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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Васил Велев: Влизането на България в Еврозоната и Шенген ще ускори икономическото ни развитие и ще подобри 
благосъстоянието на хората 
Трябва да обединим усилия за приемане на еврото от 1 юли 2024 г. 
Всички представителни организации на работодателите поставят като приоритет номер едно ускореното присъединяване 
на България към Еврозоната, Шенген и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Ние смятаме, че на 
тази цел трябва да бъдат подчинени останалите приоритети, защото вярваме, че това ще ускори икономическото ни 
развитие и ще подобри благосъстоянието на хората, което е крайната цел на всяко едно управление. Това заяви по време 
на конференцията на високо равнище “България по пътя към еврото” председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Събитието 
се организира от Министерство на финансите, а целта му бе да бъдат обсъдени ползите за България от членство в 
Еврозоната. 
Участници в събитието бяха президентът на Република България Румен Радев, премиерът Гълъб Донев, членове на 
българското правителство, вицепрезидентът на ЕК Валдис Домбровскис, високопоставени представители на европейски 
институции на българския частен и неправителствен сектор. Във форума участие взе и министъра на финансите на 
новоприсъединилата се към еврозоната от тази година Хърватия Марко Приморац, които споделиха опита на страните си. 
"Трябва да се стремим да отложим само с половин година влизането в Еврозоната и да приемем еврото от 1 юли 2024 г. 
Приканваме политиците да консолидират позициите си и да направят това техен първи приоритет, какъвто е за бизнеса у 
нас. Това е целта, която трябва да се приеме и от следващия парламент. От решаващо значение е приемането не само на 
четирите закона, свързани с Еврозонота, но и 17-те с Националния план за възстановяване, които реформи имат отношение 
и към Шенген. Ние смятаме, че може и трябва да се стремим към критериите от Маастрихт, включително и дефицит от 3%. 
Това може да бъде постигнато, чрез по-таргетирана социална подкрепа, а не както сега се постъпва, отново под действието 
на популизма и липсата на достатъчно аргументирана позиция и използването на парламента за предизборно студио. 
Също така смятаме, че могат да се запазят и увеличат тези разходи на база събираемост, а не на база съкращаване на 
инвестиционни проекти", продължи с изказването си Васил Велев. 
Българската индустрия е сред лидерите по ръст, а експортът ни е на първо място по ръст в Европейския съюз. Той е в 
размер на 94,5 млрд. лв., което отнесено към БВП е 58%, като 2/3 от него са към ЕС. Присъединяването към Еврозоната ще 
доведе до повишаване на кредитния рейтинг, до облекчаване на достъпа до финансиране, до отпадането на редица 
финансови разходи за превалутиране и такси, до поевтиняване на финансовия ресурс. Също така дава нов статут на 
държавите, покачва техните позиции в международните класации като привлекателност за инвестиции и това е също 
много важен фактор за ускоряване на растежа, допълни още Васил Велев. 
По думите му към месец декември ръстът на възнагражденията в частния сектор е най-висок в ЕС и изпреварва ръста на 
инфлацията на годишна база - той е близо 18%, при инфлация под 17. Това дава основание на председателя на АИКБ да 
твърди, че българската икономика се развива сравнително добре. Затова са допринесли както сполучливото ѝ 
структуриране спрямо кризите, които са настъпили, така и програмите за компенсиране на високите цени на енергията, 
които са дали възможност на индустрията да бъде конкурентноспособна. Но ние продължаваме да сме последни по 
стандарт на живот в ЕС. С присъединяването ни към еврозоната догонващото ни развитие ще се ускори при равни други 
условия, спрямо това което имаме сега във валутен борд. 
 
√ Димитър Бербатов и Димитър Маринов са лицата на Bulgaria Wants You в Лондон 
„Bulgaria Wants You“ официално обяви имената на Димитър Бербатов и Димитър Маринов като свои лектори на събитието 
„Кариера и живот – защо в България?“. То ще се проведе на 2 април в Лондон и има амбицията да се превърне в най-
мащабния кариерен форум за българи на Острова. Негови организатори са основателите на платформата „България те 
иска“ – Иван Христов и Андрей Арнаудов. Събитието в сградата на Кралското географско дружество е напълно безплатно, 
но изисква регистрация на сайта на платформата. 
„Това са не просто двама от най-успелите българи през последните години, а двама мъже, които имат какво да ни кажат. 
Димитър Маринов, освен първият български актьор с Оскар, е една изключително космополитна личност, за която няма 
граници, държави и часови зони. Той обикаля целия свят и съм му персонално благодарен, че размести графика си с 
месеци напред, за да присъства на събитието ни в Лондон. Колкото до Бербатов – самото му име говори достатъчно. 
Спортист, който респектира с постиженията и наградите си и същевременно с това, никога не изгуби България от сърцето 
си. Сигурен съм, че неговото завръщане на Острова ще бъде силно емоционално, както за публиката, така и за него самия. 
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Лично аз нямам търпение да чуя неговите думи и реакцията на нашите сънародници в залата“ – признава Андрей 
Арнаудов. 
“Много хора ми задават въпроса: „Защо, след като постигна успех в чужбина, след като можеше да живееш в Англия или 
където си поискаш, избра да се върнеш в България?“, а аз се чудя защо изобщо ми го задават. Защото въпросът дали да се 
върна изобщо не е стоял в моята глава. Напълно съзнателно съм избрал да живея тук със семейството си. 
Още докато бях в „Манчестър Юнайтед“, знаех, че след края на кариерата си като футболист ще се върна в България, че ще 
живея в България и ще правя всичко по силите си за по-доброто бъдеще на България. 
Вярвам, че всички имаме какво да дадем от себе си в тази посока. Вярвам, че България е в сърцето, където и да си, но 
сърцето се чувства най-добре, когато си в България. И само трябва да полагаме максимални усилия – всеки според 
възможностите си, за да променяме малкия свят около себе си, да променяме към по-добро средата, в която живеем. 
През април се навършват 15 години от учредяването на фондация „Димитър Бербатов“, чрез която обръщаме специално 
внимание и поощряваме талантливите деца на България. Всеки ден откриваме нови и нови примери защо си заслужава 
да сме в България и да работим за България. Ако го правим с уважение към успеха, постигнат с талант и с много усилия, 
със сигурност ще променим средата и успехът ще е общ. 
Вярвам в по-доброто развитие на страната ни и затова с удоволствие приех поканата на Bulgaria Wants You да бъда част от 
събитието в Лондон на 2 април.”– споделя Димитър Бербатов пред кариерната платформа. 
„Кариера и живот – защо в България?“ ще бъде подкрепен и от бизнеса, чиито представители ще разкажат за кариерните 
възможности в България и за свободните работни позиции в техните компании. Участие ще вземат най-отговорните 
работодатели в страната, чиито условия на труд и икономически стимули са на европейско ниво. Своеобразен домакин на 
форума ще бъде Негово Царско Височество Кирил, Княз Преславски и Херцог Саксонски. 
Повече за всички събития, които Платформата организира тази година, може да прочетете ТУК. 
 
Actualno.com 
 
√ Велев: Еврозоната дава нов статут на държавите 
Не приемам спекулациите, че ще загубим суверенитет в Еврозоната. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов по време 
на конференция "България по пътя към еврото" в НДК. В конференцията се включиха президентът Румен Радев, премиерът 
Гълъб Донев, министърът на финансите Росица Велкова - Желева, шефът на БНБ Димитър Радев. Специален гост на 
събитието беше заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис, както и министърът на финансите на Хърватия. 
Пеканов уточни, че суверенитетът е да си част от решенията и да влияеш на решенията, които иначе биват взимани. "С 
влизането си във валутния борд България пое по един път, който донесе стабилност на българската банкова и финансова 
система. Донесе й повече доверие в международен план. България обаче в момента не влияе и не участва по отношение 
на решенията за паричната политика", каза Пеканов.  "Служебният кабинет полага всички усилия за бързото влизане както 
в Шенген, така и за бързото влизане в Еврозоната ", добави вицепремиерът. 
Според него Еврозоната става по-силна и европейският икономически и паричен съюз гради механизмите, с които може 
да отговаря на кризите. "Влизането в Еврозоната не е панацея, но то е още един фактор, който заедно с важни реформи и 
инвестиции ще допринася за повишаване на стандарта на живот в България", посочи вицепремиерът. 
Той коментира, че еврото ще подпомогне покачването на доходите. "Разбирам подкрепата на КНСБ, защото Пламен 
Димитров осъзнава, че след влизането в Еврозоната, ще може да отиде при финансовия министър да поиска минимална 
работна заплата не от 800 лв., а от 800 евро", коментира Пеканов.  
От своя страна Пламен Димитров от КНСБ посочи, че всички политици трябва да говорят в един глас в подкрепа на еврото, 
а тези, които са против, трябва да кажат защо. Според него не трябва да се дава храна на скептиците на еврото.  Васил 
Велев от АИКБ пък отбеляза, че Еврозоната дава нов статут на държавите, покачва техните позиции в международните 
класации като привлекателност за инвестиции. 
 
Сега 
 
√ Велев: За бизнеса влизането в еврозоната е най-важният приоритет, защото сме убедени, че ще ускори икономическия 
растеж 
Членството в еврозоната е стратегическа национална цел на България. Това е логичен завършек на нашата европейска 
интеграция. 
Това обяви президентът Румен Радев по време на конференция "България по пътя на еврото". Държавният глава подчерта, 
че постигането на тази цел трябва да бъде организирано така, че страната ни по най-добрия начин да се впише в еврозоната 
и да не се допусне по време на този процес жизненият стандарт на хората да бъде понижен. 
Конференцията се провежда ден след като зам.-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, който е на 
посещение у нас, категорично отхвърли възможността страната ни да се присъедини преди 2025 г. в еврозоната. Като 
основна причина бе посочена твърде високата инфлация у нас. 
В речта си президента Румен Радев акцентира, че страните, които са най-близо до войната в Украйна, са с най-висока 
инфлация - първо, защото най-тежко са усетили прекъсването на веригите за доставки на енергоресурси, и второ, заради 
големият дял на разходите за най-неотложните житейски нужди. 
"Целта от влизането в еврозоната е българите да живеят по-добре, икономиката ни да бъде по-конкурентоспособна и да 
дава по-висок продукт", обяви държавният глава. 

https://bulgariawantsyou.com/events


3 

 

Според него приемането на еврото е не само въпрос на политическа воля, а "сложен и всеобхватен процес, който изисква 
прозрачност и преди всичко много доверие”. "Убеден съм, че приемането на еврото ще донесе съществени икономически 
ползи, но по-важно е в това да бъдат убедени българските граждани. Но затова се изискват сериозна работа от 
институциите", каза държавният глава. И припомни, че в миналото е имало случаи, когато гражданите са плащали за 
политически грешни решения, като КТБ например. 
Радев призова да се укрепят контролните институции и механизми, така че в преходния период по приемането на еврото 
да не се допуска спекула и ръст на цените. Освен това трябва да се усъвършенстват икономическите политики, така че 
помощите да се дават само за нуждаещите се. По думите на президента пред следващото Народно събрание стояла 
нелеката задача във времена на криза да удържи бюджетния дефицит нисък, но наред с това и да не се допусне 
намаляване на стандарта на живот на хората.  
Преди изказването на президента служебният министър на финансите Росица Велкова и управителят на БНБ Димитър 
Радев подчертаха, че новите управляващи трябва да гарантират с приемането на редовния бюджет за 2023 г., както и с 
макрорамката за следващите две години, че дефицитът твърдо ще остане под 3%. Подобен призив отправи и зам.-
председателят на ЕК Валдис Домбровскис. 
Синдикатите обаче предупредиха, че е невъзможно тази година да се вместим в толкова нисък дефицит. "Това, че успяхме 
миналата година, е с цената на неизпълнени капиталови разходи, което обаче е за сметка на по-висок икономически 
растеж", каза Пламен Димитров от КНСБ. Той призова политиците да се опитат да убедят Еврокомисията, че този критерий 
на този етап не е приложим. "В противен случай на власт може да дойдат хора, които не искат да влезем в еврозоната", 
предупреди Димитров. От профсъюзите предупредиха също, че ако сега властта не успее да овладее инфлацията, трудно 
ще убеди хората, че няма да има поскъпване при замянаната на лева с евро. "Не чухме от г-н Домбровскис защо ЕК не видя 
проблем с високата инфлация в Хърватия при влизането й в еврозоната от 1 януари 2023 г. Това е политически некоректно 
поведение", посочи още Димитров 
За бизнеса влизането в еврозоната е най-важният приоритет, защото сме убедени, че ще ускори икономическия растеж, 
заяви Васил Велев от АИКБ. От работодателската организация призоваха политиците да се въздържат от популистки 
действия и да се обединят около целта да влезем в еврозоната възможно най-скоро. "Целта ни не трябва да е 800 евро 
минимална заплата, а 2000 евро средна работна заплата в средносрочен план", посочи Велев. 
"Генезисът на забавянето на процеса на присъединяване към еврозоната е в политическата криза през последните две 
години", заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев. Според него текущите проблеми с високата 
инфлация също до голяма степен са следствие на политическата криза. "Традиционно силната фискална позиция на 
страната бе разхлабена, което подхранва инфлацията и затруднява пазарните мерки за нейното намаляване", посочи още 
Радев. Той припомни, че бюджетният процес е силно разстроен  - нямаме реален бюджет за тази година, липсва и 
реалистична макроикономическа рамка и средносрочна фискална програма. Гуверньорът на централната банка 
препоръча редовният бюджет за тази година изрично да включва мерки за овладяване и намаляване на инфлацията по 
две линии - дисциплиниране на разходите, за да се ограничи търсенето и структурни промени за разрешаване на 
вътрешните проблеми с предлагането. 
 
Profit.bg 
 
√ Страшно ли е еврото? Какво ни очаква, когато приемем единната валута 
„България по пътя към еврото“  беше мотото на конференцията на високо равнище, организирана в София днес (24 
февруари). 
Форумът събра на едно място представители на изпълнителната власт - премиерът Гълъб Донев и вицепремиерът Атанас 
Пеканов, министърът на финансите Росица Велкова; зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис; управителят на БНБ 
Димитър Радев, за когото това беше първа публична изява след новината за отлагането на членството ни в еврозоната за 
2025 г, както и представители на синдикати, работодателски и общински организации; икономисти и водещи финансови 
анализатори. 
Еврозоната – влизаме в клуба на важните 
Българските граждани трябва да бъдат информирани достоверно за ползите от приемането на общата европейска валута, 
заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. 
Преди година Русия започна необоснованата си инвазия в Украйна, която ние всички остро осъждаме и затова 
европейската интеграция става все по-важна, каза още той.  Последните събития разбиха на пух и прах опасенията, че ние 
насила влизаме в еврозоната. Това е един клуб, в който има критерии за влизане, защото той  носи много ползи. 
В тези турбулентни времена това е основата всички страни да се движат по-добре заедно и в по-добра посока, категоричен 
е Пеканов. 
Не приемам, че с приемането на еврото ние губим суверенитет. Напротив, ние ставаме част от тези, които вземат 
решенията и определят нещата, които са важни за нас. 
„България в момента не влияе с решенията си по отношение на паричната политика, но когато стане пълноправен член, 
това ще се промени“, подчерта Пеканов. 
„Общият фискален отговор на предизвикателства и макроикономически шокове спомага за това да не допускаме грешки 
от миналото. Пандемията беше един сериозен шок от огромен мащаб, който може би 
не сме си представяли. Успяхме да се възстановим в Европа до обратните си нива само за една година. Това не беше факт 
след световната икономическа криза преди 10 години и отне време от около 5-6 години на държавите да се възстановят.“, 
обясни вицепремиерът. 



4 

 

Да, влизането в еврозоната не е панацея, но е фактор, който ще допринася за повишаването на стандарта на живот в 
България, категоричен е Пеканов. 
Защо еврото ще покачи доходите ни? 
„Защото имаме нужда от прозрачност и съпоставяемост, както и от покачване на чуждестранните инвестиции“, обясни 
вицепремиерът. 
Трябва да си дадем сметка, че всяка година забавяне носи цена за българските граждани – цената е пропуснатата полза и 
че с превалутирането всяка година, ние губим огромни суми, допълни Пеканов. 
Държава, бизнес, граждани – ползите са за всички 
Приемането на еврото е най-дълбоката форма на интеграция в рамките на Паричния съюз, заяви Матяж Сушец, 
представител на Европейския стабилизационен механизъм. Влизането в еврозоната има ползи за всички – гражданите, 
фирмите, държавите, допълни той. 
Ползи на единната европейска валута: 
допринася за благоденствието на нациите 
пази от външни шокове 
носи ползи за единния европейски пазар 
улеснява сравняването на цените 
насърчава конкуренцията, така че цените за крайния потребител да могат да се намаляват. 
намалява рисковете и несигурността 
носи полза за нарастването на инвестициите 
увеличава търговията 
С приемането на еврото България ще стане по-привлекателна освен за чуждите инвеститори и за туристите, подчерта 
експертът. 
По отношение на пазара, държавите в еврозоната имат по-добър достъп до международните капиталови пазари, 
повишава се е и кредитният им рейтинг.  Някои кредитни агенции вече повишиха рейтинга на България, очаквайки страната 
да влезе в еврозоната, каза той.  
Ползи от присъединяването за България: 
повишен кредитен рейтинг 
по-добра инвеститорска база 
чуждестранен дълг при по-добри условия 
защита при потенциални кризи в икономиката 
защита от пазарни сътресения 
Чадърът на еврозоната 
Еврозоната може да отвори защитен чадър над България.  Този стабилизационен механизъм е създаден именно с такава 
цел, когато при финансовата криза видяхме, че има държави, които са с проблеми при набирането на външен дълг, обясни 
Сушец относно Европейския стабилизационен механизъм. 
Досега са разпределени над 300 милиона лева на държави бенефициенти, които си помагат и по този начин да 
стабилизират икономиката си, което създава по-добра стабилност на единния пазар в периоди на криза като пандемията 
и последвалата инфлация, посочи още той. 
България ще продължи по пътя си към еврозоната, като се опита да запази силната си позиция по фискалния механизъм и 
да изпълни заложените си реформи, каза в заключение Сушец. 
Как се справи Хърватия 
По-малко от десетилетие след влизането си в ЕС, Хърватия вече е член и на еврозоната. Държавата беше приета в чакалнята 
заедно с България през 2020 г. 
Марко Приморац, финансов министър на страната, обясни какви са ползите от членството в еврозоната 
Деноминация на дълга - при приемане на еврото дългът на Хърватия беше деноминиран в евро, над 70% от кредитите и 
депозитите бяха деноминирани в евро, както и повечето от дълготрайните материални активи – недвижими имоти, коли 
и т.н. 
Висок кредитен рейтинг - с приемането на еврото всички кредитни агенции увеличиха рейтинга на Хърватия, някои доста 
значително и той сега е на исторически високи равнища. 
Ниски лихви - паричната политика е единственият механизъм за борба с инфлацията и затова ЕЦБ вдига лихвите. Ако не 
бяхме в еврозоната, лихвите щяха да са доста по-големи, добави министърът. 
Без разходи за обмен на валута – в Хърватия те се изчисляваха на около 160 млн. евро годишно. Този разход вече го няма 
за нашата икономика. Туристите също се чувстват като у дома си, много от тях идват от държави в еврозоната и няма нужда 
да търсят обменни бюра, подчерта финансовият министър. 
В същия ден, когато влязохме в еврозоната, влязохме и в Шенген, така че това показа, че европейската интеграция е 
възможна, дори при предизвикателствата в световен мащаб, посочи той. 
Опонентите на въвеждането на еврото се притесняваха много от инфлацията. Ние очаквахме ръст на инфлацията от 0,2 – 
0,4%, но щом влязохме в еврозоната имаше единични случаи на ръст на цените. Опоненти се опитаха да създадат престава 
в медиите, че това е навсякъде, но не беше така. На месечна база от декември 2022 до януари 2023 година инфлацията е 
близо до нулата, обясни още финансист номер едно на Хърватия. 
Много е важно процесът да бъде прозрачен и затова въведохме показването на цените в двете  валути – хърватски куни и 
евро по фиксирания рейтинг. Имахме няколко агенции, които се занимаваха с контрол и надзор, следяха цените. Следяхме 
за неоснователни ръстове при цените.  Периодът с двойна валута беше две седмици, посочи финансистът. В Закона за 
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еврото е посочено, че се прилага фиксиран обменен курс. Имаше и правила за преизчисляване и закръгляване на цените, 
ние позволихме да се закръглява до определени стойности, допълни Приморац. 
По отношение на нашия опит в изпълняването на двете ни стратегически цели - да влезем едновременно в Шенген и в 
еврозоната, основен фактор за това беше политическата стабилност, категоричен беше министърът на финансите на 
Хърватия. 
Политически некоректно от КНСБ 
„Може би ще кажа някои неща, които са политически некоректни и то по-скоро към Еврокомисията“, заяви от своя страна 
Пламен Димитров, президент на КНСБ. 
„България изпълнява години наред критериите за влизане в еврозоната. Нашата инфлация беше близка до тази на 
Хърватия, но тя беше приета в еврозоната, а ние - не. Не чухме защото Еврокомисията не каза, че има проблем с 
неизпълнение на критерия инфлация от страна на Хърватия“. Според Димитров, именно това е некоректното политическо 
поведение. 
„Ние няма да можем да се вместим в Бюджет 2023 с 3% дефицит, освен ако не настане някаква социална, а защо не и 
политическа революция“, заяви той. 
Димитров даде пример с Балтийските държави, където нивата на инфлация се успокояват и намаляват два пъти след 
влизането им в еврозоната.  Ние следим много сериозно какво става с доходите. Забележете, Литва и Естония, които бяха 
в борд като нас преди еврозоната – 108% номинален ръст само за 6 години на средната работна заплата, посочи 
президентът на КНСБ. 
Искам наистина в България 6 години след като влезем средната работна заплата да стане 1800 евро, заяви Димитров. 
Ако сега не успеем да овладеем инфлацията, не мисля, че ще можем да убедим гражданите, каквото и да говорим, че като 
влезем в еврозоната няма да има инфлация, категоричен е президентът на КНСБ. 
Ние сме с единия крак, даже крак и половина в еврозоната, остава една малка крачка да направим и съм сигурен, че ако 
всички говорим в един глас ясно и категорично, ще изпълним целта си, каза в заключение Димитров. 
Общините ще са партньор на държавата 
Българските общини ще бъдат стабилен партньор на държавата в нелекия път към еврозоната, заяви Силвия Георгиева, 
изпълнителен директор на Националното сдружение на общините (НСОРБ).  
Тя подчерта, че влизането в еврозоната е стратегическа цел, която трябва да бъде гарантирана от национален консенсус, 
ясно политическо лидерство и усилена ежедневна работа. 
"Трябва ясно да си дадем сметка, че недоверието на гражданите към приемането на еврото всъщност отразява тяхното 
силно недоверие в институциите", добави изпълнителният директор на НСОРБ.  
Георгиева гарантира, че общините ще съдействат на местните администрации за подготовката за приемане на еврото, за 
да може процесът да се извърши дори в най-малките населени места, където кметът е единственият представител на 
държавата. 
2000 евро минимална заплата – мисията на бизнеса 
Нашето консолидирано становище е че приоритет номер едно е ускореното присъединяване на България към Шенген, 
еврозоната и ОИСР, категоричен е Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Българската индустрия е сред лидерите по ръст, експортът ни е на първо място в ЕС, 58% от БВП като 2/3 от него са към ЕС, 
обясни Велев. Допълни, че сделките, които се осъществяват в повечето случаи са именно в евро. 
Ненужното поддържане на две сметки, на такси за превалутиране, са разходи на средства и на време. Присъединяването 
към еврозоната дава нов статут на държавите, покачва техните позиции като привлекателност за инвестиции, обясни 
Велев. 
Той добави, че ръстът на възнагражденията у нас изпреварва ръста на инфлацията и е около 18%, тоест икономиката се 
развива сравнително добре. Въпреки това обаче, продължаваме да бъдем с най-ниски доходи на глава от населението. 
В дългосрочен план ние ще се целим не към 800, а към 2000 евро минимална заплата в България, категоричен е 
председателят на АИКБ. 
Според него обаче, у нас политическото лидерство у нас отсъства, което пречи и за гражданите. Приканваме политиците в 
следващото НС да консолидират позицията си, защото това е по-доброто бъдеще за страната, за хората, за предприятията, 
каза в заключение Велев. 
Като заключение от конференцията бяха направени три генерални извода за пътя на България към еврозоната: 
Възможностите са много повече, отколкото самите предизвикателства 
Служебното правителство ще продължи да работи по всички технически аспекти по приемането на еврото 
Необходима е ясна консолидация на всички евроатлантически партии, за да може да се даде много ясен и точен времеви 
хоризонт 
По време на форума беше представено и социологическо проучване какви са обществените нагласи за въвеждането на 
еврото в България и ползите от членството на страната ни в еврозоната. Резултатите от него може да научите тук. 
 
Petel.bg 
 
√ Велев: Еврозоната дава нов статут на държавите 
Не мога да приема твърдението, че България едва ли не ще загуби своята независимост като влезе в Еврозоната.  
Това коментира вицепремиерът Атанас Пеканов по време на конференция "България по пътя към еврото" в НДК. В 
конференцията се включиха президентът Румен Радев, премиерът Гълъб Донев, министърът на финансите Росица Велкова 

https://www.minfin.bg/bg/infographics/29
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- Желева, шефът на БНБ Димитър Радев. Специален гост на събитието беше заместник-председателят на ЕК Валдис 
Домбровскис, както и министърът на финансите на Хърватия. 
Пеканов уточни, че суверенитетът е да си част от решенията и да влияеш на решенията, които иначе биват взимани. "С 
влизането си във валутния борд България пое по един път, който донесе стабилност на българската банкова и финансова 
система. Донесе й повече доверие в международен план. България обаче в момента не влияе и не участва по отношение 
на решенията за паричната политика", каза Пеканов. 
Служебният кабинет полага всички усилия за бързото влизане както в Шенген, така и за бързото влизане в Еврозоната ", 
добави вицепремиерът, цитиран от актуално.ком. 
Според него Еврозоната става по-силна и европейският икономически и паричен съюз гради механизмите, с които може 
да отговаря на кризите. "Влизането в Еврозоната не е панацея, но то е още един фактор, който заедно с важни реформи и 
инвестиции ще допринася за повишаване на стандарта на живот в България", посочи вицепремиерът.  
Той коментира, че еврото ще подпомогне покачването на доходите. "Разбирам подкрепата на КНСБ, защото Пламен 
Димитров осъзнава, че след влизането в Еврозоната, ще може да отиде при финансовия министър да поиска минимална 
работна заплата не от 800 лв., а от 800 евро", коментира Пеканов.  
От своя страна Пламен Димитров от КНСБ посочи, че всички политици трябва да говорят в един глас в подкрепа на еврото, 
а тези, които са против, трябва да кажат защо. Според него не трябва да се дава храна на скептиците на еврото.  
Васил Велев от АИКБ пък отбеляза, че Еврозоната дава нов статут на държавите, покачва техните позиции в 
международните класации като привлекателност за инвестиции. 
 
БСК 
 
√ Проведе се първото заседание на работна група за създаване на по-ефективна програма за компенсации за 
електроенергия 
„Нашата цел е да разработим справедлив и по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации за 
небитови потребители, така че да бъде в полза на обществото“. Това каза заместник-министърът на енергетиката Еленко 
Божков на първото заседание на работната група в състав от експерти на Министерството на енергетиката и на 
работодателските организации. Участие в нея взеха представители на: Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюза за стопанска 
инициатива (ССИ) и Асоциацията на търговците на енергия в България. Решението за създаването на работната група бе 
взето след среща на министъра на енергетиката Росен Христов с представителите на работодателски организации. 
По време на работната група и двете страни изразиха мнение, че програмата за компенсации е дала своето положително 
отражение върху индустрията, създавайки предвидимост и подпомагайки инвестиционните програми на българските 
фирми. „Безспорен факт е, че през последната година и половина Министерството на енергетиката реализира съществена 
политика в полза на индустрията“, каза заместник-председателят на АИКБ Румен Радев. 
Присъстващите се обединиха около няколко необходими мерки за подобряване на механизма, част от които са 
оптимизирането на административния процес, въвеждането на стимули за намаляване на електропотреблението и 
насърчаването на енергийната ефективност. 
„Трябва да намерим работещо решение на база рамката, която вече имаме“, каза заместник-министърът на енергетиката 
Ива Петрова. По нейните думи модифицирането на механизма за прилагане на програмата трябва да бъде съобразено с 
Решението на Народното събрание за компенсациите на небитовите крайни клиенти до края на годината, с Регламента на 
ЕК от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията, както и с временната 
рамка на Комисията за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката. 
За координатор на работната група е определена г-жа Любомира Ганчева. 
*** 
БСК е представена в работната група от Силвия Тодорова, директор на Център "Предприемачество" 
 
News.bg 
 
√ За енергийна ефективност и пестене говориха на среща за компенсациите за бизнеса  
Днес се проведе първото заседание на работна група за създаване на по-ефективна програма за компенсации за 
електроенергия. Мерките за подобряване на механизма за ефективност на програмата и около които се обединиха 
членовете на работната група, са оптимизирането на административния процес, въвеждането на стимули за намаляване 
на електропотреблението и насърчаването на енергийната ефективност. 
Днес се проведе първото заседание на работната група в състав от експерти на Министерството на енергетиката и на 
работодателските организации. В нея взеха участие представители на: Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюза за стопанска 
инициатива (ССИ) и Асоциацията на търговците на енергия в България. На срещата присъства и заместник-министърът на 
енергетиката Еленко Божков. Решението за създаването на работната група бе взето след среща на министъра на 
енергетиката Росен Христов с представителите на работодателски организации. 
"Безспорен факт е, че през последната година и половина Министерството на енергетиката реализира съществена 
политика в полза на индустрията", каза заместник-председателят на АИКБ Румен Радев. 
И двете страни изразиха мнение, че програмата за компенсации е дала своето положително отражение върху индустрията, 
създавайки предвидимост и подпомагайки инвестиционните програми на българските фирми. 
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Припомняме, че министър Росен Христов на 21.02.2023г. изрази готовност да подкрепи приоритетите на бизнеса за 
развитие на индустрията и защита на интересите както на предприятията, така и на крайните потребители. Тези приоритети 
изцяло се подкрепят от Министерството на енергетиката и това позволява едно плътно сътрудничество както на 
ръководно, така и на експертно ниво с обща цел - ефективно използване на държавните средства, каза той. 
Представителите на работодателските организации отново подчертаха, че компенсациите не са "помощи", а връщане на 
надвзетото от предприятията в резултат от изкривения пазар. 
"Трябва да намерим работещо решение на база рамката, която вече имаме", каза заместник-министърът на енергетиката 
Ива Петрова. По нейните думи промените на механизма за прилагане на програмата, трябва да бъде съобразено с 
Решението на Народното събрание за компенсациите на небитовите крайни клиенти до края на годината, с Регламента на 
ЕК от 6 октомври 2022 година, относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията, както и с временната 
рамка на Комисията за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката. 
За координатор на работната група е определена г-жа Любомира Ганчева. 
На работодателските организации се очаква да бъдат изпратени през следващата седмица конкретни предложения, които 
да бъдат обсъдени на следващото заседание на работната група. 
 
Econ.bg 
 
√ Работна група обсъжда по-ефективна програма за компенсации за скъпия ток 
„Нашата цел е да разработим справедлив и по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации за 
небитови потребители, така че да бъде в полза на обществото“. Това каза заместник-министърът на енергетиката 
Еленко Божков 
„Нашата цел е да разработим справедлив и по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации за 
небитови потребители, така че да бъде в полза на обществото“. Това каза заместник-министърът на енергетиката Еленко 
Божков на първото заседание на работната група в състав от експерти на Министерството на енергетиката и на 
работодателските организации. Участие в нея взеха представители на: Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюза за стопанска 
инициатива (ССИ) и Асоциацията на търговците на енергия в България. Решението за създаването на работната група бе 
взето след среща на министъра на енергетиката Росен Христов с представителите на работодателски организации.  
По време на работната група и двете страни изразиха мнение, че програмата за компенсации е дала своето положително 
отражение върху индустрията, създавайки предвидимост и подпомагайки инвестиционните програми на българските 
фирми. „Безспорен факт е, че през последната година и половина Министерството на енергетиката реализира съществена 
политика в полза на индустрията“, каза  заместник-председателят на  АИКБ Румен Радев.  
Присъстващите се обединиха около няколко необходими мерки за подобряване на механизма, част от които са 
оптимизирането на административния процес, въвеждането на стимули за намаляване на електропотреблението и 
насърчаването на енергийната ефективност. 
„Трябва да намерим работещо решение на база рамката, която вече имаме“, каза заместник-министърът на енергетиката 
Ива Петрова. По нейните думи модифицирането на механизма за прилагане на програмата трябва да бъде съобразено с 
Решението на Народното събрание за  компенсациите на небитовите крайни клиенти до края на годината, с Регламента на 
ЕК от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията, както и с временната 
рамка на Комисията за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката. 
За координатор на работната група е определена г-жа Любомира Ганчева.  
През следващата седмица от страна на работодателските организации се очаква да бъдат изпратени конкретни 
предложения, които да бъдат обсъдени на следващото заседание на работната група. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев и емирът на Катар обсъдиха сътрудничеството в икономиката и енергетиката 
Възможностите за последващо развитие на двустранните отношения между България и Катар обсъдиха в телефонен 
разговор президентът Румен Радев и емирът на Катар Шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани, съобщиха от прессекретариата на 
държавния глава. 
Във фокуса на разгледаните теми бяха перспективите за задълбочаване на партньорството в търговско-икономическата 
сфера, в енергетиката и сигурността. 
Президентът Румен Радев поздрави Шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани за успешно проведеното Световно първенство по 
футбол в Катар през 2022 година. 
 
√ Икономическият министър: Масови нарушения и измами в цени и грамажи в хранителни магазини в страната 
Масови нарушения и измами в цени и грамажи са открили контролните институции в хранителни магазини в страната. 
Това заяви в "Говори сега" служебният икономически министър Никола Стоянов. 
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По думите му държавата ще бъде безкомпромисна и ще наказва хванатите в измама търговци. Стоянов призна, че има 
проблем на пазара. 
"Само за миналата седмица 351 са проверките, които Комисията за защита на потребителите заедно с НАП и Българската 
агенция по безопасност на храните са направили. 370 са нелоялните търговски практики, които са открити. Актовете към 
момента са 20-30, но се събират доказателства за написването на още", допълни Никола Стоянов. 
Той обяви в какво се изразяват тези масови нарушения. 
"Некоректно отразяване на цената, пише промоционална цена, на касата се отразява старата, некоректно обявяване на 
грамажа. Серия от практики, които аз смятам, че никой сериозен етичен търговец няма проблем да бъдат открити, да бъде 
наказан, ако има пропуск", каза още Никола Стоянов. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Димитър Стоянов: Обсъжда се изпращането на още военнослужещи на границата с Турция 
Още военнослужещи вероятно ще бъдат разположени на границата ни с Турция. Това заяви в "Денят започва" министърът 
на отбраната Димитър Стоянов. Тази седмица той ще обсъди подсилването на охраната на граничната бразда с 
вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Военнослужещите ще се присъединят към 
съвместните патрули на Българската армия и "Гранична полиция". 
"Нашите патрули нямат право да задържат. Нямат такава функция. Имат право да демонстрират сила, да 
патрулират съвместно с Гранична полиция. Единствено представители на Военна полиция имат право да задържат 
нарушители, преминали нелегално през границата", заяви министър Стоянов. 
Към момента около 240 военнослужещи участват в съвместни патрули по охрана на граничната ни бразда. 
За да има адекватна охрана на границата ни, обаче, са необходими не само хора, но и технически средства, изтъкна 
Димитър Стоянов като посочи, че около 110 км от границата ни с Турция не са оборудвани с такива. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ България очаква още пари за земеделие по европрограми 
Аналогично на проблема със зърното е и този с вноса на евтино украинско месо. Български евродепутати от земеделската 
комисия в Европейския парламент вече са внесли нужните документи с искане за повече европейска помощ вместо 
държавна подкрепа в отговор на настъпилата криза. До момента няма отговор от Брюксел с ясни срокове. 
Николай Димов е зърнопроизводител от района на ямболското село Стефан Караджово повече от 20 години. През 
последните 10 отглежда месодайни крави. Твърди обаче, че заради войната в Украйна и вноса на евтино украинско месо 
в България, през последната година изкупните цени са паднали значително и това го е принудило да намали животните. 
"От общо 800 майки ги намалих на 150. Причината е по-високите цени на фуражите и ниските изкупни цени на 
животинската продукция. Има фондове, които са с цел подпомагане, но това трябва да се реши от Европейската 
комисия. И във времето - колкото по-бързо стане това, за нас ще бъде от полза", обясни Димов. 
На национална среща на земеделските производители министър Явор Гечев заяви ,че макар да сме солидарни с Украйна, 
факт е, че оттам се внасят евтино зърно и месо, които вместо да минават транзит, остават в България и подбиват цените у 
нас. Така всички отрасли са засегнати. 
"Хем фермерите са ощетени, защото изкупните цени са ниски, хем крайните цени в България са по-високи от тези на 
западните държави. А ние получаваме по-малко субсидии от западните държави. Това е целият парадокс", коментира 
Явор Гечев, служебен министър на земеделието и храните. 
"Продукцията на животновъдите е с висока себестойност. Продават я на не толкова високи цени, но на рафта в магазина 
цените са непосилни за обикновените граждани, защото до 80% се покачва цената на суровината от фермера до рафта на 
магазина, говоря за месото и за млякото", каза Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските 
производители. 
Затова България поиска допълнителни средства от кризисния резерв на европейския съюз за директни субсидии и за 
кризисно съхранение на зърно, както и транзитните коридори за украинските стоки да бъдат наистина транзитни. 
"Настояваме за повече европейска помощ вместо държавни помощи в отговор на кризата. Ще продължим да 
настояваме за незабавно отваряне на кризисния резерв", коментира Атидже Алиева, евродепутат и член на 
еврокомисията по земеделие. 
Засега обаче Брюксел мълчи. Докато чакаме отговор по програмата за селските райони, се отпуска еднократна помощ за 
пчелари, овощари, животновъди и преработватели, засегнати от войната в Украйна. Приемът на документи започва през 
март. 
 
√ Валдис Домбровскис в "Панорама": ЕК продължава да подкрепя усилията на България по пътя към еврото 
Поредно отлагане на датата за приемането ни в еврозоната. В рамките само на няколко дни стана ясно, че прескачаме 
срока - поставен на датата 1 януари 2024 г., и то с много. Според заместник-председателя на Европейската комисия Валдис 
Домбровскис, обаче 2025 година е напълно възможно страната ни да приеме еврото. 
Домбровскис бе на посещение в България през последните два дни и се срещна с представители на българските власти, 
както и с ръководството на Българската народна банка. Той даде специално интервю за "Панорама". 
БНТ: Господин изпълнителен заместник-председател, какво се обърка с българската кандидатура за Еврозоната? 
Валдис Домбровскис: Първо, Европейската комисия продължава да подкрепя усилията на България по пътя към еврото. 
Както знаете, за това трябва да се изпълнят маастрихтските критерии. България изглежда се справя добре: 
стабилни публични финанси, дългосрочни лихвени проценти, стабилност на обменните курсове в рамките на ERM II. 

https://bntnews.bg/news/ikonomicheskiyat-ministar-masovi-narusheniya-i-izmami-v-ceni-i-gramazhi-v-hranitelni-magazini-v-stranata-1224821news.html
https://bntnews.bg/news/dimitar-stoyanov-obsazhda-se-izprashtaneto-na-oshte-voennosluzheshti-na-granicata-s-turciya-1224946news.html
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Проблемният критерий е инфлацията. Да, днес високата инфлация е глобална, особено след агресията на Русия срещу 
Украйна. В централно и източноевропейските държави инфлацията е по-висока, отколкото другаде в ЕС. Така че 
критериите за инфлация не са постигнати, при това с много. Това е оценката и на Европейската комисия, и на 
българското правителство. Следователно, от 1-ви януари 2024 не може. Надяваме се забавянето да не бъде твърде 
дълго и присъединяването да стане година по-късно. 
БНТ: Първи януари 2024-та остава ли теоретична възможност или не? 
Валдис Домбровскис: Както заяви и българското правителство, не. Защо? Защото критериите за инфлация са средна 
стойност за 12 месеца. Така че дори да има резки промени и тя да падне много, ще отнеме време средната годишна 
стойност да се промени. Ако видите данните, публикувани в България през януари, инфлацията все още е доста 
висока. 
БНТ: Проблемът общата инфлация в Европа ли е? Или България е допуснала някаква своя собствена грешка? 
Валдис Домбровскис: Общ проблем за Европа е. И, както казах, особено в Централна и Източна Европа. Във 
Вишеградските страни, Полша, Унгария, Чехия – инфлацията е по-висока от българската. В Балтийските страни – 
също. Така че България не се откроява. Даже инфлацията й е по-ниска от много други. Но е над критериите за 
присъединяване - и то доста. 
БНТ: Но инфлацията създава друг проблем. Тъкмо в Централна и Източна Европа хората харчат повече пари за 
основни нужди, например за храна. Възможно ли е да се въведат специални мерки, за да се овладее инфлацията в 
страни като България? 
Валдис Домбровскис: Така е. Това е голям проблем навсякъде в Европа. Както знаете, Европейската централна банка 
върши своята задача за паричните политики. Трябва ни постоянен микс от макроикономически политики, парични и 
фискални. От друга страна: целенасочени мерки срещу високите енергийни цени. Те са основният двигател на 
инфлацията. Така че остава въпросът как да ги намалим. Всичко това бе направено на европейско равнище. Ето, 
цената на едро на природния газ вече е под нивото от началото на войната. Имахме кризисни интервенции и в пазара 
на електричество. Работим по структурна реформа на пазара на електроенергия. Всичко това ще помогне 
енергийните цени да паднат и да се овладее инфлацията. Всъщност, инфлацията вече стигна своя връх към края на 
миналата година. И сега постоянно намалява. 
БНТ: Защо Европа се справя с енергийните цени? Защото беше особено мъдра? Или просто зимата беше по-мека? 
Валдис Домбровскис: Взети бяха много решения. Трябваше много бързо да се освободим от руската зависимост в 
доставките на изкопаеми горива. Работихме интензивно с други доставчици, като Норвегия, САЩ и други. Успяхме да 
гарантираме пълни газохранилища в началото на тази зима. А и сега те са по-пълни, отколкото обикновено по това 
време на годината. Да, меката зима помогна. Но имаше координирани европейски усилия. Бих казал обаче, че 
опасността още не е преминала. Тази зима имахме все още много руски газ в газохранилищата, натрупан предимно 
през първата половина на миналата година. Тази година това няма да се повтори. Така че още трябва да работим по 
други алтернативни източници на газ и други мерки, за да се подготвим и за следващата зима. 
БНТ: Да се върнем на еврото и инфлацията. Не е ли правило цените неизбежно да се повишат, когато се въведе 
еврото? Сами по себе си. 
Валдис Домбровскис: Всъщност не е така. Винаги има еднократен ефект, но много малък, около 0,2 - 0,3%. Всъщност 
еврото в средносрочен план помага за стабилизиране на цените, благодарение на по-ниски лихвени проценти, по-ниски 
разходи за обмен на валута, по-голяма прозрачност на цените. Наблюдаваме въздействието на въвеждането на 
еврото върху инфлацията в страните, които неотдавна се присъединиха, и не сме видели да е довело ръст на 
инфлацията. Разбира се, днес общият инфлационен контекст е много по-различен. От собствен опит ще кажа, че 
когато Латвия се присъедини към Еврозоната през 2014, инфлацията беше под 1%. Но средата беше съвсем друга. 
Всъщност, средната инфлация извън Еврозоната е по-висока, отколкото вътре. 
БНТ: Приемате ли, че хората трябва да гласуват за въвеждането на еврото на референдум? Че обществото 
трябва да си каже думата? 
Валдис Домбровскис: Обсъждали сме това в много страни, влизали в Еврозоната. Но фактът е, че хората вече са 
гласували за това. Самият договор за присъединяване предвижда влизане в Еврозоната. Т.е. присъединяването към ЕС 
означава потенциално влизане и в Еврозоната. 
БНТ: Накрая, Вие сте латвиец с полски корени. Кое е най-важното в този повратен за Европа момент? Историята? 
Географията? Икономиката? 
Валдис Домбровскис: Най-важното е да останем единни и решителни спрямо агресията на Русия. Това е поуката от 
историята – че не можеш да умиротвориш агресор. Време е за решителност, не за помиряване. Географията – тя е 
съдба. А за икономиката – очевидно има още много работа. Но изправена пред предизвикателства, европейската 
икономика доказва устойчивост. Наскоро променихме прогнозата за икономическия ръст за тази година – за ЕС вече 
е 0,8%. Българската дори е над средната в Съюза. Успяхме да избегнем рецесия. Но най-важното сега е да направим 
всичко, за да подкрепим Украйна, така че да се отбранява, да освободи териториите си, да спечели войната. Най -
добрият начин да се справим с икономическите последици от войната е тя да свърши. 
 
√ Кои партии обявиха водачите си на листи за вота на 2 април? 
Още два дни остават на партиите, за да регистрират листите си за предстоящите избори. Това днес направиха от ГЕРБ-СДС. 
От формациите, които участваха в последния парламент, още не са обявени официално водачите на коалицията 
"Продължаваме Промяната - Демократична България". 
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След като две години не успяха да влязат в парламента, след четири предсрочни избора, на петите ВМРО се отказаха да 
участват. Те обявиха, че ги бойкотират с кампания "Не подкрепям никого". От ИТН пък, след като не се класираха за 
последния парламент, този път са оптимисти, че ще минат 4-процентната бариера. 
ГЕРБ-СДС се регистрираха по места с листите си със самочувствието на отбор в добра кондиция, който отива на избори за 
победа. Явяват се на избори с амбицията да има парламент и редовно правителство. Имат варианти, които могат да 
предложат на останалите формации. 
"Различия със сигурност имаме с всички, но в крайна сметка ние сме длъжни да започнем да търсим точките на 
съгласие. Докато не започнем да правим това, ще продължим да правим едно и също както вече две години, а през 
това време България загуби най-ценното, което може да загуби едно общество, а това е времето. Две години ние не 
направихме нищо", заяви Тома Биков, ГЕРБ-СДС. 
Според Атанас Атанасов от коалиция "Продължаваме Промяната - "Демократична България" ГЕРБ работят за политическа 
нестабилност. Смята, че целта на ГЕРБ е преди местните избори да няма устойчива власт, за да направи опит Борисов да 
задържи феодалните владения. 
"Ако ГЕРБ е първа политическа сила сигурно е, че отиваме на избори наесен. Това трябва да е ясно. Именно заради този 
план на Борисов на изтощаване на противника, влачене на политическия процес, за да може преди изборите да няма 
устойчива власт", допълни Атанас Атанасов, съпредседател на "Демократична България".  
Коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" вероятно ще обяви листите си утре. От "Има такъв 
народ" са убедени, че ще успеят да влязат в следващия парламент. 
Стана ясно, че лидерът на партията Слави Трифонов ще е водач на листите в Благоевград и Стара Загора, но още не знаят 
дали ще стане депутат. 
"Слави Трифонов никога не е абдикирал от ангажимента, заставайки начело на политическа партия. Дали ще бъде 
депутат - нека минат изборите. Ще минем 4-те процента, тогава ще се вземе това решение", добави Тошко 
Йорданов, "Има такъв народ". 
В навечерието на старта на предизборната кампания ВМРО заявиха, че няма да участват в тези избори заради външен 
натиск във вътрешнополитическите решения на България. 
"Две години всички сме свидетели на един триумф на политически егоизъм и безпътица. Две години политическите 
партии се занимават със себе си, със собственото си оцеляване, със собствените си сметки на фона на галопираща 
инфлация, наближаваща война, мигрантска криза и тържество на монополите", каза още Милен Михов. 
ВМРО са взели решение да изразят своя протест срещу това с агитиране за гласуване с опцията "не подкрепям никого". А 
иначе крайният срок за регистрациите на листите на партиите изтича след два дни. 
 
√ След Брекзит: Опит за уреждане на търговските отношения между Лондон и Брюксел 
Британският министър-председател Риши Сунак и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен ще се срещнат в Лондон в 
опит да финализират нова сделка за уреждане на търговските въпроси след Брекзит. 
Двамата лидери ще продължат лично работата за намиране на практични решения на редица предизвикателства около 
Протокола за Северна Ирландия, се посочва в съвместно изявление. 
Протоколът беше подписан от бившия британски премиер Борис Джонсън с цел да предотврати твърда граница с 
Ирландия след Брекзит. Северна Ирландия продължава да следва някои закони на ЕС, за да се избегне необходимостта от 
проверки на стоките по границата между Обединеното кралство и членката на Евросъюза Ирландия. 
Риши Сунак се опитва да постигне промени в правилата за търговия, надявайки се, че при успешни преговори ще насочи 
вниманието на избирателите към вътрешните реформи. Британският премиер се стреми да преодолее огромния дефицит 
в одобрението за управляващата Консервативна партия преди редовните парламентарни избори следващата година. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев връчва "Мадарски конник" на украинския посланик 
Държавният глава Румен Радев ще удостои посланика на Украйна у нас Виталий Москаленко с орден „Мадарски конник“ 
първа степен на церемония във вторник, съобщава президентският пресцентър. 
Държавното отличие е за всеотдайната работа на посланик Москаленко в тежките условия на войната срещу Украйна, 
както и за неговите особено големи заслуги за задълбочаването и разширяването на двустранните отношения между 
България и Украйна. 
 
√ Повечето банкови такси са се повишили през 2022 г. 
Повечето банкови такси продължават да се покачват, става ясно от публикация на Българската народна банка на средния 
размер на таксите към 31 декември 2022 г., които банките начисляват на потребители по разплащателни сметки за услугите 
си. 
Плащането на ПОС терминал остава безплатно за потребителя. 
Тегленето на пари от банкомат, независимо дали е от същата или от друга банка, поскъпва, както и плащането на директен 
дебит - в същата банка е с 40 стотинки по-скъпо, а към друга - със 73 стотинки по-скъпо. 
Кредитен превод на хартиен носител към платежна сметка при същата банка вече ще струва със 71 стотинки повече, а при 
онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка повишението на средната такса е до 0,46 лв. 
В общия случай повечето платежни услуги поскъпват, но има и изключения, където се наблюдава минимално 
поевтиняване. 
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От БНБ напомнят, че банките са длъжни да се съобразят с приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка 
за основни операции, които централната банка БНБ обявява, най-късно до 1 юни. 
Средният размер на таксите е изчислен на база информация, подадена от 18 банки и клонове на банки, извършващи 
дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители. 
 
√ Стоил Алипиев, председател на КЗП: КЗП хвана 150 нелоялни търговски практики при големи търговци 
От 3 до 6 месеца може да се очакват резултати, които да се усетят от потреблението, смята той 
Интервю на Диана Янкулова със Стоил Алипиев за предаването ''Неделя 150'' 
"Проверките, които започнахме, показват тревожна тенденция. Броят на констатираните нарушения надхвърля броя на 
направените проверки". Това заяви пред БНР председателят на КЗП Стоил Алипиев.  
"От 350 проверки са констатирани 370 нарушения. По-тревожното е, че около 150 са нелоялните търговски практики при 
големи търговци, останалите са свързани с по-леки нарушения. Нелоялните търговски практики в такъв голям обем са 
силно притеснителна тенденция. Това означава, че този проблем е бил пренебрегван или толериран даже в продължение 
на доста време", коментира той в предаването "Неделя 150". 
Най-голямата възможна глоба, според закона, е 50 000 лв. Тази глоба обаче не е с еднакво значение за различните 
търговци, подчерта Алипиев и добави, че за един голям търговец такава глоба няма да е от съществено значение. Той 
смята, че е добре да се помисли за увеличаване на глобите в следващия парламент. 
По думите му констатираните нарушения са именно при големи търговци, защото те са проверяваните. Председателят на 
КЗП обясни, че проверките са насочени към тях, защото големите търговци могат да изкривят пазара и да въвлекат всички 
останали:  
"Нелоялните търговски практики са един от основните проблеми на пазара. Те са проблем, защото допуснати в голям обем, 
упражнявани от търговци, които имат преобладаващ дял в един пазарен сегмент - 50-60%, са предпоставка за изкуствено 
завишаване на цени. Упражнявани в такива големи размери, упражнявани от търговци, които имат този голям пазарен 
дял, те неминуемо завличат всички останали участници в пазара".  
Една стока струва толкова, колкото потребителят дава съгласие да я закупи, посочи Стоил Алипиев и добави:  
"Въпросът е дали той дава съгласие в следствие на негов информиран избор или в следствие на това, че е подведен". 
Той даде примери, при които търговецът привлича хората с подвеждащи послания и промоции. Има дори случаи, при 
които стоката е с 20-30% по-висока от тази в конкурентни обекти.  
Друга често срещана практика е търговецът да привлича клиенти с промоционални стоки, за които няма наличност. Тогава 
хората купуват всичко останало, което им е необходимо, въпреки цената.  
Срещаме практики, които подвеждат потребителя по различни начин, например промоция "Плащаш 2, получаваш 3". Има 
случаи, в които стоките са така подредени, че като вземеш първата или втората, на касата се оказва, че тази стока не е в 
промоция, изброи председателят на КЗП. 
 Според него делът на големите търговски вериги на пазара на хранителни стоки е преобладаващ - със сигурност е над 
50%. 
Той заяви, че нямат сигнали за опити техни инспектори да бъдат "мотивирани" от нарушителя, така че да не съставят акт.  
По думите му е рано да се очакват резултати 8 дни след проверките:  
"При всички положения нашите очаквания са това да даде желания ефект. Дълъг е процесът. Не мисля, че дори след 1-2 
месеца да видим резултат, ние трябва да спрем - това е процес, който принципно трябва да е перманентен. Според мен в 
рамките на 3 до 6 месеца може да се очакват видими резултати, които да се усетят от потреблението".  
КЗП е единственият орган, който не би трябвало да има политическа обвързаност, изказа мнение Алипиев.  
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Наближава крайният срок тютюнопроизводителите да се впишат в регистъра със задна дата за периода 2016-2018 г. 
Остават само два дни, през които тютюнопроизводителите, които са отглеждали тютюн през референтния период 2016-
2018 г., но не са се вписали в регистъра тогава, могат да го направят сега със задна дата. Вписването за тези години е 
условие за получаване на субсидии до 2027 г., припомнят от Националната браншова асоциация. 
Преходна национална помощ за тютюн вече ще се прилага с нова референтна дата, а тази промяна ще се отрази и върху 
субсидията, която тютюнопроизводителите ще получат. 
За 2022 година средства получиха почти 39 000 тютюнопроизводители, които си разделиха 70 млн. лв. С новата референтна 
рамка 2016-2018 г. бюджетът по мярката, който намалява с 5% всяка година, ще се разпределя между по-малко стопани. 
За 2018 г. вписаните производители в Регистъра на тютюнопроизводителите например са били едва 3400 . 
Съгласно последните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители обаче се дава възможност всички 
не успели да се регистрират през периода 2016-2018 г., а имат нужните  документи ,доказващи  че реално са отглеждали 
тютюн, да го направят до 1 март тази година. 
Така нерегистрирани стопани, отглеждали тютюн в новите референтни години ще станат законни тютюнопроизводители и 
ще имат право на финансово подпомагане. 
31 март пък е крайният срок, в който всички стопани, които ще отглеждат тютюн през 2023 г. трябва да се впишат в 
регистъра.  
 
√ Ръст на бизнес активност в еврозоната през февруари до 9-месечен връх 
Икономическата активност в еврозоната се разшири през февруари с най-силно темпо от 9 месеца насам благодарение на 
рязко подобрение на активността в сферата на услугите. 

bnr.bg/post/101785483/kzp-hvana-150-neloalni-targovski-praktiki-pri-golemi-targovci
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Това показват предварителни данни от ежемесечното проучване на S&P Global, които предоставят нови индикации, че 
еврозоната може да избегне очакваната от мнозина икономическа рецесия. 
Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, нарасна през февруари 
до 52,3 пункта от 50,3 пункта през януари и осредните прогнози за доста по-умерено повишение към 50,6 пункта. Това е 
най-високото ниво на индекса от 9 месеца насам (от май 2022 г.), след като през януари той се върна на територията на 
растеж (над 50,0 пункта) за пръв път от миналия юни насам. 
"Бизнес активността в еврозоната нарасна много по-бързо от очакваното през февруари, като растежът достигна 
деветмесечен връх благодарение на рязко подновената активност в сектора на услугите“, коментира данните Крис 
Уилямсън, главен бизнес икономист в S&P Global. 
"Отчетеният предварителен PMI индекс за февруари отговаря до голям степен на увеличаване на БВП на тримесечна база 
с малко под 0,3 на сто", добави той. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
Индексът PMI на доминиращата в еврозоната сфера на услугите нарасна през февруари до 8-месечен връх от 53,0 пункта 
спрямо 50,8 пункта месец по-рано и очаквания за индекс на ниво от 51,0 пункта. Промишленият PMI индекс обаче се 
понижи през февруари до 48,5 пункта от 48,8 пункта през януари и очаквания за леко повишение до 49,3 пункта, като остава 
на негативна територия (под 50,0 пункта) за осми пореден месец. 
По-рано днес S&P Globul представи предварителните си данни за аналогичните бизнес проучвания в двете водещи 
европейски икономики - тези на Германия и на Франция. 
Общият PMI индекс на Германия нарасна през февруари до 51,1 от 49,9 пункта през януари, връщайки се към нивата на 
растеж (на 50,0 пункта) за пръв път от юни 2022 г. насам. Индексът PMI в немската сфера на услугите скочи до 8-месечен 
връх от 51,3 пункта спрямо 50,7 през януари, но промишленият PMI индекс отслабна изненадващо до 46,5 пункта от 47,3 
пункта месец по-рано, което е сигнал за свиване на промишлеността в страната за осми пореден месец. 
В същото време общият PMI индекс на Франция се повиши през февруари до 7-месечен връх от 51,6 пункта спрямо 49,1 
месец по-рано, като това представлява първа бизнес експанзия (индекс над 50,0 пункта) от октомври 2022 г. насам и най-
солиден растеж от юли 2022 г. Подобно на Германия, промишленият PMI индекс на Франция също падна изненадващо до 
47,9 от 50,5 пункта през януари, отбелязвайки най-солидно понижение от 4 месеца насам. Индексът PMI в сферата на 
услугите обаче скочи през февруари до 52,8 пункта от 49,4 пункта месец по-рано, отбелязвайки най-солиден растеж от 
септември 2022 г. насам и слагайки край на спада през предходните три месеца. 
 
√ Спад от 0,4% в икономиката на Германия през 4-ото тримесечие на 2022 г. 
Германската икономика се е свила с 0,4 на сто през последната четвърт на 2022 г. спрямо предходните три месеца под 
натиска на инфлацията и енергийната криза, сочат данните на федералната статистическа служба "Дестатис", цитирани от 
Ройтерс и ДПА. 
За периода октомври-декември разходите на домакинствата спадат с 1 процент. 
 
√ Подобрение на бизнес нагласите в Германия през февруари за пети пореден месец 
Бизнес нагласите в Германия се подобриха през февруари за пети пореден месец, но въпреки това водещата европейска 
икономика е малко вероятно да избегне рецесията, макар и тя да бъде по-мека. 
Това показват резултатите от последното бизнес проучване на водещия немски икономически институт Ifo. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се повиши през февруари до 8-месечен връх от 91,1 пункта спрямо 90,1 пункта през януари и 
осредните очаквания за подобрение до 91,2 пункта. 



13 

 

Това е най-високото ниво на индекса от юни 2022 г. насам и представлява негово подобрение за пети пореден месец, след 
като през миналия септември индексът удари дъно от 84,3 пункта - най-ниското ниво от май 2020 г. насам, когато Германия 
все още преживяваше силен шок от коронавирусната пандемия. 
Индексът на текущата икономическа ситуация отслабна леко през февруари до 93,9 от 94,1 пункта месец по-рано, докато 
индексът, определящ очакванията на компаниите в бъдеще, нарасна до 88,5 пункта от 86,4 пункта през януари, което 
означава, че германският бизнес вече не е толкова песимистично настроен. 
Междувременно 45,4% от компаниите се оплакват от затруднения във веригата за доставки, което е по-малко от 48,4% 
през януари, а делът на тези, които искат да увеличат цените, е намалял. По отношение на различните сектори, бизнес 
настроението в туризма и хотелиерството се е подобрило значително, докато експортните очаквания в индустрията 
бележат леко понижение. 
"Германската икономика няма да успее да избегне рецесията, но тя ще бъде лека", коментира икономистът от Ifo института 
Клаус Волрабе. 
 

Ifo индекси на бизнес климата, на текущите и на бъдещите бизнес очаквания 
 

 
 
√ Германският износ за Русия се срина с 45% през 2022 г. 
Германският износ за Русия се срина драстично през 2022 г. с оглед на санкциите на Европейския съюз срещу Москва 
заради войната ѝ в Украйна, като в същото време германските компании прекратиха бизнеса си в страната, заяви 
Германската източна бизнес асоциация, предаде Ройтерс. 
Германският износ за Русия се сви с 45% на годишна база до близо 15 милиарда евро през 2022 г., което е най-ниското 
ниво от две десетилетия, каза от асоциацията. 
"Откъсването от руския пазар напредва бързо и ще продължи през 2023 г.", посочи Михаел Хармс, управляващ директор 
на Германската източна бизнес асоциация, на пролетната пресконференция на групата в Берлин. 
Докато германската икономика успя изненадващо бързо да се адаптира към свят без руски енергийни доставки, руската 
икономика се насочва към криза, смятат от бизнес асоциацията. Въпреки че руската икономика няма да се срине за една 
нощ, Хармс отбеляза, че "санкциите, изтеглянето на чуждестранни компании и изселването на стотици хиляди млади 
работници имат токсичен ефект". 
Спадът в износа за Русия беше повече от компенсиран от двуцифрено увеличение на експорта към други пазари в 
Централна и Източна Европа, каза Михаел Хармс и добави, че търговията на Германия с Централна и Източна Европа се 
увеличи до нов връх от 562 милиарда евро през 2022 г. 
В резултат на това 29-те страни от Централна и Източна Европа продължават да допринасят с 18% за  общата германска 
външна търговия, което е повече от Китай и Съединените щати взети заедно, според Германската източна бизнес 
асоциация. 
Със спад от едва 7% през 2022 г. търговията с Украйна се е сринала по-малко, отколкото би се очаквало с оглед на 
драматичната ситуация и дори е на път към възстановяване до късната есен, посочи Хармс. 
Германските компании в Украйна са запазили или бързо са възстановили производството, където това е възможно, 
отбеляза Хармс. Германските фирми също така участват интензивно във възстановяването на разрушената инфраструктура 
и дългосрочното възстановяване на страната, посочи той. 
 
√ Новоизбраният президент на Кипър встъпва в длъжност 
В Кипър днес, в „Чистия понеделник“, който е почивен ден за страната, започва седмица на големи политически промени 
и свързани с тях високи обществени очаквания. В длъжност ще встъпят новите кипърски президент и правителство. 
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„Програмата за управление е нашият договор с хората и ние ще го изпълним докрай“, заяви новоизбраният държавен 
глава Никос Христодулидис.  
Официалното обявяване на състава на новото кипърско правителство ще бъде направено днес или утре, каза избраният 
президент Никос Христодулидис в неделя.  
Имената на новите 11 министри и 6 заместник-министри се очакват с много силен обществен и политически интерес. 
Христодулидис заяви, че ще формира правителство с широко обществено приемане, с компетентни хора от целия 
политически спектър, основно технократи, които имат и политическа биография. Те трябва да не са били министри досега, 
да не са настоящи депутати и известни партийни функционери, и половината от тях ще са жени.  
 
√ Протоколът за Северна Ирландия във фокуса на среща Сунак - Фон дер Лайен в Лондон 
Британският премиер Риши Сунак ще проведе днес разговори на четири очи с председателя на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен в опит да финализира сделката за Протокола за Северна Ирландия. 
Риши Сунак и Урсула фон дер Лайен обявиха, че ще се срещнат във Великобритания, за да обсъдят „комплексните 
предизвикателства“ пред Протокола за Северна Ирландия. От Даунинг стрийт съобщиха, че двамата ще се срещнат на обед 
в графство Баркшър. Министрите от кабинета ще бъдат информирани за разговорите по-късно, а ако сделка бъде 
постигната Сунак и Фон дер Лайен ще дадат кратка съвместна пресконференция. 
След това премиерът ще направи изявление в Камарата на общините. Обединеното кралство иска да промени Протокола, 
който предвижда проверка на някои стоки, при пристигането им в провинцията от останалата част на Обединеното 
кралство. Вече от няколко дни усилено се говори, че сделка ще има, а организационните секретари на Консервативната и 
Лейбъристката партия инструктираха депутатите си да бъдат днес в парламента. 
Повечето британски медии спекулират, че сделката ще бъде обявена още днес, в подкрепа на което е и фактът, че в 
съвместното изявление на Лондон и Брюксел за срещата се казва, че това са „последни разговори“ за Протокола. 
Протоколът за Северна Ирландия бе договорен от бившия премиер Борис Джонсън като част от процеса за излизане на 
Обединеното кралство от ЕС. Северна Ирландия продължава да следва някои закони на европейския общ пазар, така че 
стоките да могат да текат свободно през твърдата граница с Република Ирландия без проверки. Вместо това стоките, 
пристигащи от Англия, Уелс и Шотландия се проверяват на северноирландските пристанища. 
Критиците на Протокола, сред които евроскептиците и твърдолинейните кръгове в партията на торите, както и 
юнионистите в провинцията, смятат, че той я откъсва от останалата част на кралството и вреди на търговията. 
Лейбъристите са готови безпрецедентно да подкрепят Риши Сунак, ако настъпи бунт в Консервативната партия за 
Протокола, с аргумента, че е в национален интерес да се решат проблемите с него. 
 
√ Британската опозиция се опасява, че Обединеното кралство "ще изостане зад Източна Европа" 
Във Великобритания лидерът на опозиционната Лейбъристка партия Киър Стармър изложи плановете си за икономиката, 
предупреждавайки, че без нова политика Обединеното кралство рискува да изостане след източноевропейските държави. 
Днес Киър Стармър ще бъде домакин на кръгла маса в Лондонското Сити с видни бизнесмени като гости. Сред тях ще бъдат 
директорът на веригата супермаркети Tesco Джон Алан и управителят на Английската централна банка Марк Карни. 
Стармър ще разясни подробности от неговата "мисия" как Обединеното кралство да постигне най-бързия устойчив растеж 
в Г-7. Икономическата стратегия на лейбъристите включва обещания за осигуряване на ясни правила за правителствено 
данъчно облагане и разходи и обявяване на нова засилена роля на Службата за бюджетна отговорност. 
Лейбъристите заявиха, че торите водят страната към упадък и ако продължават последните тенденции на растеж, хората 
във Великобритания ще бъдат по-зле от населението на Полша до 2030 година. 
Посочва се, че БВП на Обединеното кралство на глава от населението е нараснал със среден годишен темп от 0,5% в реално 
изражение между 2010 и 2021 година, докато този на Полша е нараснал с 3,6%, по данни на Световната банка. 
Ако тенденциите се запазят до 2030 година всеки британец ще бъде с 500 паунда или 600 долара по-беден от всеки поляк, 
а до 2040 година Великобритания ще изостане след Унгария и Румъния. 
 
√ Британската бизнес активност се възстановява през февруари след шестмесечен спад 
Британската бизнес активност се възстанови през февруари след шестмесечен спад на производството, което е знак за 
устойчивост на икономиката на Обединеното кралство, показват резултати от последното проучване на S&P Global/CIPS. 
Общият PMI индекс се повиши през февруари до 53,0 пункта от 48,5 пункта през януари, достигайки 8-месечен връх, докато 
осредните пазарни очаквания бяха за доста по-слабо подобрение до 49,1 пункта. Това е първото повишение на индекса 
към нивата на експанзия (над 50,0 пункта) от юли 2022 г. насам. 
"Много по-добрите от очакваните PMI данни за февруари показват окуражаваща устойчивост на икономиката пред 
насрещни ветрове“, коментира Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в S&P Global Market Intelligence. 
Респондентите в проучването подчертаха нарастващото търсене от страна на клиентите и по-положителните перспективи 
за бизнеса, тъй като намаля икономическата несигурност и инфлацията се понижава от няколко месеца насам. 
Доставчиците на услуги отчетоха особено силен подем в тяхната бизнес активността, като съответният PMI индекс скочи 
рязко през настоящия месец до 53,3 от 48,7 пункта през януари, в резултат на силното търсенето на услуги въпреки 
свиването на потребителските разходи. 
Промишленото производство също продължи да се възстановява с оглед на подобрения при веригите на доставки и при 
клиентското търсене, като промишленият PMI индекс нарасна до 49,2 пункта от 47,0 пункта месец по-рано, но остава под 
важното ниво от 50,0 пункта за седми пореден месец. 
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√ Украйна възнамерява да поднови износа на електроенергия за Европа 
Украйна обмисля да възобнови износа на електроенергия към страните от ЕС, след като стабилизира собствената си 
електропреносна мрежа въпреки многократните руски ракетни и дронови атаки, съобщава "Файненшъл таймс". 
Въпреки че все още има прекъсвания на електроснабдяването, ситуацията с електроенергията се е подобрила значително 
от началото на годината, посочи Максим Тимченко, главен изпълнителен директор на DTEK, най-големият частен доставчик 
на електроенергия в Украйна. 
"Обмисляме да възобновим износа на електроенергия за няколко часа на ден"“, каза той пред финансовото издание. 
През октомври Русия започна да атакува украинските електроцентрали и мрежовата инфраструктура с масови удари почти 
всяка седмица, стремейки се да потопи страната в мрак през зимата. 
Украйна загуби половината от своя производствен капацитет през изминалата година поради щети от войната или 
заграбване от руските окупационни сили, а множество подстанции и друга мрежова инфраструктура бяха унищожени. 
Тимченко обаче посочи, че Украйна вече няма енергиен дефицит. Той отдаде подобрението на по-доброто оборудване и 
тактика за противовъздушна отбрана, както и факта, че останалите ядрени и водноелектрически централи в страната 
работят при пълно натоварване и неотдавнашното слънчево и меко време, което подпомогна производството на ток. 
Невъзможно да се знае дали моментът на максимална опасност е отминал, защото руският президент Владимир Путин 
"може да е достатъчно луд, за да атакува атомна електроцентрала. 
 
√ САЩ въвеждат мито от 200 % върху вноса на алуминий от Русия 
Съединените щати ще наложат мито от 200 % върху алуминия и неговите производни, произведени в Русия, като то ще 
влезе в сила от 10 март, съобщи Белият дом при обявяване на новите широкообхватни санкции, свързани с инвазията на 
Русия в Украйна, предаде Ройтерс. 
Съединените щати също така ще започнат да прилагат мито от 200 % върху вноса на всякакво количество първичен 
алуминий, разтопен или отлят в Русия, считано от 10 април, се казва още в съобщението. 
 
√ САЩ: Няма доказателства Китай да е изпращал военна помощ на Русия 
Представители на администрацията на американския президент Джо Байдън подчертаха, че няма доказателства Китай да 
е изпращал военна помощ на Русия. Едно от американските официални лица каза също, че Китай е бил изненадан от 
силната подкрепа за Украйна и лошото представяне на руските военни на бойното поле през изминалата година.  
За Си Ен Ен съветникът по национална сигурност Джейк Съливан заяви, че Вашингтон ще продължи с изпращането на ясни 
сигнали до Пекин, че подпомагането с военни средства на Москва ще е грешка и добави, че към момента няма данни 
Китай да прави това.  
Отделно шефът на ЦРУ Уилям Бърнс посочи за Си Би Ес, че според разузнаването Китай  „обмисля“ да даде военно 
оборудване на Русия, но добави, че към момента Вашингтон не вижда доказателства да е имало изпращане на такова 
оборудване. Бърнс добави, че китайският президент е бил изненадан от слабото представяне на руските военни в Украйна, 
както и от силната подкрепа от Запада за Киев. А по темата за преговори с Русия, шефът на ЦРУ смята, че Русия няма 
сериозни намерения в тази посока.  
В друго политическо неделно предаване в Америка – Тази седмица по Ей Би Си – председателят на Комисията по външна 
политика към Камарата на представителите републиканецът Майкъл МакКоул каза, че по данни на разузнаването Китай 
обмисля изпращането на 100 дрона на Русия.  
Пекин отрича обвиненията.  
През изминалата седмица САЩ подеха инициатива публично да предупредят Китай за последствия в случай, че 
предприеме стъпки за изпращане на бойна техника – нещо, което би повлияло на динамиката на руската инвазия в 
Украйна. 
Не е ясно какви конкретни стъпки биха били предприети, но в петък президентът Джо Байдън, в интервю за Ей Би Си каза, 
че е информирал китайския си колега миналото лято, че въоръжаването от Пекин на Русия може да има сериозни 
икономически последствия. 
Китай е един от най-големите търговски партньори на САЩ.  
 
√ Г-7 заплаши със "сериозни разходи" страните, помагащи на Русия да избегне санкциите 
Лидерите на Г-7 отправиха строго предупреждение към всяка страна, подпомагаща войната на Русия в Украйна, и разкриха 
набор от нови санкции, насочени към засилване на икономическата болка на Москва. 
Лидерите, към които се присъедини украинският президент Володимир Зеленски, отправиха предупреждението във 
виртуален разговор, отбелязващ първата годишнина от руската инвазия, като същевременно западни съюзници на Киев 
добавиха набор от нови санкции срещу Москва и нейните поддръжници. 
"Призоваваме трети държави или други международни участници, които се стремят да избегнат или подкопаят нашите 
мерки (санкции), да спрат да предоставят материална подкрепа за войната на Русия или ще бъдат изправени пред 
сериозни разходи", се казва в съвместно изявление на лидерите на Г-7, цитирано от Франс прес. 
"За да възпрем тази дейност по света, ние предприемаме действия срещу участници от трети страни, които материално 
подкрепят войната на Русия в Украйна", добавиха членовете на Г-7. 
Съюзниците на Украйна се опитват да използват наложните от тях санкции и търговски забрани срещу Русия, за да попречат 
на способността на Москва да придобива повече оръжия или да ги произвежда в страната, като използва вносни 
компоненти. 
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Предишни вълни от санкции отрязаха Москва от законен достъп до западни финанси, технологии и огромни части от 
глобалната икономика, но съюзниците на Киев се разтревожиха, че подобни мерки се заобикалят чрез търговия с Китай и 
съседни на Русия страни. 
В изявлението на Г-7 обаче не се посочва нито една държава, която има вероятност да подкрепи Русия. Иран обаче достави 
ударни дронове и боеприпаси за танкове и артилерия на руските сили, а Вашингтон наскоро предупреди, че Пекин 
възнамерява да предостави на Москва "смъртоносна помощ“. 
Лидерите на Г-7 добавиха, че са "отдадени на координирането на усилията за посрещане на належащите нужди от военно 
и отбранително оборудване на Украйна, с непосредствен фокус върху системите и способностите за противовъздушна 
отбрана, както и необходимите боеприпаси и танкове". 
Междувременно Съединените щати обявиха широкообхватни нови санкции в координация с партньорите от Г-7, насочени 
към над 200 руски лица и компании и около 30 лица и компании в глобална мрежа, която според Министерството на 
финансите на САЩ е предназначена за избягване на наложените на русия санкции. 
Великобритания и Канада също обявиха паралелни нови санкции срещу Русия. 
"През изминалата година предприехме действия с историческа коалиция от международни партньори, за да влошим 
военно-промишления комплекс на Русия и да намалим приходите, които тя използва за финансиране на своята война“, 
каза министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън. 
"Днешните ни действия с нашите партньори от Г-7 показват, че ще подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е 
необходимо“, каза още тя. 
"Днешните ни действия са още по-мощни, защото ги предприемаме в координация с партньорите от Г-7, демонстрирайки 
нашето продължаващо единство в работата, за да гарантираме, че Русия ще поеме разходите за своята брутална война“, 
каза държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен. 
 
Investor.bg 
 
√ Как иновативни разработки на студенти се доближават до бизнеса в България? 
Техническият университет е създал три лаборатории по изпълнение на проект за иновации 
В образователния сектор има доста разработки, които биха могли да се реализират. Създадени са различни 
автоматизиращи устройства, мехатронни устройства, разработени от студенти, които в момента евентуално могат да се 
приложат и да се използват в реалното производство. Това каза д-р инж. Ренета Димитрова, ТУ катедра "Автоматизация 
на дискретното производство", в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria. 
Като примери тя даде автоматизирана мехатронна система за отпечатване на брайлова азбука върху метални повърхности, 
както и автоматизирана мехатронна система за сеене, поливане, торене и обезпаразитяване в оранжерийни пространства. 
„Разработена е и е направена обща машина, която има комбинирани всички неща за нея“, обясни гостът. 
„Някои от нещата стигат до реализация. Трябва бизнес да се заинтересова и да инвестира пари в тях… Това са интересни 
неща, които ги има в чужбина, но ги няма у нас“, посочи събеседникът. 
Друг пример за иновативно устройство, който Димитрова даде, е за уред за преобразуване на механичната енергия в 
електрическа. 
„Студентите взимат решението какво трябва да се измисли. Създават идеи, оценяват се по съответни критерии и след това 
се правят“. „Би трябвало по-често да се случва в бизнеса студентите да могат да приложат разработките си“, изтъкна 
Димитрова.   
Тя разказа повече за проекта MIRACLe, който е свързан развитие на иновации, разработване на нови неща, внедряване в 
производството, развитие на нови методики за изследвания и обучения. По думите на госта стойността му е около 22 
млн. лева, 19 милиона лева са европейско финансиране, а останалите три милиона лева са национално съфинансиране.   
„Целта на този проект е обединение образование, наука и бизнес... Идеята е да подобри свързаността и да създаде 
обучени кадри. В момента има огромен глад за специалисти в производствата“. 
Димитрова посочи, че Техническият университет вече е създал три лаборатории по изпълнение на проекта. 
Целия разговор гледайте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Десетият пакет санкции на ЕС: Още мерки срещу "Вагнер" и забрана за съхранение на газ в Европа 
Руснаци няма да могат да участват в ръководството на критична европейска инфраструктура, предвижда още 
пакетът 
Десетият пакет санкции на Европейския съюз (ЕС) е насочен към частната военна група „Вагнер“. 
„Съветът реши днес да наложи допълнителни ограничителни мерки срещу лица и образувания, свързани с групата Вагнер, 
с оглед на международното измерение и тежестта на дейността на групата, както и нейното дестабилизиращо въздействие 
върху страните, в които е активна“, коментира Жозеп Борел, върховен представител по външните работи и политиката на 
сигурност на ЕС, цитиран от пресслужбата на Съвета. 
Дейностите на Wagner Group са заплаха за хората в страните, в които работят, и за Европейския съюз. Те застрашават 
международния мир и сигурност, тъй като не действат съобразно никаква правна рамка. ЕС е решен да продължи да 
предприема конкретни действия срещу нарушенията на международното право. Отстояваме човешките права навсякъде“, 
допълва Борел. 
Освен в Украйна, военната групировка действа и в Либия, Централноафриканската република (ЦАР), Мали и Судан. 
Съветът е санкционирал осем лица и седем образувания съгласно Глобалния режим на санкции на ЕС за правата на човека, 
отговорни за или участващи в сериозни нарушения на правата на човека в Централноафриканската република (ЦАР) и 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/115686-studenti-s-unikalni-razrabotki-v-sferata-na-avtomatizatsiyata-stigat-li-te-do-biznesa
https://www.investor.bg/a/574-voynata-v-ukrayna/370126-es-e-odobril-deseti-paket-sanktsii-sreshtu-rusiya-navrah-parvata-godishnina-ot-nachaloto-na-voynata
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Судан, както и едно лице съгласно режима на санкции в Мали, отговорно за действия заплаха за мира, сигурността или 
стабилността на Мали. 
Две лица са включени във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и 
независимостта на Украйна, пише в съобщението. 
Сред санкционираните са двама командири на силите на групата „Вагнер“, които са участвали активно в превземането на 
град Соледар в Украйна през януари 2023 г., ръководителят на групата в Мали, където наемниците на „Вагнер“ участват в 
актове на насилие и множество нарушения на човешките права, вкл. убийства без присъда, както и различни 
високопоставени членове на групата в ЦАР. Последните включват съветникът по сигурността на президента на ЦАР, 
говорителят на групата в страната, както и видни членове на групата в оперативни роли или ръководещи пропагандни и 
дезинформационни кампании. 
Тези компании, заедно с Lobaye Invest Sarlu и Diamville в ЦАР, са санкционирани с оглед на ролята им в незаконната 
търговия със злато и диаманти, плячкосани от местни търговци. 
Фондацията за защита на националните ценности - отделът за връзки с обществеността на групата „Вагнер“, също е в 
санкционния списък, както и нейният ръководител. 
Централноафриканската радиостанция Lengo Sengo е включена в списъка за участие в операции за онлайн влияние от 
името на Русия и групата с цел манипулиране на общественото мнение. 
Всички изброени лица и организации в санкционния списък подлежат на „замразяване“ на активи, забранява се да им се 
предоставят средства, както и да пътуват на територията на ЕС. 
Санкциите предвиждат още забрана на руски граждани да участват в ръководството на критична европейска 
инфраструктура, както и да съхраняват природен газ в европейските газови хранилища, съобщава БТА. 
Въвеждат се допълнителни забрани за износ на технологии и стоки, като електроника, някои превозни средства, машинни 
части, резервни части за камиони и реактивни двигатели, строителни материали, антени и кранове. Забранява се износът 
на електронни части, които може да послужат за руските оръжейни системи, включително дронове, ракети, вертолети, 
някои редки изкопаеми, интегрални схеми и термокамери, асфалт и синтетичен каучук. 
В списъка фигурират и седем ирански организации, които произвеждат бойни дронове, използвани от Москва във войната 
в Украйна. Забранява се транзитът през Русия на изнасяни от ЕС стоки и технологии с двойна употреба, за да се избегне 
заобикаляне на санкциите. 
Ще бъдат въведени и допълнителни задължения за съобщаване за запорирано в ЕС имущество на руски граждани и 
организации, както и на Руската централна банка, обхванати от санкциите. В списъка на санкционираните се добавят още 
три руски банки. 
 
√ Истинското състояние на руската икономика 
След една година война икономическите показатели на Русия са значително по-добри, отколкото се смяташе 
първоначално. Но статистиката е пълна с грешки 
Преди една година, на 24 февруари, Русия нападна Украйна, а с това и собствената си икономика. Такава беше 
единодушната присъда на западните наблюдатели през пролетта на 2022 г. Разходите за войната и санкциите трябваше да 
забият руската икономика право в земята, казаха те тогава. 
Година по-късно картината е различна. Според оценка на руската статистическа служба „Росстат“ от понеделник (20 
февруари) икономиката на Русия се е свила с 2,1% през миналата година. За 2023 г. Международният валутен фонд (МВФ) 
дори прогнозира, че руската икономика ще нарасне с 0,3%, което е по-бързо от експанзията на германската икономика в 
размер на 0,1%. 
Дали санкциите срещу страната не дават резултат? Краткият отговор е „не, дават", но за това е необходимо време - а и 
данните са объркващи. Handelsblatt разкрива четири причини за това.  
1. Данните за растежа едва ли са от значение в условията на военна икономика 
Още през април миналата година МВФ звучеше много по-драматично в прогнозата си за растежа на Русия. Вашингтонската 
институция очакваше БВП да се срине с 8,5%. В крайна сметка спадът беше едва една четвърт от тази цифра. Руското 
министерство на икономиката също предполагаше по-лоши стойности. Миналата есен то все още прогнозираше спад от 
2,9%. 
Това обаче не означава, че хората в Русия са били слабо засегнати от последиците от войната, както обяснява германският 
икономист Рюдигер Бахман от университета Notre Dame в САЩ. „Сравненията за цялата година са донякъде подвеждащи, 
когато събитията се случват през годината", казва той. 
Например според данните на „Росстат“ частните потребителски разходи са намалели със 7,5%, ако се сравни второто 
тримесечие на 2022 г., тримесечието непосредствено след влизането във войната, с последното предвоенно тримесечие 
през 2021 г. „Растежът не е равен на просперитет, така че там загубата е много по-голяма", казва Бахман. Освен това 
разнообразието от стоки, достъпни за руските потребители без западния внос, е намаляло силно. 
Русия е инвестирала огромни средства в производството на оръжия и в оборудването на армията си. Според изчисленията 
през миналата година правителството е похарчило повече от пет процента от брутния си вътрешен продукт (БВП) за военно 
оборудване. Правителствените разходи са се увеличили неимоверно и по отношение на БВП прикриват спада при 
потребителските харчове. 
Изкривената оценка на икономическата ситуация в Русия е свързана и с факта, че руският президент Владимир Путин 
забрани публикуването на различни официални данни. Икономистите Адриан Шмит и Хана Сахно от Европейската 
централна банка (ЕЦБ) са разработили алтернативен икономически показател, който действа без данни, събирани от 
официалните руски органи. 

https://cepr.org/voxeu/columns/recession-russia-deepens-evidence-alternative-tracker-domestic-economic-activity
https://cepr.org/voxeu/columns/recession-russia-deepens-evidence-alternative-tracker-domestic-economic-activity
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Те използват 15 неконвенционални индикатора, сред които потоци от стоки, обем на кредитите, цени на недвижимите 
имоти и въздушен трафик. Шмит и Сахно заявяват: „Нашият параметър сочи рязък спад на икономическата активност през 
март след руското нахлуване в Украйна“.  
Алтернативните показатели не изобразяват икономическата стабилизация, както сочи официалната руска статистика. 
Според икономистите на ЕЦБ това е така, защото изчисленията им се основават предимно на частното търсене, което много 
по-добре отразява последиците от западните санкции. 
Други икономически анализатори също стигат до много по-лоша оценка на ситуацията за Русия. За разлика от МВФ 
Европейската банка за възстановяване и развитие смята, че през 2023 г. руската икономика ще се свие с три процента. 
2. Санкциите започват да действат едва сега: приходите от петрол и газ ще намалеят 
Въпреки войната Русия печели добре през 2022 г. благодарение на високите цени на газа и петрола. Но това вероятно 
скоро ще се промени. Ембаргото на ЕС върху руския петрол от тръбопроводите и таванът на цените на петрола, наложен 
от Г-7, са „очевидно санкциите, които Русия усеща най-силно", казва Василий Астров от Виенския институт за 
международни икономически изследвания. 
Те започват да действат едва през декември 2022 г. и януари 2023 г. В резултат на това едва тогава цената на руския петрол 
"Уралс" спадна - последно до около 55 долара за барел. В същото време барел северноморски сорт „Брент“ се търгува за 
почти 85 долара. Ценовият таван забранява на предимно европейските собственици на танкерни флотилии да 
транспортират руски суров петрол на цени над 60 долара. 
Руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергийните въпроси, обяви през февруари, че страната ще 
намали производството на петрол с пет процента през март в отговор на спада на цените. Това е начинът на Москва да 
стабилизира отново стойността на петрола. 
Тъй като 40% от данъчните приходи на Русия идват от енергийния сектор, намалените приходи се отразяват пряко на 
бюджетните показатели на Русия. 
Ситуацията е още по-опустошителна в газовата индустрия, където количествата, доставяни някога за Европа, не могат 
просто да бъдат пренасочени към страни в други региони на света поради липса на газопроводи. 
В края на декември шефът на „Газпром" Алексей Милер беше принуден да признае, че производството на контролираната 
от Кремъл група през 2022 г. е спаднало с 19,6%, а износът за страни извън бившата съветска зона на влияние - с цели 
44,5%. „Този път „Газпром" няма да може да спаси руския държавен бюджет", казва Евгений Надоршин, главен икономист 
на базираната в Москва консултантска фирма PF Capital. 
3. Финансовите резерви са на изчерпване 
Преди атаката от февруари 2022 г. Русия натрупа огромни валутни резерви в размер на над 600 млрд. долара. Вярно е, че 
почти 330 млрд. долара на руската държава и олигарсите сега са замразени на Запад, изчислява ново проучване на 
Германския съвет за външни отношения (DGAP). „Въпреки това останалите резерви досега са осигурявали на руската 
икономика значителен финансов буфер". 
Но този буфер вече се изчерпва малко по малко. През тази година може да се очаква бюджетен дефицит от четири до пет 
процента, казва виенският икономист Астров. 
Според него това все още е поносимо ниво, тъй като руският фонд за национално богатство разполага с резерви в размер 
на 7% от БВП и тъй като руската държава може да набира свежи пари чрез държавни облигации, които може да накара 
руските банки да купуват. Въпреки това системата в крайна сметка достига своите граници. 
Само през януари тази година бюджетният дефицит на Русия се равняваше на 23 млрд. евро, тъй като държавните разходи 
нараснаха до равностойността на 40 млрд. евро. 
4. Русия губи технологии и човешки капитал 
Според Астров най-големите дългосрочни щети за руската икономика ще дойдат от забраните в САЩ, Япония, 
Великобритания и ЕС за износ на машини, полупроводници и други високи технологии за Русия. Китай и Турция биха могли 
да се включат само в ограничена степен като заместващи доставчици.  
Според проучването на DGAP недостигът на съвременни компоненти вече се проявява и в производството на оръжие. 
Последните поколения оръжия вече не могат да се произвеждат. 
Ефектът е също толкова явен и в автомобилната индустрия. От 3,5 млн. бивши работници в автомобилната индустрия много 
от тях де факто са в частично платен специален отпуск след оттеглянето на западните автомобилни компании. Като цяло, 
дори според държавната статистическа служба „Росстат“, в допълнение към официално ниския процент на безработица 
съществува „безработица в сянка" от поне 4,7 милиона души. 
Това означава, че общо десет процента от руснаците в трудоспособна възраст са без работа, пише руският икономист и 
опозиционер в изгнание Владимир Милов. За Милов това е „съпоставимо с най-лошите показатели през 90-те години на 
миналия век, когато през втората половина на миналия век десет до 13 процента от руснаците са били без работа“.  
Емиграцията на много руснаци в резултат на войната и първата частична мобилизация също ще бъде сериозна тежест за 
руската икономика в дългосрочен план. Това изтичане на мозъци, казва Астров, е голяма загуба за Русия в дългосрочен 
план. 
 
√ Пазарът на облигации, свързани с устойчивост, се препъва 
Емитентите не изпълняват собствените си климатични обещания 
Пазарът за класа облигации, рекламиран някога като бъдещето на зелените инвестиции, се стопява, тъй като 
инвеститорите се притесняват, че дългът не налага достатъчно строги санкции на компаниите, ако пропуснат климатичните 
си цели. 
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През миналата година в света са емитирани облигации, свързани с устойчивост, за 60 млрд. долара, което представлява 
спад от 37% в сравнение с 2021 г. Намалението отчита разочарованието на анализаторите, които очакваха бърз растеж – 
толкова бърз, че да засенчи дългогодишния пазар на зелени облигации, пише FT. 
Barclays например очакваше издаване на 200 млрд. долара от този клас облигации. 
Дългът, свързан с устойчивост, има за цел да обвърже компаниите с техните климатични обещания. При неизпълнение на 
целите емитентите плащат по-висок лихвен процент. 
Инвеститорите често разглеждат този клас облигации като предпочитани пред зелените облигации, които позволяват на 
емитентите да набират пари за конкретни зелени проекти, но не налагат никакви задължения на компанията като цяло за 
постигане на конкретни цели (например намаляване на емисиите или потреблението на вода, или преразглеждане на 
веригите на доставки). 
На практика обаче увеличаването на купонните плащания, заложено в условията на облигациите, е твърде малко, за да 
осигури голям стимул на емитентите да се придържат към целите си. 
Междувременно някои инвеститори, които са съзнателни за околната среда, просто не искат да държат дълг, емитиран от 
компании, които може да се откажат от екологичните си обещания. 
„И аз, и пазарът сме загрижени за качеството на тези инструменти“, коментира пред медията Шарлът Едуардс, 
ръководител ESG изследвания в Barclays. Инвеститорите вероятно ще бъдат малко по-придирчиви към това какво купуват 
през 2023 г., допълва тя. 
Симптом на пазарна дисфункция за някои е, че облигациите, свързани с устойчивост, не са се възползвали от по-ниски 
лихви, каквито компаниите се надяват да постигнат, когато издават облигации с етикет за устойчивост. Анализ на Barclays 
на стотици зелени облигации и обикновени еквиваленти показва, че доходността на зелените облигации е средно с 0,05 
процентни пункта по-ниска. Това не се наблюдава при облигациите, свързани с устойчивост. 
Това може да се дължи на факта, че наградата, обещана на инвеститорите за неизпълнение на климатичните цели на 
емитента, не е особено висока: обикновено 0,25 процентни пункта, по-ниска от типичната санкция от 1,25 процентни 
пункта, вградена в някои облигации за защита на инвеститорите в случай на спад на кредитния рейтинг на емитента. 
Полската петролна рафинерия PKN Orlen's стана първият емитент на облигации, свързани с устойчивост, който плати 
увеличение на купона миналата година. Лихвените плащания по двете емисии облигации на компанията на стойност 2 
млрд. злоти (368 млн. долара) се повишиха съответно с една двадесета и една десета от процентния пункт, след като 
нейният рейтинг за устойчивост беше намален от доставчика на данни MSCI. 
Някои политици се притесняват, че облигациите дават свобода на компаниите да усъвършенстват своята екологична 
репутация. Пол Танг, депутат, който ръководи усилията на Европейския парламент за регулиране на устойчивите дългови 
инструменти, казва, че облигациите, свързани с устойчивост, в сегашната им форма са машина за зелено измиване на 
ръцете (т.нар. greenwashing). 
ESMA - регулаторът на финансовия сектор в ЕС, предупреждава, че тези облигации могат да се считат за „безплатен обяд“ 
за емитентите, например поради широкото използване на кол опции. 
Тъй като компаниите в момента определят свои собствени цели, отговорността за бавния напредък се размива. Повечето 
емитенти, които обвързват устойчиви облигации с целите им за емисиите, като веригата супермаркети Tesco, изключват 
големи части от своя въглероден отпечатък от обхвата на дълговите инструменти. 
Бразилският производител на месо JBS например беше засегнат от жалба в SEC, подадена от неправителствена 
организация миналия месец, за издаване на облигации, свързани с устойчивост, на стойност 3,2 млрд. долара, обвързани 
с малка част от неговите емисии. JBS отхвърли жалбата и каза, че фокусът на облигациите върху директните емисии е 
отражение на лошата наличност на данни. 
Други емитенти, както Sembcorp, сингапурският доставчик на електроенергия, просто преместват активи с високи емисии 
извън балансите си, след като емитират инструментите. 
Жулиен Лефурние, преподавател по зелени финанси в парижки университети и бивш банкер на Crédit Agricole, сравнява 
практиката емитентите на облигации, свързани с устойчивост, да избират свои собствени цели с френския телевизионен 
конкурс за пеене École des fans, в който участниците си дават оценки и всеки състезател печели първо място. По думите му 
това, което се смяташе, че е „демократизация на зелените финанси“ всъщност е една голяма шега. 
Тестът за зрелостта на пазара може да дойде по-късно тази година и следващата година, когато от Barclays очакват поток 
от увеличения на купони по облигации, свързани с устойчивост. Италианската държавна енергийна компания Enel, която 
издаде първите такива облигации през 2019 г., вероятно ще трябва да увеличи лихвените плащания заради недостигнат 
капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници. 
Enel смята, че е на ясна траектория към постигане на нетни нулеви емисии до 2040 г. Ако компанията не успее да постигне 
целта, това ще бъде в резултат на газовата криза и решението на италианското правителство временно да увеличи 
максимално производството от електроцентрали, работещи с въглища, пояснява компанията. 
Доклад на Morgan Stanley от миналия месец препоръчва на емитентите да започнат да си поставят цели, които са по-трудни 
за постигане, „в противен случай въздействието на облигацията е минимално". 
 
√ Турция разширява разследването на некачествено строителство 
184 души са арестувани по подозрения за нарушения, докато в страната растат съмненията за корупционни 
практики, довели до катастрофата 
Турция разширява разследването на срутванията на сгради след серията от силни земетресения през февруари, пише 
Ройтер. Вече има 184 арестувани души, свързани със случаи на некачествено строителство, коментира министърът на 
правосъдието на страната Бекир Боздаг. 



20 

 

Сред тях е управителя на провинция Нурдаги, който е от партията на президента Реджеп Тайип Ердоган. В ареста са още 
79 строителни предприемачи и 74 души, които са участвали в надзора на строителството на сгради, както и 13 собственици 
на сгради и 18 души, които са извършвали преустройства на сградите. 
Боздаг коментира, че повече от 600 души се разследват заради падналите сгради. В страната настроенията са, че причината 
са корупционни практики при строителството. Президентът Реджеп Тайип Ердоган е изправен пред най-сериозните 
политически предизвикателства за последните две десетилетия броени месеци преди президентските избори през юни. 
Повече от 169 хил. сгради с общо 520 хил. апартамента са разрушени или сериозно повредени. Това е най-разрушителното 
бедствие в новата история на Турция, пише Ройтерс. Жертвите в страната достигат малко над 44 хил. души, а в Сирия броят 
е над 50 хил., отбелязва агенцията. Повече от 2 млн. души в Турция са загубили домовете си и живеят в палаткови лагери. 
 
√ Китай вече не облекчава дълговете на кредитираните от него страни 
Пекин сега поставя собствените си интереси пред тези на затруднените финансово държави 
Когато през 2020 г. пандемията хвърли в беда страните с ниски доходи, първоначално изглеждаше, че Китай е част от 
решението, предоставяйки повече облекчаване на дълговете, отколкото всеки друг кредитор на страни, засегнати от 
коронавируса. 
Вече не, пише колумнистът на Financial Times Джонатан Уийтли. Вместо да се присъедини към колективните усилия за 
спасяване на изпаднали в затруднение кредитополучатели, неговите критици казват, че Китай сега поставя собствените си 
интереси на първо място. Това е предизвикателство не само за традиционния подход към държавните дефолти, но и за 
самите основи на МВФ, Световната банка и други международни кредитори. 
Пълните последици от позицията на Китай започват да се разбират. Джанет Йелън, министър на финансите на САЩ, изказа 
мнение въпросът да се постави на срещата на финансовите министри от Г-20 в Бенгалуру (Индия), призовавайки Пекин да 
участва по-пълноценно „в смислено третиране дълговете на развиващите се страни в затруднение”. 
Тези забележки следват нейното посещение през януари в Замбия, която, след като просрочи дълга си през 2020 г., стана 
жертва на бавен процес на преструктуриране, за който САЩ до голяма степен обвиняват Пекин. 
Шри Ланка, която изпадна в неплатежоспособност миналата година, също така все още не е получила финансовите 
гаранции, от които се нуждае от Китай, за да финализира програма за подпомагане на МВФ. 
Други страни, които са взели големи заеми от Пекин и западни кредитори, като Пакистан и Египет, са изложени на риск да 
последват двете страни, като фалират тази година. 
Тъй като списъкът на развиващите се страни в затруднено положение расте, има първостепенно безпокойство за 
Вашингтон: че Китай ще настоява глобалните кредитори като МВФ и Световната банка да се присъединят към двустранните 
и търговските кредитори в преструктурирането или опрощаването на част от своите заеми. 
Критиците твърдят, че премахването на така наречения статут на „предпочитан кредитор“ би се оказало катастрофално, 
повишавайки цената на заемния ресурс за кредиторите – и засягайки способността им да предоставят финансиране при 
много по-ниски лихвени проценти от тези, които заемателите биха могли да получат другаде. 
Кредитополучателите в развиващия се свят също са разтревожени от всяка евентуална заплаха за защитата на кредиторите, 
която е в основата на топ кредитния рейтинг ААА на МВФ, Световната банка и други банки за развитие. 
Вътрешна бележка на Световната банка, подписана през ноември от изпълнителни директори, представляващи 100 
развиващи се страни – включително, странно, самия Китай – описва рейтингът ААА на банката като „истинската причина“, 
поради която те превръщат заемодателя в предпочитан кредитор при получаването на финансиране. 
Едно от обясненията на очевидното противоречие в позицията на Пекин е, че няма само един китайски кредитор. 
Министерствата на финансите, търговията и външните работи, централната банка и националната агенция за развитие 
имат различни и понякога противостоящи си мандати и приоритети. 
Този аргумент е използван, за да обясни бавния темп на сътрудничество на Китай при преструктурирането на дългове в 
Замбия и другаде. Множеството китайски кредитори, под формата на търговски банки и банки за развитие, работят под 
различни и конкуриращи се императиви. Някои наблюдатели дори твърдят, че Пекин трябва да бъде поздравен за 
постигнатия напредък в убеждаването им да действат като едно цяло. 
Малко наблюдатели се съмняват, че в този наратив има истина. По същия начин малцина се съмняват, че когато 
стратегическият или икономическият императив е силен, Пекин може да действа решително. 
През 2017 г. китайската армия откри първата си военноморска база на чужда територия в Джибути, при протока Баб-ел-
Мандеб (недалеч от най-източната точка на Африка), през който минават 30 процента от световния корабен поток на път 
за и от Суецкия канал. Когато китайските заеми в размер на около 1,5 милиарда долара започнаха да не бъдат обслужвани, 
бързо бяха предоговорени условията им. 
„Когато е важно, те го правят“, коментира Анна Гелпърн, старши сътрудник в Института за международна икономика 
Питърсън. Но добавя: „Средствата не са инвестирани в съществуващите институции, защото кредиторите ги е нямало, 
когато те са били създадени.“ 
Марк Собел, бивш представител на САЩ в МВФ, отива по-далеч. Китай знае „много добре“, че исканията му за статут на 
привилегирован кредитор не могат да бъдат предявявани като условие за преговори. Но „продължава да преследва този 
аргумент като друга тактика за забавяне, за да избегне поемането на отговорност за собственото си масивно, неустойчиво 
двустранно кредитиране“. 
Тъй като отношенията между САЩ и Китай са най-лошите от десетилетия, няма голяма причина да очакваме това да се 
промени. Наблюдателите на Китай смятат, че каквото и да каже Йелън в Индия, то може да се окаже безплодно. 
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Ю Дзие, старши изследовател за Китай в лондонския аналитичен център за международни политики Чатъм Хаус, казва, че 
Пекин винаги ще преследва най-добрия резултат за себе си пред колективните действия. „Това винаги е бил начинът му и 
това никога няма да се промени“. 
 
√ Има ли такова нещо като прекалено заплащане? 
Шефовете са изправени пред истинска дилема относно възнаграждението на най-добрите си кадри 
Докато Обединеното кралство влизаше в криза с издръжката на живота през последните месеци, "ловецът на глави" в 
областта на непублични капитал Сита Колоса проведе странен разговор с клиент относно заплатата му. „Той ми каза, че 1 
милион паунда не е достатъчно“, казва тя ужасено, отбелязвайки, че тази цифра е без бонусите. 
Въпреки че индустрията на непубличния капитал е особен звяр, където дори 1 милион паунда може да се считат за жълти 
стотинки за някои ръководители (главният изпълнителен директор на Blackstone Стив Шварцман прибра 1,1 милиарда 
долара през 2021 г.), случаят подчертава проблем, пред който са изправени много изпълнителни директори: как да 
управляват заплащането и очакванията на най-добрите си кадри, пише колумнистът на Financial Times Анджли Равал. 
Проблемът е особено остър във време, когато разходите за живот ескалират и компаниите дават приоритет на 
улесняването на живота на хората с най-ниски заплати, посочва тя. Тъй като много работници от обществения сектор в 
Обединеното кралство предприемат стачни действия тази зима, след години на реални намаления на заплатите, лесният 
отговор може да бъде да се каже на най-добре печелещите да влязат в час. 
Но шефовете казват, че са изправени пред истинска дилема. Техните най-високоплатени кадри често са най-старшите хора, 
най-големите генератори на приходи и служителите с най-дълъг стаж, които помагат за насърчаване на растежа на 
компаниите от години. Те настояват за още по-високи заплати. Затегнатите трудови пазари и надпреварата за осигуряване 
на най-добрите таланти подкрепиха тяхната кауза, тъй като мениджърите изчисляват, че намирането на нови хора, които 
да заменят старши персонала с институционални познания, ще струва повече пари и ще отнеме повече време. 
Бездънното гърне с пари може да успокои всеки, но реалността означава да се правят компромиси. И така, какво трябва 
да има предвид един мениджър, когато третира най-добре печелещите си служители? 
Първият момент е, че някои от най-добре платените хора вероятно наистина заслужават увеличение на заплатите. Тези, 
свързани с дългосрочния растеж на компанията, са важни и това трябва да им се засвидетелства. Мартин Рийвс, 
председател на Института Хендерсън, аналитичен център, свързан с консултантската компания BCG, изследва 
устойчивостта на бизнеса, като разглежда конкурентното представяне на всички публични компании за период от 50 
години. В периоди на турбуленция, особено когато рецесионният натиск започне, може да има уклон към краткосрочния 
фокус и пестенето на пари. Но конкурентните успехи, казва Рийвс, идват от тези компании, които насочват вниманието си 
към следващия набор от приоритети за растеж. И въпреки че не всеки високоплатен служител е от съществено значение, 
компаниите трябва да защитават лицата, свързани с бъдещия им растеж, чрез „мерки за активно задържане“, посочва той, 
които могат да включват възнаграждение. Това може да приеме формата на еднократни бонуси, по-висока заплата, 
дългосрочни планове за стимулиране и други начини за финансово възнаграждение на персонала. 
Вторият момент е, че задържането на високоплатения персонал не винаги е свързано с парите. Изпълнителните 
директори могат да проявят повече въображение и да използват други налични лостове, за да демонстрират стойността 
на даден човек. Индивидуалното признание може да дойде в много форми - по-голяма роля, място на масата за вземане 
на решения или по-ясен кариерен път. Положителната фирмена култура и атрактивните условия на труд би трябвало да са 
друг начин за спечелване на колегите. Обединяването зад споделена визия на компанията, по-гъвкавите работни 
договорености и по-голямото разполагане със собственото време са бонуси, които не могат да се купят с пари. 
Но не си вкарвайте автогол, като правите глупави неща, посочва още Анджли Равал. Прекомерните плащания на върха, 
когато една компания е съкратила работни места по-надолу, отчела е огромни загуби или се е забъркала в скандал - или 
ако има много малко свобода на действие, за да се помогне на тези на най-ниското стъпало в структурата на заплащането 
- ще означават, че висшите мениджъри автоматично се превръщат в мишена за гнева на работниците и критиките на 
пресата. 
И накрая, обърнете внимание на разликата между най-високо и най-ниско платените. Макар заплащането на главните 
изпълнителни директори изглежда винаги да е във фокус, в сегашната среда най-добре печелещите трябва да внимават. 
Въпросната разлика е отражение на корпоративната култура и влияе върху мотивацията на значителна част от работната 
сила, коментира Георг Вернике, който изследва стратегиите и бизнес политиките в HEC Paris Business School. „Искате да 
плащате на най-добрите си кадри, за да ги стимулирате да прекарат компанията през трудни времена, но и достатъчно, за 
да можете да ги задържите като персонал. Но също така ще бъдете притиснати от синдикатите, обществеността и медиите 
да им плащате нещо, което е справедливо, особено ако съкращавате работна сила“, обяснява той. 
Докато работниците настояват за по-голяма прозрачност на заплащането, въпросът за разликата ще става все по-важен. 
Вернике добавя: „Има място за смиреност от най-добре печелещите.“ 
Ако един изпълнителен екип е силно мотивиран от заплащането, има вероятност бизнес лидерите и бордовете винаги да 
се борят с тази граница и това може да е нещо вродено в културата на конкретна компания. Ако вече не работи, това е 
нещо, което трябва да се реши структурно и промяната трябва да започне от върха. 
 
3e-news.net 
 
√ Кашкавалът, сиренето и млякото са поскъпнали с над 25% за една година по стоковите тържища 
През отминалата работна седмица цените на едро на храните са нараснали с 2.23%, а за година са се повишили с 23.55 
на сто 
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През четвъртата работна седмица на февруари (20-24 февруари) цените на едро на храните са се повишили за пета поредна 
седмица, след като в средата на миналия месец (16-20 януари) поевтиняха незначително за първи път след 15 поредни 
седмици на непрекъснато поскъпване. Това показват данните от бюлетините на Държавната комисия по стоковите борси 
и тържищата (ДКСБТ). 
От тях става ясно, че за една година цените на едро на млечните храни са нараснали средно с 25.53%, като най-много са се 
повишили цените в номинално изражение на кашкавала „Витоша“ (4.32 лв. или +31.67%), следван от кравето сирене (2.75 
лв. или +31.79%), прясното мляко над 3% масленост (0.64 лв. или 33.16%), пакетчето масло 125 грама (0.27 лв. или +11.64%), 
киселото мляко 400 грама кофичка (0.20 лв. или 19.42%).     
Седмичната равносметка 
През отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 23 са 
поскъпнали, 10 са поевтинели и един е без промяна в цената. 
От млечните и месните храни и варивата най-много е нараснала цената на прясното мляко с над 3% масленост, а най-много 
е поевтиняло слънчогледовото олио; при плодовете най-много са поскъпнали ябълките, а най-много са поевтинели 
лимоните; при зеленчуците най-много се е повишила цената на оранжерийните краставици, а най-много е поевтиняло 
зелето. 
Индексът на тържищните цени на едро (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ, към 24 февруари е 2.451 пункта спрямо 2.383 
пункта към 17 февруари или седмично нарастване с 2.85%, най-голямо повишение на цените на седмична база от началото 
на годината, след като в предходната седмица беше регистрирано общо нарастване на цените на едро с 1.47 на сто. За 
четири седмици през февруари цените на едро са се повишили с 5.14 процента. 
 

 
 
През отминалата работна седмица разликите на цените на храните на едро по области е продължила да се увеличава, 
както и в предходната, като преди това в началото на февруари беше регистрирано временно свиване. Най-голяма е 
разликата отново при кравето сирене (8.50 лева спрямо 8.40 лева в предходната седмица), при кашкавала „Витоша“ (5.30 
лева спрямо 7.50 лева) и при каймата смес (4.10 лева спрямо 3.55 лева). 
Месечната равносметка 
показва, че през януари храните по стоковите тържища са поскъпнали общо с 1.26%, като най-много са нараснали цените 
с 0.73% през втората седмица на януари (9-13) и само през третата (16-20) са спаднали с 0.82 на сто. 
Годишната равносметка 
показва, че през последните три месеца на 2022 година – октомври, ноември и декември, храните на едро са поскъпвали 
съответно с 2.54%, 3.37% и с 2%. През останалите девет месеца на отминалата 2022 година храните на едро са поскъпвали, 
а през два са спадали. Най-голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо 
поевтиняване през юни (-6.18%). От началото на годината до 17 февруари цените на едро на храните са нараснали с 6.47 
на сто. 
Разликата на цените по области продължи да се задълбочава 
през четвъртата работна седмица на февруари за 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 19 области на 
страната, след като и в предходната седмица беше регистрирано слабо нарастване. Както вече посочихме, най-голяма е 
разликата от 8.50 лева при кравето сирене (от 7.00 лв./кг в Добрич до 15.50 лв. в Силистра), при кашкавала „Витоша“ 
разликата е 5.30 лева (от 13.70 лв./кг в Сливен до 19.50 лв./кг в Благоевград и Кърджали), 4.10 лева разликата при каймата 
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смес (от 6.40 лв./кг във Враца до 10.50 лв./кг в Силистра), при замразеното пиле разликата е 2.76 лева (от 4.90 лв./кг в 
София до 7.60 лв./кг в Силистра), 2.00 лева е разликата при слънчогледовото олио (от 3.00 лв./литъра в Хасково до 5.00 
лв./литъра във Варна, Сливен и Смолян), при зрелия фасул разликата също е 2.00 лева (от 3.10 лв./кг във Варна до 5.10 
лв./кг в София), 1.90 лева е разликата при ориза (от 2.20 лв./кг в Стара Загора до 4.10 лв./кг в Добрич), при захарта разликата 
е 1.35 лева (от 1.75 лв./кг във Велико Търново до 3.10 лв./кг в Пловдив), 0.70 лева е разликата при брашното тип 500 (от 
0.95 лв./кг във Враца до 1.65 лв./кг в Силистра), при яйцата разликата е 0.12 лева (от 0.30 лв./броя в Добрич до 0.42 лв./броя 
в Сливен и Стара Загора). 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ продукти, на седмична база поскъпналите са 13, а поевтинелите са 7, като 
трендът е в нормални граници – от минус 3.3% до плюс 6.6 на сто, което е характерно за сезона за тази група хранителни 
продукти. 
Най-много е поскъпнало прясното мляко над 3% масленост (+6.6% до 2.57 лв./литъра), следвано от ориза (+4.0% до 3.15 
лв./кг), яйцата (+2.7% до 0.38 лв./броя), замразеното пиле (+2.6% до 6.28 лв./кг), захарта (+2.4% до 2.59 лв./кг), 
малотрайните колбаси, вкл. шунка (+1.6% до 6.18 лв./кг), брашното тип 500 (+1.5% до 1.36 лв./кг), пилешките кренвирши 
(+1.1% до 5.36 лв./кг), киселото мляко, 400 грама кофичка (+0.8% до 1-23 лв./кг), лещата (+0.5% до 4.17 лв./кг), кравето 
сирене (+0.3% до 11.40 лв./кг). 
Най-много е поевтиняло слънчогледовото олио (-3.3% до 4.07 лв./литъра, следвано от пакетмето масло 125 грама (-2.6% 
до 2.59 лв./броя), зрелия фасул (-2.1% до 4.10 лв./кг), кашкавала „Витоша“ (-1.2% до 17.96 лв./кг), трайния варено-пушен 
салам (-0.5% до 11.48 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на едро на 5 продукта, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.32 лева), 
следват кравето сирене (+2.75 лева), замразеното пиле (1.68 лева), варено-пушения салам (+1.26 лева) и пилешките 
кренвирши (+1.26 лева). 
При плодовете 
които са регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, най-много е нараснала цената на ябълките (+2.8% до 1.45 лв./кг), 
следвани от бананите (+2.2% до 3.21 лв./кг) и мандарините (+2.2% до 2.60 лв./кг). Без промяна в цената са портокалите 
(1.76 лв./кг). Поевтинели са лимоните (-3.6% до 2.40 лв./кг). 
Трендът при тази група храни е в нормални граници за този сезон – от минус 3.6% до плюс 2.8 на сто. 
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От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година всички плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 24 февруари 2023 година, като най-голяма е разликата на цените при бананите и лимоните. 
При зеленчуците 
на седмична база, от включените в бюлетина на ДКСБТ, повечето са поскъпнали, с изключение на зелето (-1.2% до 0.85 
лв./кг) и картофите (-0.8% до 1.24 лв./кг). 
Най-много са нараснали цените на оранжерийните краставици (+27.4% до 6.05 лв./кг), следвани от оранжерийните домати 
(+16.9% до 3.95 лв./кг), доматите от внос (+15.2% до 3.80 лв./кг), краставиците от внос (+10.5% до 4.30 лв./кг), червения 
пипер от внос (+8.7% до 4.27 лв./кг), морковите (+5.2% до 1.22 лв./кг), зрелия кромид лук (+2.0% до 1.50 лв./кг). 
Трендът за тази група храни е доста широк – от минус 1.2% до плюс 27.4%, което е характерно за сезона. 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база почти всички зеленчуци са поскъпнали, с изключение на зелето. Най-
голяма е разликата на цените на едро при червения пипер от внос (1.21 лева), оранжерийните краставици (1.18 лева) и 
оранжерийните домати (0.93 лева). 
 
√ След като стана ясно, че България е лидер по ръст за износа в целия ЕС за 2022 г., кои са общините лидери в износа? 
 

 
Източник: Институт за пазарна икономика 

 
След като тази седмица научихме, че България е лидер по ръст на износа в целия ЕС за 2022 г., се спирамe детайлно на 
разпределението на експорта по общини в страната. По тази причина тази седмица на „265 истории за икономика“ 
представяме данните за размера на износа на нефинансовия сектор, сподели Адриан Николов от Института за пазарна 
икономика в свой коментар в седмичния бюлетин на ИПИ. 
През 2021 г. най-високите приходи от износ регистрират нефинансовите предприятия в София  - 32,4 милиарда лева, 
следвани от тези в Пловдив (5,3 милиарда лева) и Варна (3,7 милиарда лева), като с над 1 милиард лева износ са вече 14 
общини в цялата страна в сравнение с 10 през предишната година. В 69 общини обемът на износа е под 10 милиона лева.  
Общините, където износът има най-значима роля в местната икономика са най-често такива, в които преработващата 
промишленост е водещ отрасъл. През 2021 г. най-висок е износът на човек от населението в Девня – 125 хиляди лева на 
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човек от населението, с почти двоен ръст спрямо предходната година[1]. Челната петицата се допълва от Божурище (67,9 
хиляди лева на човек), Марица (60,3 хиляди лева на човек) и Севлиево (40 хиляди лева на човек). Сред големите общини 
най-висок износ имат столицата (33,2 хиляди лева на човек), Бургас (16 хиляди лева на човек) и Русе (18 хиляди лева на 
човек). 
 
√ Скок от 104.0%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 288.62 лв. за MWh с ден за доставка 27 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 288.62 лв. за MWh с ден за доставка 27 февруари 2023 г. и обем от 81 552.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 104.0 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 291.10 лв. за MWh, при количество от 42.361.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 191.00 MWh) е на цена от 286.13 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 240.23 лв. за MWh и количество от 3130.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 11 часа – 167.61 лв. за MWh ( 3657.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 387.18 лв. за 
MWh при количество от 3280.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 292.32 лв. за MWh при обем от 3231.4 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 141.48 лв. за MWh ( 72.34 евро за MWh) за 26 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 27 февруари се повишава до 288.62 лв. за MWh ( ръст от 104.0 %) по данни на БНЕБ или 
147.57 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 26 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 5 250.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 83.60 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     40,94%    2164.22 
Кондензационни ТЕЦ   30,79%    1627.62 
Топлофикационни ТЕЦ   6,33%    334.64 
Заводски ТЕЦ    2,19%    115.92 
ВЕЦ     0,19%    9.98 
Малки ВЕЦ    1,67%    88.18 
ВяЕЦ     10,61%    560.89 
ФЕЦ     6,88%    363.68 
Био ЕЦ      0,40%     21.01 
Товар на РБ         4098.36 
Интензитетът на СО2 е 400g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Солиден скок в цените по европейските електроенергийни борси за понеделник 27 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 147,57 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 155,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 147,57 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 27 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 148,84 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 146,30 евро/мвтч. Най-високата цена от 197,96 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 
85,70 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 27 февруари ще бъде 155,33 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 107,47 гвтч. Максималната цена ще бъде 218,35 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 11 ч и тя ще бъде 85,70 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 27 февруари е 151,96 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 157,64 евро/мвтч. Най-високата цена от 197,97 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 5 ч и тя ще бъде 120,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 83 023,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 27 февруари на Словашката енергийна борса е 151,83 евро/мвтч. Най-високата цена 
от 198,01 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 120,07 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 151,59 евро/мвтч. Най-високата цена от 198,04 
евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 120,07 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 27 февруари е 152,15 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
157,68 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 63 396,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 197,86 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 120,07 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 152,27 евро/мвтч на 27 февруари. Пиковата цена ще бъде 
157,70 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 561 468,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 198,15 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 120,07 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 27 февруари ще се продава за 173,20 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Страхът от високите лихви потопи фондовите борси 
Пазарният тренд на БФБ отново се размина с фондовите пазари от двете страни на Атлантика – три от четирите 
индекса завършиха с повишение 
Фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан приключиха в червената зона през отминалата работна седмица 
(20-24 февруари). В София, на Българската фондова борса (БФБ) три от индексите бяха на „зелено“ и един на „червено. 
Така трендът на търговията на нашата борса отново се размина с фондовите пазари в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в 
Ню Йорк. 
Отминаващата седмица за фондовите пазари бе под влиянието на публикуваните протоколи от последното заседание на 
Федералния резерв на САЩ (Фед), проведено на 31 януари и 1 февруари, и пакетът от важни статистически данни от 
Европа, сред които и за инфлацията през януари за еврозоната и ЕС. 
Във фокуса на внимание на инвеститорите бяха множество корпоративни отчети, от които стана ясно, че повечето 
компании са регистрирали печалби, но цената на акциите им вместо да се повишава, се понижаваше. Това, според 
анализатори, се дължи на ревизираните прогнози към спад на приходи и печалби в повечето случаи за настоящата година, 
заради неясното бъдеще, свързано с политиките на централните банки и високите лихви. Проучване на капиталови 
анализатори, публикувано от „Ройтерс“ миналия четвъртък, показа, че световните фондови пазари ще продължат да бъдат 
нестабилни, тъй като пазарните лихвени проценти се повишават и засега няма точна дата за обратния тренд. 
От публикуваните протоколи от последното заседание на Фед основният извод, е че членовете на борда на централната 
банка на САЩ нямат намерение да променят паричната политика, тъй като „скорошните признаци на спад на инфлацията 
не компенсират необходимостта от повече увеличения на лихвените проценти, като изтъква значителната несигурност, 
свързана с икономическата перспектива“. Това подсили опасенията, че няма да има промяна на паричната политика и Фед 
ще продължи да повишава основната си лихва. 
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. 
Това би трябвало да накара управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) да промени паричната си политика 
като ревизира надолу тренда на повишаване на основните лихви, но вече има прогнози, че това най-вероятно няма да се 
случи, заради същите основни аргументи, които изтъкват и членовете на борда на Фед. 
Да припомним, че на последното си заседание Фед повиши основната лихва с 25 базисни пункта (б.п.), след като на 
предишното заседание през декември процентът беше увеличен с 50 б.п., а преди това четири поредни пъти с по 75 
базисни пункта. Ден по-късно, на 2 февруари ЕЦБ повишиха основните лихвени проценти с 50 базисни пункта (б.п.), като 
европейският регулатор заяви, че възнамерява да ги увеличи със същата сума на следващото си заседание през март. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика приключи със съществени спадове, като на 
„Уолстрийт“ в Ню Йорк загубите бяха над 2 процента за всеки от трите индекса. 
През отминалите пет работни дни фондовите позари в Западна Европа също затвориха на „червено“ със спад над процент, 
след като в предходната седмица завършиха с повишения. Общият европейски измерител на най-големите компании в 
региона Stoxx Europe 600 спадна с 1.42%, а от националните измерите на „сините чипове“ с най-голямо понижение беше 
италианският FTSE MIB (-2.51%), следван от френския САС 40 (-1.76%), британския FTSE 100 (-1.46%), германския DAX (-
1.42%) и испанския IBEX 35 (-1.41%). 
От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк затвори със съществени загуби и за трите основни 
измерителя. През отминалите пет работни дни с най-голям спад е технологичният Nasdaq (-3.87%), следван от широкия 
S&P 500 (-2.93%) и индустриалния Dow Jones (-2.61%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През четвъртата работна седмица на февруари (20-24 февруари) търговията на БФБ приключи с повишение за три от 
индексите, като с най-голямо повишение завърши измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+1.93%), следван от широкия 
индекс BG BX40 (+1.27%) и секторния BG REIT (+0.33%), само равно претегленият BG TR30 регистрира спад (-0.10%) 
БФБ с по-висок седмичен оборот 
спрямо предишната работна седмица (13-17 февруари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 1 276 сделки с 
1 044 766 лота за 5 651 121 лева спрямо 1 137 сделки с 1 652 196 лота за 5 396 300 лева или с 254 821 лева повече, при 
осъществени 139 сделки повече, но с 607 430 лота по-малко. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 5 дружества, докато в предходната седмица бяха четири. С най-голям 
седмичен оборот приключи ХипоКредит АД (9RTE) с 2 сделки за 987 061 лева, следвано от Българска фондова борса АД 
(BSE) със 79 сделки за 543 209 лева, Алтерко АД (A4L) със 72 сделки за 423 876 лева, НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 
(CCR7) с 13 сделки за 345 000 лева, Тексим Банк АД (TXIM) с 24 сделки за 247 520 лева. 
Петте най-оборотни емисии формират 45.06% от седмичния оборот на БФБ. 
Акцент от седмицата – Елмарк Инвест дебютира на пазар beam на БФБ 
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На 22 февруари инвестиционната компания предложи 4 555 000 акции, всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев и 
индикативна референтна цена от 4.50 лв./броя за първата търговска сесия. Предметът на дейност на дружеството е 
инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества, консултантска дейност, корпоративно управление, управление на капитали и активи, 
комисионна дейност. 
„Навлизаме в поредната предизвикателна година и компаниите, които стъпват на пазар beam трябва да са амбициозни, 
отлично подготвени и с голям потенциал. Убедени сме, че Елмарк Инвест има всички тези предпоставки за успех“, каза 
Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ при старта на търговията с акции на 
дружеството. 
„Елмарк Инвест се листва на пазар beam с цел да повиши имиджа и доверието в Групата, както и като подготовка за нов 
етап на растеж. Той предвижда разширяване на възможностите за финансиране, включително чрез увеличение на 
капитала през пазара“, добави Желез Георгиев, изпълнителен директор и основател на компанията. 
След като и четирите индекса са на „зелено“, 
печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 43% за печелившите към 34% за губещите и 23 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията са различни: при обемите (51% за губещите към 28% за печелившите и 21 на сто без промяна), при 
емисиите (39% за печелившите към 32% за губещите и 29 на сто без промяна) и при сделките (51% за печелившите към 
38% за губещите и 11 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (20-24 февруари) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на печалба: 
- при SOFIX е регистрирано най-голямо повишение с 1.93% спрямо понижение с 1.22% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са 
реализирани сделки с 266 796 лота за 1 140 824 лева спрямо 1 075 855 лева в предходната работна седмица; 
- при BGBX 40 е отчетен ръст от 1.27% спрямо спад с 0.99% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни 
с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 470 219 лота за 2 168 171 лева при 1 
505 133 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирана трета поредна седмична загуба с 0.10% спрямо понижение с 0.47% в предходната 
седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са 
реализирани сделки с 486 828 лота за 2 317 179 лева спрямо 1 385 296 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е отчетено повишение с 0.33% спрямо спад с 0.61% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 34 214 лота за 95 219 лева 
спрямо 105 560 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е германската застрахователна компания Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG с повишение 
от 42.78% и седмичен оборот от 64 280 евро (157 719 лева), при последна цена от 321.40 евро/акция*; 
- френската телекомуникационна компания Orange (FTE) с ръст от 10.32% и оборот от 32 288 евро (63 149 лева), при 
последна цена от 10.77 евро/акция; 
- ИмПулс I АД (IMP) с нарастване от 8.49% и оборот от 45 259 лева, при последна цена от 1.150 лв./акция и пазарна 
капитализация от 6 812 904 лева; 
- Еврохолд България АД (EUBG) е с ръст от 7.50% и седмичен оборот от 42 106 лева, при последна цена от 1.720 лв./акция 
и пазарна капитализация от 448 060 000 лева; 
- Уебит Инвестмънт Нетуърк АД (WIN) е с повишение от 5.79% и оборот от 22 649 лева, при последна цена от 0.950 лв./акция 
и пазарна капитализация от 5 593 599 лева. 
Най-губещите акции 
Начело в тази група емисии е ХипоКредит АД (9RTE) със спад от 4.10% и седмичен оборот от 987 061 лева, при последна 
цена от 42.950 лв./акции и пазарна капитализация от 429 500 лева; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с понижение от 11.43% и седмичен оборот от 12 020 лева, при последна цена от 1.550 
лв./акция и пазарна капитализация от 44 822 881 лева; 
- Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) на минус 8.14% и оборот от 95 451 лева, при последна цена от 10.150 лв./акция 
и пазарна капитализация от 126 875 000 лева; 
- МФГ Инвест АД (MFG) със спад от 6.25% и оборот от 18 018 лева, при последна цена от 3.000 лв./акция и пазарна 
капитализация от 32 385 048 лева; 
- Илевън Кепитъл АД (11C) с понижение от 4.42% и оборот от 34 643 лева, при последна цена от 21.600 лв./акция и пазарна 
капитализация от 49 713 005 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (20-24 февруари), с книжата на: 
- АмонРа Енерджи АД (AMON) е реализирана една сделка с 10 акции за 147 лева на 20 февруари, след което цената им не 
се е променила, при последна цена от 14.700 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 91 894 051 лева; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) е реализирана една сделка с 15 акции за 93 лева на 23 февруари, сред което цената им не 
се е променила, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1 538 акции за 1 495 лева, след което цената им се е понижила с 5.00%, 
при последна цена от 0.950 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 23 852 990 лева от 25 108 410 лева седмица 
по-рано; 
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- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 февруари с 250 акция за 400 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна 
капитализация от 21 337 392 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 250 акции за 1 435 лева, след което цената им се е понижила с 
1.71%, при последна цена от 1.150 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 21 112 676 лева от 21 479 853 лева 
седмица по-рано; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани две сделки с 22 акции за 449 лева, при последна цена от 20.400 лв./акция, след 
което цената им не се е променила, както и пазарната капитализация, която е 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е 
била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е 
променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки със 7 755 акции за 12 020 лева, след което цената им се е 
понижила с 11.43%, при последна цена от 1.550 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 44 822 881 лева от 50 606 
479 лева в предходната седмица; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 
облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 5 515 лева, след което цената им не се е променила, при 
последна цена от 1.500 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 30 768 534 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 2 870 лева, след което цената им се е понижила с 2.78%, при 
последна цена от 3.500 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 99 222 032 лева от 102 056 947 лева в предходната 
седмица; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната 
е била на 25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки 
на 1 000.00 лева номинал за лот; 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Канада финансира програма за малки модулни реактори 
Според властите един малък реактор с мощност 300 мегавата може да произведе чиста енергия за близо 300 000 
домакинства 
Канада стартира програма за малки модулни реактори (ММР), обяви представител на правителството по време на 
годишната конференция на Канадската ядрена асоциация, съобщи тази седмица www.canada.ca. 
Програмата ще се финансира с 29,6 милиона долара в рамките на четири години. Целите ѝ са разработване на верига за 
доставки на гориво и за производство на малки модулни реактори и проучвания, свързани с безопасното управление на 
отпадъците. От финансирането могат да се възползват както частни компании, така и университети. 
В прессъобщение по темата се посочва, че канадското правителство ще работи за разполагане на малки модулни реактори, 
за да осигури достъпна енергия за всички канадци и ускори развитието на нисковъглеродна икономика.  
Според властите един малък реактор с мощност 300 мегавата може да произведе чиста енергия за близо 300 000 
домакинства. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Цените на петрола се понижиха под натиска на силния долар 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, след като по-силният долар и опасенията от рецесия 
взеха превес на пазара над плановете на Русия да задълбочи съкращенията на доставките на петрол, пише Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,65 долара, или 0,78%, до 82,51 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,56 долара, или 0,73%, до 75,76 долара за барел. Двата 
бенчмарка напреднаха с близо долар в петък. 
Стойността на долара кръжеше около седемседмичен връх в понеделник, след като поредица от силни икономически 
данни от САЩ затвърдиха мнението, че Федералният резерв ще трябва да повиши лихвените проценти допълнително и да 
ги държи на високи нива за по-дълго време. По-силните зелени пари правят суровините, деноминирани в долари, по-скъпи 
за международните купувачи. 
„Суровият петрол продължава да се ориентира от настроенията на по-широките финансови пазари“, каза Вандана Хари, 
основател на доставчика на анализи на пазара на петрол Vanda Insights. 
Страховете от по-агресивен Фед се върнаха на преден план в петък, след като индексът за разходите за лично потребление 
в САЩ (PCE) скочи с 0,6% миналия месец, следвайки ръст от 0,2% през декември. 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/strahat-ot-visokite-lihvi-potopi-fondovite-borsi
http://www.canada.ca/
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Миналата седмица запасите от суров петрол в САЩ се покачиха до най-високото ниво от май 2021 г., показаха данните на 
Администрацията за енергийна информация (EIA). 
„Данните по EIA продължават да повдигат повече въпроси, вместо да осигурят яснота за пазарите“, посочиха анализатори 
от консултантската компания Energy Aspects в бележка, визирайки рязката корекция на данните в последния доклад. 
Що се отнася до предлагането, Русия планира да намали износа на петрол от своите западни пристанища с до 25% през 
март спрямо февруари, надхвърляйки обявените по-рано съкращения на производството от 5% от продукцията през 
месеца. 
Междувременно инвеститорите се подготвят за производствените проучвания в Китай тази седмица за ясна посока 
относно търсенето на петрол. Китай провежда годишната си парламентарна среща този уикенд и ще представи нови цели 
за икономическата политика. 
„Очакваме правителството да акцентира върху приоритета за подкрепа на растежа и да призове за повече политическа 
подкрепа“, каза в бележка Нинг Джан, старши икономист за Китай в инвестиционната банка UBS. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Какво е състоянието на българската армия - и какви са възможностите за модернизация; Гост: Димитър Стоянов - 
служебен министър на отбраната. 

- За състоянието на пострадалите, обвиненията и обстоятелствата около задържаните бусове с нелегални мигранти. 
- Политическите ходове и сметки преди вота. 
- За пистите у нас и карането извън тях; Гост: Момчил Панайотов - Българска асоциация по ски свободен и екстремен 

стил. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Родители твърдят, че детето им се е натровило и е получило вътрешни изгаряния, след като пило бутилиран сок. 
- Пиян зад волана уби жена във Видинско. 
- Кои са организаторите на канала за трафик мигранти, които катастрофираха на магистрала „Тракия". 
- Има ли изкуствено завишение на цените и ще останем ли без български оранжерийните зеленчуци. 

  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Битка за клиенти и шофьори без риск свали "Гражданска отговорност" 
в. Труд - Продължава рекетът на търговските вериги 
в. Телеграф - Заради лоши пътища и опашки по границите: България - черна дупка за шофьорите на камиони 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Женски бой в 25-и МИР в София измества интереса от третия рунд между Борисов и Хазарта 
в. 24 часа - За първи път пари за семейни фирми от ЕС 117 млн. лв., още 420 млн. за иновации тази година 
в. Труд - Томислав Дончев, зам. председател на ГЕРБ: Коалиция с ПП е трудна, с ДПС ще разедини още обществото 
в. Труд - Проверки за "копърки" с туристи задръстиха Кулата 
в. Телеграф - След като бус се преобърна на "Тракия": Спукана гума издаде канал за бежанци 
в. Телеграф - През 2022 година: Хотелите гушнаха 1,6 млрд. лева от туристи 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата: За високите цени не 
са виновни търговските вериги. А фермерите - че не се сдружават 
в. Труд - Проф. Антоанета Христова, политически психолог, пред "Труд news": Нямам доверие в предизборните социологии 
в. Телеграф - Валентин Маринков, председател на БАА: Асансьорите у нас най-опасни в Европа 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Нови 15 млрд. лв. депозити за година, а кредитите набъбват с 13% - как да не скачат цените? 
в. Труд - Печели ли икономиката от членството в еврозоната 
в. Телеграф - На държавата не и пука за пътната безопасност. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 19.05 часа, в Централния военен клуб държавният глава Румен Радев ще участва в церемония по случай 25 
години от въвеждането в експлоатация на първия участък на метрото в столицата. 

- От 09.00 часа Парламентарен контрол. 
- От 10.30 часа в сградата на МВнР ще се състои пресконференция на министъра на външните работи Николай 

Милков, който ще направи отчет за свършеното от ведомството в рамките на служебното правителство. 
- От 10.00 часа в МОН ще бъде подписан договор за изпълнение на проект "УСПЕХ ЗА ТЕБ" - първият проект, който 

ще бъде финансиран от програма "Образование" 2021-2027 г. 
- От 11.00 часа в сградата на "Музейко" (ул. "Боян Каменов" №3) Научен детски център ще бъде дарен от Фондация 

"Америка за България" на Столичната община. Кметът на София Йорданка Фандъкова ще приеме знака на 
"Музейко" от Нанси Шилър. 
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- От 16.00 часа в метростанция "Орлов мост" и "Софийски университет" ще бъде открита изложба, посветена на 25-
ата годишнина на метрото. 

- От 19.00 часа във Военния клуб на бул. "Цар Освободител" ще бъдат отличени изявени проектанти, строители и 
хора, работили за изграждането и експлоатацията на метрото. 

- От 18:00 часа, в изложбена зала "Лубор Байер", ще бъдат представени Полиграфическо издание "Енеолитна 
Сърнена гора" и Концепцията на скулптурата "Събирач на Енергия". 

*** 
София./Истанбул. 

- Министър Александър Пулев ще проведе двустранни срещи с потенциални турски инвеститори, както и с 
представители на най-големите индустриални зони в Южната ни съседка. 

*** 
Перник. 

- От 18.00 часа президентът Румен Радев ще участва в откриването на XXIX Международен фестивал на 
маскарадните игри "Сурва" в Перник. Преди събитието, което ще се състои на сцена пред Двореца на културата в 
града, е предвидено шествие, което ще започне от сградата на общинската администрация. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в Културен дом НХК ще се проведе Регионален дискусионен форум "Инвестиции за енергийна 
ефективност". 

- От 18.00 часа в Културен център "Морско казино" ще бъде представена книгата "От Пиргос до Константинопол. 
Девет разговора с Георги Каприев". 

*** 
Видин. 

- От 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на Проект за 
изменение и допълнение на Система за прием в първи клас на основни и средни училища в Община Видин, в 
частта на Приложение №2 към чл.18, ал.1. 

- От 11.00 часа, в залата на Общински съвет - Видин, междинна пресконференция "Устойчиво развитие на услугите 
за социално включване в община Видин" на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в читалище "Братство" ще бъдат отбелязани 170 години от рождението на Ефрем Каранов. 
*** 
Сливен. /Истанбул. 

- Кметът на община Сливен Стефан Радев продължава участието си в Инвестиционна конференция в Истанбул, 
организирана от Българската агенция за инвестиции. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в Културния център ще бъдат отличени най-добрите спортисти за 2022 г. в Стара Загора. 
- От 19.30 часа в Кукления театър ще се състои премира на спектакъла "Завод" по текстове на Никола Вапцаров. 


