са най-ефективни, изказа мнение още Курташева. Според нея обаче ако погледнем по 
места обаче, не всички хора ги е страх.  
"Задачата на тези диалози в София, които предстоят, е да мисли и в човешки термини всички тези явления". 
Тя изрази съмнение доколко институциите чуват и са склонни да мислят и превръщат в практически политики тези неща.  
"Основната функция на дебатите е да внесат спокойствие по тези въпроси. Това ще бъде спокойно говорене, което се цели 
в сърцевината на проблемите", обясни Курташева. 
Потоците от хора, които се движат, не е някакъв апокалиптичен край, а е начало, изтъкна тя и добави, че не рестрикцията 
решава нещата, а управляването на тези потоци.  

http://www.bgtoll.bg/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.bgtoll.bg%2Fcontent%2Ffiles%2F2023%2F02%2F17%2Faf535d1135c99a10ca6bb75a28bc7ead.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:info@bgtoll.bg
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Ние живеем в пресата на два страха - демографския и екологичния, обобщи още Биляна Курташева.  
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Всичко, което трябва да знаете за паспортите и визите – в една апликация 
Българският арменец с канадско поданство Арман Артон е гражданин на света и като такъв е създал, заедно с екипа си, 
напълно безплатно приложение. С него, щом сканирате заглавната страница на паспорта си или просто изберете страната 
му на издаване и посочите държавата, за която пътувате, получавате пълната информация какви документи, визи и ваксини 
са ви необходими, за да я посетите. 
В Европейската комисия вече ползват създаденото от Артон информационно табло, отразяващо последните развития в 
областта на глобалната мобилност – The Passport Index – като източник на информация. 
Как приложението помага на обикновения пътешественик? 
"Бъдещето ще е с безвизов режим. В днешния високотехнологичен свят, където все повече индустрии се дигитализират, а 
цената на полетите пада, да отседнеш в нечий дом чрез платформа е реалност. А секторът с издаването на документите за 
пътуване изостава. Нашите прогнози са, че след около 25 години няма да имаме нужда от хартиени документи", обясни 
Арман Артон. 
Подробности чуйте в звуковия файл. 
 
√ Испанският премиер е на посещение в Киев 
Испанският премиер Педро Санчес пристигна в Украйна, за да се срещне с президента Володимир Зеленски в навечерието 
на годишнината от руската инвазия, предаде Ройтерс като се позова на съобщение от кабинета на Санчес. 
При пристигането си в Киев испанският премиер беше приет от заместник-министъра на външните работи на Украйна, 
украинския посланик в Мадрид и испанския посланик в Украйна. 
Визитата на Санчес идва, след като президентът на САЩ Джо Байдън обеща нова военна помощ за Украйна на стойност 
500 милиона долара по време на изненадваща визита в Киев в понеделник. Във вторник италианският премиер Джорджия 
Мелони също посети украинската столица за разговори със Зеленски, като му обеща да продължи да го подкрепя в 
съпротивата му срещу руските атаки, но изключи възможността да предложи изтребители. 
В сряда министърът на отбраната на Испания Маргарита Роблес каза на депутатите в долната камара, че Мадрид ще 
достави на Украйна шест бойни танка 2A4 Leopard, произведени в Германия, след като преминат ремонт. Доставката се 
очаква в края на март или началото на април. 
 
√ Украйна засилва мерките за сигурност преди първата годишнина на войната 
В Украйна засилват мерките за сигурност преди годишнината от началото на войната утре. Заради възможни провокации 
и обстрели от руска страна гражданите са призовани да се въздържат от посещение на места, където има струпване на 
много хора. 
На украинските граждани се препоръчва също така да преминат на дистанционна работа. До 25 февруари по този начин 
ще работят предприятията и различните служби в Херсонска област. Местни медии съобщават за увеличаване на броя на 
пътните блокади в Киев, както и за голям брой патрулиращи въоръжени полицаи.   
През изминалото денонощие въоръжените сили на Украйна са отблъснали около 90 руски атаки в пет направления. Русия 
съсредоточава основните си усилия в настъпателни операции към Купянск, Лиман, Бахмут и Авдеевка.  
В късното си видеообръщение президентът Володимир Зеленски каза, че Киев планира да разшири санкционния натиск 
върху Русия. 
"През целия ден получавах доклади от нашите военни, отбрана и лидери на сектора за сигурност. По-специално 
министърът на вътрешните работи Игор Клименко съобщи за формирането на нови бригади от "Офанзивната гвардия". 
Резултатите са добри. Проведох няколко подготвителни срещи в контекста на по-нататъшните санкционни стъпки на 
страната ни. Няма да намалим натиска върху врага – както външен, така и вътрешен." 
По повод наближаващата годишнина говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат каза, че Русия не е 
успяла да потопи Украйна в мрак с ударите си по енергийната инфраструктура на страната. Според него това може да 
накара руснаците да променят тактиката си, затова лятото може да се очакват атаки по друг тип обекти, като например по 
транспорта или по хидротехнически съоръжения.   
По-късно днес се очаква Общото събрание на ООН да разгледа проекторезолюция за принципите за постигане на 
справедлив и устойчив мир в Украйна. 
Според руския представител Василий Небензя в опит да победи Москва Западът е готов да жертва украинската страна и 
развиващите се държави. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш определи руската инвазия като нарушение на Хартата на световната 
организация и международното законодателство. Той предупреди Русия срещу възможно използване на ядрено оръжие. 
 
√ МАЕ предупреди, че енергийната война на Европа с Русия не е приключила 
Изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол предупреди, че енергийната 
война между Европа и Русия все още не е приключила въпреки големия спад в цените на газа, призовавайки 
правителствата да останат фокусирани върху запазването и увеличаването на доставките. 
Фатих Бирол каза пред "Файненшъл таймс", че докато ЕС до голяма степен е избегнал пълномащабна енергийна криза 
след използването от Русия на газовите доставки като оръжие, но следващата зима може да се окаже по-голямо 
предизвикателство, ако има по-студено време на стария континент. 

https://bnr.bg/post/101784024/bilana-kurtasheva-evropa-ne-e-centarat-i-ne-trabva-neprekasnato-da-ochakvame-sachuvstvie
https://bnr.bg/post/101782918
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"Русия изигра енергийната карта и не спечели, но би било твърде силно да се каже, че Европа вече е спечелила енергийната 
битка“, каза Бирол пред финансовото издание. 
"Европейската икономика все още е на крака, не е преживяла сериозна икономическа рецесия, дори ако определено 
понесе голям удар. Мисля, че Европа свърши добра работа, като нейната стратегия постигна голям успех. Но прекаленото 
самочувствие за следващата зима е рисковано и е време да продължим и да увеличим усилията за 2023 г.“, отбеляза шефът 
на МАЕ. 
Цените на природния газ в Европа спаднаха с цели 85%, след като в края на август миналата година надхвърлиха 
рекордните 340 евро за мегаватчас, тъй като усилията за осигуряване на алтернативни източници, запазването на 
съществуващите доставки и по-топлото време оставиха достатъчно газ в хранилищата с наближаването на края на зимата. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Това накара някои фигури от индустрията да заявят, че Москва вече е загубила енергийната война, която отприщи, за да 
се опита да отслаби подкрепата на Запада за Украйна, с наближаване на първата годишнина от пълномащабното нахлуване 
на Русия в нейната съседка на 24-и февруари. 
Бирол отбеляза, че докато Европа е "преместила планини", за да гарантира, че може да замени руската енергия и е 
намалила приходите на Москва с ответни петролни санкции, тя не може да си позволи да загуби фокус върху опазването 
или развитието на възобновяеми енергийни източници. 
"Някои от постиженията в областта на чистата енергия и намаляването на приходите на Русия са добри, но това не е 
постоянно решение. Получихме помощта на мекото време. Спечелихме малко време, което е жизненоважно, но има още 
много работа.” 
Бирол предупреди, че Русия може да намали останалите 20% от предвоенните си газови доставки, които все още изпраща 
в Европа чрез тръбопроводи през Украйна и Турция, докато конкуренцията за доставките на втечнен природен газ по море 
вероятно ще се увеличи, тъй като икономиката на Китай продължава да се отваря отново след премахването на строгите 
Covid ограничения. 
Това би направило презареждането на европейските газови хранилища през летните месеци по-предизвикателно и би 
тествало способността на континента да избегне недостиг на синьо гориво, ако следващата зима се окаже особено студена. 
Въпреки че някои европейски държави увеличават използването на силно замърсяващи въглища за производство на 
електроенергия — за да пестят газ за отопление и промишленост — емисиите в ЕС са намалели с 2,5% през 2022 г. поради 
по-ниското потребление на газ и топлото начало на зимата, отбеляза шефът на МАЕ. 
Бирол настоява за по-дългосрочна трансформация, която не само добавя възобновяеми енергийни източници, но и 
гарантира, че по-голяма част от вятърните турбини или батериите се произвеждат в Европа. През изминалата седмица той 
се срещна на два пъти с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, настоявайки, че ЕС трябва да 
гарантира, че никога повече няма да стане твърде зависим от никоя страна за нейните енергийни или вериги на доставки. 
"Ние навлизаме в нова индустриална ера на производство на технологии за чиста енергия. Двете водещи сили при 
производството на чиста енергия са Китай и САЩ — разчитането на една единствена страна винаги е лоша идея. Така че, 
ако искаме диверсификация, Европа е добър кандидат", посочи той. 
Шефът на МАЕ също така отбеляза, че въпреки силното понижение, европейските цени на газа все още са два до три пъти 
по-високи, отколкото преди намаленията на руските доставки, оставяйки европейската индустрия в неизгодно положение. 
"Европейската икономика все още е на крака – не видя сериозна икономическа рецесия, макар че определено понесе 
голям удар“, каза Бирол. 
"Но цените на газа в Европа са все още седем пъти по-високи от тези в САЩ, докато цените на електроенергията са три 
пъти по-високи от тези в Китай. Трайното решение за енергийната сигурност трябва да се основава на чиста енергия", 
добави Бирол. 
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√ ООН предлага редукция на дълговете на 52 държави 
Програмата на ООН за развитие предложи намаляване на дълга на 52 държави с ниски и средни доходи, два дни преди 
срещата на финансовите министри от Г-20 в Индия, предаде АФП. 
В тези страни живеят над 40 % от най-бедните хора в света и имат проблеми с поддържането на основни услуги в условията 
на разходи по обслужването на дълга. 
"Страните, които са най-обременени от дългове и липса на достъп до финансиране, са засегнати и от множество други 
кризи - те са сред най-засегнатите от икономическото въздействие на Covid-19, бедността и ускоряващата се извънредна 
ситуация, свързана с климата", заяви администраторът на Програмата на ООН за развитие Ахим Щайнер. 
"Дойде време да се справим със задълбочаващата се пропаст между богатите и бедните страни, да променим 
многостранния пейзаж и да създадем дългова архитектура, която да е подходяща за целта в нашия сложен, взаимосвързан 
и постковидов свят", добави той. 
ПРООН призова за 30-процентно намаление на стойността на публичния външен дълг на тези държави през 2021 г., което 
според нея може да помогне да се спестят до 148 млрд. долара от плащания по обслужването на дълга за осем години. 
Допълнителни спестявания в размер на 120 млрд. долара биха могли да бъдат генерирани и чрез рефинансиране на 
облигационния дълг на държавите със средни доходи до ставките на официалните кредитори. 
Призивът следва плана, представен от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, за увеличаване на разходите на 
държавите за постигане на целите за устойчиво развитие, като справянето с дълга е един от набелязаните проблеми. 
17-те цели за устойчиво развитие включват премахване на бедността и глада, достъп до чиста вода и действия за 
смекчаване на изменението на климата. 
 
Икономически живот 
 
√ Договорите по ЗОП за доставка на газ и ток ще се променят съобразно инфлацията 
Министерският съвет на вчерашното си заседание взе решение за промяна на методиката за изменение на цената на 
договор за обществена поръчка, приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. 
С това договорите и рамковите споразумения за доставка в секторите природен газ, топлинна и електрическа енергия, 
сключени по Закона за обществени поръчки, ще могат да се актуализират съобразно натрупаната инфлация. 
До момента с методиката бе регламентиран начинът за промяна на цената само на договори и рамкови споразумения за 
строителство. 
Изтъква се, че периодът на възстановяване на световната икономика след Ковид-пандемията, както и нарушените канали 
за доставка във връзка с войната в Украйна катализират нарастващото търсене на основни промишлени стоки и суровини, 
което обуславя сериозни инфлационни процеси. 
Тези мотиви важат в пълна степен и за договори и рамкови споразумения за доставка в областта на природния газ, електро- 
и топлоенергията. Това налага приемането на регламент за изменение и на тези договори и рамкови споразумения в 
резултат на натрупаната инфлация. 
 
√ КЗК търси информатори в рамките на проверката си за цените на храните 
КЗК официално обяви, че стартира предварително проучване  по глава Седма (Забрана за нелоялна конкуренция) и Глава 
Седма „б“ от ЗЗК (Забранени търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти)  във 
връзка с предлагането и ценообразуването при хранителните и селскостопанските продукти. Повод за проучването са 
множество съобщения и изявления в медиите, както и сигнали на потребители за увеличаване на цените на основни 
хранителни продукти в магазинната мрежа и преди всичко в търговските вериги на територията на страната. 
В тази връзка комисията „насърчава“ оказването на съдействие в борбата срещу антиконкурентните практики на пазарите 
на хранителни стоки в страната. Всеки, който разполага с информация и/или доказателства за евентуално антиконкурентно 
поведение на пазарните участници може да предостави данните на електронен адрес delovodstvo@cpc.bg или 
посредством анонимния електронен канал за подаване на сигнали на интернет страницата на КЗК. 
От комисията изтъкват, че във връзка с правомощията си може да образува производства (въз основа на подадени искания 
от засегнати конкурентни и доставчици (производители, фермери и др. или по собствена инициатива), като след 
извършено проучване постановява решение, с което може да санкционира нарушителите (недобросъвестни конкуренти, 
съотв. купувачи – търговски вериги, прилагащи забранените практики) и да постанови незабавното прекратяване на 
нарушенията. 
Към настоящия момент в рамките на стартиралото проучване във връзка с предлагането, ценообразуването и 
етикетирането при хранителните и селскостопанските продукти, Комисията изисква информация и доказателства както от 
държавни органи, които имат правомощия по отношение на защитата на крайните потребители, така и от производители 
и доставчици на хранителни продукти и сдружения на производители и доставчици  във връзка с отношенията им с 
търговските вериги, които предлагат хранителни продукти на крайни потребители. С особено внимание в контекста на 
действащите забрани ще се разглежда поведението на търговските вериги, което пряко засяга формирането на цените към 
крайните потребители. 
В случай че от събраните информация и доказателства възникнат основателни съмнения за извършени нарушения на ЗЗК, 
представляващи нелоялна конкуренция, забранени търговски практики или забранени споразумения (картели), Комисията 
ще се самосезира, за да санкционира и прекрати неправомерните действия. 

http://www.cpc.bg/signals
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Комисията припомня и възможността за предоставяне на информация и доказателства относно таен картел във връзка с 
Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите, която също може да се намери на страницата на 
КЗК. 
Комисията обръща внимание и, че доставчиците на хранителни и селскостопански продукти могат да инициират 
производство срещу купувачи (вкл. и търговски вериги), като самоличността им бъде запазена в тайна съгласно Вътрешни 
правила за запазване самоличността на лица, чиято самоличност се иска да бъде запазена в тайна в производства за 
установяване на нарушения по Глава седма „б“ от ЗЗК. 
 
√ Спука се поредният балон на енергийната криза 
Според икономиста Георги Ангелов наблюдаваме спукването на още един от балоните на енергийната криза. Цената на 
въглищата на световните пазари се срина до нивата от преди началото на войната в Украйна, пише той във фейсбук 
профила си: 
„Миналата година имаше притеснения за дефицит на газ и ток в Европа през зимата. Поради тази причина европейските 
компании закупиха огромни количества въглища и напълниха складовете. Но повечето от тези въглища си останаха в 
складовете и не бяха използвани. Просто защото дефицит на газ и ток нямаше, дори цените намаляха. 
Миналата година в Европа бяха приведени в готовност множество стари въглищни централи, с цел да се използват при 
нужда. Но нямаше особена нужда. Средното натоварване на тези рестартирани въглищни централи е едва 18%, а някои от 
тях въобще не бяха включени. 
Наскоро Гленкор, една от най-големите въгледобивни компании в света, обяви рекордни печалби за 2022 година, но 
предупреди, че подобни рекордно високи цени на въглищата вече няма да има, съответно няма да се повторят и такива 
печалби. Според Гленкор пренатягането на пазара миналата година се дължеше на паниката на пазара и запасяването на 
Европа с въглища – но това вече е минало. 
Цялата енергийна криза се оказа един балон, изкуствено надут от Газпром, който бързо се спуква.“ 
 

 
 
√ Почти целият ЕС е изпълнил "цел 15%" за намаляване потреблението на газ 
Потреблението на природен газ в ЕС е намаляло с 19,3% в периода август 2022 г. – януари 2023 г. в сравнение със средното 
потребление на газ за същите месеци (август – януари) между 2017 г. и 2022 г., сочат обобщени данни на Евростат. 
Припомня се, че регламент (ЕС) 2022/1369 на Съвета относно координираните мерки за намаляване потреблението на газ, 
част от плана REPowerEU за прекратяване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, определят цел за намаление 
от 15 % за периода август 2022 г. – март 2023 г. в сравнение със средната стойност за същия период от пет предходни 
последователни години. 
Между август 2022 г. и януари 2023 г. сред страните от ЕС Ирландия (-0,3%) регистрира най-малкото намаление на 
потреблението на природен газ през референтния период, докато Испания (-13,7%) и Словения (-14,2%) регистрират 
значителен спад, но имат все още не е достигнала целта от 15%. В други членки на ЕС потреблението спадна над целта от 
15%, в някои с голяма разлика (над 40%). 
 

http://www.cpc.bg/prohibited-agreements
http://www.cpc.bg/prohibited-agreements
https://www.cpc.bg/ProhibitedCommercialPractices?tab=2
https://www.cpc.bg/ProhibitedCommercialPractices?tab=2
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Потреблението е спаднало най-много във Финландия (-57,3%), Литва (-47,9%) и Швеция (-40,2%). 
С -24% България е сред страните, преизпълнили заложената от ЕК цел 15%. 
Разглеждайки месечните данни от януари 2022 г. до януари 2023 г., потреблението е постоянно под средното за 2017-2022 
г. за съответните месеци от тези години. Най-големите спадове са регистрирани през второто полугодие на годината, 
започващо през август 2022 г., с 14,0% намаление на потреблението, последвано от 14,3% през септември, 24,7% през 
октомври и 25,0% през ноември. 
Потреблението през декември 2022 г. показва по-малък спад (-12,6%), отколкото през предходните месеци, но след това 
спада допълнително през януари 2023 г. (-22,1%). Януари е сезонно по-студен месец с по-високо потребление и въпреки 
това през януари 2023 г. (1 534 PJ) намалението на потреблението е очевидно в сравнение с декември 2022 г. (1 575 PJ) и с 
януари 2022 г. (1 938 PJ). 
 
√ В битка за данни от автомобилите в ЕС, застрахователи и други искат закони 
Голяма група застрахователи, лизингови компании, сервизи за автомобили и други призовават Европейската комисия 
скоро да предложи правила за справедлив достъп до ценни данни за превозни средства, опасявайки се, че по-нататъшните 
забавяния могат да доведат до отлагане на инициативата след изборите за Европейски парламент през 2024 г., пише 
Ройтерс. 
Компании в Европа и извън нея се борят за контрол над „перлата в короната на ерата на свързаните автомобили“, а именно 
данните на производителите на автомобили, обхващащи всичко – от навиците на шофиране до разхода на гориво и 
износването на гумите, които могат да се използват за насочване към услуги, генериращи приходи. 
Въпреки че в момента ЕС обсъжда Закона за данните – проектозакон, уреждащ използването на потребителски и 
корпоративни данни, застрахователите и други настояват за регулиране, специфично за автомобилния сектор. 
Предложение се очаква скоро, след като миналата година Европейската комисия стартира консултация. 
Тим Албертсен, главен изпълнителен директор на лизинговата компания ALD, която разчита на данни за превозни средства 
за широк спектър от услуги, изтъква, че ако специфичното за сектора законодателство бъде внесено сега, то може да бъде 
прието преди изборите през 2024 г. След това съществува риск нова комисия, вероятно с нови приоритети, да го остави на 
заден план, потенциално забавяйки въпроса с години. 
„Това, което разбираме, е, че в предложението, което трябва да бъде внесено, няма да има специфично за сектора 
законодателство, което според нас е основен проблем“, казва Албертсен, който по-рано този месец се обърна директно 
към ръководителя на ЕС по антитръстовите въпроси Маргрете Вестагер. 
Десет индустриални групи също писаха до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през януари, 
призовавайки да се сложи край на „многократните забавяния“. 
В момента Комисията работи върху оценка на въздействието на своето предложение, обяви неин говорител. „На този етап 
не можем да предрешим съдържанието на окончателната оценка на въздействието и последващия график“, добавят от 
Брюксел. 
Говорител на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) отбелязва, че Законът за данните ще 
гарантира справедлив достъп до данните за автомобилите, така че „допълнителното законодателство за достъпа до 
данните в автомобила едва ли ще постигне повече“. 
След като подразделението на Societe Generale завърши закупуването на холандския конкурент LeasePlan, то ще разполага 
с автопарк от 3,3 милиона превозни средства. Платформата за споделяне на автомобили на компанията в момента събира 
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данни чрез безжични устройства, за да извършва диагностика, да чете километри, да проверява индикаторите за гориво и 
да разпределя автомобили между потребителите. 
Лизинговата компания също управлява застрахователен продукт „плащаш, както шофираш“, който възнаграждава доброто 
поведение на водача. „Ние просто искаме данните да бъдат предоставени по икономически жизнеспособен начин“, 
казва заместник-главният изпълнителен директор на Arval Барт Бекерс, добавяйки, че компании като неговата са щастливи 
да плащат на производителите на автомобили за това. 
Френската технологична компания Munic също монтира безжични устройства към превозни средства за събиране на 
данни. „Ако няма повече достъп до данни, ще трябва да намерим друг бизнес“, изтъква изпълнителният директор Аарон 
Соломон, цитиран от Ройтерс. 
Говорител на BMW заявява обаче, че производителят на автомобили разполага със система от 2018 г., която позволява на 
клиентите да споделят данни с всяка трета страна. „За съжаление, много играчи, които твърдят публично, че имат 
нужда от достъп до данни в автомобила, никога не са се опитвали да използват системата“, обръща внимание той. 
Междувременно автомобилни производители като Stellantis имат свои собствени планове за големи данни. Очаква се да 
генерира 20 милиарда евро годишно до 2030 г. от софтуерни продукти и абонаментни услуги. 
Оставянето на данни в ръцете на големите производители на превозни средства „не засилва конкуренцията“, казва 
Кристоф Лаутервасер, управляващ директор на Allianz Center for Technology, изследователски институт, собственост на 
Allianz (ALVG.DE). 
Изпълнителният вицепрезидент на Michelin Лорейн Фрега е на мнение, че голямо разнообразие от стартиращи компании 
са се появили, за да предлагат услуги, използващи данни за автомобили, но тези малки компании не могат да набират 
капитал, докато няма яснота от Европейската комисия. 
„Ние сме много загрижени“, казва Фрега. „Забавянето само по себе си е наистина вредно и за цялостната икономика.“ 
 
√ Върховният съд на САЩ гледа дело, което може да преобрази интернет 
Най-висшата американска съдебна инстанция разглежда тази седмица дело, в центъра на което са YouTube и неговата 
компания майка Google. Това би могло да промени същността на социалните медии и интернет като цяло, пише RFI. 
В Съединените щати това се нарича „раздел 230“. От 1996 г. тази законова разпоредба освобождава интернет платформите 
от отговорност за контрола на съдържанието, което публикуват, за разлика от традиционните медии. По онова време 
ставаше дума за подпомагането на сектор, който все още беше в начален стадий на развитие, като същевременно се 
насърчаваше умереността. Но днес интернет платформите са обвинявани в подбуждане на онлайн омраза и в публикуване 
на изключително притеснително съдържание. 
„Раздел 230“ е критикуван от политиците както отдясно, така и отляво, и те искат да го променят. Но раздробяването на 
политическия пейзаж и по-специално отстраняването на Доналд Тръмп и обвиненията в цензура от страна на крайната 
десница след 6 януари 2021 г., пречат на всяка форма на консенсус. 
Google е обвинен в популяризиране на джихадистко съдържание 
Поради това Върховният съд е този, който може да поеме отговорност. Той разглежда жалбата на роднините на Ноеми 
Гонсалес, убита при атентатите в Париж през ноември 2015 г. Младата американка, студентка във Франция, беше убита в 
бар La belle équipe от боец на групировката „Ислямска държава“ (ИД). Родителите ѝ обвиняват YouTube, филиал на 
калифорнийския гигант Google, че е препоръчвал видеоклипове на джихадистката група на някои от своите потребители. 
Според тях, „препоръчвайки видеоклипове на ИД на своите потребители, Google е помогнал на ИД да 
разпространява своите послания и по този начин ѝ е предоставил материална подкрепа“. 
Съдилищата досега отхвърляха тяхната жалба, позовавайки се на „раздел 230“, но Върховният съд иска да изслуша 
аргументите на всички страни, преди да вземе окончателно решение до края на сесията си през юни. Като прие да се 
сезира по това дело, отлагайки същевременно значителен брой от представените му дела, висшата съдебна инстанция 
даде да се разбере, че е готова да промени съдебната практика. 
Студена пот облива света на информационните технологии 
Студена пот избива в света на „информационните технологии“ пред тази перспектива. „Препоръките, предоставени въз 
основа на следването на формални правила, ще позволят да се намират игли в най-голямата купа сено на 
човечеството“, пише Google до съда, като иска „да не засяга фундаменталната част на същността на съвременния 
интернет“. 
Разрешаването „да се съдят платформи за препоръки (…) би ги изложило непрекъснато на оплаквания за съдържание 
от трети страни“, добави Мета в отделна аргументация. За тях препоръките се използват само за въвеждане на ред, за 
организиране на съдържанието, публикувано онлайн, но не и за неговото редактиране. 
В сряда в храма на американското правосъдие ще продължи разглеждането на сходно дело, но което поставя различен 
правен въпрос: ако „раздел 230“ не съществуваше, биха ли могли платформите да бъдат съдени по законите за борба с 
тероризма, дори и да не са оказали пряка подкрепа за даден атентат? Съдът трябва да излезе и с двете решения преди 30 
юни. Преди време няколко съдии от Върховния съд бяха изразили  желанието си да се промени тълкуването на „раздел 
230“, който все повече се оспорва на политическата сцена, дори и ако партийните различия възпрепятстват приемането на 
каквито и да е законодателни промени. 
 
3e-news.net 
 
√ Общинските програми за качество на въздуха ще могат да се оспорват в съда 
Правителството одобри промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух 
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Общинските програми за подобряване качеството на атмосферния въздух могат да се оспорват по чл. 27 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Това става ясно от съобщение на 
Министерския съвет до медиите. Това решение е записано в одобрени от правителството промени в Закона за чистотата 
на атмосферния въздух. 
Въвежда се забрана за предоставяне на пазара, включително чрез продажба онлайн, на контейнери за флуорсъдържащи 
парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени (флакони, бутилки, цистерни).  
Забраняват продажбата на контейнери за флуорсъдържащи парникови газове 
Забранява се и рекламата на флуорсъдържащи парникови газове, без да са изпълнени конкретни изисквания. Със 
забраните се цели преустановяване на случаите на нелегално доставяне на флуорсъдържащи парникови газове в 
контейнери за еднократна употреба за дистрибуция и употреба на територията на страната. Новите текстове са съобразени 
с разпоредбите от Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. 
Намаляват административната тежест върху оператори на средни горивни 
инсталации и на инсталации с употреба на разтворители 
С промените се намалява административната тежест върху чуждестранните лица - оператори на средни горивни 
инсталации и оператори на инсталации с употреба на разтворители, чрез премахване на изискването за представяне на 
документ, удостоверяващ правния им статус при регистрация на тези инсталации. Отпада и изискването за документ за 
платена такса, когато плащането е извършено по електронен път от оператори, заявили издаване на разрешение за 
определени летливи органични съединения и за издаване на заповед от Българския институт по метрология за 
оправомощаване или отказ за извършване на проверки на ефективността на системите, съответстващи на Етап II на улавяне 
на бензиновите пари. 
С новите текстове се прилага регламент на ЕС и се определят органите за надзор на пазара и техните правомощия по 
отношение на: качеството на бензиновите и дизеловите горива; намаляването на емисиите от летливи органични 
съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за 
пребоядисване на превозните средства; вещества, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащи парникови газове; 
управление на химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси. 
 
√ България ще загуби поне 1 млрд. лева, ако не завърши плановете за справедлив преход до средата на 2023 година 
Центърът за изследване на демокрацията организира обществени дискусии на 14 и 20 февруари в Перник, Кюстендил 
и Стара Загора 
Българското правителство продължава да отлага справедливия преход в уязвимите региони на България въпреки 
готовността на бизнеса и инициативата на гражданското общество за налагане на модели на устойчиво развитие отвъд 
въглищата, пише в доклад на Центъра за изследване на демокрацията, изпратен до медиите. 
Проектите на Териториалните планове за справедлив преход не предлагат ясна дългосрочна визия и конкретни цели за 
трансформация на икономиката на въглищните региони на България спрямо техните нужди, дадености и потенциал за 
развитие. По този начин България към момента е единствената държава в ЕС без одобрени стратегически документи и без 
отпуснати средства по Механизма за справедлив преход на Европейския съюз. С отказа си за поемане на ангажименти за 
декарбонизация на въглищните региони, България изпуска възможността да се качи на последния влак за дългосрочна 
трансформация на икономиката. 
Това са част от изводите от обществените дискусии, организирани от Центъра за изследване на демокрацията на 14 и 20 
февруари, 2023 г., в Перник, Кюстендил и Стара Загора. В кръглите маси се включиха над 120 представители на различни 
заинтересовани страни като кметове, членове на общински съвети, местни бизнес асоциации, неправителствени 
организации, учени и граждани, които обсъдиха конкретни идеи, решения и проектни предложения за включване в едни 
по-амбициозни Териториални планове с ясни цели за намаляване на отрицателното въздействия на въглищния преход 
върху икономическото развитие на уязвимите региони. По време на дискусиите беше представен и анализ на актуалните 
версии на Териториалните планове, разработен от Центъра, който стъпва на детайлно разглеждане на предложените 
мерки и на обратната връзка за дълбочината и качеството на включване на заинтересованите страни в процеса. 
Мария Трифонова, старши научен сътрудник в програма „Енергетика и Климат” на Центъра, обобщи, че за да бъде 
преходът справедлив, е необходимо икономиките на въглищните региони да наложат нови бизнес модели за развитие, 
които да направят местните предприятия дългосрочно печеливши в условията на нисковъглероден преход. Добрите 
примери от други страни в Европа показват, че успешната трансформация се случва там, където се комбинират нови 
енергийни решения и технологии във установени отрасли. Териториалните планове могат да създадат и 
икономически инструменти за привличане на частни инвестиции и ускоряване на процеса на трансформация на 
ключови сектори. 
Трансформацията се случва във въглищните региони, но без или с частично подпомагане 
Говорителите в дискусията в гр. Перник се обединиха около тезата, че Териториалните планове следва да поставят 
основите на координиран подход по преквалификация и развитие на регионалния бизнес. 
Заместник-кметът на град Перник, Стефан Кръстев, заяви, че област Перник има нужните предпоставки, за да се 
превърне в самостоятелен икономически център, създавайки работни места в производството на чиста и 
високотехнологична енергия. 
В дискусията в гр. Кюстендил акцентът падна върху идеите за развитие на младите хора в региона, които масово напускат 
в търсене на по-добро академично и професионално развитие в София и чужбина. 
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Кметът на община Кюстендил, Петър Паунов, предостави списък с над 30 проектни идеи с фокус върху развитието 
на туризма и малките и средни предприятия в региона, които биха могли да бъдат включени в актуализирания 
Териториален план на областта. 
От своя страна, Радостин Танев, заместник-кмет на община Стара Загора, акцентира върху това, че забавянето на 
Териториалните планове би понижило промишлената конкурентоспособност и успешната трансформация на най-
големия въглищен регион в страната. Единодушното мнение от дискусията в Стара Загора беше, че в региона вече 
има перспективни инициативи за производството на зелен водород, като регионът ще бъде включен сред 9-те 
водородни долини на Европа – концепция за развитие на водородната индустрия на ЕС. Като основна пречка към 
трансформацията на регионалната икономика в Стара Загора се посочи липсата на достатъчен диалог и 
сътрудничество между университетите, специализираните гимназии и бизнеса, така че да се въведе изучаването на 
нисковъглеродните технологии и по-лесната интеграция на завършилите студенти и ученици в предприятия, 
фокусиращи се в налагането на зелени иновации. 
Участниците се обединиха около критиката си към бездействието на правителството. Това е довело не само до загубата на 
първия транш от европейските средства за справедлив преход от почти 200 милиона лева в края на 2022 г.. Но ще доведе 
и до реалната възможност да загубим нови над 1 милиард лева, ако до средата на тази година България не изготви 
Териториални планове. Те трябва да отговарят европейската рамка и регламенти за ясно интегриране на широкомащабни 
мерки за намаляване на въглеродния отпечатък, както и активното включване на заинтересованите страни във 
формирането и изпълнението на набелязаните цели. 
Българското правителство следва да очертае междинни, годишни цели и индикатори, за намаляване на парниковите 
емисии, понижаване на енергийното потребление, увеличаване на дела на ВЕИ в енергийното потребление и подобряване 
на качеството на въздуха. 
Центърът за изследване на демокрацията ще стъпи върху десетките събрани мнения и предложения за мерки и 
инициативи, за да разработи алтернативни регионални профили на Перник, Кюстендил и Стара Загора, които да очертаят 
основния подход за трансформация и декарбонизация на въглищните региони. 
 
√ Слаб спад с 0.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 291.63 лв.за MWh с ден за доставка 23 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 291.63 лв. за MWh с ден за доставка 23 февруари 2023 г. и обем от 82 365.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
слабо понижение с 0.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 306.33 лв. за MWh, при количество от 41 556.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 809.60 MWh) е на цена от 276.92 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 271.31 лв. за MWh и количество от 3192.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 244.83 лв. за MWh ( 3312.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 353.13 лв. за 
MWh при количество от 3324.6 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 258.5 лв. за MWh при обем от 3292.3 MWh  по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 294.15 лв. за MWh (150.40 евро за MWh) за 22 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 23 февруари се понижава до 291.63 лв. за MWh ( спад с 0.9 %) по данни на БНЕБ или 
149.11 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 091.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 269.11 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     40,07%    2161.55 
Кондензационни ТЕЦ   34,36%    1853.29 
Топлофикационни ТЕЦ   6,40%    345.15 
Заводски ТЕЦ    2,12%    114.4 
ВЕЦ     0,18%    9.9 
Малки ВЕЦ    2,04%    110 
ВяЕЦ     1,20%    64.67 
ФЕЦ     13,24%    714.36 
Био ЕЦ      0,38%     20.49 
Товар на РБ         3895.59 
Интензитетът на СО2 е 411g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Незначително понижение на цените по европейските електроенергийни борси за 23 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 149,11 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 162,78 евро/мвтч за базова 
енергия 

https://ibex.bg/
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Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 149,11 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 23 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 156,63 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 141,59 евро/мвтч. Най-високата цена от 180,55 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
125,18 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 23 февруари ще бъде 162,78 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 133,04 гвтч. Максималната цена ще бъде 212,12 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 127,94 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 23 февруари е 149,02 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 156,55 евро/мвтч. Най-високата цена от 180,36 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч и тя ще бъде 125,15 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 85 487,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 23 февруари на Словашката енергийна борса е 149,14 евро/мвтч. Най-високата цена 
от 180,76 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 125,23 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 147,56 евро/мвтч. Най-високата цена от 178,73 
евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 124,89 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 23 февруари е 148,37 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
155,75 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 52 832,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 179,03 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 124,94 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 146,12 евро/мвтч на 23 февруари. Пиковата цена ще бъде 
151,99 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 479 704,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 178,08 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 124,78 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 23 февруари ще се продава за 156,37 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Фондовите пазари в Западна Европа се търгуваха на червено в сряда в очакване на протокола от заседанието на 
централната банка на САЩ 
С най-голям дневен спад затвори испанският IBEX 35, а с най-малко понижение завърши германският DAX 
Европейските борсови индекси се понижиха в сряда поради нарастващите опасения, че лихвите на най-големите 
централни банки в света ще бъдат повишени по-високо от очакваното. 
Фокусът на внимание на търговците е насочено към протокола от заседанието на Федералния резерв на САЩ (Фед) от 31 
януари - 1 февруари, който ще бъде публикуван в 21:00 часа българско време, след като затворят борсите в Западна Европа. 
Очаква се протоколът да потвърди намерението на Фед да продължи да повишава лихвите по-дълго от предварително 
планираното, отбелязва Trading Economics. 
Последната икономическа статистика на САЩ „оспори“ аргументите, че Фед може скоро да спре цикъла на повишаване на 
лихвите или да ги намали изцяло, каза Чък Камело, президент и главен изпълнителен директор на Essex Financial Services. 
„Струва ми се, че пазарът най-накрая стига до разбирането, че лихвите ще бъдат по-високи от очакваното и по-дълго от 
очакваното“, цитира „Блумбърг“ думите на експерта. 
Очаква се Европейската централна банка (ЕЦБ) да продължи бързото си затягане на политиката на фона на 
продължаващата висока инфлация и неочакваната икономическа гъвкавост. Пазарът очаква повишаване на лихвата по 
депозитите на ЕЦБ, която в момента е 2.5%, до 3.75% до септември, пише Financial Times. 
Статистиката за инфлацията в Германия, публикувана в сряда, показа забавяне на растежа на потребителските цени, 
хармонизиран със стандартите на ЕС, през януари до най-ниските от август 9.2% на годишна база от 9.6% през декември. В 
същото време на месечна база те се повишават с 0.5% след спад от 1.2% през декември. Инфлацията, изчислена според 
германските стандарти, през януари се е ускорила до 8.7% на годишна база от 8.6% месец по-рано. 
През януари 2023 г. потребителските цени в Италия са се повишили с 10% на годишна база, сочат окончателните данни на 
италианската статистическа агенция Istat. По-рано беше съобщено за увеличение на цените с 10.1%. Инфлацията се забави 
от 11.6% през декември. Повишението на потребителските цени спрямо предходния месец е в размер на 0.1%. Забавянето 
на инфлацията се дължи основно на динамиката на цените на енергията, отбелязва Istat. 
Индикаторите за бизнес доверието в Германия и Франция се повишиха през февруари, според данни, публикувани в сряда. 
Индексът на доверието на германските предприемачи в икономиката на страната, изчислен от Института за икономически 
изследвания Ifo, се повиши през февруари до осеммесечен връх от 91.1 пункта от 90.1 пункта през януари. 
Доверието на френския бизнес през февруари е нараснал до 104 пункта спрямо 103 през януари, за трети пореден месец. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.87%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше испанският IBEX 35 (-1.28%), следван от италианския FTSE MIB (-
1.09%), британския FTSE 100 (-0.99%), германския DAX (-0.81%) и френският CAC 40 (-0.07%). Следобед низходящият тренд 
се запази, но някои индекси възстановиха част от загубите до обед. 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От секторните индекси най-ниско завърши измерителят на акциите на минното дело, който се понижиха с 2.1%, а на 
банките - с 1.6%, докато секторният индекс на медийните акции поскъпна с 1.4 на сто. 
Цената на акциите на англо-австралийската минно-добивната компания Rio Tinto Plc, които се търгуват на борсата в 
Лондон, спаднаха с 2.2% до обед, след като стана ясно, че представения отчет е по-лош от пазарните прогнози. През 2022 
г. компанията е намалила нетната си печалба с 41% до 12.42 млрд. долара спрямо 21.09 млрд. долара година по-рано, 
според прессъобщение на компанията. Компанията обяви окончателен дивидент от 2.25 долара на акция, което доведе 
общото изплащане за годината до 4.92 на акция. В края на 2021 г. Rio Tinto плати най-високия дивидент в историята си – 
10.4 долара на акция. Следобед започна обратно движение и бяха изтрити част от загубите, а акциите затвориха със 
значително по-слабо понижение от 0.49%. 
Пазарната стойност на BHP Group се понижи с 2.73%. Вчера най-голямата минна компания в света съобщи, че е 
регистрирала 32% спад на нетния си доход през първата половина на годината, приключила през декември, поради по-
ниските цени на редица суровини, включително желязна руда. 
Книжата на германската Fresenius SE & Co., оперираща в сферата на здравеопазването, загубиха 4.37% от цената си и 
слязоха на дъното на Stoxx 600 Europe. Приходите на компанията през четвъртото тримесечие са се увеличили с 6.7% до 
10.64 млрд. евро, но нетната печалба е намаляла с повече от половината - до 255 млн. евро от 521 млн. евро година по-
рано. Fresenius обяви в сряда, че е назначен нов главен изпълнителен директор за своето подразделение Fresenius Kabi, 
което е специализирано в животоспасяващи лекарства, технологии за инфузия и трансфузия и клинично хранене. От 1 март 
новият шеф на Fresenius Kabi ще стане Пиерлуиджи Антонели. 
Сред губещите са и акциите на британската банка Lloyds Banking Group Plc, които се понижиха с 2.62%, въпреки че 
финансовата група е увеличила печалбата преди облагане с данъци през четвъртото тримесечие с 1.8 пъти до 1.76 
милиарда паунда (2.13 млрд. долара) спрямо 968 милиона паунда за същия период година по-рано. Lloyds обяви 
окончателен дивидент от 1.6 пенса на акция, което означава, че общото изплащане на дивиденти за изминалата година 
ще достигне до 2.4 пенса на акция, което е с 20% повече от 2021 година. 
Цената на акциите на френския гигант Danone се повишиха с 4.49%, след като компанията обяви, че продажбите през 
четвъртото тримесечие на 2022 г. са надскочили очакванията фона на по-високите цени на продуктите на марката и рязко 
нарастващите разходи за суровини и енергия, които все пак натежаха на годишния оперативен марж на френския 
производител на млечни изделия. Годишният ръст на продажбите е със 7.8 на сто за 2022 г., при прогноза за нарастване от 
7 до 8 на сто. Общата прогноза на Danone за настоящата година е в съответствие със средносрочната цел за ръст на 
продажбите от 3 до 5 на сто, и с умерено подобрение на оперативния марж на компанията. 
На върха на Stoxx Europe 600 се изкачиха акциите на британската Allfunds Group, които поскъпнаха със 17.25% след 
информация на „Блумбърг“, че Euronext проучва поглъщането на нидерландската инвестиционна компания. В 
съобщението се казва, че предложението за придобиване е за 5.5 милиарда евро (5.9 милиарда долара) в брой и акции. 
Потърсена за отговор Euronext потвърди, че е подала индикативна оферта на борда на Allfunds, но не съобщава повече 
подробности за офертата. 
Книжата на производителя на автомобили Stellantis поскъпнаха с 2.21%, след като обяви подобрение на приходите си през 
2022 г. и с рекордна нетна печалба, в сравнение с предходната година, като същевременно анонсира, че ще пристъпи към 
процедура за обратно изкупване на свои акции за 1.5 млрд. евро, , които трябва да бъдат изкупени до края на 2023 г. 
Според публикация на страницата на фондовата борса в Париж, където се търгуват акциите на компанията (след 
обединението на италианско-американския производител Fiat Chrysler Automobiles с френската PSA Groupe), 
постъпленията за изминалата година са нараснали с 18 на сто до 179.5 милиарда евро от 152.1 милиарда евро през 2021 
г., заради адекватно на пазара ценообразуване, благоприятен микс от предлагани модели и постъпления от положителни 
обменни курсове. Нетната печалба от продължаващи операции се е увеличила до 16.7 милиарда евро от 13.3 милиарда 
евро през миналата година. 
 
√ Какво да очакваме от различните валути спрямо еврото? 
Когато геополитическият риск намалява, а пазарният оптимизъм се увеличава, това означава по-нисък индекс на щатския 
долар и по-голям рисков апетит, което влияе благоприятно на валутите в Централна и Източна Европа. Най-забележителен 
е спадът на пазарната волатилност през последните седмици, който може и да се задържи според анализаторите на 
iBanFirst. Шансът ще бъде още по-голям ако световната икономика избегне рецесия. 
EUR/USD: Основната причина за скорошната слабост на еврото са технически фактори, а не макроикономиката и паричната 
политика. Основна фаза на консолидация за валутната двойка беше неизбежна след неспиращия ръст последвал дъното 
от 0.9800 през ноември. От iBanFirst споделят, че нива от 1,05-1,06 могат да бъдат интересен сигнал за покупка за валутната 
двойка с очаквано равнище на цената от 1,0950. За момента все още е рано валутата да премине психологическата граница 
от 1,10, но е много вероятно да приключи годината значително над нея, около 1,15 EUR/USD, допълват анализаторите.  
EUR/GBP: Анализаторите на iBanFirst споделят, че остават доста изненадани от изключителната устойчивост на британската 
лира. Представянето от началото на годината (YTD) на валутната двойка EUR/GBP е почти незначително (+0,30%). Те са 
скептични относно представянето на икономиката на Обединеното кралство през предстоящата година, но въпреки това 
вярват, че валутата може да бъде отделена от макроикономическата тенденция. Очакванията са, че по-високата цена на 
капитала ще бъде основен фактор за икономическата слабост. В Обединеното кралство през 2023 г. предстои да бъдат 
рефинансирани около 2 млн. ипотечни кредита. Фиксираният лихвен процент е средно около 2,5%, а новият лихвен 
процент за рефинансиране е около 6% - значително по-голяма част от разполагаемия доход ще бъде използван в 
изплащането на ипотеки за тези, които могат да си го позволят. Това всъщност е една от причините, поради които 
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Английската централна банка изпитва колебания. Според анализаторите, количественото облекчаване на паричната 
политика няма да изчезне, както и на много други места. Например в Хелзинки (Финландия) средната ипотека е около 
300% от нетния доход, докато лихвените проценти се повишават с от под 0% до над 3,5%. Това означава, че над 10% от 
разполагаемия доход се премахва от страната, което е значителна сума. В случая с Обединеното кралство, не трябва да 
забравяме и отрицателното структурно въздействие на Брекзит, което може да доведе до влошаване на ситуацията. Това 
обаче не означава непременно, че британската лира ще бъде в състояние на свободен спад през годината, споделят 
анализаторите на iBanFirst. Тяхната консервативна прогноза за валутната двойка EUR/GBP е на ниво от 0,90, като това не е 
толкова лошо предвид икономическия кошмар, пред който е изправено Обединеното кралство. 
EUR/CHF: Според iBanFirst швейцарският франк ще се представи по-добре от очакваното тази година, тъй като е по-
вероятно Швейцарската национална банка (SNB) да бъде по-агресивна от Европейската централна банка (ЕЦБ). ЕЦБ 
вероятно ще забави темпото на повишаване на лихвените проценти това лято, докато SNB ще продължи да повишава 
лихвите. Обикновено швейцарският франк се развива в зависимост с нежеланието за поемане на риск, но напоследък това 
не е така. Паричната политика със сигурност е основният двигател на еволюцията на валутата. Очакванията са валутната 
двойка EUR/CHF да достигне прага от 0,96 в средносрочен план. Ако политическият риск се увеличи, тъй като напрежението 
в Източна Европа е високо, това може да помогне на швейцарския франк. Въпреки това, анализаторите на iBanFirst вярват, 
че политическият риск няма да е от голямо значение за валутния пазар през 2023 г., което означава, че волатилността може 
да остане ограничена. 
EUR/CNH: Повечето китайски провинции обявиха цел за растеж до 2023 г. от 5% или повече. От iBanFirst споделят, че 
постигането на тази цел ще бъде предизвикателство, най-вече поради факта, че местните правителства все още изпитват 
фискални затруднения. Голямата вълна от падежи, слабостта на имотите и свързаните с ковид дългове ограничават 
способността им да харчат. Ето защо през 2023 г. инвестициите в инфраструктура ще се забавят. Очакванията са за 
допълнителни фискални и парични стимули, както и Китайската народна банка (PBoC) да намали лихвените проценти през 
второто тримесечие и властите да продължат стратегията си за слаба валута. Обезценяването на китайския юан остава 
един от най-добрите и по-ефективни начини за стимулиране на икономиката, особено в контекста на забавена световна 
търговия. Това е и причината анализаторите на iBanFirst да прогнозират, че курсът EUR/CNH ще продължи да се движи 
нагоре през по-голямата част от годината. 
EUR/HUF: Миналата седмица се наблюдаваше вълна от продажби в региона на Централна и Източна Европа (EUR/HUF 
надолу с 0,02% на седмична база), но възходящата тенденция се запазва за повечето валути от ЦИЕ. Това важи най-вече за 
унгарския форинт, споделят анализаторите на iBanFirst. Те очакват унгарската валута да се представи по-добре през 2023 
г. Благодарение на по-добрите отношения с Европейския съюз, липсата на тежка енергийна криза, високия базов лихвен 
процент в Унгария и подобрените рискови нагласи на световните финансови пазари. Унгария наскоро навлезе в техническа 
рецесия, подобно на Чешката република, но това не е притеснителен фактор, тъй като повечето инвеститори не обръщат 
внимание. Седмици наред унгарският форинт печели позиции спрямо еврото и долара. Според iBanFirst, очакваното ниво 
за EUR/HUF е 360,00 при спот курс от 382,00. Те споделят, че някои анализатори имат дори по-оптимистични нагласи по 
отношение на развитието на унгарския форинт (350,00 EUR/HUF). 
EUR/CZK: Инфлацията в Чешката република се забави през м. февруари (12,3% на годишна база спрямо предходните 
13,3%), което е положителна новина. Страната също е навлязла в техническа рецесия, но това няма особено значение за 
чешката крона, тъй като спадът на цените на природния газ и пазарните интервенции на Чешката Народна Банка (ЧНБ) са 
основните двигатели на валутата. Паричната политика вероятно няма да промени правилата на играта в краткосрочен и 
средносрочен план, тъй като очакванията са ЧНБ да запази лихвените проценти на ниво от 7% през по-голямата част от 
годината, споделят анализаторите на iBanFirst. Очаква се поскъпването на чешката крона да продължи, но да остане 
ограничено, тъй като EUR/CZK е една от най-слабо волатилните валутни двойки в региона на ЦИЕ и не се очаква промяна в 
близко бъдеще. 
EUR/PLN: Анализаторите на iBanFirst споделят, че в краткосрочен и средносрочен план слабото представяне на полската 
злота ще се запази такова (спад от 1,23% YTD спрямо еврото). Това може да се обясни най-вече с очакваното решение на 
Съда на Европейския съюз относно полските кредитополучатели с ипотечни кредити, деноминирани в швейцарски 
франкове. Преди повече от десетилетие хиляди полски потребители теглят ипотечни кредити в швейцарски франкове, за 
да се възползват от ниските лихвени проценти. Проблем няма, докато през 2015 г. Швейцарската национална банка не 
реши да премахне обвързването с еврото, което доведе до значително отслабване на полската злота спрямо швейцарската 
валута. Тогава притежателите на ипотечни кредити се сблъскват с рязко нарастващи вноски и започват да съдят банките. 
Миналата седмица генералният адвокат на Съда на ЕС излезе със становище  в полза на потребителите по този въпрос. В 
него беше посочено, че полските банки не могат да предявяват искове за допълнително възнаграждение от хиляди 
кредитополучатели с ипотечни договори, които са обявени за недействителни, тъй като съдържат неравноправни клаузи. 
Становището му обаче няма задължителен характер. Въпреки това, Съдът на ЕС обикновено се съобразява с него, когато 
взима своето окончателно решение. Очаква се това да стане преди прекъсването на работата на Съда през лятото. Ако 
Съдът на ЕС възприеме този подход, това може да доведе до загуби в размер на около 100 млрд. полски злоти според 
Полския орган за финансов надзор (това представлява около 50% от собствените средства на банковия сектор). Разходите 
биха могли да бъдат още по-високи, ако полските съдилища се произнесат в полза на потребителите в конкретни случаи. 
Вероятността за отрицателно окончателно решение за банковия сектор не е изненада. През последните няколко години 
полските банки са натрупали провизии в размер на 30 млрд., но това най-вероятно няма да бъде достатъчно. Полският 
банков сектор обикновено се счита за най-силния в региона на Централна и Източна Европа и ще може да преодолее това 
предизвикателство рано или късно. Междувременно това ще бъде нетен негатив за полската злота. Анализаторите на 
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iBanFirst прогнозират, че курсът EUR/PLN вероятно ще се стабилизира около 4,80 EUR/PLZ, но ако решението е отрицателно, 
кросът може лесно да скочи до прага от 5,00. 
EUR/RON: Румънската лея е една от най-стабилните валути в Централна и Източна Европа. Това беше така през изминалата 
година и вероятно ще се запази като тенденция през 2023 г. В началото на тази година значителното увеличение на 
румънските държавни облигации повиши ликвидността на пазара и така даде тласък на румънската лея (ръст от 0,42% 
YTD). Сега валутната двойка EUR/RON се колебае около 4,92. Анализаторите на iBanFirst не очакват скок над 4,95 в 
средносрочен план. Именно заради това е вероятно кросът да остане в тесен диапазон между 4,90 и 4,95 EUR/RON поне 
до лятото. 
 
√ Доклад: Американски LNG доставчици използват войната в Украйна, за да "заключат" дългосрочни газови договори с 
ЕС 
Цените вече се стабилизират, а доставките на синьо гориво по новите контракти ще започнат от 2026 година 
Американските петролни и газови компании настояват да решат краткосрочните проблеми с ограничените европейски 
доставки на газ, предизвикан от руската инвазия в Украйна, с дългосрочни договори за втечнен природен га. Това е 
записано в нов доклад, цитиран от британския вестник Guardian. Индустрията за изкопаеми горива в САЩ е сключила 45 
дългосрочни договора и разширения на договори от началото на войната, според проучване на Friends of the Earth, Public 
Citizen и BailoutWatch. Това е значително увеличение спрямо едва 14-те такива договора, подписани през 2021 г. 
Въпреки че нестабилността на цените на газа в Европа вече намалява, повечето от новите договори няма да доставят газ 
до 2026 г. или дори по-късно, след което ще блокират покупките за 20 или повече години напред. 
„LNG терминалите са изключително скъпи инвестиции за няколко десетилетия“, каза Лукас Рос, съавтор на доклада и 
програмен мениджър за Friends of the Earth. „За да може една банка или друг инвеститор да се чувства комфортно да 
напише чек за нещо подобно, те се нуждаят от пазарна сигурност. И начинът, по който се осигурява сигурност, е чрез 
дългосрочни договори. Но краткосрочната криза в доставките не трябва да се решава с дългосрочна инфраструктура.“ 
И тук идва въпросът за климата. Взети заедно, договорите за LNG за 2022 г. възлизат на общо 58,1 милиона метрични тона 
LNG всяка година – това е повече от половината газ, изгорен за готвене и отопление в домовете в САЩ през 2021 г. Тези 
договори представляват 351 милиона метрични тона емисии на въглероден диоксид годишно, еквивалентни на годишните 
емисии на 94 въглищни централи или една трета от всички домакинства в САЩ. 
„Колко от тези проекти са построени – и колко години на добив и емисии остават заключени чрез тях – е може би най-
неотложният въпрос за климатичната политика в САЩ днес“, смята Рос. 
Правителството на САЩ ускори процеса на издаване на разрешителни за няколко от предложените LNG терминали, много 
от които бяха в застой с години, преди да се случи руското нахлуване в Украйна. Един терминал, който Sempra Energy се 
опитва да построи в Порт Артур, Тексас, от 2019 г. например, обяви през януари 2023 г., че е осигурил договори, покриващи 
80% от продукцията му за следващите 20 години. А това проправи бързо пътя към строителството му. 
Реекспорт към Азия? 
Тъй като търсенето в Европа вече намалява и лидерите на ЕС се колебаят да подпишат дългосрочни газови сделки, които 
са в противоречие с ангажиментите на техните страни за климата, някои компании сега търсят да увеличат износа към 
азиатските пазари вместо това. 
„Тук има нещо като примамка и превключване“, каза Алън Зибел, изследователски директор на Public Citizen. „На 
обществеността беше казано, че тези терминали и този износ са в помощ на Европа, но в действителност по-голямата част 
от договорения обем все още отива в Азия.“ 
Петролните и газовите компании, които от години се опитват да изградят терминали за износ на тихоокеанското 
крайбрежие, за да достигнат по-лесно до клиенти в Азия, намериха дом в Мексико. Там се изграждат множество проекти, 
повечето от които все пак ще преминат през процедури за издаване на разрешения от САЩ, тъй като газът, който те ще 
изнасят, ще идва изключително от Северна Америка. 
Междувременно домакинствата в САЩ вече усещат скока на цените на Новия континент. „Точката на климата е, разбира 
се, решаваща и важна, но също така е в пряко противоречие с интересите на потребителите в САЩ“, смята Зибел. Неговият 
колега Тайсън Слокъм свидетелства по този въпрос пред Конгреса наскоро. „Износът на природен газ е пряко отговорен 
за това, че американците плащат по-високи цени за отопление и охлаждане на домовете си“, каза Слокъм. 
„Американските домакинства, производители на електроенергия и други потребители сега са принудени да се конкурират 
директно със своите колеги в Берлин и Пекин, което глобализира вътрешните референтни цени, излагайки американците 
на по-високи цени и повишена нестабилност. Спот референтните цени на природния газ на западното и източното 
крайбрежие на Съединените щати са по-високи от цените в Украйна, отбелязват анализаторите. 
 
√ Прогноза: Слънчевите електроцентрали в света през 2023 г. ще са с 53,5 % повече от миналата година 
 

https://foe.org/wp-content/uploads/2023/02/Liquified_Cash_Report_2023_v6.pdf
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В света през 2023 г. ще бъдат пуснати в експлоатация слънчеви електроцентрали с обща мощност от 351 ГВт, прогнозира 
азиатската компания за проучвания TrendForce. Това е с 53,5 % повече от миналата година, през която, според данните 
ръстът на инсталирания капацитет за слънчево производство ще достигне рекордните 228,5 ГВт. 
Бурният ръст се обяснява със забавянето на търсенето поради проблеми с доставките, причинени от пандемията, както и 
с високите цени на слънчевите модули. През тази година цените се върнаха към обичайния диапазон по цялата верига на 
доставки, заради същественото нарастване на общите мощности за производство на полисилиций. Поради това 
компанията очаква, че глобалното търсене на фотоволтаични системи ще нарасне значително. 
В същото време обаче съществуват потенциални фактори, които може да повлияят негативно на пазара. Така например, 
както и преди съществуват опасения по повод сериозно забавяне на темповете на ръст на световната икономика. Освен 
това проблем за много страни остава високата инфлация. 
Според анализа на TrendForce на световния пазар през 2023 г. традиционното лидерство ще се пада на Азиатско-
Тихоокеанския регион. След него се нареждат Европа, Америка и Близкия Изток. 
Според прогнозата, в Азиатско-Тихоокеанския регион ще бъдат добавени 202,5 ГВт нови слънчеви мощности, което е с 55,4 
% повече от 2022 г. Най-високите темпове в този регион се очакват в Китай, Малайзия, Филипините. Според официалните 
данни, Китай планира изграждане на около 100 ГВт слънчев капацитет, докато от TrendForce изчисляват, че той може да е 
до 148,9 ГВт, увеличавайки се със 73,5 % в сравнение с миналата година. Очакването за Индия е да добави още 17,2 ГВт. 
Според прогнозата, в Европа през 2023 г. ще бъдат изградени 68,6 ГВт, което е с 39,7 % повече в годишно изражение. Най-
големи ще останат пазарите на Германия, Испания и Нидерландия. 
В Северна и Южна Америка като цяло ще бъдат построени 64,6 ГВт нови фотоволтаични електроцентрали, очакват от 
TrendForce. Най-големи ще са пазарите на САЩ с 40,5 ГВт и Бразилия с 14,2 ГВт. 
Близкият Изток и Африка, които притежават прекрасен потенциал започват едва сега да атакуват пазара. Прогнозата е, че 
в двата региона взети общо ще бъдат добавени 14,9 ГВт нови слънчеви мощности.    
 
Мениджър нюз 
 
√ Домбровскис: 1 януари 2025 г. е възможна дата за присъединяването на България към еврозоната 
1 януари 2025 г. е възможна дата за присъединяването на България към еврозоната. Това заяви в ефира на Нова 
телевизия изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия по икономическите въпроси Валдис 
Домбровскис, който е на посещение в България. 
Той обясни, че държавите се присъединяват обичайно от 1 януари, защото това е по-полезно за практическите цели. 
Домбровскис обаче подчерта, че трябва да бъдат изпълнени критериите от Маастрихт, включително и тези от европейския 
механизъм. 
По думите му, в момента основната спънка пред страната ни, за присъединяване към еврозоната от 2024 г., е 
инфлацията. „Тя подлежи на оценка на експертите от ЕК. Тази оценката показва, че критерият за инфлацията няма да може 
да бъде покрит, затова трябва да отложите”, заяви Домбровскис. 
Запитан за четирите закона, които не бяха приети от 48-ото НС, Домбровскис отново каза, че основното е високата 
инфлация, а законите се отнасят за периода след европейския валутен механизъм. „Това са закони, които трябва да бъдат 
гласувани, защото това също ще бъде оценено. Но като срокове е възможно тези закони да се приемат за няколко месеца. 
Докато инфлацията изисква повече усилия”, каза Домбровскис. 
Той коментира и страховете у нас. „Присъединяването към еврото определено носи сериозни ползи, включително повече 
финансова стабилност, по-ниски трансакционни разходи и прозрачност за предприятията. Това са все ползи, които 
способства за икономическото развитие на страната. Това сме го видели в страните с по-нисък БВП на глава от 
населението”, каза Домбровскис.  
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Според него не е притеснително отлагането. „Наистина понякога европейския валутен механизъм се нарича „чакалня”. 
Както казах, важното е да не се отклоняваме от пътя заради това закъснение. Някои страни са чакали много по-дълго в 
т.нар. „чакалня”. Като например Латвия и Литва. Те бяха 8-9 години в тази чакалня, за да могат да се присъединят. Мисля, 
че разумното време за изчакване на България ще бъде по-кратко”, каза Домбровскис. 
„На първо място, всички знаем глобалния икономически конфликт, руската агресия срещу Украйна доведе до нарастване 
на енергийните цени, особено в ЕС, икономическите нарушения се усещат по-силно в Източна Европа. Инфлацията в 
България съществено надвишава критериите от Маастрихт, но пак е по-малка от централноевропейските страни като 
Полша, Унгария и Чехия. В Балтийските държави също този глобален икономически ефект задълбочава проблемите”, каза 
Домбровскис. Той обясни, че България в никакъв случай не е страната с най-висока инфлация в Източна Европа. 
„На първо място трябва  да се укротят енергийните цени, тъй като основният двигател на инфлацията в България и Европа, 
са енергийните цени. Има интервенции на пазара, включително за природния газ, подготвя се структурна реформа за 
енергийния пазар. Това е един начин да се укроти инфлацията, като се насочим към нейните корени”, каза Домбровскис.  
„На второ място са мерките за подпомагане на икономиката. Важна е паричната политика. По нея също се работи за 
намаляване на инфлацията. Това не трябва да опорочава другите елементи на фискалната политика. Затова мерките трябва 
да са временни или целенасочени”, смята изпълнителният зам.-председател на ЕК.  
Той беше помолен и за коментар по темата със санкциите „Магнитски”. „Да, бих казал по отношение на защитата на 
финансовите интереси - това не е на първо място въпрос на санкции, а на първо място, наред с другото, рамката за борба 
с изпирането на пари, избягването или укриването на данъците. В случая с България все още трябва да се приемат някои 
важни закони за борбата с изпирането на пари. Както знаете, санкциите по закона „Магнтиски”, са санкции, наложени от 
САЩ. Когато обсъждаме ситуация в ЕС, ние имаме собствен санкционен списък, насочен към определени лица. Що се 
отнася до националното законодателство, той трябва да се прилага правилно”, каза Домбровскис.  
Европа трябва да продължи да оказва необходимата подкрепа на Украйна - политическа, военна, финансова. И продължим 
да санкционираме Русия, смята още Домбровскис. 
„Една година по-късно е важно да поддържаме курса, да сме обединен ЕС, да подкрепя Украйна, за да се брани и защитава 
своята територия. Както знаете, Русия с нейните империалистични планове да завладява други страни, трябва да бъде 
спряна. Мисля, че имаме добро сътрудничество с българските власти, конструктивно. Знаем, че Русия извърши една 
брутална и незаконна агресия. Русия трябва да бъде спряна, така че трябва да подкрепяме Украйна до победа. Ако Русия 
не бъде спряна, тя ще продължи своята империалистична инвазия. Затова трябва да бъде спряна по-скоро”, каза 
Домбровскис. 
По време на визитата си в България Домбровскис ще разговоря с президента Румен Радев, а след това и със служебния 
премиер Гълъб Донев. 
 
√ Цените на петрола се повишиха след вчерашния рязък спад 
Цените на петрола са повишиха в ранната търговия в четвъртък, след като предишната сесия сортът Брент отчете най-
голямата си еднодневна загуба от седем седмици, докато пазарните играчи преоценяват позициите си на фона на 
протоколите от последното заседание на Федералния резерв на САЩ, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 0 ,24 долара, или 0,30%, до 80,84 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,22 долара, или 0,30%, до 74,17 долара за барел. И двата 
бенчмарка паднаха с повече от 2 долара предходния ден поради очакванията за по-агресивни увеличения на лихвените 
проценти. 
Протоколите от последното заседание на Федералния резерв на САЩ, които бяха публикувани в сряда, показаха, че 
мнозинството от служители на централната банка са съгласни с мнението, че рисковете от висока инфлация остават ключов 
фактор, оформящ паричната политика, и гарантират удължаване на цикъла на повишаването на лихвените проценти, 
докато тя бъде овладяна. 
Членовете на Фед също така застават зад позицията, че преминаването към повишения на лихвите с по-малък размер ще 
им помогне да калибрират паричната политика по-точно на база входящите данни. 
Цените на петрола получиха известна подкрепа от информацията, че Русия планира да намали износа на петрол от своите 
западни пристанища с до 25% през март спрямо февруари, надхвърляйки обявените съкращения на производството от 500 
хил. барела на ден. 
Повишението на цените на петрола обаче беше ограничено от признаци за по-нататъшно увеличаване на запасите в САЩ. 
Запасите от суров петрол и горива в САЩ са се увеличили с 9,9 милиона барела миналата седмица, според пазарни 
източници, цитиращи данни на Американския петролен институт. 
Запасите от петрол в САЩ нарастват всяка седмица от средата на декември насам, подклаждайки притесненията на 
инвеститорите относно търсенето. 
Проучване на Ройтерс залагаше на увеличение на запасите от суров петрол с 2,1 милиона барела миналата седмица. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Една година война през погледа на дипломата; Гост: Посланикът на Украйна в България Виталий Москаленко с 
равносметка на мандата си в България. 

- Възможни коалиции и червени линии преди изборите; Гост: Виолета Комитова от "Български възход". 
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- Върна ли се интригата за първото място на предсрочния вот и връща ли се интересът на избирателите; Гости: 
Социолозите Евелина Славкова и Първан Симеонов. 

- Ще имаме ли готови медицински екипи за действие след пристигането на първите медицинските хеликоптери; 
Гост: Проф. Николай Младенов за обучението на спешните медици. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Сравняваве млечните продукти - какво ще открием. 
- Правителствиният авиоотряд ще изпълнява и спешни медицински задачи. 
- Защо поискаха 60 лв. за преглед на дете в спешен кабинет. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ексклузивно: Заместник-председателят на Европейската комисия с ресор икономика Валдис Домбровскис. Кога 

България ще е готова да приеме еврото и ще направи ли Брюксел изключение за влизането ни в еврозоната. 
- Кога ще имаме медицински хеликоптер у нас и какви ще са условията, за да ни бъде оказана помощ по въздуха. 
- Живот на кредит. Защо все повече българи теглят заем, за да покриват текущите си сметки? За ефектите на 

инфлацията върху доходите ни - в „На твоя страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 21.02. за политиците ни: Путин, ЦИК и смяната на пола. У нас: жега и евтино мляко за кратко 
в. Труд - Войната за млякото 
в. Телеграф - Топлофикация погна 2000 длъжници 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Тайна колко що гласуват на машини, ако ЦИК не поправи онова си решение 
в. 24 часа - Млякото вкисна "Ел Би Булгарикум" - свалиха шефа й, купувал го скъпо, но с ниско качество 
в. Труд - ЦИК чака съдът да оправи бъркотията с бюлетините 
в. Труд - Скок на делата за каналджийство 
в. Телеграф - Риск да останем и без заместващи самолети 
в. Телеграф - Гастарбайтерите пращат по €100 млн. на месец 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Главен инспектор Златка Падинкова началник на сектор "Измами" в Главна дирекция "Национална полиция": 
Лъжат в интернет, като пускат обяви за евтини стоки. Платите ли - изчезват 
в. Труд - Росица Кирова от ГЕРБ, зам.-председател на Регионалната комисия в 48-oтo НС: Министър Шишков бърка 
милиметрите със сантиметри 
в. Телеграф - Владимир Чуков, арабист: Трябва да се борим с мигрантската криза по гръцки модел 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ако наказанието за каналджиите започва от 5, не от 1 г. затвор, няма да се измъкват 
в. Труд – Три добри и една лоша новина от правосъдната система 
в. Телеграф - Дела, дела и пак дела. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11:00 часа, Централен военен клуб, държавният глава Румен Радев ще участва в церемонията по награждаване 
на победителите в Националния конкурс "Пожарникар на годината" за 2022 година. Събитието е под патронажа 
на президента. 

- От 14.00 часа държавният глава ще проведе среща на "Дондуков" 2 с изпълнителния заместник-председател на 
Европейската комисия Валдис Домбровскис. 

- В Министерския съвет министър-председателят Гълъб Донев ще се срещне с изпълнителния заместник-
председател на Европейската комисия с ресор "Икономика в интерес на хората" Валдис Домбровскис. 

- От 10.00 часа в аула "Максима" на церемония в Университетът за национално и световно стопанство Валдис 
Домбровскис ще бъде удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза на УНСС". 

- От 16.30 часа президентът ще участва в церемонията по награждаване на победителите в конкурса на Българската 
асоциация по информационни технологии (БАИТ) за 2022 г. 

- От 11.00 часа в Централния военен клуб в столицата ще се проведе церемонията "Пожарникар на годината - 2022 
г." 

- От 14:00 часа в зала "Марица" в Конферентен център "Тракия" вицепремиерът и министър на труда и социалната 
политика Лазар Лазаров ще участва в церемонията по награждаването на победителите в XIII-то издание на 
конкурса "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа", организиран от Фондация "Център 
за безопасност и здраве при работа" с подкрепата на ИА "Главна инспекция по труда". 

- От 14.00 часа ще се проведе редовният брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с предстоящите 
избори за народни представители, насрочени за 2 април 2023 г. 

- От 18:00 часа общински съветници от БСП ще подкрепят граждански протест срещу презастрояването в квартал 
"Обеля"-1. 

- От 13:00 ч. в БТА ще се проведе пресконференция на инициативния комитет за провеждане на Референдум за 
запазване на българския лев. 
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- От 16:15 ч. в зала "Проф. Марин Дринов" на Българска академия на науките - представяне на книгата "Академик 
Благовест Сендов през погледа на приятели и колеги от България и света". 

- От 11.00 часа в хотел "Маринела", зала "Киото" ще се проведе международен форум "Заедно в борбата с 
кибертормоза на деца". На него ще присъстват висши представители на МВР, Агенция по защита на детето в 
киберпространството - Израел, Министерство на образованието, Държавната агенция за закрила на детето, висши 
учебни заведения, директори на училища, училищни педагози, представители на обществени организации, 
международни експерти. 

- От 16:30 ч. ЛЕВИЦАТА! ще представи състава на Обществения съвет на лявата формация, председателстван от 
столетника Анжел Вагенщайн (101 години). 

- Събитието ще се проведе в централата на ПП АБВ на ул. "Врабча" в София. 
*** 
София/Белград. 

- Министърът на туризма д-р Илин Димитров ще бъде на работно посещение в Сърбия. 
*** 
Бургас. 

- От 17.00 до 19.00 часа в Hashtag studio в ще се проведе благотворителната акция за пеликаните, организирана от 
Българска фондация "Биоразнообразие". 

*** 
Видин. 

- От 15:00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе среща с представители на Висшето строително училище 
"Любен Каравелов", град София. 

*** 
Добрич. 

- В 10:00 ч. в Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания "Палитра" организират 
Мартенска работилница с участници от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Организатор е 
Младежки център - Добрич. 

- В 14:00 ч. в Народно читалище "Пробуда - 1939 г." ще се проведе среща разговор "С Левски в сърцето!" с гост 
Цветан Сашев, уредник в отдел "Нова и най-нова история" в Регионален исторически музей - Добрич. 

*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе редовно заседание на ОбС - Кюстендил. 
*** 
Смолян. 

- От 13:00 часа в Заседателната зала на Община Смолян ще се проведе заседание на Общински съвет - Смолян. 
*** 
Стара Загора. 

- От 17:00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще бъде представена книгата "Как Ротари се завърна в движение в 
България" на инж. Цвятко Кадийски и презентация на филма "Исторически преглед на ротарианското движение в 
България". Организатори Ротари клуб Стара Загора и Ротари клуб - Берое. 

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

