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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ и «Демократична България» се обединиха за влизане на страната ни в еврозоната от 1 юли 2024 г. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Демократична България (ДБ) се обединиха около мнението, че 
страната ни трябва да направи всичко възможно за влизане в Еврозоната от 1 юли 2024 г. За целта първата работа на 
следващия парламент задължително трябва да е приемането на четирите законопроекта. Това са промените в Закона за 
БНБ, Кодекса за застраховането, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Търговския закон. И двете страни изразиха 
мнение, че България може единствено да загуби при забавяне. 
„За АИКБ е от съществено значение максимално бързото приемане на страната ни в Еврозоната, Шенген и Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие. Надяваме се, че следващото Народно събрание ще направи необходимото и 
ще постави основен фокус върху приемането на четирите законопроекта. Не трябва да се подценява и критерия за 
инфлация, която рискуваме вместо да се намали, да се увеличи ако своевременно не се продължи програмата за 
компенсиране на високите цени на електроенергията, която изтича в края на март. Ако искаме да държим инфлацията 
ниска, предприятията имат нужда от предвидими и конкурентни цени на електроенергия“, заяви председателят на УС на 
АИКБ Васил Велев. 
Приемането на страната ни в Шенген също беше посочено като ключово. Представителите на Демократична България 
обявиха, че целта пред държавата ни трябва да е октомври т.г. Те споделиха, че загубите и пропуснатите ползи за 
икономиката ни от това възлиза на над 500 млн. лв. годишно. 
Основен акцент по време на срещата беше поставен и върху приемането на 17-те законопроекта, необходими за 
изпълнението на националния План за възстановяване и устойчивост. Без тях страната ни рискува да не получи следващите 
три транша от безвъзмездни средства по него. 
По време на срещата единодушно беше заявено, че в приемането на Бюджет 2023 трябва да бъде заложен максимален 
дефицит от 3%. По думите на Мартин Димитров от Демократична България данъчните ставки не трябва да бъдат 
увеличавани, но трябва да се положат допълнителни усилия за повишаване на събираемостта им. 
Участие в срещата от страна на АИКБ взеха председателят на УС Васил Велев, членът на УС Марияна Итева и 
изпълнителният директор Добрин Иванов, а Демократична България се представляваше от Мартин Димитров, Владислав 
Панев и Бойко Димитров. 
 
√ АОБР сезира с писмо еврокомисаря Никола Шмит във връзка с определянето на МРЗ 
Работодателските организации сезираха с писмо еврокомисаря по работни места и социални въпроси Никола 
Шмит за решението на Народното събрание от 10 февруари т.г. за промени в Кодекса на труда, с които се предвижда 
Министерският съвет да определя минималната работна заплата за страната ежегодно в размер на 50 на сто от 
средната брутна работна заплата. Според работодателските организации, това решение нарушава правото на 
Европейския съюз. 
Писмото е подписано от председателите на национално представителните работодателски организации Асоциация 
на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. 
Вижте по-долу пълния му текст. 
 
ДО 
Г-Н НИКОЛА ШМИТ, 
ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНИ ПРАВА 
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 
1049 Брюксел, Белгия 
CAB-SCHMIT-ARCHIVES@ec.europa.eu 
ОТНОСНО:   Възможно нарушение на правото на Европейския съюз 
УВАЖАЕМИ КОМИСАР ШМИТ, 
В светлината на публикуваното на 25 януари 2023 г. Съобщение на Комисията за укрепване  на социалния диалог в 
Европейския съюз (СОМ 25.01.2023) 40 final) и проекта на Препоръка на Съвета за укрепване на социалния диалог в 
Европейския съюз (COM(2023) 38 final), като работодателски организации, признати за представителните на национално 
равнище в Република България, изразяваме сериозна тревога от последните изменения в националното трудово 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/NICOLAS-SCHMIT-BG.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schmit_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schmit_en
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законодателство, които са в противоречие на Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския Парламент и на Съвета от 19 
октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз (Директивата). 
На 01 февруари 2023 г., Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса 
на труда (КТ), с който предвиди Министерския съвет да определя минималната работна заплата за страната ежегодно в 
срок до 1 септември на текущата година, „в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, 
който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.“ 
Определената по този начин минимална работна заплата за страната не може да е по-ниска от определената за 
предходната година (чл. 244 КТ). 
Законът е обнародван в Държавен вестник бр. 14 от 10 февруари 2023 г. 
Позицията на работодателските организации, изразени в Анализ на актуалното състояние на работните заплати в България 
– изводи и препоръки“ на Икономическия и социален съвет[1], становища в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, писмени становища до Народното събрание, беше изцяло неглижирана от Народното събрание. Не беше 
отчетен е факта, че по съвместно искане на социалните партньори в Министерството на труда и социалната политика се 
сформира работна група, с предмет на работа именно прилагане на Директивата. 
Приетият законопроект подменя целите и духа на директивата и международните стандарти в областта, подкопава и 
обезсмисля социалния диалог в областта на договарянето на минималната работна заплата и ерозира ролята на 
социалните партньори по ключов за тях въпрос. 
По наше мнение, новият текст на чл. 244 КТ противоречи на изискванията на Директивата, тъй като: 
(1) установената в КТ процедура за определяне и актуализиране на законоустановената минимална работна заплата за 
страната не се основава на национални критерии, отчитащи елементите, посочени в съображение (28) чл. 5, пар. 2 на 
Директивата; Не е отчетено и въздействието върху МСП, съобразно съображение 39, изискващо държавите-членки да 
избягват налагането на ненужни финансови ограничения, „особено, ако те пречат за създаването и развитието на МСП“. 
За да се постигне това, държавите членки се насърчават да оценят въздействието на своите мерки за транспониране върху 
МСП, за да гарантират, че те не са непропорционално засегнати. 
В мотивите на приетия законопроект изрично е записано, че се предлага „обвързване на размера на минималната работна 
заплата с референтните стойности по Директивата за адекватните минимални работни заплати на Европейския съюз. 
Според вносителите „за целите на оценката на адекватността на минималните заплати директивата предлага държавите-
членки да използват референтни стойности от 50 или 60 % от средната брутна работна заплата“. Сочи се също, че е 
предвиден двугодишен срок за транспониране на директивата в националното законодателство, но предвид растящите 
цени и инфлацията е необходимо по-бързото прилагане на директивата и според вносителите няма никакво основание 
за изчакване на срока за транспониране, особено в частта й за минималната работна заплата. 
(2) с приетия механизъм напълно се обезсмисля ролята на социалните партньори по смисъла на съображения (6), (26) чл. 
7 на Директивата, а именно: 

▪ избор и прилагане на критериите за определяне на равнището на законоустановената минимална работна 
заплата; 

▪ избор и прилагане на ориентировъчните референтни стойности, посочени в член 5, параграф 4 на 
Директивата, за оценка на адекватността на законоустановените минимални работни заплати; 

▪ актуализациите на законоустановените минимални работни заплати; 
С приетия текст се определя резултата от прилагане на потенциални социално-икономически критерии, което напълно 
обезсмисля тяхното обсъждане. Използва се само една от многото примерни референтни стойности, препоръчани от 
Директивата, при това неправилно. Сравнява се  минимална заплата с брутна средна заплата, а не нетна с нетна или 
брутна с брутна. Това за България е в най-голяма степен неадекватно, т.к. с страната ни още съществува остатъка от 
плановата държавна икономика, административно въведени задължителни начисления за прослужено време, които в 
другите страни се определят с вътрешните политики за заплатите в предприятията, в съответствие с техните възможности. 
Тревожен сигнал представляват и друга част от мотивите на приетият законопроект, а именно, че Директивата изисква 
държавите-членки да изготвят национални планове за действие на покритието на работната сила с колективно договаряне, 
ако то е под 80 %. Според вносителите, „в България колективното трудово договаряне е значително под 80 %, което 
означава, че трябва да се търсят начини (вкл. и законови) да се увеличи обхватът му“. Доколкото обсъжданият 
законопроект беше приет в последния работен ден на 48 то Народно събрание, имаме сериозни опасения, че при 
сформиране на новото Народно събрание е възможно да бъдат внесени законодателни предложения, които отново да 
елиминират основни принципи на социалния диалог. 
УВАЖАЕМИ КОМИСАР ШМИТ, 
Вярваме, че с приетата законодателна промяна се нарушава принципът на непосредствена приложимост на правото на 
ЕС, който определя автоматичното превръщане на нормите на Правото на ЕС след влизането им в сила в действащо право, 
спрямо всички субекти на това право. Въпросът за прилагане на принципа за непосредствена приложимост на 
директивите е изяснен в делото C-129/96 Inter-Environment Wallonie[2], като впоследствие в потвърден и в редица други 
решение на Съда[3] . Заключението на съда е че докато тече срокът за прилагане на директива, държавите-членки трябва 
да се въздържат да приемат разпоредби, които могат да застрашат значително постигането на предписания от 
директивата резултат. 
Обръщаме се към Вас с настоятелна молба службите на Европейската комисия да инициират разговори с представители 
на българската държава, в които да бъдат разяснени целите и духа на Директивата 2022/2041 за адекватни минимални 
работни заплати в Европейския съюз. 

https://bica-bg.org/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/#_ftn1
https://bica-bg.org/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/#_ftn2
https://bica-bg.org/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/#_ftn3
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Долуподписаните организации на работодателите ще депозираме жалба по надлежния ред относно нарушение на 
правото на ЕС от страна на държава членка, като силно се надяваме Комисията да предприеме официални действия, 
насочени към привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на ЕС. 
Приложения: 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 48-254-01-27/21.10.2022 
2. Извлечение от бр. 14 на Държавен вестник. 

С УВАЖЕНИЕ, 
Васил Велев, Председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Добри Митрев, Председател на УС на Българската стопанска камара 
Цветан Симеонов, Председател на УС на Българската търговско-промишлена палата 
Кирил Домусчиев, Председател на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 

 
[1] Анализът е разработен по възлагане на Министерския съвет и съдържа самостоятелен раздел, излагащ виждането на 
социалните партньори за прилагането на Директивата в България. Документът е наличен тук: https://esc.bg/wp-
content/uploads/2022/11/ESC_4_027_2022.pdf 
[2] C-129/96 Inter-Environnement Wallonie ASBL vs Région wallonne 
[3] Решение по дело C-491/01; Решение по дело C-212/04; Решение по дело C-422/05 
 
БТА 
 
√ АИКБ и "Демократична България" се обединиха за влизане на България в еврозоната от 1 юли 2024 г. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и "Демократична България" (ДБ) се обединиха около мнението, 
че страната ни трябва да направи всичко възможно за влизане в Еврозоната от 1 юли 2024 г. За целта първата работа на 
следващия парламент задължително трябва да е приемането на четирите законопроекта. Това са промените в Закона за 
БНБ, Кодекса за застраховането, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Търговския закон. 
И двете страни изразиха мнение, че България може единствено да загуби при забавяне, съобщиха от Асоциацията.   
"За АИКБ е от съществено значение максимално бързото приемане на страната ни в еврозоната, Шенген и Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие. Надяваме се, че следващото Народно събрание ще направи необходимото и 
ще постави основен фокус върху приемането на четирите законопроекта. Не трябва да се подценява и критерия за 
инфлация, която рискуваме вместо да се намали, да се увеличи, ако своевременно не се продължи програмата за 
компенсиране на високите цени на електроенергията, която изтича в края на март. Ако искаме да държим инфлацията 
ниска, предприятията имат нужда от предвидими и конкурентни цени на електроенергия", заяви председателят на 
Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
Приемането на страната ни в Шенген също беше посочено като ключово. Представителите на "Демократична България" 
обявиха, че целта пред държавата ни трябва да е октомври тази година. Те споделиха, че загубите и пропуснатите ползи 
за икономиката ни от това възлизат на над 500 млн. лв. годишно.  
Основен акцент по време на срещата беше поставен и върху приемането на 17-те законопроекта, необходими за 
изпълнението на националния План за възстановяване и устойчивост. Без тях страната ни рискува да не получи следващите 
три транша от безвъзмездни средства по него. 
По време на срещата единодушно беше заявено, че в приемането на Бюджет 2023 трябва да бъде заложен максимален 
дефицит от 3 процента. По думите на Мартин Димитров от "Демократична България" данъчните ставки не трябва да бъдат 
увеличавани, но трябва да се положат допълнителни усилия за повишаване на събираемостта им. 
Участие в срещата от страна на АИКБ взеха председателя на УС Васил Велев, членът на УС Марияна Итева и изпълнителният 
директор Добрин Иванов, а "Демократична България" се представляваше от Мартин Димитров, Владислав Панев и Бойко 
Димитров. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ и Демократична България настояват за влизане в еврозоната от 1 юли 2024 г.  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Демократична България (ДБ) се обединиха около мнението, 
че страната ни трябва да направи всичко възможно за влизане в Еврозоната от 1 юли 2024 г. Това съобщиха от АИКБ. 
Те посочват, че за целта първата задача на следващия парламент трябва да е приемането на четирите законопроекта - 
Закона за БНБ, Кодекса за застраховането, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Търговския закон. И двете страни 
изразиха мнение, че България може единствено да загуби при забавяне. 
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че за организацията е от съществено значение максимално бързото приемане 
на страната ни в Еврозоната, Шенген и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По думите му не трябва 
да се подценява и критерия за инфлация, която рискуваме вместо да се намали, да се увеличи, ако своевременно не се 
продължи програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията. 
Представители на ДБ посочиха, че приемането на страната ни в Шенген също беше посочено като ключово, като уточниха, 
че трябва това да се случи през октомври. Те изтъкнаха, че загубите и пропуснатите ползи за икономиката ни от това 
възлизат на над 500 млн. лв. годишно. 

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164359
https://bica-bg.org/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/#_ftnref1
https://esc.bg/wp-content/uploads/2022/11/ESC_4_027_2022.pdf
https://esc.bg/wp-content/uploads/2022/11/ESC_4_027_2022.pdf
https://bica-bg.org/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/#_ftnref2
https://bica-bg.org/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/#_ftnref3
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Основен акцент по време на срещата беше поставен и върху приемането на 17-те законопроекта, необходими за 
изпълнението на националния План за възстановяване и устойчивост. Без тях страната ни рискува да не получи следващите 
три транша от безвъзмездни средства по него. 
По време на срещата единодушно беше заявено, че в приемането на Бюджет 2023 трябва да бъде заложен максимален 
дефицит от 3%. Според Мартин Димитров от Демократична България данъчните ставки не трябва да бъдат увеличавани, 
но трябва да се положат допълнителни усилия за повишаване на събираемостта им. 
Припомняме, че по-рано този месец министърът на финансите Росица Велкова обяви, че България няма да подаве искане 
за конвергентен доклад и че това отлага влизането в еврозона от 1 януари 2024 г. Няколко дни по-късно тя посочи, че 
страната ни може да се опита да приеме еврото от 1 юли 2024 г. 
Президентът Румен Радев също критикува пропуснатата възможност за присъединяване към клуба на богатите, като заяви, 
че някои политици се опитват да вкарат България в еврозоната през задния вход. 
Заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис, който е на визита у нас посочи, че страната ни не е изпълнила част 
от Маастрихтските критерии, като посочи инфлацията като най-големия проблем. По думите му реалисстичната дата за 
присъединяване на еврозоната е 2025 г., тъй като няма практика това да се случва в средата на годината. 
 
Sofia24 
 
√ АИКБ и ДБ се обединиха за влизане на страната ни в Еврозоната 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Демократична България (ДБ) се обединиха около мнението, 
че страната ни трябва да направи всичко възможно за влизане в Еврозоната от 1 юли 2024 г. За целта първата работа на 
следващия парламент задължително трябва да е приемането на четирите законопроекта. Това са промените в Закона за 
БНБ, Кодекса за застраховането, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Търговския закон. И двете страни изразиха 
мнение, че България може единствено да загуби при забавяне.  
"За АИКБ е от съществено значение максимално бързото приемане на страната ни в Еврозоната, Шенген и Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие. Надяваме се, че следващото Народно събрание ще направи необходимото и 
ще постави основен фокус върху приемането на четирите законопроекта. Не трябва да се подценява и критерия за 
инфлация, която рискуваме вместо да се намали, да се увеличи, ако своевременно не се продължи програмата за 
компенсиране на високите цени на електроенергията, която изтича в края на март. Ако искаме да държим инфлацията 
ниска, предприятията имат нужда от предвидими и конкурентни цени на електроенергия“, заяви председателят на УС на 
АИКБ Васил Велев. 
Приемането на страната ни в Шенген също беше посочено като ключово. Представителите на Демократична България 
обявиха, че целта пред държавата ни трябва да е октомври т.г. Те споделиха, че загубите и пропуснатите ползи за 
икономиката ни от това възлизат на над 500 млн. лв. годишно. 
Основен акцент по време на срещата беше поставен и върху приемането на 17-те законопроекта, необходими за 
изпълнението на националния План за възстановяване и устойчивост. Без тях страната ни рискува да не получи следващите 
три транша от безвъзмездни средства по него. 
По време на срещата единодушно беше заявено, че в приемането на Бюджет 2023 трябва да бъде заложен максимален 
дефицит от 3%. По думите на Мартин Димитров от Демократична България данъчните ставки не трябва да бъдат 
увеличавани, но трябва да се положат допълнителни усилия за повишаване на събираемостта им. 
Участие в срещата от страна на АИКБ взеха председателя на УС Васил Велев, членът на УС Марияна Итева и изпълнителният 
директор Добрин Иванов, а Демократична България се представляваше от Мартин Димитров, Владислав Панев и Бойко 
Димитров. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът ни атакува в Брюксел механизма за минималната заплата 
Четирите големи работодателски организации (АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП) изпратиха писмо до еврокомисаря по работните 
места и социалните права Никола Шмит по повод промените у нас на Ковекса на труда, с които се въвежда механизъм за 
определяна не минималната работна заплата. 
Припомняме, с промените Министерският ще определя минималната работна заплата за страната ежегодно в срок до 1 
септември на текущата година, „в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който 
включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.“ 
„Приетият законопроект подменя целите и духа на директивата (Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския Парламент и 
на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз) и 
международните стандарти в областта, подкопава и обезсмисля социалния диалог в областта на договарянето на 
минималната работна заплата и ерозира ролята на социалните партньори по ключов за тях въпрос“, пише бизнесът ни до 
еврокомисаря. 
Изтъква се, че с приетата законодателна промяна се нарушава принципът на непосредствена приложимост на правото на 
ЕС, който определя автоматичното превръщане на нормите на Правото на ЕС след влизането им в сила в действащо право, 
спрямо всички субекти на това право. А именно, че докато тече срокът за прилагане на директива, държавите-членки 
трябва да се въздържат да приемат разпоредби, които могат да застрашат значително постигането на предписания от 
директивата резултат. 
Работодателите се мотивират и защо според тях промените в КТ у нас противоречат на изискванията на Директивата: 
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(1) установената в КТ процедура за определяне и актуализиране на законоустановената минимална работна заплата за 
страната не се основава на национални критерии, отчитащи елементите, посочени в съображение (28) чл. 5, пар. 2 на 
Директивата; Не е отчетено и въздействието върху МСП, съобразно съображение 39, изискващо държавите-членки да 
избягват налагането на ненужни финансови ограничения, „особено, ако те пречат за създаването и развитието на МСП“. 
За да се постигне това, държавите членки се насърчават да оценят въздействието на своите мерки за транспониране върху 
МСП, за да гарантират, че те не са непропорционално засегнати. 
В мотивите на приетия законопроект изрично е записано, че се предлага „обвързване на размера на минималната работна 
заплата с референтните стойности по Директивата за адекватните минимални работни заплати на Европейския съюз. 
Според вносителите „за целите на оценката на адекватността на минималните заплати директивата предлага държавите-
членки да използват референтни стойности от 50 или 60 % от средната брутна работна заплата“. Сочи се също, че е 
предвиден двугодишен срок за транспониране на директивата в националното законодателство, но предвид растящите 
цени и инфлацията е необходимо по-бързото прилагане на директивата и според вносителите няма никакво основание за 
изчакване на срока за транспониране, особено в частта й за минималната работна заплата. 
(2) с приетия механизъм напълно се обезсмисля ролята на социалните партньори по смисъла на съображения (6), (26) чл. 
7 на Директивата, а именно: 
избор и прилагане на критериите за определяне на равнището на законоустановената минимална работна заплата; 
избор и прилагане на ориентировъчните референтни стойности, посочени в член 5, параграф 4 на Директивата, за оценка 
на адекватността на законоустановените минимални работни заплати; 
актуализациите на законоустановените минимални работни заплати; 
С приетия текст се определя резултата от прилагане на потенциални социално-икономически критерии, което напълно 
обезсмисля тяхното обсъждане. Използва се само една от многото примерни референтни стойности, препоръчани от 
Директивата, при това неправилно. Сравнява се минимална заплата с брутна средна заплата, а не нетна с нетна или брутна 
с брутна. Това за България е в най-голяма степен неадекватно, т.к. с страната ни още съществува остатъка от плановата 
държавна икономика, административно въведени задължителни начисления за прослужено време, които в другите страни 
се определят с вътрешните политики за заплатите в предприятията, в съответствие с техните възможности. 
В заключение организациите заявяват, че ще депозират жалба по надлежния ред относно нарушение на правото на ЕС от 
страна на държава членка, и се надяват Комисията да предприеме официални действия, насочени към привеждане на 
българското законодателство в съответствие с правото на ЕС. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Членството в еврозоната: Обсъждат предизвикателствата при въвеждането на еврото 
Предизвикателствата от въвеждането на еврото и възможностите пред страната ни от членството в еврозоната ще бъдат 
обсъдени на конференция, организирана от Министерството на финансите. 
Във форума ще участват президентът Румен Радев, премиерът Гълъб Донев и членове на българското правителство. На 
конференцията ще присъства и заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, който е на 
посещение у нас. Домбровскис вече заяви, че България може да влезе в еврозоната най-рано от 1 януари 2025 година. 
Страната обаче може да остане в чакалнята на еврозоната за неограничено време. Важното е да изпълни всички критерии 
от Маастрихт, за да може да приеме европейската валута. 
За да изпълним изискванията към еврозоната освен инфлация трябва да спазим и изискването за дефицит в бюджета. В 
момента при сега действащите политики, дефицитът е по-голям като единственият начин да бъде овладян е в следващия 
бюджет да бъдат орязани разходите и увеличена събираемостта на приходите. 
 
√ Гълъб Донев: Докато съм премиер, ще настоявам за еврото да се говори разбираемо и ясно 
Докато съм министър-председател, ще настоявам за еврото да се говори разбираемо и ясно, с аргументите, които са 
основани на разумни факти, а не събуждат ирационални страхове. Това каза служебният премиер Гълъб Донев по време 
на откриването на конференцията "България по пътя на еврото", която се провежда в Националния дворец на културата в 
София. 
Целта на форума е да бъдат обсъдени възможностите и предизвикателствата пред България от това да бъде член на 
еврозоната, какво включва процесът на въвеждане на еврото като национална валута, да се дискутира свършеното до 
момента и какво предстои, посочват организаторите от Министерството на финансите. 
Според премиера, за да се открият съмишленици, трябва да се представя позицията разбираемо и достъпно. Донев 
добави, че с конференцията се открива големият разговор в обществото, който ще търси сближаването на българските 
граждани с идеята за присъединяване на България към еврозоната. 
 
√ Социалният министър: Невъзможно е МС да определя нов размер на минималната заплата до 1 септември 
Служебното правителство е задействало процедурата за въвеждане на Директивата за адекватни минимални заплати у 
нас. Това каза служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той обясни, че срокът 
за въвеждане на Директивата е 2 години, но правителството ще положи усилия правилата да влязат в сила у нас по-рано. 
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Лазаров коментира, че последните промени в Кодекса на труда, които гласуваха депутатите, затрудняват процеса. 
Според него е невъзможно министрите да определят нов размер на минимална работна заплата до 1 септември. 
Аргументите - основните статистически данни, които служат за определяне на минималната заплата, излизат в средата на 
август. Така на практика не остава време за обществено обсъждане, съгласуване и подготовка на постановлението на 
правителството. 
Лазаров коментира, че механизмът за определяне на минималната заплата не отчита социалния диалог и правилата, 
заложени в Директивата. 
Работодателските организации сезираха еврокомисаря по работни места и социални права, че е възможно формулата за 
определяне на минималната работна заплата, приета от последния парламент, да нарушава европейското 
законодателство. 
 
√ България е получила писмо от ЕС за предоставяне на боеприпаси за Украйна 
Военният министър Димитър Стоянов потвърди, че е получил писмо от върховния представител на ЕС по външната 
политика Жозеп Борел за предоставяне на боеприпаси за Украйна. Вчера Борел е изпратил писма до всички министри на 
отбраната на страните членки, в които настоява те да осигурят боеприпаси за Украйна, налични в складовете им. 
"Да, получих писмото. То е бланкетно до всички 27 страни членки. Казва се ясно - който и каквато възможност има да 
предостави съответните муниции на Украйна. Като в голяма част от писмото е отразено желанието на Естония за 
създаването на съвместна покупка на 155-милиметрови снаряди, с които България не разполага, и да бъдат 
предоставени на Украйна", каза Стоянов. 
Министърът отрече към писмото от Борел да има приложен списък с конкретни боеприпаси и въоръжение, които страната 
ни трябва задължително да предостави на Киев. 
"Никакъв списък не ми е даден от Жозеп Борел, нито съм говорил с Жозеп Борел. Това, което като искане идва от 
украинската страна, е за предоставяне на различни зенитноракетни комплекси. Предоставянето на ЗРК, без да има 
замяна на територията на България, означава само едно - губене на въздушния суверенитет. При условие, че 
изтребителната авиация е в тежко състояние и да си предадем нашите зенитноракетни комплекси, е огромен минус 
и ние няма да можем да защитим нашето небе, българското небе. Да, ние винаги очакваме съюзна помощ. Но, 
отчитайки факта, че тежестта трябва да се носи и от абсолютно всички съюзници, какъв съюзник сме ние, когато 
ние предоставим абсолютно нашето въоръжение и чакаме някой друг да дойде да ни охранява. Мисля, че не е коректно 
от наша страна", каза Стоянов. 
По думите му няма как да се подкопават устоите на Българската армия. "Има нормативни документи, които ясно казват 
какви запаси трябва да поддържаме. Няма как да бъдат нарушени тези документи нито от моя страна, нито от военното 
ръководство", заяви министърът на отбраната. 
За възможността за увеличаване на военното присъствие на НАТО в България министърът каза, че Многонационалната 
бойна група трябва да прерасне в бригада. Затова са необходими време, финансови ресурси, инфраструктура, оборудване. 
Стоянов отхвърли отправените вчера критики от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че модернизацията на армията е спряла.  
"Модернизацията на Българската армия влезе като дъвка в предизборната кампания на политическите партии. Няма 
смисъл да спекулират, още повече от политици, които вкараха папките с проектите в едно шкафче и стояха дълго 
време. Нека да видим за 12 години какво беше направено по времето на г-н Борисов. Имаше едни проект за 8 броя Ф-16, 
един проект, който тръгна за многофункционалните патрулни кораби, които бяха без въоръжение. Т.е. едни 
платноходки. Така че това, което направихме като служебен кабинет, е вторият договор за Ф-16, въоръжението на 
корабите - три договора, рестартирахме наново проекта за бойни машини на пехотата, които бяха замразени при 
ГЕРБ, без никакво движение. Така че очаквам в най-скоро време и оферти и сключване на договор", заяви Стоянов. 
 
√ БНБ отговори на най-често задаваните въпроси за еврото 
БНБ публикува на сайта си въпроси и отговори за еврозоната. 
Какво е еврозона? 
Еврозоната е обединение на онези държави – членки на Европейския съюз (ЕС), които са въвели еврото като своя 
национална валута. Общата валута, единната парична политика, целяща ценова стабилност, и координацията на 
икономическите и фискалните политики са ключовите характеристики на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Всички 
новоприсъединили се държави – членки на ЕС, участват в ИПС с дерогация по отношение на общата валута и единната 
парична политика до момента на тяхното присъединяване към еврозоната (с изключение на Дания), с което те стават 
пълноправни участници и в Икономическия и паричен съюз. 
Когато еврото беше въведено за първи път през 1999 г. – първо за безналичните разплащания при търговски и финансови 
операции – еврозоната беше съставена от 11 от тогавашните 15 държави – членки на ЕС. Броят на участващите държави се 
увеличи до 12 на 1 януари 2001 г. с присъединяването на Гърция, само една година преди появата на наличната форма на 
еврото като банкноти и монети. На 1 януари 2007 г. Словения стана 13-ия член на еврозоната, последвана година по-късно 
от Кипър и Малта, от Словакия на 1 януари 2009 г., Естония на 1 януари 2011 г., Латвия на 1 януари 2014 г., Литва на 1 януари 
2015 г. и Хърватия на 1 януари 2023 г. 
Всички държави – членки на ЕС, имат задължението да се присъединят към еврозоната, когато изпълнят необходимите 
условия за въвеждане на еврото, дотогава те участват в Икономическия и паричен съюз на ЕС като държава членка с 
дерогация. Единственото изключение е Дания, която има право на неучастие, посочено в протокол, приложен към 
Договора, въпреки че при желание в бъдеще страната може да въведе еврото. 
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Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана са приели еврото като своя национална валута по силата на специални парични 
споразумения с ЕС и могат да издават свои собствени евромонети в рамките на определени ограничения. Черна гора и 
Косово също са приели еврото като национална валута, но с едностранни актове Тъй като нито една от шестте държави не 
е членка на ЕС, те не са част от еврозоната. 
Кои държави са част от еврозоната? 
Държавите – членки на еврозоната, са 20 и това са: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, 
Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия, Франция и 
Хърватия. 
Какво е Европейска централна банка? 
Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните 
централни банки (НЦБ) на всички държави – членки на ЕС, независимо дали те са приели еврото или не, образуват 
Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). С присъединяването на България към ЕС от 1 януари 2007 г. 
Българската народна банка е част от ЕСЦБ. 
ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, заедно съставляват 
Евросистемата. 
ЕЦБ е създадена като център на Евросистемата и на ЕСЦБ и е базирана във Франкфурт на Майн, Германия. ЕСЦБ и 
Евросистемата ще съществуват паралелно, докато има държави – членки на ЕС, които не са приели еврото за своя валута. 
Основната цел на Евросистемата е да поддържа ценова стабилност, запазвайки стойността на еврото. Чрез 
поддържането на ниски, стабилни и предвидими нива на инфлацията се цели да се подпомогнат гражданите и бизнеса в 
планирането на спестяванията и разходите им. Целта е утре хората да могат да купят с парите си толкова, колкото и днес. 
Чрез своя Управителен съвет ЕЦБ определя паричната политика за цялата еврозона – единен паричен орган с единна 
парична политика и основна цел поддържане на ценова стабилност. 
ЕЦБ допринася за сигурността и стабилността на европейската банкова система, разработва и емитира евробанкноти, 
управлява и поддържа нормалното функциониране на платежните системи, способства за запазване на финансовата 
стабилност. 
Какви са критериите за приемане на еврото? 
Постигането на номинално и устойчиво сближаване е условието за членство, съгласно Договора за ЕС, което страната ни 
трябва да изпълни. Постигането на такова сближаване се определя от изпълнение на критериите за членство в еврозоната, 
дефинирани в Договора от Маастрихт, а именно: 
• Критерий за ценова стабилност, според който средният темп на инфлация не надвишава с повече от 1.5 процентни пункта 
средния темп на инфлация в трите държави членки с най-добри резултати в областта на ценовата стабилност; 
• Бюджетният дефицит да не надвишава 3% от БВП; 
• Държавният дълг да не надвишава 60% от БВП; 
• Средният размер на номиналния дългосрочен лихвен процент, измерен чрез доходността на десетгодишните държавни 
облигации, деноминирани в национална валута, за период от една година преди оценката да не превишава с повече от 2 
процентни пункта средната стойност на показателя за трите държави членки с най-добри резултати в областта на ценовата 
стабилност; 
• Участие на националната валута във Валутно-курсовия механизъм II за период от най-малко две години преди оценката, 
без обезценяване спрямо централния курс към еврото. 
Наред с изпълнението на правни, икономически и структурни мерки за укрепване на конкурентоспособността и 
устойчивостта на икономиката, пътят към плавното приемане на еврото е свързан и със задълбочено планиране и 
практическа подготовка за приемане на единната валута както от администрацията, така и от бизнеса и гражданите. 
Какви са ползите от еврото? 
Еврото предлага много ползи за гражданите, фирмите и икономиките на държавите, които го използват. Някои от тях са: 
• лесно сравняване на цените между държавите-членки на еврозоната, което засилва конкуренцията между 
предприятията, като по този начин облагодетелства потребителите; 
• ценова стабилност; 
• възможност за фирмите по-лесно, по-евтино и по-безопасно да търгуват в еврозоната и с останалата част на 
света; 
• повишаване на икономическата стабилност и растежа; 
• по-добре интегрирани и поради това по-ефективни финансови пазари; 
• по-голямо влияние в световната икономика чрез използването на втората в света резервна валута; 
• осезаем символ на европейската идентичност. 
Много от тези ползи са взаимосвързани. Например, икономическата стабилност е от полза за икономиката на дадена 
страна от ЕС, тъй като улеснява правителството да взима стратегически дългосрочни решения. Но икономическата 
стабилност е от полза и за фирмите, тъй като води до намаляване на несигурността и стимулира инвестициите. Това на 
свой ред е от полза за гражданите заради повишаването на заетостта и по-качествените работни места. 
Кой отговаря за координацията на подготовката на България за въвеждане на еврото? 
Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (по-нататък наричан „Съветът“) е 
отговорен за организирането, координирането и наблюдението на практическата подготовка на Република България за 
членство в еврозоната. Съветът отговаря и за разработването, изпълнението и, при необходимост, за актуализацията на 
Националния план за въвеждане на еврото в Република България. 
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Сред функциите му са още одобряването на документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката за приемане на 
единната европейска валута, както и периодичното докладване пред Министерския съвет за напредъка по подготовката. 
Съветът е създаден още през 2015 г. (с Постановление № 168 на Министерския съвет), като неговата дейност е възобновена 
след присъединяването на българския лев към Валутно-курсовия механизъм II. 
Съветът се председателства съвместно от управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, който е 
национален координатор на подготовката на Република България за членство в еврозоната. 
Членове на Съвета са: 
• Ръководителите на работните групи и подгрупи, които експертно подпомагат работата на Съвета и чийто обхват на 
дейност е описан в Плана за въвеждане на еврото в Република България, сред които заместник-министър на финансите, 
заместник-министър на икономиката и индустрията, подуправителите на БНБ и член на КФН; 
• Заместник министър-председателят по управление на европейските средства; 
• Заместник-министър на външните работи; 
• Заместник-министър на правосъдието; 
• Заместник-министър на електронното управление; 
• Заместник-министър на вътрешните работи; 
• Председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“; 
• Заместник-министър на транспорта и съобщенията. 
Къде мога да открия пълната и вярната информация за въвеждането на еврото в България? 
Интернет страницата за еврото, която ще започне да действа от края на март 2023 г., ще бъде основен институционален 
канал за информиране на гражданите и бизнеса за въвеждането на еврото в България. На нея ще се публикува 
информация за: 
• Ползи от въвеждане на еврото; 
• Полезна практическа информация, вкл. времеви периоди и начини за обмяна на валута и двойно обозначение на цените, 
промени за гражданите и за бизнеса; 
• Външен вид и защитни елементи на евробанкнотите и монетите; 
• Добри практики и опит на други страни, въвели еврото; 
• Документи, регламентиращи процеса по въвеждане на еврото: Националния план, Закона за въвеждане на еврото, 
насоки/препоръки, свързани с приемането на еврото в различни сектори и др. Информация ще може да се получи и на 
специална безплатна телефонна линия, която ще бъде разкрита по-късно. Предвижда се да бъде разработено и мобилно 
приложение. Неговата функция ще бъде да информира и да предостави възможност за изчисляване на стойността на стоки 
и услуги от левове в евро и обратно. 
За доброто информиране на гражданите и бизнеса относно въвеждането на еврото ще бъде проведена всеобхватна 
комуникационна кампания. Ще бъдат използвани различни канали за информиране на обществото: ТВ канали, радио, 
социалните мрежи, онлайн и печатни медии и др. 
По какъв курс ще се обменят левовете в евро след въвеждането на еврото в България? 
Зaмянaтa нa лeвa c eвpo ще стане пo ceгaшния ĸypc 1,95583 лв. зa 1 eвpo. Ангажиментът на българските власти страната 
ни да се присъедини към еврозоната единствено със сегашния фиксиран курс е потвърден както в Националния план за 
въвеждане на еврото в Република България, приет от Министерския съвет през месец май 2022 г., така и в Решението на 
Народното събрание от 27 октомври 2022 г. 
Какво означава превалутиране от левове в евро? 
Превалутирането означава физически обмен на левове в брой за евро и преизчисление на цените, депозитите, заемите, 
финансовите инструменти и другите балансови позиции от левове в евро. Превалутирането ще се извършва чрез 
прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс от 1,95583 лева за 1 евро, който ще бъде потвърден с изменение на 
Регламент (ЕO) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 г. относно валутните курсове към еврото на валутите на 
държавите членки, които приемат еврото. 
Превалутирането на цени и парични единици от левове в евро ще се извърши чрез прилагане на пълния цифров размер 
на фиксирания курс на преобразуване, т.е. използване на всичките пет знака след десетичната запетая. 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. 
Как ще се превалутират сметките от левове в евро? 
От датата на членство на България в еврозоната всички видове сметки: разплащателни сметки, депозитни сметки, текущи 
бюджетни сметки, спестовни сметки, набирателни сметки, ликвидационни сметки и други сметки в местни банки, както 
и платежни сметки при други доставчици на платежни услуги (платежни институции и дружества за електронни пари), 
ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. 
Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки 
само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис на доставчика на платежни услуги 
(банка, платежна институция или дружество за електронни пари). Това е един бърз и удобен начин за замяна на левовете 
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с евро без специален ангажимент за самия титуляр на сметката. От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите 
плащания ще се извършват само в евро. 
С въвеждането на еврото левът веднага ли престава да бъде законно платежно средство? 
През първия един месец от датата на въвеждането на единната европейска валута в Република България левът и еврото 
ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. След 
изтичането на този един месец еврото ще остане единственото законно платежно средство в България. 
Едномесечният преходен период ще спомогне да се осигури постепенен преход към новата валута. През този един месец 
гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центровете за услуги. От друга страна, търговците 
трябва да връщат рестото на клиентите си изключително в евро освен ако не могат да го направят от практически 
съображения. Така на практика част от левовете в обращение ще бъдат обменени чрез търговците и лицата, предоставящи 
услуги, като по този начин ще се осигури още един обменен канал за българските граждани. Същевременно в изпълнение 
на Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото ще бъде прието правило, според 
което в този преходен период търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове и стотинки в рамките на 
една трансакция с купувача. 
Как ще се извършва обмяната на парите по сметки? 
Преобразуването на банковите сметки от левове в евро ще се извърши в деня на въвеждането на еврото. Всички средства 
в левове по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки и други доставчици на платежни услуги ще 
бъдат преобразувани в евро безплатно в деня на въвеждането на еврото. Ето защо в месеците след решението на Съвета 
на ЕС, че България отговаря на условията за приемане на еврото и преди въвеждането на еврото, гражданите ще бъдат 
поканени да депозират възможно най-много левови банкноти и монети в банкови сметки. Считано от деня на въвеждането 
на еврото, в България всички безналични плащания ще се извършват само в евро. 
Как ще се извършва обмяната на парите в брой? Къде и докога ще могат да се обменят левовете с евро след 
въвеждането на еврото в България? Ще има ли такси? 
От датата на въвеждане на еврото Българската народна банка ще обменя безплатно, в неограничено количество и без 
ограничение във времето, банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1,95583 лв. зa 1 eвpo. 
През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в България банките и „Български пощи“ ЕАД ще обменят 
безплатно на каса банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. 
През следващите шест месеца банките ще продължат да обменят банкноти и монети от левове в евро, но ще имат право 
да налагат такса за тази услуга. 
След изтичането на първите 12 месеца от въвеждане на еврото банките и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят 
услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой. 
Докога ще може да се плаща с левове? 
През първия един месец от датата на въвеждането на еврото в България левът и еврото ще бъдат в обращение 
едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство (т.нар. период на двойно обращение 
на лева и еврото). След изтичането на този един месец еврото ще остане единствената валута на страната ни. 
Ако плащам в левове, имат ли право да ми връщат в евро и обратното? 
През първия месец от въвеждане на еврото гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и 
центрове за услуги. 
В този период търговците ще имат задължение да връщат рестото на клиентите си единствено в евро. Само в случай на 
обективна невъзможност търговецът ще има право да върне остатъка в брой в левове или в левове и евро. По този начин 
ще се осигури още един обменен канал за замяна на лева с еврото и за изтегляне на лева от обращение. 
В изпълнение на Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото ще бъде прието 
правило, според което в този един месец търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително 
стотинки, в рамките на една трансакция с купувача. 
Кога ще започнат да се посочват цените и в евро? 
Един месец след като Съветът на ЕС вземе решение за приемане на еврото в Република България, ще влезе в сила 
изискване за задължително обозначаване на цените едновременно в левове и евро. Това задължение ще продължи да 
бъде в сила 12 месеца от датата на приемане на еврото. 
Откога ще се въведе двойно обозначаване на цените в евро и в лева? 
Планира се задължението за двойно обозначаване на цените да започне да действа един месец след решението на Съвета 
за приемане на еврото в Република България и да остане в сила 12 месеца след приемането на европейската валута. 
Опитът на държавите членки, последно въвели еврото, показва, че това задължение е дало много добри резултати. То е 
спомогнало за предотвратяване на повишаването на цените, позволявайки на потребителите да идентифицират лесно 
търговци и други бизнеси, неправомерно завишили цените. 
Специално внимание ще се обърне на търговците и доставчиците на услуги, които следва да показват цените на своите 
продукти и/или услуги в двете валути по време на периода на двойно обозначаване на цените. В същия период 
обозначаването на цените в левове и в евро следва да се прави и в рекламните материали, съдържащи информация по 
отношение на цените на рекламираните услуги и/или продукти. 
Двойното обозначаване на цените ще важи и за публичните органи. По време на този период всички суми, дължими от 
българските граждани на държавата, включително данъци, такси и др., следва да се обозначават в левове и в евро. Същото 
важи и за сумите, дължими от държавата на гражданите. Публичните органи следва също да изготвят информационни 
материали във връзка с двойното обозначаване на цените и ценови листи, в които цените са изписани в двете валути. 
Търговците как ще връщат ресто от деня на въвеждане на еврото? 
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С цел да се улесни въвеждането на еврото, през първия месец от датата на членството на България в еврозоната рестото 
при заплащане в брой, независимо в левове или евро, следва да бъде изплатено от търговците единствено в евро освен 
ако по обективни съображения това не може да бъде направено. За тази цел компаниите и търговците ще бъдат снабдени 
с евробанкноти и монети още преди датата на въвеждане на еврото. Ще се прилага и правилото, според което в преходния 
период на обращение на двете валути търговецът няма да бъде задължен в една сделка да получи повече от 50 броя 
монети в лева, включително стотинки. 
Πpи зaмянaтa нa лeвa c eвpo cтoĸитe и ycлyгитe щe пocĸъпнaт ли двoйнo? 
Замяната на лева с еврото няма да доведе до двойно поскъпване на стоките и услугите. 
Начинът за превалутиране на цените на стоките и услугите ще бъде регламентиран в Закона за въвеждане на еврото в 
Република България. Там ще бъде изрично предвидено, че превалутирането от левове в евро ще се извършва като цената 
в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс с всичките пет знака след десетичната 
запетая. Няма да се допуска превалутиране чрез използване на съкратена форма на официалния валутен курс. След 
превалутирането 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. 
Предвижда се и дълъг период на двойното обозначаване на цените на стоките и услугите, за да се избегне спекулативното 
покачване на цените им в резултат на въвеждането на еврото. Този период ще започне един месец след приемането на 
Решението на Съвета на Европейския съюз за въвеждането на еврото от Република България и ще бъде в сила 12 месеца 
след датата на приемане на страната в еврозоната. Целта на въвеждането на задължението за двойно обозначаване е по-
лесна адаптация на гражданите към новата валута и предотвратяване на злоупотреби и спекулативно нарастване на 
цените. 
В държавите – членки на ЕС, последно въвели еврото, двойното обозначаване на цените се е доказало като успешна мярка 
при противодействието на покачването на цените вследствие от въвеждането на еврото. 
С цел поощряване на коректните търговци, Министерството на икономиката и индустрията, съвместно с Комисията за 
защита на потребителите и представители на неправителствените организации, ще организира кампания „Честен 
търговец“ с ясно разпознаваемо лого на кампанията. Тези от търговците/доставчици на услуги, които спазват правилата за 
точно преобразуване на цените на продуктите/услугите си от левове в евро, както и за разбираемо и коректно обозначение 
на цените по време на периода на двойното ценообразуване, ще получат стикер „Честен търговец“, за да информират 
потребителите, че участват в кампанията. За следенето на добрите практики на търговците следва да бъдат отговорни 
институциите – организатори на кампанията, а гражданите ще бъдат поканени да се включат в процеса на събиране и 
предаване на информация. 
Ще се покачи ли инфлацията от въвеждането на еврото? 
Опитът на последно присъединилите се към еврозоната държави показва, че непосредственият ефект от влизането в 
еврозоната върху ценовите равнища е в порядъка на 0,3-0,5 % повишение на инфлацията. Същевременно не бива да се 
забравя, че заради догонващия икономически ефект и по-ниските цени в България в сравнение с ЕС, както и в резултат на 
нарастването на енергийните цени и геополитическите сътресения в последната година, инфлацията у нас расте. 
Очакванията са самото въвеждане на еврото да има минимален ефект върху повишаването на цените. Ако разгледаме 
като пример Република Хърватия, последната присъединила се към момента държава към еврозоната, ще видим, че 
според Евростат инфлацията в Хърватия за януари 2023 г. се е покачила с 0,2%. Годишната инфлация през януари 2023 г. е 
12,5%, през декември 2022 г. – 12,7%, а през ноември 2022 г. – 13%. 
Ефектът от преминаването към еврото в общия размер на инфлацията в Словения е 0,3, в Словакия – 0,15, в Естония – 0,3, 
в Латвия – 0,2, а в Литва – 0,11 процентни пункта. 
Кой ще следи за измами и ще санкционира за злоупотреби? 
Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, в съответствие с правомощията им, ще осъществяват контрол 
за спазване изискванията от поднадзорните им лица – банки, застрахователни и пенсионни дружества и др. 
Основни органи по отношение контрола и санкционирането на злоупотребите от страна на търговците, свързани с 
въвеждането на еврото, ще бъдат: Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за защита на конкуренцията, 
Националната агенция за приходите (НАП) и сектор „Икономическа полиция“ към МВР. Всеки гражданин ще има право да 
подаде сигнал за нарушения до КЗП или до съответния контролен орган. 
Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно 
действащото законодателство. 
Къде ще мога да сигнализирам, ако се сблъскам с некоректни търговци? 
Сигналите ще могат да се подават чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за 
еврото, както и чрез безплатната телефонна линия за еврото, която ще бъде открита 6 месеца преди датата на въвеждане 
на еврото. 
Πpи зaмянaтa нa лeвa c eвpo заплатата ми, ако е 1500 лв., ще стане ли автоматично 1500 евро? 
Заплатите ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите в трудовите договори следва да бъдат 
превалутирани в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент. Ако знакът, който следва 
последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак 
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или ще бъде определена нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове. Така при превалутирането сумата от 
1500 лв. ще стане 766,94 евро и е възможно да бъде закръглена от работодателя на 767 евро. 
Какво ще стане със спестяванията ми в банката, които са в левове? 
От датата на членство на България в еврозоната всички сметки – разплащателни, депозитни, спестовни и други сметки в 
местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро. 
За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите 
на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС 
устройство или в офиса на банка, платежна институция или дружество за електронни пари. 
Това е един бърз и изключително удобен начин за смяна на левовете с евро без специален ангажимент за самия титуляр 
на сметката. 
От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват единствено в евро. 
Ако имам спестени над 10 000 лв. и те не са в банка, как мога да ги обменя в евро след въвеждането на еврото в 
България? 
В месеците преди въвеждането на еврото гражданите ще бъдат насърчавани да депозират възможно най-много левови 
банкноти и монети в банкови сметки. Като се има предвид, че всички средства в левове по сметките ще бъдат 
превалутирани безплатно в евро на датата на въвеждане на еврото, считано от този ден, трансакциите за безкасово 
плащане ще се извършват само в евро. 
От датата на въвеждане на еврото Българската народна банка ще обменя безплатно, в неограничено количество и без 
ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1,95583 лв. зa 1 eвpo. 
През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в България банките и „Български пощи“ ЕАД ще обменят 
безплатно на каса банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. 
През следващите шест месеца банките ще продължат да обменят банкноти и монети от левове в евро, но ще имат право 
да налагат такса за тази услуга. 
След изтичането на първите 12 месеца от въвеждане на еврото банките и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят 
услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой. 
Как ще се плащат данъците след въвеждане на еврото в България? 
С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в 
евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото, т.е. един месец от 
датата на въвеждане на еврото. 
След датата на въвеждане на еврото в България възстановяването на недължимо платени или събрани преди въвеждането 
на еврото суми за данъци, държавни или общински такси, задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени 
санкции, и други публични задължения, ще се извършва в евро. 
Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била законно платежно средство в края на данъчния 
период, за който се подава данъчната декларация. Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва 
в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в 
евро. 
С приемането на еврото ще се променят ли договорите? 
В процеса на въвеждането на еврото ще се прилага принципът на приемственост на договорите. Това означава, че: 
• въвеждането на еврото не следва да засяга действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с 
препратки към лева; 
• всички стойности, посочени в левове, в съществуващите договори ще се считат за стойности в евро при прилагане на 
официалния валутен курс и правилата за закръгляване, разписани в Закона за въвеждане на еврото; 
• въвеждането на еврото не води до промяна на никой от сроковете в договор или освобождаване от задължение или 
изпълнение, съгласно който и да е договор, нито дава право на страна едностранно да измени или прекрати такъв договор 
освен ако между страните изрично е уговорено друго; 
• позоваването в договорите на лева без посочване на стойността се счита за позоваване на еврото. 
Имам кредит за жилище в евро. Може ли банката да иска предоговаряне на условията по него след въвеждане на еврото? 
От датата на въвеждането на еврото всички заеми, първоначално отпуснати в левове или заеми с валутна клауза в евро, 
ще се считат за заеми в евро. Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на 
клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от 
банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо 
позицията им преди превалутирането. 
Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти. 
Ако закупя ваучер за подарък малко преди датата на въвеждане на еврото и той остане неизползван до тази дата, 
ще бъде ли загубен? 
Пощенските марки, лотарийните игри с предварително определен резултат, купоните за отстъпка, купоните за стойността 
на върнатите стоки, ваучерите, включително и ваучерите за храна и други ценни книжа на приносител, които са били в 
продажба или в обращение преди датата на въвеждане на еврото и на които стойностите са изразени в левове, ще могат 
да се използват и след датата на въвеждане на еврото до изтичане на срока им или до изчерпване на наличностите. 
Аз съм частен търговец, държавата ще ми поеме ли разходите, свързани с въвеждането на еврото? 
В процеса на въвеждането на еврото ще се прилага принципът на ефективност и икономичност. Съгласно този принцип 
разходите, произтичащи за лицата от въвеждането на еврото като парична единица на Република България, са за тяхна 
сметка и не се компенсират с публични средства. 



12 

 

Самото превалутиране на вземания и задълженията, обслужването на банкови сметки и преминаването към плащания в 
евро не се очаква да доведе до допълнителни разходи за фирмите – клиенти на банките. 
Какви промени ще настъпят в изготвянето на Годишния финансов отчет на фирмите? 
Годишните финансови отчети ще се изготвят във валутата, която е в официално обращение в Република България в края на 
отчетния период, като съпоставимите данни за предходния отчетен период следва да са в същата валута. 
Как ще се извършва осчетоводяването при приемането на еврото? 
С оглед определянето на единна процедура за осчетоводяване при преминаването към еврото, в бъдещия Закон за 
въвеждането на еврото в Република България и/или в други нормативни актове ще се приемат нормативни промени, 
свързани с: 
• Изготвянето на счетоводно обосноваващи документи, счетоводни регистри и финансови отчети, при които 
остойностяването е в левове; 
• Процедури по превалутиране на капитала и акциите на дружествата в евро; 
• Процедури по вписване на операции с касови апарати по време на преходния период, в който се приемат плащания с 
левове и евро. 
С въвеждането на еврото икономическите и публичните субекти следва да водят финансовото си отчитане в новата валута, 
като данните за предходния отчетен период следва да бъдат превалутирани в евро с цел осигуряване на съпоставимост 
между текущ и предходен период. В декларациите и формулярите, които гражданите и юридическите лица ще попълнят 
след въвеждането на еврото и които се отнасят за данъчни и други задължения към държавата или вземания от държавата 
за периода, предхождащ годината на въвеждане на еврото, сумите ще бъдат в български левове. Самите плащания на 
базата на тези задължения и вземания обаче ще се извършват в евро, като сумите се превалутират в новата валута по 
официалния фиксиран обменен курс. 
Как ще се превалутират депозитите от левове в евро? 
Превалутирането на левове в евро по сметки при банки и други доставчици на платежни услуги ще се извърши на датата 
на въвеждане на еврото. Всички средства в левове по текущи, спестовни, попечителски и други сметки в местни банки и 
други доставчици на платежни услуги ще бъдат превалутирани в евро еднократно и безплатно в деня на въвеждането на 
еврото. 
Ще се отрази ли превалутирането на лихвения процент на депозитите? 
Ако договореният лихвен процент по депозита е фиксиран, банката следва да продължи да прилага фиксиран лихвен 
процент и след въвеждането на еврото. Механизмът за прехвърляне от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран 
лихвен процент в евро не следва да води до по-неблагоприятни условия или резултати за страните по трансакцията – както 
за клиента, така и за банката. В тази връзка преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен 
процент в евро следва да бъде определен по методика на банката, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро 
е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на превалутирането. 
Ако депозитът е договорен с променлив лихвен процент, този параметър ще бъде модифициран по начин, 
регламентиран в разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото. Преминаването от променлив лихвен процент в 
левове към променлив лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на банката, гарантираща, че 
резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на конверсията. За 
разлика от парите в брой, чието преобразуване е сравнително трудоемка и логистично по-трудна задача, парите, държани 
в банкови сметки и по платежни сметки при други доставчици на платежни услуги, ще се преобразуват в евро веднага, без 
да е необходим преходен период. В месеците преди въвеждането на еврото гражданите ще бъдат поканени да депозират 
възможно най-много левови банкноти и монети в банкови сметки. Като се има предвид, че всички средства в левове по 
сметките ще бъдат превалутирани в евро в деня на въвеждането на еврото, считано от този ден, трансакциите за безкасово 
плащане ще се извършват изключително в евро 
Как ще се превалутират кредитите от левове в евро? 
От деня на въвеждането на еврото всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро 
ще се считат за заеми в евро. Не се допуска превалутирането да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по 
вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по 
отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им 
преди превалутирането. Същото ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти. 
Въвеждането на еврото не изисква промени в съществуващите договори за заеми, независимо дали те са заеми в левове 
или заеми с валутна клауза в евро, тъй като въпросът за тяхното преобразуване ще бъде регламентиран от еврозакона. По-
конкретно еврозаконът ще предвижда, че договорите за кредит остават в сила и сумите, деноминирани в левове в тези 
споразумения, ще се считат за суми в евро, като те се превалутират по официалния фиксиран курс, изразен до пети знак 
след десетичната запетая, и се закръглят по правилата, разписани в бъдещия Закон за въвеждане на еврото. 
Ще се отрази ли превалутирането на лихвения процент на кредитите? 
Ако договореният лихвен процент по заема е фиксиран, банката следва да продължи да прилага фиксиран лихвен 
процент и след въвеждането на еврото. 
Механизмът за прехвърляне от фиксиран лихвен процент в лева към фиксиран лихвен процент в евро не следва да води 
до по-неблагоприятни условия или резултати за страните по трансакцията – както за клиента, така и за банката. В тази 
връзка преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро следва да бъде 
определен по методика на банката, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове 
към датата на извършване на конверсията. 
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Ако заемът е договорен с променлив лихвен процент, този параметър ще бъде модифициран по начин, регламентиран от 
разпоредбите на еврозакона. Преминаването от променлив лихвен процент в левове към променлив лихвен процент в 
евро следва да бъде определен по методика на банката, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е 
еквивалентно на лихвеното плащане в левове към датата на извършване на превалутирането. 
В тази връзка финансовото състояние на длъжника не трябва да бъде причина за влошаване на лихвените параметри по 
договора. Промяната на референтните лихвени проценти от левове към евро следва да бъде извършена по достатъчно 
обоснован и прозрачен начин, който не утежнява финансовото състояние на клиентите и не води до допълнителни разходи 
спрямо лихвените разходи, които клиентът би направил в левова равностойност на своето задължение. 
Банките и другите финансови институции ще трябва предварително да информират клиентите си за предстоящите 
промени (например три месеца) преди официалното преминаване към еврото, вкл. и чрез оповестяването на страниците 
си на алгоритъма за преизчисления на лихвения процент. 
Как ще се извършва превалутиране на ценни книжа и други финансови инструменти? 
От датата на въвеждане на еврото всички държавни ценни книжа, оригинално деноминирани в левове, автоматично се 
конвертират в евро. Въпреки преобладаващите обеми на държавния дълг в балансите на банките и финансовите 
институции, съществуват и други форми на дългови инвестиции, деноминирани в левове – най-вече инвестиции в 
първостепенни и подчинени дългове (облигации), издадени от финансови и нефинансови компании на българския пазар, 
както и инвестиции в акции на български компании, регистрирани в Централния депозитар. Стойността на инвестициите в 
такива ценни книжа следва също да бъде конвертирана в евро, включително натрупаните до момента резерви от 
преоценка на справедливата стойност и от амортизация на дълговите инструменти. Промяната на номиналната стойност 
на дълговите ценни книжа и акциите в централния регистър на ценните книжа се извършва от Централния депозитар. 
Ако договореният лихвен процент по ценните книжа или други финансови инструменти е фиксиран, емитентът следва да 
продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото. 
Механизмът за прехвърляне от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро не следва да води 
до по-неблагоприятни условия или резултати за страните по трансакцията. В тази връзка преминаването от фиксиран 
лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на емитента на 
инструмента, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на 
извършване на конверсията. 
Ако ценните книжа или други финансови инструменти са договорени с променлив лихвен процент, този параметър ще 
бъде модифициран по начин, регламентиран от разпоредбите на еврозакона. Преминаването от променлив лихвен 
процент в левове към променлив лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на емитента, гарантираща, 
че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на лихвеното плащане в левове към датата на извършване на 
конверсията. 
Какво се случва с обезпеченията при превалутиране от левове в евро? 
Промяната в номиналната стойност на обезпеченията, заложени/ипотекирани в полза на банките и финансовите 
институции, следва да бъде автоматично отразена посредством регистъра на особените залози и/или имотния регистър. 
С цел защита на интересите на лицата, учредили обезпечението, не се допускат други промени в стойността на 
заложеното/ипотекираното имущество вследствие от автоматичното конвертиране от левове в евро – т.е. замяната на лев 
с евро не следва да се използва като основание за промяна (както в посока увеличение, така и в посока намаление) в 
стойността на обезпечението. 
 
БНР 
 
√ Конференция на високо равнище "България по пътя на еврото" 
Предизвикателствата пред България по пътя към приемането на еврото като национална валута ще бъдат обсъдени на 
конференция на високо равнище. Във форума, озаглавен "България по пътя на еврото", ще вземе участие заместник-
председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, който е на двудневно работна визита у нас. 
В първия ден от нея еврокомисарят потвърди, че януари 2025 година е напълно възможно страната ни да замени лева с 
евро. 
Високата инфлация и забавянето с приемането на ключови закони, които така и не бяха гласувани в края на 48-ото Народно 
събрание, попречиха на България да изпълни първата възможна целева дата за въвеждане на еврото – януари 2024 година. 
Според еврокомисаря Валдис Домбровскис обаче една година по-късно е напълно възможно и у нас да се плаща в евро, 
а курсът на лева към еврото няма да бъде променен: 
На конференцията са поканени президентът Румен Радев и премиерът Гълъб Донев, които вчера вече имаха срещи с 
еврокомисаря. Държавният глава заяви, че кабинетът вече има напредък по овладяване на прекомерно високите цени 
От своя страна премиерът Гълъб Донев анонсира много по-нисък дефицит от първоначално заявения при предстоящото 
внасяне в следващия парламент на редовен бюджет за годината. 
 
√ Домбровскис: България ще влезе в еврозоната при курс 1,95583 лева за евро 
Все още в Брюксел не е постъпило искане за предоговаряне на Плана за устойчивост 
Репортаж на Марта Младенова в предаването ''12+3'' 
България може да се присъедини към еврозоната през 2025 година, потвърди ресорният еврокомисар Валдис 
Домбровскис. Той не е оптимист за идеята, че можем да направим опит за присъединяване към еврото половин година 
по-рано, тъй като няма да се справим с инфлационния критерий по Маастрихт. Също така от практическа гледна точка е 

https://bnr.bg/horizont/post/101784279/v-bruksel-vse-oshte-nama-balgarsko-iskane-za-predogovarane-na-pvu
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по-добре новата валута да бъде въведена от първо число на януари, смята вицепрезидентът на Европейската комисия. На 
въпрос на „Хоризонт“ дали е възможно при оценка за потенциално присъединяване на страната ни през 2025 година да 
очакваме същата гъвкавост, каквато Брюксел и Франкфурт проявиха към Хърватия за инфлацията, Домбровскис отговори:   
"В случая на Хърватия, както и с други държави, които по-рано се присъединиха към еврозоната, когато не покриват изцяло 
инфлационния критерии, се правят т.нар. анализи за отклонението. Когато говорим за инфлацията в страните от 
еврозоната или от обменно – валутния механизъм ERM и установим, че има отклонения заради специфични за дадената 
държава причини, поради които тя не е в общата за еврозоната тенденция и инфлацията там е прекалено ниска, ние я 
изключваме при оценката на инфлационния критерий".  
Еврокомисарят изрази пълна убеденост, че страната ни ще въведе еврото при същия обменен курс – 1,95583 лева за едно 
евро, какъвто имаме в момента заради валутния борд.   
"Обменният курс, по който България ще се присъедини към еврозоната, мога да кажа с голяма степен на сигурност, че ще 
е същият, при който сега левът е фиксиран за еврото. Защо? По принцип критерият за стабилния валутен курс изисква от 
страните – кандидатски за еврозоната да обвържат местните валути с еврото и да демонстрират, че няма да има проблеми 
дори при настъпване на някакво напрежение. Те трябва да демонстрират макроикономическа стабилност, както се изисква 
по Маастрихт."   
Присъединяването към еврозоната има еднократен инфлационен ефект от 0,2 – 0,3 %, но след това инфлацията е по-
умерена спрямо страните с местна валута, смята Домбровскис. Помолен за коментар на високите инфлационни равнища 
в прибалтийските държави, еврокомисарят подчерта много по-силната им търговска зависимост с Русия и Украйна, което 
е причина за инфлацията. 
Все още в Брюксел не е постъпило искане за предоговаряне на Плана за устойчивост, каза още еврокомисарят. 
 
√ Фондът на фондовете ще разпредели 1,26 млрд. лв. 
Фондът на фондовете е структура за целево разпределение на публични средства чрез специализирана схеми за 
финансиране, която работи с посредници. Какви финансови инструменти ще използва държавната структура, която трябва 
да разпредели над 1.26 млрд. лв. за фондове и обезпечения по заеми за българския бизнес? 
"Фондът на фондовете е структура, която изпълнява политики на българската държава, както и на ЕС, под формата на 
финансиране на по-слабите участници в икономиката на страната. Тези, които нямат достъп до конвенционалното банково 
финансиране." 
Това заявява в интервю за БНР Мартин Гиков, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Фонда 
на фондовете. 
Инструментите, които предлага фондът, са дългови и дялови. Те са изключително подходящи за компании с по-рисков 
профил и изчерпат потенциал за банково кредитиране. С дълговите инструменти се покрива голяма част от риска, който 
банката поема, и по този начин кредитира по-смело тези компании. Дяловите инструменти предоставят възможност чрез 
нашите посредници – фонд мениджърите, да се инвестира директно в дял от компанията. 
"На практика от едната страна стои някой, който може да предложи голям експоненциален потенциал за растеж, т.е. 
предприемачи с идеи, които биха могли да доведат на много голямо нарастване на приходите, както и експанзия отвъд 
границите на България, и за целта е необходимо финансиране, за което на другата страна е нужно да има достатъчно 
рисков апетит, т.е. предоставящата финансиране страна трябва да е в позиция да поеме високия риск в замяна на високия 
потенциал“, казва Лазар Петров, директор управление "Финансови инструменти и оперативни програми“ във Фондът на 
фондовете. 
Много пъстра е палитрата от компании, които са потенциални крайни получатели, като стартъпи, микрокомпании, които 
имат нужда от стартиращи бизнеси, както и социални предприемачи, които искат да получат някаква допълнителна 
ликвидна инжекция или просто да стартират бизнеса си. Те могат да ползват неразпределения финансово ресурс на Фонда 
от първия програмен период от 2014 до 2020 г. до края на тази календарна година, както и от втория програмен период от 
2021 до 2027 година. 
На разположение на компаниите са 150 млн. лева, които са дялови инструменти и те покриват целия жизнен цикъл на 
компанията. 
Още 65 млн. са на разположение за млаките и средните предприятия, които могат да получат под формата на кредити с 
доста дълъг гратисен период и преференциална лихва и 7-годишен срок за погасяване по програмата “Възстановяване“.  
До момента Фондът на фондовете е финансирал близо 2700 проекта. Зад това стоят дялови инвестиции в над 200 
иновативни стартъпа, близо 700 микрокредита за малък бизнес и социални предприятия, почти 500 хил. лв. кредитно 
финансиране за регионални и общински проекти, 540 млн. лева за 1300 малки и средни предприятия за преодоляване на 
последствията от COVID-19 пандемията. 
В новият програмен период Фондът на фондовете ще разпредели близо 1,26 млрд. лв. Ресурсът ще бъде използван 
активно в подкрепа на предприемаческата екосистема и малките и средни предприятия в страната. 
Основните приоритети на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията са „Иновации и растеж“ и 
„Кръгова икономика“. С ресурса по програмата ще бъде подпомогнато постигането на интелигентен и устойчив растеж на 
българската икономика посредством разнообразно портфолио от финансови продукти, насочени към сферата на 
иновациите; цифровизацията и принос към въвеждане на етапите на Индустрия 4.0; повишаване на 
конкурентоспособността на предприятията; подкрепа за модернизиране на семейните предприятия, както и такива в 
областта на творческите индустрии; стимулиране на мерки за енергийна ефективност и изграждане на капацитет за 
енергия от възобновяеми източници в съответствие с целите на кръговата икономика. 
Чуйте целия разговор в звуковия файл. 

https://bnr.bg/post/101784082
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√ “Булгаргаз“ е обявил тръжна процедура за доставка на 500 000 MWh втечнен природен газ за април 
“Булгаргаз“ е обявил тръжна процедура за доставка на 500 000 мегаватчаса втечнен природен газ за април. 
Това ще е първият товар, който ще бъде доставен на турски терминал за втечнен газ, след като беше сключено 
споразумение с турската компания "Боташ" за достъп до газовата инфраструктура в Турция. 
Едно от условията за участие в търга е източниците на доставката да бъдат от държави без наложени санкции. 
 
√ Съд ще гледа жалби срещу решението на ЦИК за изборните протоколи 
Административен съд София-град ще заседава по три жалби срещу решението на ЦИК за общо отразяване в изборните 
протоколи на вота, подадени с хартиена бюлетина и с машина. 
Те са на коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България", коалиция "Левицата" и сдружение "Гражданска 
платформа" с настояване решението да бъде отменено. 
 
√ Забавяне на годишната инфлация в ЕС през януари до 10%, а в България до 14,1% 
В седем други страни членки на ЕС инфлацията през януари е по-висока от българската 
Инфлацията в Европейския съюз се понижи през януари за трети пореден месец, достигайки 10% на годишна база, а в 
еврозоната - до 8,6%, показват данни на европейската официална статистика Евростат. 
В същото време хармонизираната инфлация в България се понижи през януари до 14,1% от 14,3% в края на 2022 г., като 
по-висока инфлация е отчетена в седем други членки на съюза (Унгария, Латвия, Чехия, Естония, Литва, Полша и Словакия). 
Инфлацията в еврозоната се понижи през януари с 0,2% спрямо месец по-рано и се забави на годишна база до 8,6% от 9,2% 
през декември 2022 г. , след като през миналия октомври удари рекорден връх от 10,6% - най-високата инфлация, откакто 
европейската статистика разполага с този тип данни от 1991 г. насам. 
В рамките на целия ЕС индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през януари с 0,2% спрямо месец по-рано, докато 
инфлацията на годишна база се забави до 10,0% от 10,4% в края на 2022 г., отстъпвайки за трети пореден месец от 
рекордния връх от 11,5 на сто, отчетен миналия октомври. 
Трябва обаче да се има предвид, че точно година по-рано инфлация в ЕС и еврозоната беше на нива съответно от 5,6% и 
от 5,1 на сто. 
 

Графики на потребителската инфлация в ЕС и еврозоната 

 
 
Най-ниска годишна инфлация през януари беше отчетен в Люксембург (5,8%), следван от Испания (5,9%), Кипър и Малта 
(и двете с инфлация от по 6,8%), докато най-висока инфлация беше отчетена в Унгария (26,2%), Латвия (21,4%) и Чехия 
(19,1%). 
В 15 от 27-те членки на ЕС годишната инфлация през януари е по-ниска от средноевропейското ниво от 10%, докато в 
останалите 12 членове на съюза тя е над средното за съюза ниво. 
Според данните на Евростат хармонизираната потребителска инфлация в България нарасна през януари с 1% спрямо 
предходния месец, като на годишна база тя се забави до 14,1% от 14,3% през декември 2022 г., потвърждавайки данните 
на НСИ от по-рано този месец. 
Година по-рано обаче (през януари 2022 г.) инфлацията в нашата страна беше на ниво от 7,7%. 
По-висока от годишната инфлация в нашата страна беше отчетена през януари в Унгария (цели 26,2%), Латвия (21,4%), 
Чехия (19,1%), Естония (18,6%), Литва (18,5%), Полша (15,9%) и Словакия (15,1%), като малко по-ниска инфлация спрямо 
тази в България беше отчетена в Румъния (13,4%) и Хърватия (12,5%). 
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Инфлация на годишна база през януари в отделните държави членки на ЕС 

 
 

√ Вярно ли е, че въвеждането на еврото вкарва Испания в дългова криза? 
Публикация във Фейсбук, получила стотици споделяния, твърди, че приемането на еврото в Испания е вкарало страната в 
дългова криза. Както и че Испания е била в подем след управлението на Франко, но ЕС "я унищожава постоянно и 
търпеливо." Текстът обяснява още, че в момента страната е обхваната от евроскептицизъм. Както и че загубата на песетата 
и приемането на еврото са нанесли най-големия икономически удар върху страната, която изживявала подем след 
управлението на Франко (след 1975 г.). 
ТВЪРДЕНИЕ: Въвеждането на еврото вкарва Испания в дългова криза 
Тази графика на националния дълг на Испания през годините 1998-2021 показва състоянието на дълга след приемането на 
еврото в страната през 1999 г. Вижда се, че през първите години след влизането в еврозоната (до 2003 г.) размерът му дори 
намалява. Дългът започва стабилно да нараства след 2007 г., когато започва Световната икономическа криза. 
 

 
Източник - Worlddata.info 

 
Според Енциклопедия Британика дългова криза е ситуация, при която дадена държава не е в състояние да изплати 
държавния си дълг. Страната може да изпадне в дългова криза, когато данъчните приходи на правителството са по-малки 
от разходите му за продължителен период от време. Когато данъчните приходи са недостатъчни, правителството може да 
компенсира разликата чрез емитиране на дълг. Това се прави главно чрез продажба на държавни съкровищни бонове. 
Визуалната демонстрация на състоянието на националния дълг Испания преди и след влизането на страната в еврозоната 
е достатъчно категорична, но все пак нека направим опит да обясним защо дългът нараства и какво през годините е довело 
до сегашното икономическо състояние на страната. Намираме го в доклад на трима икономисти – публикуван през 2017 г. 
в International Journal of Econometrics and Financial Management: 
"Понастоящем Испания е изправена пред най-тежката финансова и икономическа криза през последните петдесет 
години. Икономическата рецесия в Испания започна през 2008 г. по време на световната финансова криза от 2007-2008 
г. Основната причина за кризата в Испания беше спукването на ипотечния балон. Рецесията предполага силно нарастване 
на безработицата в Испания, което през 2012 г. надхвърля 25% - най-високото равнище в западните икономики през тази 
година." 
Да подчертаем, че изследването е правено преди Covid пандемията и войната в Украйна да нанесат своя удар върху 
световната икономика. 
"Испания преживя една от най-дълбоките рецесии сред европейските страни, засегнати от икономическата криза. - пишат 
още авторите. - Като четвъртата по големина икономика в Европейския съюз (ЕС) тя се счита за "твърде голяма, за да 
фалира", но и "твърде голяма, за да бъде спасена“.“ 
Подробно обяснение на причините за състоянието до 2017 г., подкрепено с данни и цитати, може да 
прочетете тук (статията е на английски). 

https://www.worlddata.info/europe/spain/debt.php
http://pubs.sciepub.com/ijefm/5/2/5/index.html
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В резултат на тръгналата от САЩ икономическа криза в края на 2011 г. държавният дълг на Испания възлиза на 736 468 
милиона евро или 68% от БВП. Това всъщност не е толкова зле на фона на други държави - Италия (120% от БВП), Франция 
(86% от БВП). Съотношението между дълг и БВП на Испания тогава дори е по-ниско от това на Германия, чийто дълг е 80% 
от БВП, според Евростат.  
До световната криза се стигна, когато балонът на прекалено оптимистичното кредитиране в сегмента на жилищните 
ипотеки в САЩ се спука и се наложи Lehman Brothers и стотици други банки да бъдат спасявани от данъкоплатците. Това 
ограничи кредитирането до такава степен, че потреблението и глобалната търговия се свиха драстично. Кризата се 
прехвърли по цял свят. 
Кралският институт за международни и стратегически изследвания "Елкано" предлага оценка на ролята на еврото за 
икономическото състояние на Испания.  
Статията е озаглавена „20-те години на Испания в еврозоната: полезна усмирителна риза“ и описва понижаването на 
лихвените проценти след влизането в еврозоната, което е довело да по-неразумни харчове на хората. Но изданието 
подчертава, че "самото евро не може да бъде обвинявано за безразсъдните и безотговорни кредитни практики на 
банките... Също така, еврото не е виновно за постоянно високата безработица в Испания (тя достига 24% през 1994 г., пет 
години преди въвеждането на еврото, и никога не е падала под 8% след приемането на еврото). Днес равнището на 
безработица е 15%, което е спад спрямо върховата стойност от 27% през 2013 г.“  
Следващата графика може да бъде сметната за още едно доказателство, че приемането на еврото няма вина за дълговете 
на Испания. Тя показва тенденциите в нарастването на националния дълг на Испания,  съпоставен с този на България, 
която, както е известно, не е в еврозоната. В маркираните с правоъгълник зони се вижда как расте дългът на двете държави 
през 2010-2022 г. Графиката за България (вдясно) е за периода от 1998 г., докато статистиката от Испания е от 1980 
г. Годината 1998 е отбелязана с точка на графиката за Испания. Сходството в двете графики за периода 2010-2022 г. показва 
че други фактори, извън евровалутата, влияят на икономическите процеси в двете държави - едната член на еврозоната, 
другата - не. Вижда се още, че въпреки цитирания от автора на публикацията "подем", 5 години след края на управлението 
на Франко дългът на Испания стабилно расте. 
 

 
Източник: https://countryeconomy.com/ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С оглед на посоченото по-горе твърдението, че влизането в еврозоната вкарва Испания в дългова криза е НЕВЯРНО. 
Данните показват, че непосредствено след приемането на еврото икономическото състояние на страната дори се 
стабилизира, а дългът дори намалява. Не влизането в еврозоната, а Световната икономическа криза (2008-2014) вкарва 
Испания в дългова криза. А причината за сегашното икономическо състояние на страната отново е глобална - отражението 
на Covid пандемията и войната в Украйна. 
А че испанците не гледат със скептицизъм към еврото, показва последното проучване на Евробарометър. Според него 79% 
от испанците смятат, че еврото е нещо добро за ЕС, а 68% - че е добро за страната им. (В тъмносиньо е процентът на 
анкетираните, които смятат че еврото е добро за ЕС (страната им), в оранжево - тези, които го смятат, че е лошо, 
а в светлосиньо и сиво - хората, отговорили с "не мога да преценя" и "не знам") 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5154238/2-22102012-AP-EN.PDF/9ed717fc-5cb6-4c45-9a8b-b71cdca8371d#:~:text=In%20the%20euro%20area%20the%20government%20debt%20to%20GDP%20ratio,from%2080.0%25%20to%2082.5%25.
https://www.realinstitutoelcano.org/en/commentaries/spains-20-years-in-the-euro-a-beneficial-straitjacket/
https://countryeconomy.com/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2663
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Този материал е изготвен по проекта „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна 
среда“ (#factcheckEI_BNR), изпълняван от Фондация "Европейски институт" и Българското национално радио с 
финансовата подкрепа на Европейския фонд за медии и информация (European Media and Information fund) – EMIF. 
Отговорността за съдържанието, подкрепено от Европейския фонд за медии и информация EMIF, е на автора и може да не 
отразява позициите на EMIF и партньорите на фонда – Фондация "Калуст Гулбенкян" (Calouste Gulbenkian Foundation) и 
Европейския университетски институт (European University Institute). 
Екипът на БНР за проверка на факти поема ангажимент за проверка на твърдения, които могат да подведат слушатели и 
читатели по важни теми. Сигнали можете да изпращате на имейл reporter@bnr.bg Други материали от Екипа за проверка 
на факти на БНР може да прочетете на https://bnr.bg/factcheck 
 
√ Година война в Украйна: Подкрепа за Киев, осъждане на Москва и нови санкции 
Днес войната в Украйна навлиза във втората си година. Съюзниците на страната обещаха да продължат подкрепата си за 
Киев. 
На фона на продължаващите битки в източната и южната част на Украйна, съюзниците на страната по света показаха 
подкрепата си на първата годишнина от инвазията на Русия. 
Париж освети Айфеловата кула в цветовете на украинското знаме - синьо и жълто, а хора, наметнати с украински знамена, 
се събраха на бдение в Лондон. 

https://www.europeaninstitute.bg/novini/pilotni-radio-proverki-na-fakti-za-po-nadezhdna-medijna-sreda-factcheckei_bnr/
https://www.europeaninstitute.bg/novini/pilotni-radio-proverki-na-fakti-za-po-nadezhdna-medijna-sreda-factcheckei_bnr/
https://www.europeaninstitute.bg/
https://bnr.bg/
https://gulbenkian.pt/emifund/emif-at-a-glance/
https://gulbenkian.pt/emifund/disclaimer
https://gulbenkian.pt/en/
https://www.eui.eu/en/home
mailto:reporter@bnr.bg
https://bnr.bg/factcheck
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В Брюксел сградите на Европейския съюз бяха осветени с подобни цветове. Общото събрание на ООН прие с огромно 
мнозинство резолюция, с която за пореден път настоява Русия незабавно да прекрати войната. Украинският президент 
Володимир Зеленски приветства вота. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви по повод годишнината, че войната трябва да бъде доведена до 
такъв край, че да бъде прекъснат завинаги целият "цикъл на руска агресия", започнал още с нападението срещу Грузия 
преди 15 години.  
Съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан заяви, че САЩ ще предоставят на Украйна 
допълнителна военна помощ в размер на 2 милиарда долара и каза, че по-късно днес от Г-7 ще обявят нови санкции, които 
ще засегнат и държави, които помагат на Москва, заобикаляйки санкциите срещу нея. 
Съединените щати ще наложат свой мащабен нов пакет от санкции срещу Русия, който ще бъде обявен днес. 
В интервю за обществената телевизия ZDF, канцлерът на германия Олаф Шолц заяви,  че "президентът на Русия Владимир 
Путин трябва да разбере, че военните му цели в Украйна са непостижими". 
Шолц изрази опасение, че конфликтът ще е продължителен, но беше категоричен, че Германия и въобще Западът ще 
подкрепят Киев колкото е необходимо, без това да доведе до разрастване на конфликта. Доставка на изтребители "към 
момента няма никакъв смисъл", категоричен беше Шолц. 
Председателят на комисията за външна политика в Бундестага Михаел Рот заяви, че войната в Украйна няма да приключи 
скоро. Според него мирни преговори на този етап биха означавали само, че Киев се предава на Русия. 
 
√ Възпоменания в цяла Украйна на първата годишнина от войната 
Украинците ще проведат редица церемонии в своята опустошена от война страна в първата годишнина от руската инвазия. 
Президентът Володимир Зеленски ги увери в победата, въпреки че са изправени пред заплахата от нови ракетни удари. 
Темата следи редакторът Елизабет Гогова:  
Точно преди година руският президент Владимир Путин стъписа света, като изпрати войски през границата - ход, смятан 
за наказание заради обръщането на Киев към Запада. 
Днес се очаква пресконференция на президента Володимир Зеленски, а възпоменания ще се проведат в цялата страна. 
Една от церемониите ще се състои в град Буча, превърнал се в нарицателно за руските зверства, където свещеници ще 
водят молитви за мир. 
"Злото все още е наоколо и битката продължава. Но знаем със сигурност, че ще завърши с нашата победа", каза Зеленски 
късно снощи. Той припомни, че именно благодарение на украинските войници Украйна остава силна, бори се, живее.  
Във вечерното си обръщение украинският президент каза още, че военното ръководство на страната разглежда 
възможността за производство на боеприпаси и оръжие на територията на Украйна:  
"Разбира се, не мога да разкрия публично подробности за плановете за производство на амуниции. Но това е сериозна 
възможност. Дори и при такива обстоятелства имаме необходимия потенциал. Слава на нашите войници! Слава на всички, 
които воюват и в този момент! Благодарим на всички, които ни помагат! Слава на Украйна!"  
По повод годишнината, европейските лидери приеха декларация, в която заявиха, че ЕС ще продължи да подкрепя 
Украйна в политическо, икономическо, хуманитарно, финансово и военно отношение, включително чрез бързо 
координирано възлагане на обществени поръчки от европейската промишленост. 
Съединените щати и техните съюзници от Г-7 планират да разкрият нов пакет от санкции, а съветникът по националната 
сигурност на САЩ Джейк Съливан каза, че Вашингтон ще изпрати на Украйна още военни помощи на стойност 2 милиарда 
долара. 
Вчера ООН гласува с голямо мнозинство резолюция, в която се настоява Русия "незабавно" и "безусловно" да изтегли 
войските си от Украйна. 
 
√ Европейските лидери заявиха, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна 
Европейските лидери приеха декларация, в която заявяват, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна в политическо, 
икономическо, хуманитарно, финансово и военно отношение, включително чрез бързо координирано възлагане на 
обществени поръчки от европейската промишленост. Документът е по повод годишнината от руската инвазия. 
"Ще подкрепим възстановяването на Украйна, за което ще се стремим да използваме замразени и блокирани руски активи 
в съответствие с правото на ЕС и международното право", се казва още в изявлението. 
В изявлението се подчертава, че 10-ият санкционен пакет срещу Русия ще бъде приет, а също така ще има и действия срещу 
тези, които се опитват да заобиколят мерките на ЕС. Очаква се това да стане днес. 
Снощи украинското знаме се появи върху сградите на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, както 
и Европейската служба за външна дейност. 
Във видеообръщение председателката на Европейския парламент Роберта Мецола подчерта: 
"Путин подцени не само смелостта и съпротивата на Украйна, но и силата на демократичния ред.  Той погрешно схвана 
нашите дебати като слабост и вече започва да плаща цената за това. Европейският парламент ще продължи да подкрепя 
Украйна - с повече помощ, подкрепа в процеса на нейното присъединяване към ЕС, увеличаване на санкциите срещу Русия 
и като вложи цялата си политическа тежест, за да има гаранции, че всички извършили военни престъпления ще понесат 
своята отговорност". 
Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен ще бъде на визита в Талин, където, освен годишнината от 
войната, ще отбележи и годишнината от декларацията на Естония за независимост. В Брюксел са предвидени публични 
акции в подкрепа на Украйна. 
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√ Риши Сунак иска от Г-7 да се увеличи и ускори помощта за Украйна 
Британският премиер Риши Сунак днес ще каже на лидерите на страните от Г-7, че трябва да увеличат и ускорят помощта 
за Киев, така че Украйна да получи решаващо предимство на бойното поле, гласи изявление от канцеларията на министър-
председателя. 
Риши Сунак ще проведе видеоразговор с лидерите от Г-7 точно на датата, на която преди година Русия нахлу в Украйна. 
Точно в 11.00 часа по Гринуич (13.00 българско време) Обединеното кралство ще отбележи с минута мълчание 
годишнината от войната. 
Заедно с украинския посланик Вадим Пристайко, Риши Сунак ще бъде домакин на среща на служители на украинските 
въоръжени сили и представители на 10 държави, подкрепящи правителствената програма за осигуряване на 
допълнително военно обучение. Сунак и съпругата му Акшата Мурти ще окачат синьо-жълт венец на вратата на офиса му 
на "Даунинг стрийт" 10. 
"Отбелязвайки една година от избухването на пълномащабна война на нашия континент, призовавам всички да помислят 
за смелостта и храбростта на нашите украински приятели, които всеки час оттогава се бият героично за страната си", се 
казва в подготвеното изявление на премиера. 
Междувременно Борис Джонсън , който на 24 февруари миналата година бе на Даунинг стрийт, и предложи незабавно 
помощ на Володимир Зеленски, призова снощи в телевизионно интервю Риши Сунак да изпрати на Украйна модерни 
изтребители. 
"Това, което украинците искат, са Ф-16", каза той пред Sky News и допълни: "Ясно е, че ние нямаме Ф-16, но имаме 
“Тайфун“. Великобритания трябва да разчупи леда и да им даде няколко тайфуна. А що се отнася до обучението на 
персонал да ги управлява – можем и това направим". 
Джонсън освен това заяви, че би било "историческа грешка", ако Китай снабдява Русия с оръжия. 
"Защо Китай иска да бъде опетнен от асоциирането му с Путин, който се прояви като гангстер и авантюрист?", изтъкна 
бившия премиер. 
 
√ Г-7 увеличи подкрепата си за Украйна до 39 млрд. долара за 2023 г. 
Държавите от Групата на седемте (Г-7) увеличиха икономическата подкрепа за Украйна до 39 милиарда долара за тази 
година и настояха за програма на МВФ за разкъсваната от войната страна до края на март, се посочва в изявление, 
публикувано от настоящия председател на Г-7 в лицето на Япония, предаде Ройтерс. 
Решението дойде след среща на министрите на финансите и управителите на централните банки от седемте най-развити 
икономики в навечерието на първата годишнина от руската инвазия в Украйна. Конфликтът продължава да бушува въпреки 
санкциите от страна на западните държави, имащи за цел да осакатят финансирането на определената от Русия т.нар. 
"специална военна операция". 
Украйна се надява да сключи програма за 15 млрд. долара с Международния валутен фонд, която ще покрие незабавната 
финансова помощ и подкрепа за структурни реформи в подкрепа на усилията за възстановяване след военния конфликт. 
"За 2023 г., въз основа на нуждите на правителството на Украйна, ние увеличихме нашия ангажимент за бюджетна и 
икономическа подкрепа до 39 милиарда долара“, се казва в изявлението след срещата на Г-7. 
Групата включва Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Съединените щати. Финансовите лидери 
на Г-7 се събраха в индийския град Бенгалуру преди срещата на финансовите ръководители на страните от групата Г-20. 
Министърът на финансите на Япония Шуничи Сузуки също така каза пред репортери, че Г-7 трябва да оцени ефективността 
на настоящите санкции срещу Русия, преди да вземе решение за по-нататъшни действия. 
Междувременно украинският премиер Денис Шмихал заяви, че страната му обсъжда четиригодишна пълноценна 
програма с Международния валутен фонд с цел да изработи конкретни подробности още следващия месец. 
Украйна работи "много активно" с МВФ за обсъждане на четиригодишна пълноценна програма, каза той, добавяйки, че 
правителството работи за финализиране на назначенията в антикорупционните институции. 
 
√ Украйна наложи 50-годишни санкции на руския финансов сектор 
Парламентът на Украйна наложи в четвъртък широкообхватни 50-годишни санкции на руски финансови институции, 
включително централната банка, както и на всички търговски банки, инвестиционни фондове, застрахователи и други 
дружества, предаде Ройтерс. 
Санкциите са част от действията на Киев да поддържа финансов натиск върху Русия заради пълномащабното й нахлуване 
в Украйна, започнало на 24 февруари миналата година. 
"Това е пълно блокиране на достъпа на финансови институции на Руската федерация до пазари и активи в Украйна. Пълно 
блокиране“, посочи във "Фейсбук" Андрий Пишни, управител на Националната банка на Украйна. 
"Трябва да я отслабим с всички налични средства. Финансовият сектор е стратегическият "донор" на тази война", добави 
той. 
Преобладаващото мнозинство от 325 депутати гласуваха в подкрепа на мерките, които трябва да бъдат в сила в рамките 
на половин век. 
Министърът на икономиката Юлия Свириденко пък каза, че секторните санкции ще засегнат стотици банки и десетки 
хиляди финансови институции, регистрирани в Русия. 
Мерките включват забрана за трансакции с активи, собственост на финансови институции на Руската федерация, забрана 
за установяване на бизнес отношения и забрана за трансакции и инвестиции в руски финансови институции, каза още 
Свириденко. 
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Украйна вече наложи санкции на стотици руски длъжностни лица и бизнесмени, забрани на лица, свързани с Русия, да 
притежават земя и да участват в държавна приватизация, като забрани и публичните покупки на руски стоки и някои услуги 
и спря трансфера на технологии към лица, свързани с Русия. 
Украйна също така призовава своите западни партньори да наложат повече санкции на Москва, включително 
предприемане на стъпки, насочени към руския ядрен сектор. 
 
√ Икономиката на САЩ нарасна с 2,7% през последното тримесечие на 2022 г. 
Растежът на американската икономика се забави малко по-силно от очакваното през последното тримесечие на 2022 г., 
тъй като агресивната кампания на Федералния резерв за повишаване на лихвите (на разходите по заемите) започна да 
натежава все повече върху бизнес активността в страната. 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ нарасна през четвъртото тримесечие на 2022 г. с 2,7% на годишна база при 
предварителна оценка на Департамента по търговия за експанзия от 2,9% и след растеж с 3,2% през предходните три 
месеца. 
Низходяща ревизия се дължи главно на по-слабото нарастване на потребителските разходи с 1,4% при експресна оценка 
за повишение с 2,15, като това е най-слабото нарастване на харчовете от първото тримесечие на 2022 г. Потребителските 
разходи по принцип са основен двигател на икономическия растеж, формирайки около 68% от БВП. Разходите за стоки са 
намалели с 0,5% - силна низходяща ревизия спрямо предварителната оценка за ръст от 1,1%, докато разходите за услуги 
са нараснали с 2,4% при експресна оценка за повишение с 2,6 на сто. 
 

Тримесечен БВП на САЩ на годишна база 

 
 
Износът през последното тримесечие на 2022 г. се сви с 1,6% след ръст с 14,6% три месеца по-рано и предварителна оценка 
за по-скромен спад с 1,3%, докато вносът в САЩ спадна с 4,2% след повишение със 7,3 на сто през предходното тримесечие 
и предварителни данни за понижение с 4,6 на сто. По този начин нетната търговия добави 0,46 процентни пункта към БВП 
през четвъртото тримесечие, но след добавени 2,86 проценти пункта през третото тримесечие на 2022 г. и 0,56 процентни 
пункта според експресните данни за четвъртото тримесечие. 
В същото време увеличените бизнес запаси добавиха 1,47 процентни пункта към БВП, след като през третото тримесечие 
на миналата година отнеха 1,19 процентни пункта от икономическия растеж. 
Дълготрайните инвестиции са намалели с 4,6%, водени от тези в оборудване (спад с 3,2%), но при увеличение на 
продуктите за интелектуална собственост (със 7,4%). Жилищните инвестиции продължиха да се свиват, макар и с малко 
по-слаб темпо, намалявайки обаче с цели 25,9% при експресна оценка за спад с 26,7 на сто. 
За цялата 2022 г. икономиката на САЩ нарасна с 2,1% след експанзия от 5,9% през 2021 година. 
Въпреки че икономиката все още се разшири през четвъртото тримесечие, основните детайли в доклада на Департамента 
по търговия са обезпокоителни за Федералния резерв, тъй като инфлацията в услугите остава висока. 
Цените се повишиха повече от очакваното, като индексът на разходите за лично потребление (PCE) се повиши през 
последното тримесечие с 3,7% спрямо предишни прогнози за увеличение с 3,2%. Основният PCE ценови индекс, който 
изключва волатилните цени на енергията и храните, беше преразгледана до растеж с 4,3% от 3,9% по предварителната 
оценка, тъй като силното търсене на услуги повиши цените. 
 
√ САЩ предупредиха Китай със "сериозни последици", ако нарушава санкциите срещу Русия 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън предупреди Китай, че ще има  "сериозни последици", ако нарушава 
санкциите срещу Русия, отбелязва изданието The Hill, което отразява работата на Конгреса на САЩ, президентството и 
изпълнителната власт. 
По време на срещата на Г-20 в Индия Джанет  Йелън заяви, че предоставянето на материална подкрепа или каквато и да е 
друга помощ на Русия, несъобразена със санкциите  е много обезпокоителна и САЩ ще продължат "да разясняват на 
китайското правителство, компаниите и банките какви са правилата по отношение на санкциите и сериозните последствия, 
пред които ще се изправят при нарушаването им". 
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Предупреждението към Китай идва в момент, когато напрежението между САЩ, Китай и Русия се засилва в последните 
седмици. Китайският балон, попаднал неотдавна във въздушното пространство на САЩ, обтегна отношенията между двете 
държави, а напрежението между Русия и администрацията на Байдън нарасна още повече след  руското решение за 
замразяване участието си в договора за контрол върху оръжията. 
И докато боевете в Украйна продължават, американският министърът на финансите Джанет Йелън  казва, че в следващите 
месеци се очаква САЩ да предложат още 10 милиарда долара в подкрепа на Украйна. 
 
√ САЩ номинират Аджай Банга за ръководител на Световната банка 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън номинира заместник-председателя на американската компания General 
Atlantic Аджай Банга за ръководител на Световната банка, съобщи в четвъртък Белият дом. 
По този начин Байдън избира за поста ветеран от Уолстрийт, израснал в Индия, за да наблюдава най-голямата промяна в 
мисията на институцията от едно поколение насам, посочва "Файненшъл таймс". 
Банга, който понастоящем е заместник-председател на General Atlantic, частна инвестиционна група в САЩ, беше главен 
изпълнителен директор на разплащателната компания Mastercard до края на 2020 г. Той също така е председател на 
инвестиционната холдингова компания Exor, която притежава контролния дял във футболния клуб Ювентус, и като 
независим директор в Temasek, държавния инвестиционен фонд на Сингапур. 
Номинацията на Банга стана факт, след като действащият президент Дейвид Малпас внезапно подаде оставка и идва в 
момент, когато САЩ и други държави-акционери в Световната банка се стремят да разширят обхвата на нейното развитие, 
за да включат и борбата срещу глобалното затопляне. 
Байдън каза, че Банга има представа за предизвикателствата, пред които са изправени развиващите се страни и има 
"ключов опит" в мобилизирането на частни средства за "справяне с най-спешните предизвикателства на нашето време, 
включително изменението на климата". 
"Аджай е уникално екипиран да ръководи Световната банка в този критичен момент от историята“, каза Байдън в 
изявлението по неговата номинация, отбелязвайки неговия решаващ опит в мобилизирането на публично-частни ресурси 
за "справяне с най-неотложните предизвикателства на нашето време, включително изменението на климата". 
Докато САЩ, най-големият акционер в банката, традиционно избират нейния президент, това изисква подкрепа от други 
страни членки. Китай, Япония, Германия, Франция и Обединеното кралство също са основни акционери, напомня 
финансовото издание. 
Номинацията на 63-годишния мъж, който някога се описваше като "човек, изцяло направен в Индия", може да помогне за 
спечелването на подкрепата на развиващите се нации, някои от които се притесняват от изместването на фокуса на банката 
от бедността към изменението на климата . 
Но появата на Аджай Банга като фаворит за поста в Световната банка идва само часове, след като бордът на институцията 
заяви в сряда, че "ще насърчи силно" кандидатурите на жени за поста. 
Очаква се финансовите министри от Г-20 да обсъдят бъдещето на банката на среща в Бенгалуру в петък и номинациите ще 
приключат до 29 март преди началната дата за встъпването в длъжност на новия ръководител на СБ през месец май. 
Номинацията на Аджай Банга идва, след като най-големите акционери на Световната банка все по-активно агитираха тя да 
включи климата в работата по развитието и критикуваха досегашния ръководител Малпас, който беше назначен от 
администрацията на Тръмп, за това, че не успя да приеме този дневния ред. 
Натискът върху отиващия си ръководител се увеличи, след като той отказа да каже дали вярва в причинените от човека 
промени в климата на конференция през септември, въпреки многократно зададени въпроси. По-късно той каза, че не е 
бил разбран. 
По-рано този месец министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън призова ръководството на банката "бързо" да въведе 
реформи, за да освободи повече средства за справяне с изменението на климата. 
Аджай Банга ръководеше близо десетилетие на силен ръст на приходите в Mastercard и беше смятан за защитник на 
глобалното финансово приобщаване. Той беше и сред десетките главни изпълнителни директори, които призоваха 
правителствата в отворено писмо да направят повече за намаляване на емисиите преди срещата на върха за климата 
COP26. 
 
√ Турската централна банка понижи лихвата, за да подкрепа засегната от земетресението икономика 
Турската централна банка намали очаквано лихвата (разходите по заемите) в опит да подкрепи икономиката след 
опустошителното земетресение по-рано този месец. 
Централната банка понижи основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 8,5%, отбелязвайки първото намаление на 
разходите по заеми през настоящата година. Последното понижение беше факт през ноември 2022 г., като референтната 
едноседмична репо лихва беше намалена рязко през миналата година от нивото от 14% в края на 2021 г. 
Банката посочи, че решението за намаляване на лихвените проценти е взето отчасти, за да се смекчат последиците от 
земетресението от 6-и февруари, което разруши хиляди сгради, причини смъртта на повече от 40 000 души и доведе до 
преселването на милиони от пострадалите от природното бедствие региони. 
"Стана още по-важно да поддържаме благоприятни финансови условия, за да запазим импулса на растеж в 
индустриалното производство и положителната тенденция в заетостта след земетресението", посочи след кря на 
заседанието на централната банка. 
Икономистите се притесняват, че намаляването на разходите по заемите може допълнително да разпали все още тежкия 
проблем с много високата инфлация в Турция. През януари потребителската инфлация нарасна с малко под 58% на 
годишна база, отстъпвайки от рекордна инфлация от 85,5% през миналия октомври. 
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√ Общото събрание на ООН призова за изтегляне на руските войски от Украйна 
Общото събрание на ООН прие с голямо мнозинство резолюция, с която се призовава за прекратяване на бойните действия 
в Украйна и за изтегляне на руските сили от там. 
В полза на резолюцията, която е необвързваща, гласуваха 141 страни и седем бяха против. 
Документът призовава за "незабавно прекратяване на атаките по критичната инфраструктура на Украйна и умишлени 
нападения на цивилни обекти" и също за увеличаване "подкрепата за дипломатически усилия за постигане на всеобхватен, 
справедлив и траен мир в Украйна". 
Пред общото събрание на ООН българският заместник-министър на външните работи Костадин Коджабашев настоя Русия 
да изтегли всички свои сили и военна техника от суверенната територията на Украйна. 
Резолюцията показва ясно подкрепата за Киев година след руската инвазия, но за руския заместник-представител в ООН 
Дмитрий Полянски вотът е "напразен" и ще "продължи украинската трагедия", както става ясно от негова публикация в 
Туитър. 
Документът бе приет с 32 въздържали се, като една от страните в тази категория бе Китай. Това се случва ден след като 
китайският топ дипломат Ван И посети Москва и изпрати сигнали за задълбочаване на отношенията с Москва. Китай 
гласува за четвърти път с "въздържал се" по подобни резолюции след руската инвазия в Украйна преди година. 
В същото време на страната на Русия за първи път гласува Мали. "Вашингтон пост" отбелязва, че това показва за пореден 
път партньорство между западноафриканската страна и Москва. Изданието допълва, че по-рано този месец руският 
външен министър Сергей Лавров е посетил страната, "в която руски наемни бойци се използват за помощ при борбата 
срещу ислямистки бунтовници". 
 
3e-news.net 
 
√ По покана на министър Христов Сърбия ще участва в проучване на газовия пазар в региона 
Росен Христов се срещна със сръбския си колега Дубравка Джедович 
Министърът на енергетиката Росен Христов проведе среща със сръбския си колега Дубравка Джедович в Белград. Двамата 
обсъдиха регионалното сътрудничество в областта на доставките на природен газ и диверсификацията на източниците. 
„Сътрудничеството между България и Сърбия в енергетиката допринася за сигурността на целия регион“, подчерта 
българският министър. Той представи инициативата за провеждане на проучване на пазара на газ, в което ще участват 
държави от региона. 
Министър Христов покани сръбската страна също да се включи в него. „Данните и анализите от това проучване ще ни 
покажат възможностите за доставка на втечнен газ за региона, осигурявайки диверсификация и сигурност на доставките“, 
обясни още Христов. 
От своя страна, сръбският министър заяви, че регионалното сътрудничество в доставките на газ позволява да се планират 
по-добре необходимите междусистемни връзки. „Ето защо очаквам с голямо нетърпение по инициатива на българския 
министър Република Сърбия да се присъедини към страните от ЕС от региона и Молдова в създаването на платформа за 
сътрудничество, която да ни позволи да преразгледаме капацитета, потреблението, газовата инфраструктура, маршрутите 
за доставка и отваря възможността за сътрудничество за осигуряване на по-стабилно и благоприятно снабдяване с 
природен газ за целия регион“, каза министър Джедович. 
Министрите обсъдиха и изграждането на междусистемната газова връзка между Сърбия и България, като обмениха 
информация и обобщиха, че строителните дейности се движат по график. 
 
√ Общинските програми за качество на въздуха ще могат да се оспорват в съда 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 
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Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 24 февруари 2023 г. е 103.99 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 6 674 MWh. 
Стойността се понижава с 3.45 % спрямо отчетените 107.71 лв. за MWh с ден за доставка 23 февруари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 5 970 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 23 февруари е 1 591 MWh при постигната цена от 101.63 лв. 
за MWh. 
Стойността се повишава с 4.98 % в сравнение с регистрираната цена от 96.81 лв. за MWh на 22 февруари и изтъргуван обем 
от 2 482 MWh. 
Референтната цена е 103.99 лв. за MWh. 
 
√ Понижение с 8.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 266.33 лв. за MWh с ден за доставка 24 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 266.33 лв. за MWh с ден за доставка 24 февруари 2023 г. и обем от 84 417.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 8.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 288.04 лв. за MWh, при количество от 42 213.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 204.10 MWh) е на цена от 244.62 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 262.8 лв. за MWh и количество от 3307.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 228.89 лв. за MWh ( 3388.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 309.65 лв. за 
MWh при количество от 3855.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 187.02 лв. за MWh при обем от 3294.5 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 291.63 лв. за MWh (149.11 евро за MWh) за 23 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 24 февруари се понижава до 266.33 лв. за MWh ( спад с 8.7 %) по данни на БНЕБ или 
136.17 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 373.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 292.72 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     38,63%    2163.08 
Кондензационни ТЕЦ   35,52%    1988.87 
Топлофикационни ТЕЦ   6,33%    354.23 
Заводски ТЕЦ    1,77%    99.18 
ВЕЦ     2,98%    167.09 
Малки ВЕЦ    1,97%    110.46 
ВяЕЦ     6,27%    351.05 
ФЕЦ     6,03%    337.61 
Био ЕЦ      0,50%     27.87 
Товар на РБ         4624.4 
Интензитетът на СО2 е 420g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Понижение на цените по европейските електроенергийни борси за петък, 24 февруари. В Гърция нивата са най-високи 
Румънската OPCOM затвори при цена от 136,17 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 165,67 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 136,17 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 24 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 147,27 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 125,07 евро/мвтч. Най-високата цена от 158,32 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 
95,62 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 24 февруари ще бъде 165,67 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 131,90 гвтч. Максималната цена ще бъде 238,94 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 133,48 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на 
пазара от цяла Европа за този ден. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 24 февруари е 136,03 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 147,09 евро/мвтч. Най-високата цена от 158,38 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
24 ч и тя ще бъде 96,47 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 84 037,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 24 февруари на Словашката енергийна борса е 136,11 евро/мвтч. Най-високата цена 
от 158,38 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 93,29 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 134,79 евро/мвтч. Най-високата цена от 162,73 
евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 90,85 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 24 февруари е 134,61 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
142,27 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 67 333,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 158,62 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 104,44 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 118,30 евро/мвтч на 24 февруари. Пиковата цена ще бъде 
121,71 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 511 048,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и 
тя ще достигне 155,05 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 78,58 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 24 февруари ще се продава за 164,00 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските фондови пазари затвариха с повишение, подкрепени от публикуваните протоколи на централната банка 
на САЩ 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с понижение завърши британският FTSE 
100 
Европейските пазари на акции стартираха предимно на зелена територия в четвъртък под влиянието на публикуваните 
късно снощи протоколи от последното заседание на Федералния резерв на САЩ (Фед), които показаха, че членовете на 
управителния съвет на централната банка на САЩ все още са ангажирани с борбата с инфлацията чрез повишаване на 
лихвените проценти, предаде СNBC. Възходящият тренд се запази до края на сесията с изключение на британския 
индикатор на „сините чипове“. 
Управителният съвет на Фед смята, че "е необходимо повишаването на лихвените проценти да продължи, за да бъде 
ограничена инфлацията и изтъква значителната несигурност, свързана с икономическата перспектива", става ясно от 
протокола от заседанието на 31 януари и 1 февруари. На него централната банка на страната увеличи водещите си лихви с 
четвърт процентен пункт до диапазона 4.50-4.75 на сто. 
Протоколът от срещата показват още, че според представители на борда на Фед съществуват потенциални проблеми на 
пазара на търговските недвижими имоти и при небанковите финансови институции. Те изразяват опасения поради липсата 
на единство сред политиците на САЩ относно повишаването на тавана на дълга на страната. 
Някои от членовете на управителния съвет изтъкват своите притеснения, че икономически сътресения в други страни може 
да засегнат финансовата система на САЩ. Други представители на борда "отбелязват значението на нормалното 
функциониране на пазара на държавни ценни книжа на САЩ" и подчертават, че е важно съответните институции да 
продължат да поддържат неговата устойчивост. 
Инфлацията на потребителските цени в еврозоната беше преразгледана малко по-високо до 8.6% на годишна база през 
януари 2023 г., спрямо предварителната оценка от 8.5% и доста над целта на Европейската централна банка от 2.0%. 
Въпреки това инфлацията се понижи до най-ниското си ниво от миналия май, поради забавяне на енергийните 
потребителски цени (18.9% спрямо 25.5% през декември). От друга страна, цените нарастват с по-бързи темпове както за 
неенергийните промишлени стоки (6.7% спрямо 6.4 на сто), така и за храните, алкохола и тютюна (14.1% спрямо 13.8%), 
докато инфлацията при услугите остава непроменена на 4.4 процента. На месечна база потребителските цени паднаха с 
0.2 процента, трети пореден месец на спад. 
Британските продажби на дребно се задържаха стабилни през февруари след спад през януари, но магазините очакват 
обемите на продажбите отново да спаднат през март, тъй като нарастващите разходи за живот изяждат разполагаемите 
доходи. 
Индексът на дистрибуторската търговия на Конфедерацията на британската индустрия (CBI) се повиши до +2 пункта този 
месец от -23 през януари. Проучване на Ройтерс сред икономисти посочи стойност от минус 13 пункта. За следващия месец 
очакваните продажби да спаднат до -18 от -15. 
До обед общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се повиши с 0.15%, а от националните индекси на „сините чипове“ с 
най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+0.81%), следван от германския DAX и испанския IBEX 35 (и двата с +0.41%), 
френския САС 40 (+0.28%). Единствен британският FTSE 100 e на загуба (-0.37%). Възходящият тренд се запази до края на 
сесията, като за някои измерители се ускори, а за други нарастването се забави. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От секторните индекси измерителят на технологичните акции се отърси от скорошния песимизъм и добави 4.1 на сто, 
следван от сектроните индекси на книжата на медиите и на автомобилостроителите (двата +3.0%), както и на петролните 
и газови компании (1.2%), докато измерителят на акциите на добивните компании спадна с 1.6 на сто. 
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Акциите на Mercedes-Benz поскъпнаха с 0.18%, след като компанията заяви, че си партнира с Google за навигация и ще 
предложи "супер компютърна производителност" във всяка кола с автоматизирани сензори за шофиране, тъй като се 
стреми да се конкурира с Tesla. Германският производител на автомобили се съгласи да сподели приходите си с 
производителя на полупроводници Nvidia, за да намали първоначалните разходи за закупуване на скъпи полупроводници 
с висока мощност. 
След новината от Mercedes-Benz и подобрената прогноза за 2023 година на производителя на чипове Nvidia, цената на 
акциите се повишиха с 12.72%. 
Цената на акциите на британския индустриален холдинг Rolls-Royce Holdings се повишиха с 20.54% и се изкачиха на върха 
на Stoxx 600 след изявлението на новия изпълнителен директор Туфан Ергинбилгич, че ще подобри прогнозата си за 
приходи и печалба през 2022 г. и ще повиши очакванията си за настоящата година. Преди време той нарече Rolls-Royce 
"горяща платформа", въпреки че резултатите показват подобрение, но са необходими много повече, за да се осигури 
бъдещето на британската компания, която произвежда двигатели за самолети Airbus A350 и Boeing 787. 
Цената на акциите на най-голямата френска банка BNP Paribas се повиши с 1.30%, въпреки че три организации, 
ориентирани към климата, са готови да съдят най-големия кредитор в еврозоната, тъй като нейните кредити за петролни 
и газови компании нарушават правно обвързващо задължение да гарантират, че нейните дейности не вредят на околната 
среда. 
На зелена територия завършиха и акциите на френската верига хотели Accor (+1.93%) и германската HeidelbergCement 
AG (+0.87%). 
Белгийската химическа група Solvay в четвъртък прогнозира по-ниски печалби през тази година поради по-слабото търсене 
на химикали, покрития и други потребителски стоки, което прати акциите й надолу с 3.85%, макар да отчете рекордни 
печалби за 2022 г. Въпреки лошата прогноза, компанията приветства огромните инвестиции и стимули за по-екологично 
бъдеще, включени в Закона за намаляване на инфлацията в САЩ, като голяма дългосрочна възможност. 
Сред губещите бяха акциите на британския производител на отбранителна техника BAE Systems (-0.26%) и на германския 
застраховател Munich Re (-1.76%). 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на австрийската компания за опаковки и хартия Mondi, които се понижиха с 6.91%, 
въпреки че отчете 119% увеличение на печалбата, но предупреди за „спад на търсенето и силно свиване на приходите през 
настоящата година“. 
 
Мениджър нюз 
 
√ ОИСР: Глобалната икономическа перспектива е малко по-добра, но инфлационните предизвикателства остават 
Глобалната икономическа перспектива е „малко по-добра“ тази година, но свързаните с инфлацията предизвикателства 
остават. Това заяви пред Си Ен Би Си генералният секретар на ОИСР Матиас Корман. 
„Перспективите за света са малко по-добри в началото на 2023 г. от това, което смятахме, че ще бъде само преди два или 
три месеца. Наистина, цените на енергията и храните са значително по-ниски в сравнение с върховите им стойности“, 
отбеляза шефът на ОИСР преди срещата на финансовите лидери на Г-20 тази седмица в Бенгалуру, Индия 
Цените на енергията паднаха значително, защото Европа успя „успешно“ да диверсифицира източниците си , каза Корман. 
Освен това „благоприятната зима“ помогна за намаляване на търсенето на енергия, което поддържаше цените на газа 
ниски, добави той. 
През ноември ОИСР заяви, че „войната на Русия срещу Украйна е провокирала огромен шок в цените на енергията, 
невиждан от 70-те години на миналия век“. 
„Прогнозира се глобалната икономика да расте доста под резултатите, очаквани преди войната – със скромните 3,1% тази 
година [2022], преди да се забави до 2,2% през 2023 г. и да се възстанови умерено до все още под номиналния темп от 
2,7% през 2024 г.“, каза Корман през ноември. 
Този доклад допълнително подчертава, че азиатските нововъзникващи пазарни икономики се очаква да представляват 
близо три четвърти от растежа на световния БВП през 2023 г., тъй като в Европа и САЩ ще има рязко забавяне. 
Инфлационни рискове 
Рисковете от инфлация продължават да съществуват и трябва да бъдат адресирани подобаващо, каза шефът на ОИСР. 
„Инфлацията започва да се забавя, но все още не сме се справили с предизвикателството, което тя представлява. Има още 
работа за справяне с инфлацията и това е свързано с рискове“, отбеляза Корман. „И това са рискове, които ще трябва да 
продължат да се управляват добре през седмиците и месеците“, добави той. 
Ръководителят на ОИСР подчерта, че Федералният резерв на САЩ е предприел „агресивни действия миналата година“ по 
отношение на повишаване на лихвените проценти, за да овладее растящия ценови натиск. 
 „Това е, което очакваме централните банки по света да направят, да продължат да наблюдават данните и да продължат 
да коригират решенията си“, каза още той. 
В началото на февруари централната банка на САЩ повиши своя референтен лихвен процент с четвърт процентен пункт и 
не даде индикации да се готви за прекратяване на цикъла на повишение на лихвите. 
Миналия месец шефът на ОИСР подчерта, че повторното отваряне на Китай е „изключително положително“ в глобалната 
борба за справяне с растящата инфлация. В началото на декември Пекин внезапно се отказа от политиката си за нулев 
COVID. 
„В средносрочен до дългосрочен план това е много положително развитие по отношение на ефективното функциониране 
на веригите за доставк, гарантирайки, че търсенето в Китай и всъщност търговията като цяло се възобновяват в по-
положителен модел,“ Корман каза пред Си Ен Би Си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. 

https://manager.bg/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/oisr-visokite-lihvi-i-inflaciata-ste-zabavat-rasteza-na-svetovnata-ikonomika
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√ Петролът поскъпва за втори пореден ден 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, след като перспективата за по-нисък износ от Русия компенсира 
нарастващите запаси в Съединените щати, пише Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 0 ,63 долара, или 0,77%, до 82,84 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,58 долара, или 0,77%, до 75,97 долара за барел. 
Двата бенчмарка завършиха предходната сесия с ръст от около 2 на фона на плановете на Русия да намали износа на 
петрол от своите западни пристанища с до 25% през март, което надхвърля обявените от нея съкращения на 
производството от 500 хил. барела на ден. 
„По-високите от очакваното запаси от суров петрол в САЩ продължават да бъдат предизвикателство пред перспективите 
за търсенето на петрол, но очакванията за по-ниско руско производство имат компенсиращ ефект“, каза Йеап Джун Рон, 
пазарен стратег в IG. 
Запасите от суров петрол в САЩ се повишиха със 7,6 млн. барела до около 479 млн. барела през седмицата до 17 февруари, 
сочат данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ. Това означава, че запасите на страната са на най-
високото си ниво от май 2021 г. 
Петролът обаче продължава да върви към седмичен спад, следвайки понижение с около 4% предходната седмица, след 
като цените бяха повлечени надолу от опасенията за нарастващите лихвени проценти, които биха могли да укрепят долара. 
По-силните зелени пари правят суровините, деноминирани в долари, по-скъпи за международните купувачи. 
Протоколите от последното заседание на Федералния резерв на САЩ показаха, че мнозинството от представителите на 
централната банка продължават да подкрепят затягането на паричната политика на фона на все още високата инфлация и 
стегнатия пазар на труда. 
Перспективата за по-нататъшни повишения на лихвените проценти подкрепи индекса на долара, който се  насочил към 
четвърти седмичен ръст. Индексът вече е нараснал с около 2,5% за месеца. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Една година от войната в Украйна. Как се пренареди геополитиката? За процесите, кризите и ходовете на 
световните лидери - дискусия в студиото. 

- Защо ГЕРБ промениха позицията си за смесеното отчитане на гласовете; Гост: Тома Биков. 
- Има ли напрежение между ПП и ДБ за водачите на листи и как ще се отрази на изборните резултати; Гост: Искрен 

Арабаджиев. 
- Съвети за енергийна независимост и как да изберем подходяща соларна система за дома - в специалната ни 

рубрика; Гост: Експертът Мартин Лечев. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Една година от войната в Украйна. 
- Защо нашите храни са най-скъпи в Европа; Гост: Симеон Дянков. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Как настилката на магистрала „Хемус" се оказа с 10 сантиметра по-тънка от изискванията. Защо контролните 

органи не са констатирали нередностите. 
- В навечерието на навършването на една година от руската инвазия в Украйна - кой счупи две от плочите на 

Паметника на Съветската армия. 
- 7-годишно дете беше ударено от сноубордист на писта в Банско. Как се стигна до инцидента и какво е състоянието 

му. 
  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Президентът и с версии защо у нас цените са истерични 
в. Труд - Отписват от детска градина за 30 отсъствия 
в. Телеграф - Топексперти пред "Телеграф": Войната няма да свърши скоро 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Отписват от детската градина с 30 неизвинени 
в. 24 часа - Цената на газа се връща с година, пада от март с 13%, ще е под 110 лева 
в. Труд - Високата инфлация ни спъва за еврото 
в. Труд - Годеници се задушиха в кола, момчето издъхна 
в. Телеграф - Еврокомисарят Валдис Домбровскис: България може да се присъедини към еврозоната през 2025 г. 
в. Телеграф - За ден оправят сгрешената винетка 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Христо Алексиев, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: Сравняваме цените у нас с 6 държави. 
Не приемаме някой да трупа свръхпечалби, започваме проверки 
в. Труд - Явор Колев, директор "Информационни технологии и киберсигурност" в "Лев Инс", пред "Труд news": Интернет е 
много удобно, но и опасно място 
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в. Телеграф - Любослав Костов, главен икономист в КНСБ: Масовите храни поскъпнаха с 40% 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Трябва да направим всичко възможно този най-голям геополитически кошмар на XXI в. най-сетне да свърши 
в. Труд - Излишни ли са изборите на 2 април? 
в. Телеграф - Игра на криеница с контрольора. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 9.30 часа в Зала 3 на НДК президентът Румен Радев ще участва в конференцията "България по пътя към еврото", 
организирана от Министерство на финансите. 

- От 11.00 часа Валдис Домбровскис ще посети хуманитарния център на Сдружението на украинските организации 
в България" "Мати Украйна" на ул. "Царибродска, 136-142. След срещата Домбровскис ще даде брифинг за 
журналистите. 

- От 12.00 часа пред Народния театър "Иван Вазов" Валдис Домбровскис ще се включи в обща снимка с посланиците 
на страните-членки на ЕС в София по повод първата годишнина от началото на руската агресия в Украйна. 

- От 13.00 часа министър Явор Гечев и ръководителят на ГД "Морско дело и рибарство" Чарлина Вичева ще дадат 
изявления за представителите на медиите в сградата на Министерството на земеделието в Голям колегиум. 

- От 18.00 часа Общински съветници от БСП ще подкрепят граждански протест срещу презастрояването в квартал 
"Обеля"-1. 

- От 10:00 до 14:30 часа, в Аулата на Военномедицинска академия, ще се състои национална среща на директори и 
работещи в детски ясли от цялата страна. Събитието е организирано от Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). 

*** 
Велико Търново. 

- От 17:30 часа от сградата на Община Велико Търново ще тръгне шествие в солидарност с украинския народ. 
*** 
Свищов. 

- От 11:00 часа пред къщата на Александър Божинов ще бъдат отбелязани 145 години от неговото рождение. 
*** 
Добрич. 

- В 11:30 ч. в Работилница за въображение на Художествената галерия възпитаници на СУ "П. Р. Славейков" ще 
изработват мартеници 

- В 17:30 ч. във фоайето на Младежки център ще се проведе "Общуваме реално, а не виртуално" - вечер на 
настолните игри. 

*** 
Пловдив. 

- От 15.00 часа в зала "Пловдив", Конгресен Център, Международен панаир - презентацията "Земеделието среща 
технологиите в АгроХъб.БГ". 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 ч. в БТА ще се проведе заседание на Постоянната комисия по заетостта в област Шумен. 

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

