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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
bTV 
 
√ Президентът и бизнесът: Кои са причините за високата инфлация? 
Няма адекватно регулиране на пазарната сила на големите търговски вериги, коментира Васил Велев от АИКБ  
Президентът се срещна с работодателските организации, за да обсъдят националните им приоритетите. Румен Радев 
напомни колко е важната ролята на бизнеса за справянето с инфлацията. 
„Българският бизнес има изключително важна роля за справянето с инфлацията, справянето със сивата икономика и с тези 
механизми в държавните институции, които да подобрят бизнес средата, да намалят спекулата и най-вече да се въведат 
механизми, които в началото на преходния период на въвеждането на еврото да не водят към снижаване на стандарта  на 
българина“, коментира държавният глава. 
„Освен тази несигурност при цените на енергоресурсите за по-високата инфлация допринася и голямата пазарна сила на 
търговските вериги. Те имат голяма пазарна сила. Това е факт и в същото време няма адекватно регулиране“, коментира 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
NOVA TV 
 
√ Спешна среща между бизнеса и президента 
Спешна среща при президента. Бизнесът поиска разговор с държавния глава заради Шенген, приемането на еврото и 
инфлацията в страната. Президентът се обърна с призив да се работи за намаляване на инфлацията. 
Бизнесът твърди, че двете контролни институции - КЗК и КЗП не са достатъчно активни. 
Радев на свой ред предложи на фирмите да се възползват от ключовото географско положение на страната ни, а те пък 
повдигнаха въпроса за върховенството на правото. 
Още в началото на срещата президентът Румен Радев напомни на бизнеса, че има ключова роля в справянето с 
инфлацията, докато влезем в Еврозоната. И предложи държавата и работодателите да създадат модели, които да 
гарантират спокойствие. 
Радев към български работодатели: Бизнесът има важна роля за справяне с инфлацията и спекулата 
„Да не водят към снижаване на стандарта на българина, а напротив- най-малкото запазване”, заяви Румен Радев. 
Бизнесът обаче твърди, че заплатите изпреварват инфлацията. 
„При инфлация под 17% последните месеци на миналата година, ръстът на следните работни заплати, в реалния сектор е 
близо 18%”, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. 
„Бъдещето на България като модерна, развита европейска държава със силна икономика зависи, в огромна степен, от 
диалога между институциите и бизнеса”, смята Румен Радев.   
Според бизнеса инфлацията няма да е пречка за приемането на еврото и остават разочаровани от поредното отлагане. 
Корупцията и липсата на закони могат да спънат страната ни за Шенген, твърдят още работодателите. „Единственото, на 
високо равнище дело по отношение на министър, не е за корупция, а е за безстопанственост”, коментира Цветан Симеонов 
от Българската търговско-промишлена палата. 
От „Дондуков” 2 отчитат напредък и за членството на страната ни в клуба на богатите. 
Вижте повече в репортажа. 
 
News.bg 
 
√ Радев към бизнеса: Работете за намаляване на инфлацията 
Бизнесът при президента Румен Радев. Срещата е по инициатива на работодателите. А развитието на страната като силна 
икономика зависи от бизнеса, както отчете държавният глава. 
Идеите на работодателите съвпадали с мнението на президентската администрация. Радев е удовлетворен от 
предложенията на бизнеса за големите стратегически приоритети на страната ни - Шенген , Еврозоната, Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). За Шенген беше свършена много работата, отчете държавният глава, но 
посочи, че трябва да положим още усилия. За Еврозоната също много е направено да се навакса забавянето. 
Отворените проблеми стоят, каза президентът. Той визира инфлацията като изтъкна, че тук голяма роля има и бизнесът и 
призова заедно да се намерят начини да не се снижи стандартът на живот на българина. Радев очаква следващият 
парламент да приеме законите, които 48-ото Народно събрание не е имало волята да гласува. По думите му страната би 
напреднала по отношение на членството в ОИСР със служебно правителство. 

https://nova.bg/amp/news/view/2023/02/27/402799/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
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Пред бизнеса той постави въпроса за енергийната стратегия до 2050 година. Енергетиката е фундаментът на икономиката, 
подчерта Румен Радев, който ще търси пресечни точки за диалог с бизнеса. Вече нямаме take or pay, похвали се 
президентът за успехите в енергетиката ни. Но сподели, че всички чакат следващото редовно правителство. 
Радев каза още, че страната ни не използва стратегическото си географско положение и посочи стратегическото 
сътрудничество с Турция. Предстои среща с румънския президент и държавният глава си пожела поне с още един мост да 
започнем сътрудничеството. Работете за намаляване на инфлацията, настоя президентът. 
Проверките на служебното правителство установяват нерадостни неща при родните производители. Държавата е длъжник 
на българския производител, изтъкна Румен Радев. 
Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) обяви, че приоритети за бизнеса са Еврозоната, 
Шенген и ОИСР. 
Работодателите са разочаровани, че няма да станем част от "клуба на богатите" от 1 януари 2024 г. 
Бизнесът постави въпроса за върховенството на правото и борбата с корупцията. 
Поне две институции у нас не са достатъчни активни за борбата с инфлацията - КЗК и КЗП, според Симеонов. 
За по-строги правила в митническата тарифа настоява още бизнесът. За енергетиката той иска равни конкурентни условия. 
Румен Радев увери, че Министерството на финансите не се е отказало от Еврозоната, а ЕК е казала, че няма да ни приемат 
сега. Настойчиво държавният глава поставял въпроса за Шенген на Европейски съвет. Субективно се измествали 
критериите за членството ни в Шенгенското пространство, по думите му. Трябва ясно да дефинираме нещата, посочи той 
и обясни, че на родна почва трябва да си напишем домашното. 
У нас се хващали трафиканти на мигранти, които са граждани на ЕС. Сами не можем да се справим с тази мощна 
международна мрежа, каза президентът и настоя за общи европейски усилия. Не трябва безропотно да приемаме 
критиките към нас, смята той. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изтъкна, че икономиката ни се развива добре. 
Българският износ е лидер, заяви той. Безработица на практика няма, има недостиг на кадри, обясни Велев. Несигурността, 
недостигът на кадри и недостатъчно инвестиции са пречка за бизнеса. 
Работодателите поставиха въпроса за компенсациите. Освен енергетиката за инфлацията влияние оказват и пазарната сила 
на търговските вериги и липсата на адекватен контрол. Бизнесът поиска внос на кадри, като този процес да бъде и 
административно подкрепен. 
Румен Радев постави въпроса за облагане на свръхпечалбите на банките, а бизнесът подкрепя облагането на 
свръхпечалбите. 
 
Фокус 
 
√ Работодателите към Радев: Страната ни е готова за еврозоната, икономиката се развива добре 
Относно еврозоната - нямам съмнения, че страната ни има готовност и сме сигурни, че ако има голяма инфлация, тя няма 
да бъде основна причина, защото в никоя от страните не е превишила 1,5 - 2 процента. Това каза председателят на 
Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов на срещата с президента Румен Радев, предаде репортер на 
“Фокус". 
"Малко сме разочаровани от ранната информация от МФ, че няма да успее да се присъединим от 1 януари към Шенген. 
Постоянно ни се натяква, че върховенството на правото в България не е на необходимото ниво и че корупцията не се води 
сериозно и задълбочено. Още от няколко години единственото на високо равнище по дело на министър не е за корупция 
а за безстопанственост", изтъкна той. 
“Диалогът, който имаме със служебния кабинет е много добър. Резултатите са на лице - българската икономика се развива 
добре, при инфлация под 17%, ръстът на заплатите е 18% и е най-висок в ЕС. Няма безработица. За това спомогна 
структурата на българската икономика и конкурентните цени на електроенергията", каза Васил Велев, председател на 
Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.   
Той подчерта, че несигурността е глобална. 
"Затова бяха предприети мерки за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока. Тези мерки, обаче са само за 
първите три месеца на годината. За второто тримесечие имаме несигурност за бизнеса", добави председателят на АИКБ. 
 
24 часа 
 
√ Румен Радев към работодателите: Има редица обезпокояващи фактори при проверките на цените 
Служебното правителство не е никак радостно от резултатите от многобройните проверки за цените на пазара. Аз не съм 
привърженик на тавани на цените, защото е в разрез с духа на пазарната икономика, но има редица обезпокояващи 
фактори. 
Това обяви президентът Румен Радев на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 
Предстои правителството да излезе в подробна пресконференция да даде повече данни.  
"Държавата е длъжник на българския производител. Но цените на щанда стигат до много високи и не може да 
продължаваме в това състояние", категоричен беше Радев. 
"Бъдещето на България, като модерна развита европейска държава със силна икономика зависи до огромна степен от 
диалога между институциите и бизнеса", заяви президентът и призова бизнесът да окаже съдействие в борбата с 
инфлацията, както и със сивата икономиакта, да се подобри бизнес средата, да се намали спекулата и да се помисли за 
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механизми и модели, които особено в началото на въвеждането на еврото, да осигурят най-малкото запазването, а и 
увеличението на стандарта на хората. 
Според бизнесът поне две институции не са достатъчно активни и не си вършат работата - КЗП и КЗК. "Не виждаме никакво 
действие по техните задължения, има достатъчни предпоставки за започване на проучвания картелни споразумения", 
заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той наблегна и на занижения митнически контрол, както и 
необходимостта в подходящ момент да се увеличат държавните земеделски субсидии. 
Огромната пазарна сила на търговските вериги е основен проблем за инфлацията, смята и председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
Въпреки това според него българският бизнес се справя много добре благодарение на енергийните помощи. Имаме ръст 
на БВП от 3,9%, индустрията ни е сред лидерите по ръст, износът ни е на 1-во място, инфлацията е под 17%, ръстът на 
работните заплати в реалния сектор е18% и най-висок в ЕС, безработица няма. Предстои обаче известно забавяне на 
икономиката и вече се усеща.  
Несигурността е основният притеснителен фактор за бизнеса. Затова Велев призова да се изготви програма за компенсации 
за тока за бизнеса и след март. "Има решение на парламента те да продължат до края на годината. Дори и да се промени 
механизмът и помощта да се диференцира, това трябва да се одобри от ЕК, а това няма как да се случи технологично преди 
юни", заяви Велев. 
 
Стандарт 
 
√ Радев даде тежки задачи на бизнеса 
Искам да ви поздравя за разработените приоритети. Те в голяма степен съвпадат със стремежа на Президентството. 
Виждаме един стремеж България да бъде по-отворена, за да се даде един тласък към развитието на страната. Стремежът 
на служебното правителство е страната ни да не остава в периферията на Европа. 
Това заяви президентът Румен Радев преди срещата си с представители на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели, предаде Novini.bg. 
По отношение на членството ни в еврозоната, президентът подчерта, че се стремим да наваксаме забавянето и да се 
справим с инфлацията. По думите му бизнесът има основна роля за справянето с инфлацията. „Трябва да се дадат 
механизми и модели, които да не доведат до понижаване на жизнения стандарт на българите“, каза той. 
„Трябва да се мисли не само за ПВУ, трябва да се вземат бързи и адекватни решения за това как да бъдат разпределени 
правилно европейските средства. Трябва да се мисли по-всеобхватно и стратегически“, призова Румен Радев. 
„По отношение на свързаността, България не използва пълноценно своето стратегическо положение. България трябва да 
се отвори към света и да се възползва от своето географско положение“, смята президентът. 
Той допълни, че това е било коментирано по време на срещата му с президентът на Турция Реджеп Ердоган. 
„Сред най-важните приоритети са приемането ни в еврозоната. Има готовност за присъединяването ни. Малко сме 
разочаровани от обявеното от Министерство на финансите, че няма да се присъединим на 1 януари. 
По отношението на приемането ни в Шенген постоянно ни се натяква, че в България върховенството на правото не е на 
необходимото ниво, че корупцията не се бори сериозни и задълбочено“, заяви председателят на Българската търговско-
промишлена палата Цветан Симеонов.Той изрази недоволството си от бездействието на две институции в България – 
Агенцията за защита на конкуренцията и Агенция за защита на потребителите във връзка с инфлацията. По думите му те 
не са достатъчно активни и не си вършат работата. „Не виждаме никакво движение по отношение на правилата, по които 
са създадени. Затова призоваваме да се започнат проучвания дали няма картелни споразумения“. 
“Диалогът, който имаме със служебния кабинет, е много добър. Резултатите са на лице - българската икономика се развива 
добре, при инфлация под 17%, ръстът на заплатите е 18% и е най-висок в ЕС. Няма безработица. За това спомогна 
структурата на българската икономика и конкурентните цени на електроенергията", обяви председателят на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той подчерта, че несигурността е 
глобална.„Затова бяха предприети мерки за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока. Тези мерки, обаче са 
само за първите три месеца на годината. За второто тримесечие имаме несигурност за бизнеса“, посочи Велев. 
 
Petel.bg 
 
√ Радев: Бизнесът има основна роля за справянето с инфлацията 
Бизнесът има основна роля за справянето с инфлацията. Това коментира д нес президентът Румен Радев преди срещата 
си с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели, предаде Novini.bg. 
По отношение на членството ни в еврозоната, президентът подчерта, че се стремим да наваксаме забавянето и да се 
справим с инфлацията. По думите му бизнесът има основна роля за справянето с инфлацията. „Трябва да се дадат 
механизми и модели, които да не доведат до понижаване на жизнения стандарт на българите“, каза той. 
„Трябва да се мисли не само за ПВУ, трябва да се вземат бързи и адекватни решения за това как да бъдат разпределени 
правилно европейските средства. Трябва да се мисли по-всеобхватно и стратегически“, призова Румен Радев. 
„По отношение на свързаността, България не използва пълноценно своето стратегическо положение. България трябва да 
се отвори към света и да се възползва от своето географско положение“, смята президентът. 
Той допълни, че това е било коментирано по време на срещата му с президентът на Турция Реджеп Ердоган. 
„Сред най-важните приоритети са приемането ни в еврозоната. Има готовност за присъединяването ни. Малко сме 
разочаровани от обявеното от Министерство на финансите, че няма да се присъединим на 1 януари. 
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По отношението на приемането ни в Шенген постоянно ни се натяква, че в България върховенството на правото не е на 
необходимото ниво, че корупцията не се бори сериозни и задълбочено“, заяви председателят на Българската търговско-
промишлена палата Цветан Симеонов.Той изрази недоволството си от бездействието на две институции в България – 
Агенцията за защита на конкуренцията и Агенция за защита на потребителите във връзка с инфлацията. По думите му те 
не са достатъчно активни и не си вършат работата. „Не виждаме никакво движение по отношение на правилата, по които 
са създадени. Затова призоваваме да се започнат проучвания дали няма картелни споразумения“. 
“Диалогът, който имаме със служебния кабинет, е много добър. Резултатите са на лице - българската икономика се развива 
добре, при инфлация под 17%, ръстът на заплатите е 18% и е най-висок в ЕС. Няма безработица. За това спомогна 
структурата на българската икономика и конкурентните цени на електроенергията", обяви председателят на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той подчерта, че несигурността е 
глобална.„Затова бяха предприети мерки за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока. Тези мерки, обаче са 
само за първите три месеца на годината. За второто тримесечие имаме несигурност за бизнеса“, посочи Велев. 
 
Filternews.bg 
 
√ Румен Радев към работодателите: Правителството не е радостно от проверките на цените 
Служебното правителство не е никак радостно от резултатите от многобройните проверки за цените на пазара. Аз не съм 
привърженик на тавани на цените, защото е в разрез с духа на пазарната икономика, но има редица обезпокояващи 
фактори. 
Това обяви президентът Румен Радев на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 
Предстои правителството да даде пресконференция и повече данни по въпроса. 
„Държавата е длъжник на българския производител. Но цените на щанда стигат до много високи и не може да 
продължаваме в това състояние“, категоричен беше Радев. 
„Бъдещето на България като модерна развита европейска държава със силна икономика зависи до огромна степен от 
диалога между институциите и бизнеса“, заяви президентът и призова бизнесът да окаже съдействие в борбата с 
инфлацията, както и със сивата икономика, да се подобри бизнес средата, да се намали спекулата и да се помисли за 
механизми и модели, които особено в началото на въвеждането на еврото да осигурят най-малкото запазването, а и 
увеличението на стандарта на хората. 
Според бизнеса поне две институции не са достатъчно активни и не си вършат работата – Комисията за защита на 
потребителя (КЗП) и Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). 
„Не виждаме никакво действие по техните задължения, има достатъчни предпоставки за започване на проучвания 
картелни споразумения“, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той наблегна и на занижения митнически 
контрол, както и необходимостта в подходящ момент да се увеличат държавните земеделски субсидии. 
Огромната пазарна сила на търговските вериги е основен проблем за инфлацията, смята и председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
 
Vesti.bg 
 
√ Радев: Бизнесът има важна роля за справяне с инфлацията 
Работодателите: Корупцията и липсата на закони могат да спрат присъединяването на България към Шенген 
Бизнесът има изключително важна роля за справянето с инфлацията, сивата икономика и намаляването на спекулата. 
Това заяви президентът Румен Радев по време на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 
"Това е нашата поредна среща, но искам да ви благодаря за инициативата, защото бъдещето на България като модерна 
развита европейска държава със силна икономика, зависи от диалога от институциите и бизнеса.  Искам да ви поздравя за 
приоритетите, изпратени към мен. Разгледах ги с интерес. Те в голяма степен съвпадат с позицията на президентската 
институция и касаят стратегическите национални цели, важни теми като дигитална зелена кръгова икономика". 
С тези думи Румен Радев посрещна на „Дондуков“ българските работодатели.  
"Виждам и вашия стремеж България да бъде по-отворена и да използва своето геостратегическо положение, като това да 
даде допълнителен тласък за развитие на българския бизнес. По отношение на големите национални цели – членството в 
Шенген и еврозоната, още с назначаването на служебното правителство ясно заявих, че основна цел е така да се работи, 
че България да не остава в периферията на обединена Европа и встрани от пътя на развитите държави", заяви Радев. 
"Инфлацията, борбата със сивата икономика и намиране на механизми, които да подобрят средата и да намалят спекулата. 
Очакваме следващият парламент да приеме законите, които не бяха приети. Напредъкът на България е голям, но трябва 
заедно с вас да решим как евросредствата, които ще получи страната ни, да бъдат разпределени и усвоени. Виждам място 
за сериозен диалог по отношение на стратегията за енергийното развитие. Кризата ясно показва, че енергетиката е 
фундамент на икономиката. Там ще се търся редица пресечни точки и кабинетът е готов за диалог", посочи Радев.  
"Когато говорим за свързаност, ние не използваме пълноценно географското местоположение на България, трябва да се 
отворим към другите страни. Транспортната свързаност трябва да има по-голям капаците и да се възползваме от това 
местоположение", подчерта президентът.  
Той обърна внимание, че държавата е длъжник на българския производител. Радев добави, че е важно българският 
производител да бъде защитен, за да има и по-високо качество. 
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Работодателите от своя страна заявиха, че заплатите изпреварват инфлацията. 
"При инфлация под 17% последните месеци на миналата година, ръстът на следните работни заплати, в реалния сектор е 
близо 18% ", посочи Васил Велев, председател на АИКБ. 
Работодателите посочиха, че двете контролни институции - Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита 
на потребителите не са достатъчно активни. 
Според бизнеса инфлацията няма да е пречка пред влизането в еврозоната. Работодателите са остават разочаровани 
отлагането му. Корупцията и липсата на закони могат да спрат присъединяването на България към Шенген, смятат още 
работодателите. "Единственото, на високо равнище дело по отношение на министър, не е за корупция, а е за 
безстопанственост", отчете Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата. 
 
NovaPress 
 
√ Радев: Бизнесът има важна роля за справянето с инфлацията 
Бизнесът има изключително важна роля за справяне с инфлацията, сивата икономика и за намирането на тези механизми 
с държавните институции, които да подобрят бизнес средата, да намалят спекулата. 
Това заяви президентът Румен Радев по време на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 
„Това е нашата поредна среща, но искам да ви благодаря за инициативата, защото бъдещето на България като модерна 
развита европейска държава със силна икономика, зависи от диалога от институциите и бизнеса. Искам да ви поздравя за 
приоритетите, изпратени към мен. Разгледах ги с интерес. Те в голяма степен съвпадат с позицията на президентската 
институция и касаят стратегическите национални цели и важни теми като дигиталната зелена кръгова икономика”. С тези 
думи Румен Радев посрещна на „Дондуков“ българските работодатели. 
„Виждам и вашия стремеж България да бъде по-отворена и да използва своето геостратегическо положение, като това да 
даде допълнителен тласък за развитие на българския бизнес. По отношение на големите национални цели – членството в 
Шенген и еврозоната, още с назначаването на служебното правителство ясно заявих, че основна цел е така да се работи, 
че България да не остава в периферията на обединена Европа и встрани от пътя на развитите държави”, допълни 
държавният глава. 
„Благодарим ви за възможността за среща и детайлното представяне на приоритетите. Сред тях са присъединяването към 
еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР. Малко сме разочаровани от предварителното обявяване на 
Министерството на финансите, че няма да се присъединим към еврозоната на 1 януари. Относно инфлацията, смятаме, че 
поне 2 институции не са достатъчно активни и не си вършат работата. Това са Агенцията за защита на конкуренцията и 
Агенцията за закрила на потребителите”, казаха от своя страна работодателите. 
“Диалогът, който имаме със служебния кабинет е много добър. Резултатите са на лице – българската икономика се развива 
добре, при инфлация под 17%, ръстът на заплатите е 18% и е най-висок в ЕС. Няма безработица. За това спомогна 
структурата на българската икономика и конкурентните цени на електроенергията“, каза Васил Велев, председател на 
Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Той подчерта, че несигурността е глобална. 
„Затова бяха предприети мерки за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока. Тези мерки, обаче са само за 
първите три месеца на годината. За второто тримесечие имаме несигурност за бизнеса“, добави председателят на АИКБ.  
 
Sofia24 
 
√ Работодателите към Радев: Страната ни е готова за еврозоната, икономиката се развива добре 
Относно еврозоната - нямам съмнения, че страната ни има готовност и сме сигурни, че ако има голяма инфлация, тя няма 
да бъде основна причина, защото в никоя от страните не е превишила 1,5 - 2 процента. Това каза председателят на 
Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов на срещата с президента Румен Радев, предаде репортер на 
“Фокус". "Малко сме разочаровани от ранната информация от МФ, че няма да успее да се присъединим от 1 януари към 
Шенген. Постоянно ни се натяква, че върховенството на правото в България не е на необходимото ниво и че корупцията не 
се води сериозно и задълбочено. Още от няколко години единственото на високо равнище по дело на министър не е за 
корупция а за безстопанственост", изтъкна той.  
“Диалогът, който имаме със служебния кабинет е много добър. Резултатите са на лице - българската икономика се развива 
добре, при инфлация под 17%, ръстът на заплатите е 18% и е най-висок в ЕС. Няма безработица. За това спомогна 
структурата на българската икономика и конкурентните цени на електроенергията", каза Васил Велев, председател на 
Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.   
Той подчерта, че несигурността е глобална. "Затова бяха предприети мерки за компенсиране на бизнеса заради високите 
цени на тока. Тези мерки, обаче са само за първите три месеца на годината. За второто тримесечие имаме несигурност за 
бизнеса", добави председателят на АИКБ. 
 
Tribune.bg 
 
√ Румен Радев: Бизнесът има изключително важна роля за справянето с инфлацията 
„Бизнесът има изключително важна роля за справянето с инфлацията, сивата икономика и за намирането на тези 
механизми с държавните институции, които да подобрят бизнес средата, да намалят спекулата“, това посочи президентът 
Румен Радев по време на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели. 



6 

 

По отношение на членството ни в еврозоната, президентът подчерта, че се стремим да наваксаме забавянето и да се 
справим с инфлацията. 
„Трябва да се дадат механизми и модели, които да не доведат до понижаване на жизнения стандарт на българите“, каза 
той 
„Трябва да се мисли не само за ПВУ, трябва да се вземат бързи и адекватни решения, за това как да бъдат разпределени 
правилно европейските средства. Трябва да се мисли по-всеобхватно и стратегически“, каза още Румен Радев. 
„По отношение на свързаността, България не използва пълноценно своето стратегическо положение. България трябва да 
се отвори към света и да се възползва от своето географско положение“, посочи още той и допълни, че това е било 
коментирано по време на срещата му с президентът на Турция Реджеп Ердоган. 
„Сред най-важните приоритети са приемането ни в еврозоната. Има готовност за присъединяването ни. Малко сме 
разочаровани от обявеното от Министерство на финансите, че няма да се присъединим на 1 януари . По отношението на 
приемането ни в Шенген постоянно ни се натяква, че в България върховенството на правото не е на необходимото ниво, 
че корупцията не се бори сериозни и задълбочено“, заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата 
Цветан Симеонов. 
Той изрази недоволството си от бездействието на две институции в България – Агенцията за защита на конкуренцията и 
Агенция за защита на потребителите. По думите му те не изпълняват функциите си. 
„Не виждаме никакво движение по отношение на правилата, по които са създадени. Затова призоваваме да се започнат 
проучвания дали няма картелни споразумения“, посочи той. 
Румен Радев отговори защо МФ не е поискало конвергентен доклад, а именно защото при разговори от ЕК са посочили, че 
не изпълняваме условията и искането на такъв документ би бил само негатив за страната ни. 
„При нас инфлацията е висока, разликата е голяма, не е като тази с компромиса при Хърватия. Ако бяхме поскали доклад, 
нямаше да е положителен и това щеше да бъде негатив. След него щеше да последва намаляване на кредитния ни рейтинг, 
както да ни направи неблагоприятна среда за инвестиции“, заяви Радев. 
Васил Велев от АИКБ отбеляза, че страната ни е с много ниска безработица, но има недостиг на кадри, което е и сред 
основните проблеми за бизнеса. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодателите "разочаровани" от забавянето на еврото, Радев: Работете за намаляване на инфлацията 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) заяви разочарованието си на среща с президента 
Румен Радев от това, че България се забави с приемането на еврото и ще може да влезе в еврозоната не на 1 януари 2024 
г., а на 1 януари 2025 г. 
Най-важните национални приоритети според 4-те организации в АОБР - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ - са влизането в 
еврозоната, Шенген и ОИСР. "За еврозоната – отдавна следим движението на България, нямаме съмнения, че има 
готовност. Ако има голяма инфлация, тя няма да бъде причина за присъединяването, защото отчитането на всички фактори 
показва, че в нито една от страните не е превишила 1-2%. Малко сме разочаровани от предварителното обявяване от 
Министерство на финансите, че няма да се присъединим от 1 януари 2024", обявиха работодателите. "За Шенген сме в 
постоянен контакт от години и ни се натяква от посланици, че върховенството на правото не е на необходимото ниво, че 
борбата с корупцията не се води на най-високо равнище. От няколко години единственото дело по отношение на министър 
не е за корупция, а е за безстопанственост по повод пернишкия случай с водния цикъл", припомниха от АОБР. Относно 
присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), те заявиха, че са 
членове на бизнес съвета при ОИСР и са в добър контакт с организацията, като така пред България "няма особени пречки". 
"Относно инфлацията, две институции не са достатъчно активни и не си вършат работата – Агенцията за защита на 
конкуренцията и Агенцията за закрила на потребителите. Не виждаме никакво действие по отношение на техните 
задължения по правилата, по които са създадени. Там има достатъчно информация да се започнат проучвания дали има 
някакви картелни споразумения. Предпоставките са налице", заявиха недоволството си от АОБР. 
Радев, от своя страна, призова самите работодатели да работят за намаляването на инфлацията - фактор, който според МФ 
е бил основният за отлагането на влизането в еврозоната. "Проблемите стоят. Инфлацията е на първо място. Бизнесът има 
важна роля за справяне с нея, със сивата икономика, за намиране на механизми, които да подобрят бизнес средата, да 
намалят спекулата. Да се дадат механизми и модели, които в преходния период и в началото на еврото да не водят до 
снижаване на стандарта на българина. Да има много по-добри условия за развитие на българския бизнес", обърна се 
президентът към АОБР. "Като ви казвам - помагайте, работете за намаляване на инфлацията, вие ще кажете държавата: 
"Какво ще направи държавата, за да осигури по-добри възможности за бизнеса, по-прозрачна среда, повече условия за 
конкуренция, за електронно управление, защита на собствеността, бързина на праворъздаване?". Тук вярвам в диалога. 
Едно е да се прави в министерствата, но тези неща после рефлектират върху вас", добави Радев. "Трябва заедно, 
използвайки момента на сериозни проблеми в геополитическата среда и в национален аспект, да набележим стъпки за 
много по-устойчиви процеси в икономиката, в инвестициите. Не само да се фокусираме върху чуждестранните инвестиции, 
но българският производител трябва да се чувства не по-малко ухажван", заяви президентът. Той каза, че не е 
привърженик на таваните, защото това е в разрез с духа на пазарната икономика и държави, които ги въведоха, имат 
инфлация от над 25% - например Унгария. "Мисля обаче, че държавата е длъжник на българския производител, особено 
на производителя на хранителни продукти. Неговата продукция докато стигне до щанда, я виждаме 2-3 пъти увеличена. 
Не трябва да приемаме това състояние като държава", смята президентът. Относно критиките за отлагането на приемането 
на еврото у нас, той отвърна: "Не че МФ се е отказало, просто това беше ясната позиция на Европейската комисия. Много 
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ясно беше казано, че ако поискаме такъв конвергентен доклад, отговорът ще бъде отрицателен. Негативен доклад значи 
понижение на кредитния рейтинг, после ще рефлектира и върху бизнеса". 
 
BG Предприемач 
 
√ АОБР с писмо до еврокомисаря Никола Шмит във връзка с определянето на МРЗ 
Работодателските организации сезираха с писмо еврокомисаря по работни места и социални въпроси Никола Шмит за 
решението на Народното събрание от 10 февруари т.г. за промени в Кодекса на труда, с които се предвижда Министерският 
съвет да определя минималната работна заплата за страната, ежегодно в размер на 50 на сто от средната брутна работна 
заплата. Според работодателските организации, това решение нарушава правото на Европейския съюз. 
Писмото е подписано от председателите на национално представителни работодателски организации Асоциация на 
индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация 
на работодателите и индустриалците в България. 
Вижте пълния текст на писмото на https://aobe.bg/2023-02-23-nicolas-schmit 
 
БСК 
 
√ Румен Радев: Държавата е длъжник на българския производител 
Държавният глава и АОБР обсъдиха приоритетите на работодателските организации за 2023 г.  
„Искам да ви поздравя за разработените приоритети и инициативата, защото бъдещето на България като модерна развита 
европейска държава със силна икономика, зависи от диалога от институциите и бизнеса. Искам да ви поздравя за 
приоритетите, изпратени към мен. Разгледах ги с интерес. Те в голяма степен съвпадат с позицията на президентската 
институция и касаят стратегическите национални цели, важни теми като дигитална зелена кръгова икономика. Стремежът 
на служебното правителство е страната ни да не остава в периферията на Европа“. 
Това заяви президентът Румен Радев при срещата си с представители на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. Тя се проведе по инициатива на представителите на бизнеса, които представиха приоритетите на 
работодателските организации през 2023 г. и призоваха за целенасочена държавна политика, която да стимулира 
българските производители и да увеличава тяхната конкурентоспособност. В срещата от страна на БСК участваха Добри 
Митрев - председател на УС, и Станислав Попдончев - зам.-председател и главен финансов директор. 
„Виждам и вашия стремеж България да бъде по-отворена и да използва своето геостратегическо положение, като това да 
даде допълнителен тласък за развитие на българския бизнес. По отношение на големите национални цели – членството в 
Шенген и еврозоната, още с назначаването на служебното правителство ясно заявих, че основна цел е така да се работи, 
че България да не остава в периферията на обединена Европа и встрани от пътя на развитите държави”, допълни 
държавният глава. 
Държавните институции и българският бизнес следва да работят заедно за подобряване на икономическата среда и за 
ефективно противодействие на спекулата, инфлацията и сивата икономика, не само за да изпълнят критериите за членство 
в еврозоната, а за да отговорят на интересите на гражданите и бизнеса, бе общата позиция по време на срещата. 
Поне две институции в България не са достатъчно активни и не си вършат работата – Комисията за защита на конкуренцията 
и Комисията за защита на потребителите. Това заяви Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската 
търговско-промишлена палата (БТПП) и ротационен председател на АОБР за 2023 г. „В тези институции не виждаме 
никакво действие по отношение на техните задължения по правилата, по които са създадени. Там има информация да се 
започнат проучвания дали има някакви картелни споразумения“, коментира Симеонов. 
Президентът Радев посочи, че извършените проверки от служебното правителство показват обезпокояващи данни, 
особено при цените на хранителните продукти, които се увеличават значително преди да достигнат до търговската мрежа. 
Създаването на механизми и модели за превенция и борба със спекулата и инфлацията в процеса на присъединяване към 
Еврозоната, бяха сред акцентите на разговора. Обща бе и позицията, че следващото Народно събрание трябва да прояви 
воля и да приеме изключително важните закони в областта на правосъдната реформа. 
Представителите на бизнеса откроиха предвидимостта като ключово условие за развитието на страната. Те изразиха 
удовлетворение от диалога със служебното правителство и неговата работа, особено от предприетите своевременни  
решения в областта на енергийната диверсификация. По думите на работодателските организации, ако последното 
редовно правителство е следвало подобен подход, значителният скок в цените и инфлацията са можели да бъдат 
избегнати. „При изпълнение на европейския регламент за справяне с високите цени на енергията направихме значителни 
компенсации, вложихме много усилия да постигнем конкурентни цени на енергията за българския бизнес“, посочи Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). По думите му, резултатите са налице и 
българската икономика се развива добре. „Миналата година отчитаме ръст на БВП от 3,9 процента, което е над средния, а 
българският износ е на първо място по ръст“, коментира Велев. 
„Няма политически стабилна държава, която да не е икономически такава“, заяви Добри Митрев, председател на 
Управителния съвет на Българска стопанска камара (БСК). По думите му, ако развием икономиката на страната ни и я 
направим достатъчно конкурентоспособна, тя ще ни позволи да имаме и онази политическа стабилност, от която всички 
се нуждаем. 
„Без силна, устойчива, автономна енергетика и трайно намаляване на цените на енергийните ресурси не можем да 
говорим и за силен български бизнес“, посочи още президентът. Държавният глава открои постигнатото от служебното 
правителство в областта на енергетиката с въвеждането в търговска експлоатация на интерконектора с Гърция, 
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споразумението с Турция за достъп до газопреносната мрежа на страната и терминалите за втечнен газ, както и с 
предложения от България проект „Solidarity Ring, подкрепен от Европейска комисия, който обединява газопреносните 
мрежи на страните от нашия регион и дава възможност за доставки на допълнителните количества природен газ от 
Азербайджан за Европа. 
„Стратегията за енергийно развитие с хоризонт до 2050 г., представена от служебното правителство, е отворена за позиции, 
анализи и препоръки от страна на бизнеса“, заяви още държавният глава и изрази надежда следващото редовно 
правителство да продължи работата с работодателите по тези направления, за да се развива още по-интензивно 
българската икономика и занапред. 
Вижте повече във видеото. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев: Има обезпокояващи фактори от проверките на цените на храните 
Според президента Румен Радев има обезпокояващи фактори от проверките на цените на храните и добави, че предстои 
служебното правителство да излезе с повече данни. Държавният глава се срещна с представители на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели. 
"Българският бизнес има изключително важна роля за справяне с инфлацията, за справяне със сивата икономика и за 
намирането на тези механизми заедно с държавните институции, които да подобрят бизнес средата и да намалят 
спекулата и заедно с бизнеса да се въведат механизми и модели, които в преходния период, особено в началото на 
въвеждането на еврото, да не водят към снижаване на стандарта на българина", заяви Румен Радев. 
 
√ Шишков: Европейската прокуратура проверява ремонта на Графа 
Европейската прокуратура е изискала от МРРБ цялата документация по образуваната проверка на ремонта на столичната 
улица "Граф Игнатиев". Това заяви в "Денят започва" министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван 
Шишков. Проверката на европейските прокурори е започнала преди месец и половина - два. 
"Направихме проверки във връзка с плащането на европейските средства, които трябва да бъдат изплатени на 
Столична община. Знаете, че резултатите на част от тези проверки не бяха добри - например, кръстовището с ул. 
"Иван Шишман", има и пропадания на места. Проверките на европейската прокуратура са свързани с начина, по който 
са изразходвани и ще бъдат изразходвани европейските средства – как е извършен ремонтът и дали са спазени всички 
правила", поясни той. 
В момента МРРБ и Столична община работят по мерки за отстраняване на проблемите при ремонта на центъра на София. 
Министър Шишков напомни, че ремонтните дейности все още са в гаранция и строителите могат да възстановят 
пропуските. 
Проверки на регионалното министерство показват масово липса на асфалт при новоремонтираните пътища. 
"Рекордьор" е отсечката на АМ "Хемус" от София до Яна, където при заложен по проект 28 см асфалт са установени 18 см 
и 21 см. настилка. На АМ „Марица“, на лот, построен от италиански строител, при 30 см асфалт по проект, е установена 
настилка с дебелина между 23-24 см., посочи Иван Шишков. 
"Липсват сантиметри асфалт по пътищата. Това е проблем, свързан с периода на последните 8-10 години, а не с един 
строеж. Този период вече го наричам строителна бутафория. Проверките се налага да ги правим с МВР, защото 
резултатите от проверките вече започват да не ни изненадват. За съжаление, на всяка проверка липсват слоеве 
асфалт. На "Хемус", освен липсващия асфалт, има и други проблеми, твърде много шлака, например, което поставя 
въпроса откъде е докарана – Кремиковци е наблизо...", каза още Иван Шишков. 
Цялата преписка за незаконно строителство, констатирано от МРРБ, е входирана в МВР, заяви още регионалният министър. 
Сред незаконните обекти са още язовир "Тополово 2", водопроводът, който свързва Перник със София и пътя Югово - Лъки, 
където има неукрепена скала, поясни той. 
На АМ "Тракия" най-лошо е състоянието на отсечката между Стара Загора и Нова Загора. В момента се изготвя 
документация за извършването на основен ремонт там. 
Нарушения са установени и при строежа на рамките за тол системата като от 300 рамки не повече от 70 имат разрешение 
за строеж, каза още Иван Шишков. Той допусна, че и в този случай може да се намеси европейската прокуратура, тъй като 
става въпрос за средства от ЕС. 
 
√ По-високи лихви по кредитите за бизнеса през януари и по-ниски по депозитите на домакинствата 
През януари растат лихвите по кредитите за бизнеса и намаляват лихвите по депозитите на домакинствата, отчита БНБ. 
Основният лихвен процент (ОЛП) през януари 2023 г. е 1,42 на сто, като в сравнение с декември 2022 г. се увеличава с 0,12 
процентни пункта (пр. п.). През януари 2023 г. индексът ЛЕОНИА Плюс се повишава с 0,40 (пр. п.) до 1,82 на сто. Лихвеният 
процент по свръхрезервите е 0,00 процента, като спрямо декември 2022 г. остава без промяна. 
Кредити 
През януари средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава 
с 0,11 пр. п. до 3,35 на сто, а по тези над 1 млн. евро – с 0,55 пр. п. до 3,61 на сто. Средният лихвен процент по кредитите 
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на бизнеса до 1 млн. евро, но вече договорени в евро, се повишава с 0,17 пр. п. до 4,15 на сто, а по кредитите над 1 млн. 
евро – с 0,22 пр. п. до 4,13 на сто. През януари средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,07 пр. п. до 
2,74 на сто, а по овърдрафта в евро – с 0,33 пр. п. до 3,71 на сто. 
През януари 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление на домакинствата в левове се понижава с 0,71 
пр. п. до 8,93 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,71 пр. п. до 9,45 на сто. При жилищните 
кредити в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0,01 пр. п. до 2,61 на сто, а ГПР по тези кредити спада с 0,04 пр. 
п. до 2,82 на сто. 
Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица запазва нивото си от 3,17 на сто. 
През януари средният лихвен процент по кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се 
увеличава с 0,11 пр. п. до 20,52 на сто. 
Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление на домакинствата в левове нараства през януари с 16,7 на сто (84,7 
млн. лв.) до 591,2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 26,8 на сто (23,2 млн. лв.) 
до 110 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 23,2 на сто (144,9 млн. лв.) до 
480,7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се повишава с 4,1 на сто (6,7 млн. лв.) до 
169,4 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада със 17 на сто (3,6 млн. лв.) до 17,6 млн. лв., а 
този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 6,2 на сто (300 000 лева) до 4,5 млн. лв. Обемът на 
новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица намалява със 17 на сто (3,2 млн. лв.) до 15,7 
млн. лв. 
Депозити 
През януари в сравнение с декември 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет на бизнеса 
(ДДМ) в левове се увеличава с 0,04 пр. п. до 0,47 на сто, а по тези в евро – отново с 0,47 пр. п. до 0,95 на сто. Средният 
лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се повишава незначително до 0,01 на сто, а по тези в евро нараства с 
0,01 пр. п. до 0,02 на сто. 
Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава през януари с 37,4 на сто (63,6 млн. 
лв.) до 234 млн. лв., а по тези в евро намалява с 6,7 на сто (21,9 млн. лв.) до 303,9 млн. лв. 
През януари средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове спада с 0,05 пр. п. 
до 0,29 на сто, а по тези в евро – с 0,39 пр. п. до 0,88 на сто. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за 
ползване след предизвестие в левове и в евро, запазват нивата си съответно от 0,11 на сто и 0,16 на сто. 
 
БНР 
 
√ Изтича срокът за регистрация на кандидатските листи на партиите за вота на 2 април 
До 17 часа днес в Районните избирателни комисии партиите и коалициите регистрират кандидатските си листи за участие 
в изборите на 2 април. 
Също до края на деня партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие във вота. 
28 февруари е последната дата и за Инициативните комитети, да предоставят в районните комисии списък с избиратели, 
подкрепящи издигането на независим кандидат. 
Вече регистриран, Инициативен комитет може да поиска заличаване за участие, също до края на деня. 
Утре, 1 март, е денят, в който в Централната избирателна комисия ще се изтегли жребият за номерата на бюлетините, с 
които формациите ще се състезават на изборите. 
 
√ Визия за една творческа Европа 
Активното участие на българските културни и творчески организации в европейски програми и международни културни 
проекти е жизненоважно за развитието и позиционирането им върху световната карта на културните и творчески 
индустрии. Но какъв стимул всъщност имат всички тези неправителствените организации у нас, всички културни оператори 
и артисти, които работят усилено за реализацията на качествени международни партньорски проекти в рамките на ЕС и 
отвъд? Каква национална подкрепа получават те в реализацията на проектите си и по какъв начин се насърчава и съхранява 
културното ни наследство? 
Тези въпроси се повдигат в ефира на "Какво се случва", а причината е, че и тази година Националният фонд "Култура" 
публикува покана за съфинансиране на български културни и творчески организации и техните проекти по програма 
"Творческа Европа". 
Програмата е най-големият инструмент на ЕС за подкрепа на културния и творчески сектор в рамките на Съюза и околните 
страни, а Бюро "Творческа Европа" - България има ролята да подпомага артистите и организациите при кандидатстването 
им и успешното им участие в нея. 
"Имаме изключителната привилегия България да е единствената страна, в която организации, които са спечелили своите 
проекти, могат да получат съфинансиране на национално ниво, което в случая се осъществява през програмата за 
национално съфинансиране на Национален фонд "Култура". Разбира се, тази програма предстои да бъде публикувана, ние 
постоянно лобираме и се опитваме да достигнем до всички одобрени проекти", обясни Стефан Прохоров, който е част от 
екипа на Бюро "Творческа Европа" у нас. 
По неговите думи европейските средства не са нещо, което просто се излива, противно на популярното мнение. За да ги 
получиш, трябва и ти да дадеш нещо в замяна. Ето защо е добре да започнем да израстваме с мисълта, че работата в 
полето на културата и творческите индустрии не е свързана само с креативност и създаване на изкуство, а и с това артистите 
да се грижат творчеството им да достигне до света. Според Прохоров, когато подкрепяме българските кандидати и 

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
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организации на национално ниво, всъщност правим една изключително успешна инвестиция в това да сме част от 
културния живот на Европа. 
"Фактът, че има национално съфинансиране, превръща българските организации в потенциално изключително желан 
партньор, защото имат гръб, на който биха могли да разчитат, и в крайна сметка могат да участват пълноценно в 
изпълнението на един такъв проект. Целта на програмата не е просто да даде едни пари на едни организации, за да 
направят нещо прекрасно. Напротив, усвояването на тези средства включва и развиването на умението за управление на 
проекти и за надграждането на капацитет, за усвояването на умения културната ни дейност да бъде успешна и 
икономически. Да съответства на нашия общностен европейски път. Т.е. участието в програмата не е просто осъществяване 
на проект, то е понякога първа или поредна стъпка от един много по-голям път в навлизането и установяването на България 
като активен и адекватен участник в европейския културен живот. Път, по който имаме още немалко да вървим, но 
вървим.“ 
Един от одобрените проекти по програма "Творческа Европа“ в направление "Европейско сътрудничество" тази година е 
"ЦЕННИ ДУМИ / БЕЗЦЕННИ ОБЕКТИ" на Анна Стоева, документален артист, режисьор и продуцент. Проектът е колаборация 
между шест художници и дигитални артисти от Украйна, България и Хърватия, а целта му е да се изгради общ творчески 
процес, резултатът от който ще е съвместна изложба през есента на 2023 година. Идеята е творбите в изложбата да 
представят начина, по който участващите артисти от различни държави и контексти пречупват през погледа си ситуацията, 
в която се намират украинците в и извън Украйна в този момент – военни и цивилни, хора, които са избягали или пък са 
останали, и такива, които са избрали да се завърнат. 
"Проектът е дефиниран в голяма степен като възможност за работа заедно. Съществената част е тези шестима артисти, 
част от които съм аз и Дария Пугачова, която е пърформанс артист от Украйна, другите четирима ще ги избираме в 
България, Хърватия и Украйна, да се срещнат два пъти – в София и в Загреб, и в едно общуване на живо, както и онлайн, 
да се роди тази изложба, която да има шанс наистина да е сътворчество, а не просто от всеки по условно три работи, които 
излагаме заедно. Т.е. в това създаване на колективна работа заедно да търсим, както аз ги наричам – точки на емпатия, в 
които да можем да свържем темата за Украйна с хората в България и в Хърватия. На хората в Украйна пък да можем да им 
донесем малко от усещането как Европа вижда и подкрепя Украйна. Това е много важно и го прави в същността си 
колаборативен проект“, каза в "Какво се случва" Анна Стоева. 
"ЦЕННИ ДУМИ / БЕЗЦЕННИ ОБЕКТИ" е иницииран от българска страна и именно България е координатор по проекта. Част 
от идеята му е да подпомогне украинските художници, които ще вземат участие в него. 
Повече чуйте в звуковия файл. 
 
√ Над какво работят немски учени относно вселената, човека, изкуствения интелект? 
Отговори дават в интерактивна изложба в Гьоте-институт 
Гьоте-институт и Дружеството "Макс Планк" представят до 7 март природонаучната изложба "Вселена. Човек. Интелект.", 
посветена на най-модерните научни изследвания в Германия. 
Под формата на снимки, филми и изследователски проекти интерактивната изложба разказва за големите загадки на 
човечеството, за достиженията на научноизследователската мисъл и насърчава размисъл по научно и социално значими 
теми. 
В рамките на изложбата са поставени големите въпроси, които ни вълнуват като хора на Земята, и на които все още се 
опитваме да отговорим. 
„Интирактивната експозиция цели да достигне до най-младите приятели на немскоезичната култура и да стимулира 
любопитство на посетителите към различни научни области и изследвания, да провокира собственото мислене по петте 
теми: Вселена; Човешка история; Мозък; Антропоцен; Изкуствен интелект", обясни пред Радио София Габриела 
Радойнов от Гьоте-институт България. 
По време на разглеждане на изложбата, може да се чуе песен, свързана с конкретна емоция, може да се вникне повече по 
дадена тематика с помощта на QR-код. 
Чуйте повече по темата в разговора на Христина Иванова. 
 
√ Парламентът в Скопие гласува новите министри 
Без "против" и „въздържал се” и след двуседмични дебати по промените в правителството, предложени от премиера на 
Република Северна Македония, късно снощи парламентът на страната гласува новите министри, предаде БТА. 
За министър на правосъдието бе избран Кренар Лога от Алианс на албанците, а за министър на здравеопазването 
парламентът подкрепи Фатмир Маджити, от същата партия. Азир Алиу е новият министър на информационното общество 
и администрацията, също от Алианс на албанците, а Кая Шукова от СДСМ ще поеме министерството на околната среда и 
териториалното устройство. 
В залата присъстваха 114 от общо 120 народни представители, като новите министри бяха избрани с 65 и 64 гласа. Въпреки 
че присъстваха на заседанието, депутатите от опозицията не гласуваха. 
Новите министри, които влязоха в правителството на Димитър Ковачевски, след като бе постигнато споразумение с Алианс 
на албанците, положиха тържествена клетва. От правителствената коалиция излезе албанската партия Алтернатива, както 
и партията Демократичен съюз, която има един депутат. 
Така в реформираното правителство на Северна Македония Кренар Лога заменя Никола Тупанчевски от СДСМ, Меджити 
заменя Беким Сали от Алтернатива, Алиу заменя Адмирим Алити, също от Алтернатива, а на мястото на Насер Нуредини 
от коалиционния партньор на СДСМ ДСИ застава Кая Шукова. 
 

https://bnr.bg/post/101785853
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√ Борел: Сърбия и Косово подкрепиха план на ЕС, който ще подобри двустранните отношения 
Лидерите на Сърбия и Косово са дали мълчаливото си одобрение за подкрепен от Европейския съюз план, който да сложи 
край на продължаващите от месеци политически кризи и да спомогне за подобряване на отношенията им в дългосрочен 
план, заяви снощи ръководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел, който председателстваше разговорите между 
двете страни, предаде АП, цитирана от БТА. 
Говорейки самостоятелно на пресконференция след поредица от срещи в Брюксел, Борел заяви пред репортери, че 
сръбският президент Александър Вучич и косовският министър-председател Албин Курти "днес се съгласиха, че не са 
необходими допълнителни обсъждания на предложението на Европейския съюз". 
И двете страни искат да се присъединят към ЕС, който им е казал, че първо трябва да изгладят различията си, посочва АП. 
Борел не даде подробности за разговорите и каза само, че "ще е необходима още работа" и че двамата лидери ще се 
срещнат отново следващия месец. На репортерите не беше позволено да задават въпроси. 
В свое отделно изявление Вучич каза, че се е надявал, "че ще успеем да се споразумеем за някои компромиси, но г-н Курти 
не беше готов за това". Вучич допълни, че не е ставало дума за това как да се приведе в действие планът на ЕС. 
От своя страна Курти заяви, че двамата лидери са приели текста, но "сръбската страна не е готова да го подпише". 
 
√ Подобряване на потребителските нагласи в еврозоната и ЕС през февруари 
Индикаторът за потребителското доверие в еврозоната се възстанови през февруари, като се подобри с 1,7 процентни 
пункта до -19,0 пункта, показват данни от последното икономическо прочуване на Европейската комисия. В същото време 
индикаторът в рамките на целия Европейски съюз се подобри с  1,5 пункта до -20,6 пункта. 
В същото време индикаторът за икономически настроения (ESI) се понижи слабо през февруари с 0,1 процентни пункта, 
достигайки 99,7, докато в целия ЕС остана непроменен на ниво от 97,8 пункта. Индикаторът за очаквания в заетост (EEI) на 
еврозоната пък се понижи слабо с 0,3 пункта до 109,4 пункта, а в ЕС - с 0,4 до 107,7 пункта. 
"Потребителите бяха по-позитивно настроени както за финансово състояние на домакинствата в изминалите месеци, така 
и за бъдещото финансово положение", се посочва в последното проучва на ЕК, като се отбелязва, че мненията за общата 
икономическа ситуация "се проясняват значително". 
 
√ IAB: Европейските пазари на труда бележат подобрение през февруари 
Европейският барометър на пазара на труда се повиши за втори път поред през февруари, достигайки 101,1 пункта, което 
е 0,6 пункта повече в сравнение с предишния месец, посочва последното проучване на Института за изследване на 
заетостта (IAB). 
"Перспективите за европейските пазари на труда се подобряват ясно от началото на годината", коментира ръководителят 
на IAB - Енцо Вебер. Индексът за трудовата заетост пък се повиши с 0,5 пункта до 102,3 пункта, което е сигнал за 
"положителна перспектива". 
Барометърът на пазара на труда на IAB за Германия нарасна за четвъртия пореден месец през февруари, достигайки 103,3 
(повишение с 0,4 пункта спрямо януари), докато компонентът за заетостта се повиши по-слабо - с 0,1 пункта до ниво от 
104,9. "Перспективите на пазара на труда в Германия продължават да се подобряват", посочи Вебер. 
"Агенциите по заетостта са все по-оптимистични за бъдещето", отбеляза още той. 
Европейският барометър на пазара на труда е месечен водещ показател, основан на проучване на местните или 
регионалните агенции по заетостта в 18 участващи обществени служби за заетост. 
Участващите страни включват Австрия, България, Кипър, Чехия, Дания, Белгия, Германия, Исландия, Лихтенщайн, Литва, 
Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Швеция и Швейцария. Докато компонентът А на барометъра сигнализира за 
развитието на сезонно коригираните данни за безработицата за следващите три месеца, компонентът B прогнозира 
тенденциите за заетост. Средната стойност на компонентите "безработица" и "заетост" представлява общата стойност на 
барометъра. По този начин този индикатор предоставя перспективи за цялостното развитие на пазара на труда. Скалата 
варира от 90 (много лошо развитие) до 110 (много добро развитие). 
 
√ Турция подновява на 9-ти март разговорите с Швеция и Финландия относно членството им в НАТО 
Турският външен министър Мевлют Чавушоглу заяви в понеделник, че разговорите с Швеция и Финландия относно 
молбите им за членство в НАТО ще бъдат възобновени на 9-и март, като същевременно отново отбеляза, че Стокхолм все 
още не е изпълнил задълженията си по меморандум, подписан миналата година, предаде Ройтерс. 
През януари Турция отмени разговорите със Швеция и Финландия по техните молби, след като датски крайно десен 
политически политик изгори копие на Корана извън турското посолство в Стокхолм, напомня агенцията. 
"Моите колеги ще присъстват на срещата, която ще се проведе на 9-и март", отбеляза днес Чавушоглу по време на 
пресконференция в Анкара и добави, че срещата ще се проведе в Брюксел. 
Швеция и Финландия кандидатстваха миналата година, за да се присъединят към Алианса, след като Русия нахлу в 
Украйна. Молбата на Швеция обаче се сблъска с възражения от страна на Турция, като Анкара обвинява Стокхолм, че е 
давала подслон на членове на терористични групи. 
Швеция, Финландия и Турция подписаха меморандума на срещата на върха на НАТО в Мадрид през 2022 г. за стъпки по 
отношение на турската ратификация на молбите на двете скандинавски държави. 
"За съжаление не досега не сме видели задоволителни стъпки от Швеция относно прилагането на меморандума от 
Мадрид. Не е възможно да кажем "ДА" на членството на Швеция в НАТО, преди да видим тези стъпки", отбеляза 
днес  турският външен министър. 
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Съединените щати и други членки на НАТО се надяват, че двете северни страни ще станат пълноправни  членове на 
Алианса на срещата на върха на НАТО, което трябва да се проведе през 11 юли в столицата на Литва Вилнюс. 
Докато Турция сигнализира, че може да одобри молбата на Финландия, тя не дава никакви уверения, че дотогава ще даде 
зелена светлина и на Швеция. 
Говорител на Шведското външно министерство потвърди, че разговорите с Турция ще се възобновят на 9 март. 
Унгария е единственият друг член на НАТО, който все още не е ратифицирал молбите за членство в Алианса на двете 
скандинавските страни. Предвижда се парламентът в Будапеща да започне да обсъжда въпроса тази седмица. През 
изминалия уикенд от Будапеща заявиха, че през втората половина на март може да се проведе парламентарен вот по този 
въпрос. 
 
√ Американският финансов министър Джанет Йелън с изненадваща визита в Киев 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън посети Киев изненадващо в понеделник, за да потвърди отново 
подкрепата на Съединените щати за Украйна в борбата й срещу руската инвазия и да поощри американската 
икономическата помощ за страната, предаде Ройтерс. 
Йелън се срещна с президента Володимир Зеленски и с други ключови правителствени служители само дни след втората 
година от войната, повтаряйки уверенията на САЩ, дадени от президента Джо Байдън преди седмица в Киев. 
"Америка ще стои до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо", каза Йелън на украинския премиер Денис Шмигал, 
обградена от чували с пясък в правителствения кабинет. 
Шмигал пък каза, че двамата са обсъдили по-нататъшни санкции на САЩ срещу Русия, насочени към отслабване на руската 
икономика и армия и "конфискуване на замразени руски активи и използването им в полза на възстановяването на 
Украйна". 
Пред репортери по време на телефонен брифинг Йелън обаче посочи, че все още има значителни правни пречки пред 
пълното изземване на активите на Руската централна банка на стойност 300 милиарда долара, които бяха замразени чрез 
западните санкции. 
Йелън също така обяви прехвърлянето на първите 1,25 милиарда долара от последния транш от 9,9 милиарда долара 
икономическа и бюджетна помощ от страна на Вашингтон. 
На лична среща със Зеленски късно следобед финансовият министър каза, че го е похвалила "за неговото лидерство и 
решителност в лицето на незаконната и непредизвикана война на Русия". 
Тя също така приветства действията на Зеленски за укрепване на управлението и справяне с корупцията - действия, 
необходими, за да се гарантира, че икономическата помощ на САЩ се изразходва отговорно. 
Както беше направено и със посещението в Киев на президента на САЩ Джо Байдън преди седмица, екипът на Джанет 
Йелън се постара да запазят днешната визита в тайна, докато тя не напусна Киев. 
Малко преди нейното пристигане в украинската столица обаче бяха задействани градските сирени за предупреждение за 
въздушно нападение, въпреки че често тези сигнали се оказват фалшиви. 
От началото на войната Съединените щати са предоставили на Украйна повече от 13 милиарда долара финансиране за 
икономическа и бюджетна подкрепа, а последните средства ще увеличат сумата до 14 милиарда долара, като се очакват 
допълнителни 8,65 милиарда долара до 30 септември. 
Последните средства са част от 45-те милиарда долара нови военни, икономически и хуманитарни средства, одобрени от 
Конгреса през декември като част от широкото бюджетно законодателство на САЩ. 
Изчислено е, че Украйна ще се нуждае от 40 до 57 милиарда долара външно финансиране тази година, за да подкрепи 
икономиката си, като Киев преговаря с Международния валутен фонд за кредитна програма от 15,5 милиарда долара, за 
да запълни частично финансова дупка. 
 
√ САЩ: Китай е взел страната на Русия и не е "честен посредник" за мир в Украйна 
Китай е бил "всичко друго, освен честен посредник", в опитите си да донесе мир в Украйна и "съвсем очевидно" е взел 
страната на Русия, заяви говорителят на Държавния департамент на САЩ Нед Прайс, цитиран от Ройтерс. 
Китай е предоставил на Русия "дипломатическа подкрепа, политическа подкрепа, икономическа подкрепа, реторическа 
подкрепа", каза Прайс на пресконференция, отбелязва БТА. 
Началникът на военното разузнаване на Украйна Кирил Буданов междувременно отхвърли твърденията, че Китай обмисля 
да снабдява Русия с оръжие и заяви пред американски медии, че не е видял "признаци, че такива неща дори се обсъждат", 
предаде АФП. 
Високопоставени американски служители заявиха в неделя, че са "уверени", че Китай обмисля да предостави оръжие на 
Москва на фона на кампания за дипломатически натиск, за да бъде разубеден да го направи. 
 
24 часа 
 
√ Атанас Пеканов: След приемане на еврото ще спестим разходи от превалутиране 
След приемане на еврото ще спестим разходи по превалутиране, обясни вицепремиерът Атанас Пеканов пред Би Ти Ви. 
Ще си спестим голяма сума разходи заради това, че левът е свързан с еврото и всяка година го превалутираме, обясни той. 
Според него ще се развенчаят много лъжливи твърдения.  
Пеканов коментира и високите цени на храните. Все още не може да говорим за таван на цените. Търговските вериги 
трябва да вземат мерки, не е нормално във Вашингтон млякото да е е един долар, а тук да  е 3,60 лв., каза той. 
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Първият ни подход бе да отсеем този проблем, второ е повече информация за гражданите, активизиране на регулаторите 
е третото, обясни Пеканов. 
Според него с приемане на еврото по-лесно и прозрачно биха се следели цените на храните. 
Другите страни взимат мерки, искаме да имаме партньорство с веригите, ще видим дали ще се случи.  
След приемане на еврото няма по-висока инфлация в Хърватия дори напротив, обясни още Пеканов. 
Предложението ми е да въведем такива практики да покажем на хората, че държавата има информация кой 
злоупотребява.  
 
√ България ще получи над 480 млн. евро от плана „REPowerEU“ 
България ще получи над 480 млн. евро по плана „RePowerEU“, свързан с енергийния преход на страните от Европа. Това 
стана ясно по време на научен форум за енергийната трансформация, който се проведе вчера в Университета за 
национално и световно стопанство. Събитието бе открито от министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов. 
„Изминалата една година ни показа колко важна е темата за изграждането на енергийни мощности от ново поколение, 
които поетапно да заменят въглеродно интензивните такива“, посочи министър Стоянов. По думите му войната в Украйна 
е задала нов дневен ред пред Европа, който налага бързи решения за нейната енергийна сигурност, които рефлектират 
пряко на икономиката. „В последните месеци доказахме, че можем за няколко дни да взимаме решения, които са били 
отлагани с години“, подчерта министърът. 
„REPowerEU“ дава допълнителна възможност българската индустрия да се декарбонизира, да намали разходите за 
енергия и да разшири своя дял в икономиката“, уточни министър Стоянов. Той допълни, че Планът ще подпомогне малките 
и средни предприятия, които са подложени на най-голям натиск от високите цени на енергоресурсите. 
За финансиране на инвестициите и реформите в целия план на Европейската комисия „REPowerEU“ са заложени средства 
в размер на 20 млрд. евро, стана ясно по време на форума. „Сега е моментът държавата, бизнесът и научните среди да 
намерим най-верните решения, така че българската икономика да извлече големи и най-важното – дългосрочни, ползи от 
Плана“, каза Никола Стоянов, цитиран от БТА. 
По време на събитието бяха обсъдени теми, свързани с алтернативните горива, въглищните централи, дългосрочните 
перспективи за диверсификация на енергийните доставки и промените за българската икономика в този контекст. 
Форумът се организира съвместно с Научноизследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура на 
Университета за национално и световно стопанство и Съюза на икономистите в България. Участие в него взеха проф. д-р 
Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф. Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в 
България, Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, 
Славчо Нейков, председател на УС на Институт за енергиен мениджмънт, студенти и експерти в тази област, и др. 
 
√ Министерство на туризма обяви нови 9 процедури за отдаване под наем на морски плажове 
Министерство на туризма обяви още девет нови процедури за отдаване под наем на морски плажове в периода 20-
24.02.2023 г. 
Обявен на 20.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, 
обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ отделена част от морски плаж "Устие на река Велека", 
находящ се в община Царево, област Бургас: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-
plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-pod-naem-na 
Търгът ще се проведе на 28.03.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към 
кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 20.02.2023 г. до 17:00 часа 
на 21.03.2023 г. /включително/. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 20.02.2023 г. до 
17:00 часа на 21.03.2023 г. /включително/. 
Обявен на 20.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, 
обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Романтика“, находящ се в община Аврен, 
област Варна: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-
turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-56 
Търгът ще се проведе на 28.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към 
кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 20.02.2023 г. до 17:00 часа 
на 21.03.2023 г. /включително/. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 20.02.2023 г. до 
17:00 часа на 21.03.2023 г. /включително/. 
Обявен на 21.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, 
обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ отделена част от морски плаж „Обзор – Детски лагери“, 
находящ се в община Несебър, област Бургас: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-
plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-57 
Търгът ще се проведе на 29.03.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към 
кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 21.02.2023 г. до 17:00 часа 
на 22.03.2023 г. /включително/. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 21.02.2023 г. до 
17:00 часа на 22.03.2023 г. /включително/. 
Обявен на 21.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, 
обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Къмпинг Ахелой“ – част 3, находящ се в 
община Поморие, област Бургас: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-
provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-58 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-pod-naem-na
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-pod-naem-na
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-56
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-56
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-57
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-57
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-58
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-58
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Търгът ще се проведе на 29.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към 
кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 21.02.2023 г. до 17:00 часа 
на 22.03.2023 г. /включително/. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 21.02.2023 г. до 
17:00 часа на 22.03.2023 г. /включително/. 
Обявен на 22.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, 
обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Поморие – Буната“, находящ се в община 
Поморие, област Бургас: 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-
naddavane-za-otdavane-60 
Търгът ще се проведе на 30.03.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към 
кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 22.02.2023 г. до 17:00 часа 
на 23.03.2023 г. /включително/. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 22.02.2023 г. до 
17:00 часа на 23.03.2023 г. /включително/. 
Обявен на 22.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, 
обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Шкорпиловци – юг“, находящ се в община 
Долни Чифлик, област Варна: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-
provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-59 
Търгът ще се проведе на 30.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма. 
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 22.02.2023 
г. до 17:00 часа на 23.03.2023 г. /включително/. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 
22.02.2023 г. до 17:00 часа на 23.03.2023 г. /включително/. 
Обявен на 23.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, 
обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Царево Попски“, находящ се в община  
Царево, област Бургас: 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-
naddavane-za-otdavane-61 
Търгът ще се проведе на 31.03.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към 
кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 23.02.2023 г. до 17:00 часа 
на 24.03.2023 г. /включително/. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09:00 часа на 23.02.2023 г. 
до 17:00 часа на 24.03.2023 г. /включително/. 
Обявен на 23.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, 
обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Камчия – Север 3“, морски плаж „Камчия – 
Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“, находящи се в община Аврен, област Варна: 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-
naddavane-za-otdavane-62 
Търгът ще се проведе на 31.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към 
кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 23.02.2023 г. до 17:00 часа 
на 24.03.2023 г. /включително/. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. на 23.02.2023 г. до 
17:00 часа на 24.03.2023 г. /включително/. 
Обявен на 24.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, 
обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Малък оазис зона 3 – централен – изток“, 
находящ се в община Царево, област Бургас: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-
plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-63 
Търгът ще се проведе на 03.04.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма. 
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 24.02.2023 
г. до 17:00 часа на 27.03.2023 г. /включително/. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на туризма. 
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 24.02.2023 г. до 17:00 часа на 27.03.2023 г. 
/включително/. 
 
√ Кьовеши разследва одитора на 9 теца у нас заради измами за милиони с вредни емисии 
Декларирани са неверни данни и бюджетът на ЕС е ощетен, твърдят от Европейската прокуратура 
Измами за милиони с отчитането и плащането на вредни емисии от дейността на тецовете у нас разследва Европейската 
прокуратура. 
В понеделник 150 служители на ГДБОП и ДАНС влязоха в 9 топлофикационни дружества в цялата страна, които са 
собственост на чуждестранни компании. 
От институцията, ръководена от Лаура Кьовеши, посочват, че са 
направени 40 обиска 
и са разпитани 70 свидетели. Описват случая като възможна измама при търговията с вредни емисии, която е ощетила с 
милиони евро бюджета на ЕС. Разследването е срещу една частна компания, която отговаря за проверка на емисиите на 
парникови газове от тецовете в България. Според европрокурорите тя е представяла фалшиви доклади до компетентните 
национални органи. 
Проверка на “24 часа” показа, че фирмата е “Джи Ем Ай Верифай” ЕООД. От 2019 г. тя работи с топлофикациите, в които се 
проведе акцията на Европейската прокуратура. Собственик и управител е Габриела Илиева. На посочените в сайта на 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-%20plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-60
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-%20plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-60
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-59
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-59
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-61
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-61
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-62
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-62
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-63
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-63
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компанията телефони никой не отговаряше. Дружеството има акредитация от агенцията по околна среда от март 2019 г., 
няколко месеца след като е учредено. 
Схемата е следната - топлофикациите отчитат колко парникови газове са изпуснати в атмосферата от дейността им, а 
данните се заверяват от частната компания. След това се подават към държавните институции. 
Според разследването на Европейската прокуратура дружеството съзнателно е подавало неверни данни и документация 
за годишните отчети за емисиите на парникови газове и е декларирало занижени емисии.  
Според доказателствата това е довело до загуби за бюджета на ЕС, защото не са платени сумите за действително 
изразходваните емисии на парникови газове. Това е оказало 
отрицателно влияние върху качеството на въздуха в България, 
посочват от Европейската прокуратура. 
Разследващите са иззели мобилни телефони, лаптопи и документация от топлофикациите, както и от фирмата, която е 
заверявала докладите им. 
Системата за търговия с емисии е една от ключовите политики на ЕС за смекчаване на изменението на климата и е първият 
пазар на въглеродни емисии в света, пишат от Европейската прокуратура. Той осигурява ефективен механизъм за 
намаляване на емисиите на парникови газове. Според тази система компаниите трябва да получат квоти, които покриват 
техните въглеродни емисии. 
Бившият депутат и председател на “Зеленото движение” Владислав Панев е един от бившите депутати, които са се 
занимавали с казуса. 
Още през февруари м.г. той е питал министъра на околната среда и водите Борислав Сандов (който беше съпредседател 
на “Зелено движение”) за дейността на “Джи Ем Ай Верифай”. Според него и колежката му от 47-ото народно събрание 
Зорница Стратиева дружеството изчислява, че проверяваните в понеделник тецове отделят с десетки проценти по-малко 
въглеродни емисии в атмосферата, което ги прави конкурентни при високите цени на тока. Конкретно тогава Панев се 
интересува дали агенцията по околна среда е проверявала сертифициращата фирма и какви са резултатите.  
По-късно, в края на мандата на правителството на Кирил Петков, Борислав Сандов лично посети един от проверяваните в 
понеделник тецове, но не беше допуснат от охраната. 
ГДБОП и ДАНС под ръководството на Европейската прокуратура влязоха в понеделник в топлофикациите в Габрово, Русе, 
Сливен, Велико Търново, Бургас, както и в ТЕЦ “Брикел”, ТЕЦ “Бобов дол” и ТЕЦ “Марица-3” в Димитровгард. Повечето от 
години са атакувани от природозащитници, че замърсяват околната среда. Официално всички топлофикации от списъка 
на Кьовеши са 
собственост на офшорни дружества 
“Топлофикация Габрово” например е с краен собственик “Дарклет Лимитид” на Кристиана Пападеметриу от Кипър. 
Тази в Русе е на “Каталанд лимитед” от Великобритания, а за действителен собственик по Закона за мерките срещу 
изпирането на пари е посочена Елизабет Улъм. Същото е положението и с всички останали дружества по разследването 
на Европейската прокуратура. От ръководствата на проверяваните топлоцентрали казаха пред медиите, че няма да спират 
работа и оказват пълно съдействие на ДАНС и ГДБОП. 
 
√ За първи път пари за семейни фирми от ЕС – 117 млн. лв., още 420 млн. за иновации тази година 
Преходът към кръгова икономика е вторият приоритет на оперативната програмата за бизнеса, която е с общ 
бюджет 3 млрд. лв. 
За първи път за семейни предприятия и фирми, занимаващи се с творческите индустрии и занаятите, ще има специално 
насочени за тях европейски средства. 
За тях са предвидени 117 млн. лв., с които ще могат да закупят модерни машини, съоръжения и софтуер, така че да 
започнат да произвеждат повече и по-качествени продукти и да станат по-конкурентни на пазара. 
Тази мярка е предвидена по новата програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП), изпълнявана 
от Министерството на иновациите и растежа. Тя беше втората одобрена от Брюксел процедура през октомври миналата 
година и е с общ бюджет 3 млрд. лв. 
Семейните и творческите фирми ще могат да получат между 50 и 150 хил. лв., но ще трябва да съфинансират проекта с 50% 
от стойността му. 
Процедурата ще бъде отворена за 
кандидатстване едва през септември 
тази година. Преди това по ПКИП ще стартират други две мерки. 
След няколко дни - през март, ще стартира първата мярка, която е за разработване на иновации в предприятията в 
подкрепа на развойната дейност. Бюджетът ѝ е 127 млн. лв. и е насочена към малки и средни предприятия с до 499 
служители, както и големи с до 3000 души, но само в партньорство с малки и средни компании. 
Финансирането за индивидуален проект отново ще е между 50 и 150 хил. лв., а интензитетът на програмата - 60%. Крайният 
срок за кандидатстване е септември, като то ще се извършва само онлайн през системата ИСУН. 
Кандидати могат да бъдат предприятия от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от 
петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Те са информатика и ИКТ, 
мехатроника и микроелектроника, индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии, нови технологии в 
креативните и рекреативните индустрии и чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика. 
Тази стратегия е основата за изпълнението на двете нови европрограми на министерството - тази за конкурентоспособност 
и иновации и за научни изследвания. 
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Това означава, че и при кандидатстването по втората процедура проектите ще трябва да са насочени към някоя от 
тематичните области. Тя е за внедряване на иновации в предприятията и 
ще бъде отворена за кандидатстване 
през април 
Общият ѝ бюджет е 293,37 млн. лв. Малки, средни и големи предприятия могат да получат между 50 и 800 хил. лв. за 
проект, което ще е максимум 45% от общата му стойност. Част от новите решения може да са разработени от самите 
предприятия специално за нуждите на производството им, а други – да бъдат заимствани и пригодени. 
Стимулирането на иновации, научни изследвания и въвеждането на модерни технологии в предприятията е един от двата 
основни приоритета на програмата “Конкурентоспособност и иновации в предприятията”. Общо за тях са предвидени 889 
млн. лв. Подкрепени ще са стартиращи компании във високо- или среднотехнологични сектори на преработващата 
промишленост. 
Приоритет се дава на дейности, свързани с електрически и автономни автомобили, интелигентно здраве, 
интернет на нещата, киберсигурност 
Предвидени са средства за развитие на предприемаческата екосистема, защита на патенти и индустриална собственост. 
Ще се стимулира дигитализацията, поверителността на данните и на уменията на персонала за работа със съвременни 
технологии. 
Втората основна цел на програмата е преход към кръгова икономика, за която са заделени 915 млн. лв. 
По принцип ЕК изисква във всяка една програма да се заделят 35% за решаване на проблеми, свързани с климата. Тук са 
включени дейности като ефективно използване на ресурси, намаляване на употребата на суровини, рециклиране, 
управление на отпадъци, създаване на партньорства между предприятия за кръгова икономика, внедряване на цифрови 
технологии, иновативни продукти. 
Този приоритет се допълва и от мерки, насочени към енергийна ефективност, за които са предвидени около 7% от 
средствата, или 204 млн. лв. Те могат да се използват например за намаляване на емисии от парникови газове чрез системи 
за енергиен мениджмънт, за мониторинг и контрол, като за това ще могат да кандидатстват и големи предприятия. 
По всяко едно направление ще бъдат осигурени 1/3 грантове, 1/3 финансови инструменти и 1/3 смесено финансиране. 
Целенасочено ще бъдат 
подкрепени и стартъпи - чрез грантове, 
финансови инструменти, 
рисков капитал, менторство, както и преакселераторски програми, като ще се наблегне на изграждането на връзката им с 
науката. 
10 млн. лв. от програмата пък ще бъдат насочени директно към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия. Целта е с тях да се насърчи експортният потенциал на българските малки и средни фирми. 
Агенцията например ще им помага да взимат участие в международни панаири и изложби в страната и чужбина, в 
търговски мисии и бизнес форуми, контактни борси и конференции, ще се организират обучения. 
 
√ С 50 на сто се вдигнаха такси на банките 
Тегленето на 1000 лева сега е пет пъти по-скъпо, отколкото преди година 
Въпреки очакванията, че едновременно с вдигането на лихвите банкерите ще спрат да увеличават таксите за услугите си, 
това не се случва. 
Обявените от БНБ средни цени по т.нар. разплащателни сметки на потребителите показват, че 
извършването на операции на каса излиза още по-солено, 
а мобилното и онлайн банкиране задържат цените си на предишните равнища. 
Данните са изчислени средноаритметично на базата на подадени справки от 18 банки и клонове за таксите в тарифите им 
към 31 декември 2022 г. 
Като причина за ръста на таксите експерти сочат увеличаването на наемите и цялата издръжка на банковите офиси, 
включително заплатите и осигуровките на служителите, както и значителните по обем инвестиции в нова техника и 
технологии, осигуряващи скорост и безопасност на операциите. 
Най-драстично увеличение има при операции в брой на каса в банков офис, както и при някои услуги от банкомат. 
Така, ако средната такса на банките като процент от сумата през 2021 г. бе 0,48%, но не по-малко от 4,38 лв., в края на 2022 
г. и в момента вече е 0,58%, но не по-малко от 6,50 лв., което означава увеличение с близо 50%. 
Внасянето на суми до 3000 лв. преди една година е струвало средно по 0,87 лв., 
сега таксата вече е средно 1,20 лв., или има ръст от близо 40%. 
Драстично е повишението на таксите и при теглене на пари от банкомат. През 2021 г. таксата бе фиксирана и ако 
устройството бе от същата банка, струваше средно 0,26 лв., а за банкомат на друга банка - 1,14 лв. 
Сега някои банки са запазили фиксираната такса, други обаче са въвели процент от сумата. При теглене от банкомат на 
същата банка средният размер на таксата е 0,13%, но не по-малко от 30 ст., а за устройство на друга банка - 0,18%, но поне 
1,39 лв. 
Излиза, че тегленето на 1000 лв. от банкомат на същата банка ще струва пет пъти по-скъпо отпреди година. 
Средната такса за вътрешнобанков превод на каса в офис се е увеличила до 3,05 лв. през 2022 г., или с над 30% за една 
година. Най-скъп се оказва вътрешнобанковият превод в големите институции, като обяснението е, че при тях става дума 
за големи обеми като брой преводи между множество клонове и офиси. Средната такса за междубанков превод на хартия 
БИСЕРА, която преди година бе малко над 4 лв., вече е с близо лев по-скъпа. 
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Тегленето на каса на по-малки суми в офис на банката е поскъпнало от 0,45% от сумата, но не по-малко от 4,38 лв. в края 
на 2021 г. до 0,58% от сумата, но не по-малко от 6,50 лв. в края на 2022 г. Внасянето на пари на каса също се таксува и 
възлиза на около 0,2% - 0,3% от сумата, но минимум 2-3 лв. в големите банки. Средно цената е 0,23% от сумата, но минимум 
2,50 лв. 
Банките продължават да стимулират ползването на мобилното и онлайн банкиране, 
което вече е преобладаващият начин на разплащане в повечето от големите кредитни институции. При него почти няма 
поскъпване. 
Извън преминаването към мобилно и онлайн банкиране финансови консултанти съветват да се поддържа минимален 
брой сметки и карти, да се комбинират преводи, да се купуват пакетни услуги в зависимост от профила на клиента, които 
предлагат известен брой безплатни преводи. 
 
√ Посещенията на чужденци в България през януари 2023 г. са били с 60% повече 
Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2023 г. са 504,0 хил., или със 7,2 на сто над регистрираните 
през януари 2022 година, съобщи Националният статистически институт. През януари 2023 г. посещенията на чужди 
граждани в България са 711.8 хил., или с 60 на сто повече в сравнение с януари 2022 година. Регистрирано е увеличение 
по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35,4 на сто (252,3 хил.) от всички посещения на 
чужди граждани в България. 
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2023 г. формират 
пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48,1 на сто, следвани от 
тези с цел почивка и екскурзия - 27,3 на сто, и със служебна цел - 24,6 на сто. 
От общия брой чужди граждани, посетили България през януари 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 45,5 
на сто и достига 324,0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 36,2 на сто и Гърция - 31,5 на 
сто. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 321,1 хил., или 45,1 на сто от всички посещения в 
България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 148,4 хил., или 46,2 на сто от посещенията в тази група. 
Най-много посещения в България през януари 2023 г. са направили гражданите от: Турция - 148,4 хил., Румъния - 117,4 
хил., Гърция - 102,0 хил., Република Северна Македония - 51,4 хил., Украйна - 49,3 хил., Сърбия - 43,3 хил., Германия - 25,7 
хил., Обединеното Кралство - 20,4 хил., Израел - 15,5 хил., Италия - 14,2 хиляди. 
През януари 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 51,5 на сто, следвани от посещенията с цел почивка 
и екскурзия - 35,3 на сто, и със служебна цел - 13,2 на сто. 
 
√ Природният газ в Европа се задържа около 50 евро за мегаватчас 
На "Газов Хъб Балкан" синьото гориво се продава за над 100 лв. 
Цената на природния газ в Европа се понижи с 3,95 процента към 10:04 часа българско време спрямо котировките при 
затварянето на борсата в петък вечер, показват данните от лондонската борса ICE, съобщи БТА. 
Фючърсите за март на хъба Ти Ти Еф (TTF) в Нидерландия се търгуват на равнище от 49 евро за мегаватчас или около 517 
долара за 1000 куб. метра. Тази сутрин борсата отвори на цена от 50,92 евро за мегаватчас, докато в петък вечер затвори 
при 51,02 евро за мегаватчас. Данните сочат, че от 17 февруари цената се задържа на нива от около 50 евро за мегаватчас. 
Природният газ на "Газов хъб Балкан" в сегмента "Ден напред" с ден на доставка за вчера поскъпна с 0,77 процента до 
101,75 лева за мегаватчас в сравнение с цената му с ден на доставка за вчера от 100,97 лева за мегаватчас. 
Данните показват, че през изминалата работна седмица цената на синьото гориво на най-голямата българска газова борса 
се повиши с около 15 процента, но през почивните дни се понижи с около 7 процента. 
 
√ Ето какво включва новата търговска сделка между Великобритания и ЕС 
Великобритания и ЕС обявиха вчера, че са сключили нова търговска сделка за Северна Ирландия във връзка с Брекзит, в 
опит да сложат край на споровете, помрачили отношенията между Брюксел и Лондон, предаде Ройтерс. 
Споразумението бе постигнато с цел преодоляване на напрежението, породено от Северноирландския протокол - сложна 
система от търговски правила, отнасящи се до британската провинция. Те бяха договорени преди излизането на 
Великобритания от ЕС, но сега Лондон ги определя като неприложими. 
Следват ключови елементи от новата работна рамка, която беше представена от британския премиер Риши Сунак на 
съвместна пресконференция в замъка Уиндзор с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен: 
Митници 
Когато Великобритания напусна ЕС, тогавашният министър-председател Борис Джонсън се съгласи на сделка, която на 
практика остави Северна Ирландия в общия пазар заради отворената граница с членуващата в съюза Република Ирландия. 
Същевременно между Великобритания и ЕС бе създадена митническа граница. 
Правителството на Обединеното кралство искаше да облекчи проверките на стоки, които влизат в Северна Ирландия от 
Великобритания. 
Брюксел и Лондон се споразумяха да разделят стоките, които са предназначени за Северна Ирландия, от онези, които ще 
продължат към ЕС. Целта е да се намали документооборота за компаниите, които се оплакваха, че не могат да предлагат 
всичките си продукти в Северна Ирландия заради твърде обременяващите проверки. 
Европейско законодателство 
В рамките на по-ранното споразумение между Лондон и Брюксел Северна Ирландия се придържаше към някои от 
законите на евросъюза, за да може стоките да преминават свободно през границата с Република Ирландия, без да бъдат 
подлагани на проверки. 
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Сунак заяви, че сега северноирландският парламент ще може да "дръпне аварийната спирачка" при всякакви промени в 
правилата на ЕС и че правителството на Обединеното кралство "ще има право на вето", предаде БТА.  
Данък добавена стойност 
Понастоящем компаниите в Северна Ирландия спазват правилата на ЕС за ДДС. Това означава, че британските данъчни 
облекчения за подпомагане на фирмите в Северна Ирландия трябва да бъдат съобразени с правилата на ЕС. 
Съгласно новото споразумение британското правителство ще има свободата да определя размера на ДДС в Северна 
Ирландия. 
 
3e-news.net 
 
√ Над 360 000 българи са сменили фонда си за втора пенсия през миналата година 
Общият размер на прехвърлените средства за подалите заявление през годината е 1 466 500 436 лв., сочат 
обобщените данни на КФН 
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните 
партиди в пенсионноосигурителните дружества през 2022 г. са общо 360 347, а общият размер на прехвърлените средства 
за подалите заявление през годината е 1 466 500 436 лв. Това показват обявените от Комисията за финансов надзор (КФН). 
Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества. 
 

 
 
Относителният дял на лицата, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в 
универсалните пенсионни фондове е 8,46 на сто, в професионалните – 7,88 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 
0,82 на сто. 
Разпределени по фондове прехвърлените средства са: 1 328 041 155 лв. в универсалните фондове, 116 695 856 лв. в 
професионалните и 21 763 425 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо 
средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 7,98 на сто, на професионалните – 8,41 на сто 
и на доброволните пенсионни фондове – 1,63 на сто. 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. 
в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 110 521 заявления за промяна на участие и прехвърляне на 
средствата от един пенсионен фонд в друг. 
Общо 88 392 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2022 г. са променили участието си във 
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г., когато броят на лицата 
с променено участие е бил 84 085, се наблюдава увеличение с 4 307 лица или 5,12 на сто. 
През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 81 607 лица, а броят 
на променилите участието си в професионалните фондове – 6 221 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието 
си в доброволните пенсионни фондове – 564 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния 
брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 2,07 на сто, в професионалните – 1,94 на сто и в доброволните 
пенсионни фондове – 0,09 на сто. 
Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през четвъртото 
тримесечие на годината, е 363 845 947 лв., в т. ч. 331 760 419 лв. в универсалните фондове, 29 785 681 лв. в 
професионалните и 2 299 847 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с 
третото тримесечие на 2022 г. е нараснал с 36 829 880 лв. или с 11,26 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, 
спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 2,06 на сто, на професионалните – 2,24 
на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,18 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено 
лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2022 г., е 4 116,28 лв. 
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√ ЕСО с визия за създаване на Трансбалкански Адриатически коридор за ефективно използване на зелената енергия, 
произведена в различните региони на Европа 
ЕСО и европейската асоциация ENTSO-E работят за създаване на Трансбалкански Адриатически коридор за споделяне и 
максимално ефективно използване на зелената енергия, произведена в страните от различните региони на Европа. Това 
каза изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев на научен форум в УНСС на тема „Енергийната трансформация в 
България в контекста на плана RePowerEU“. 
При откриването на конференцията служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов подчерта, че 
България трябва да се възползва от възможностите, които предоставя плана RePowerEU, за постигане на дългосрочни и 
устойчиви резултати. 
Децентрализацията на производството на електроенергия изисква развитие на електропреносната мрежа за осигуряване 
на по-добра свързаност между отделните европейски региони, подчерта в изказването си изпълнителният директор на 
ЕСО Ангелин Цачев. Той посочи още, че мерките по плана RePowerEU трябва да бъдат насочени към устойчиво адаптиране 
на националната електропреносна мрежа за пълноценно интегриране на потенциала за производство на електроенергия 
от ВЕИ в страната. През 2023 година Електроенергийният системен оператор ще предприемем конкретни стъпки за 
трансформиране на над 700 километра електропроводни линии от ниво на напрежение 220 kV към 400 kV. В рамките на 
тази програма ще бъде извършена реконструкция на 20 прилежащи подстанции. Предвижда се реконструкция и на 
съществуващите електропроводни линии 110 kV с цел увеличаване на преносния капацитет за присъединяване на 
новоизграждащите се ВЕИ мощности. 
 
√ Производството на електроенергия от началото на годината към 26 февруари намалява с 11.52 % 
Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. потреблението на ток се свива с 2.04 на сто 
Производството на електроенергия продължава да намалява. Потреблението на ток също остава на минус.  Не са добри и 
показателите за салдото (износ-внос ) на електроенергия . Не се отчита подобрение нито при базовите, нито при 
водноелектрическите централи (ВЕЦ).  За пореден отчетен период обаче се наблюдава подобрение на дела на на 
възобновяемите енергийни източници, както в преносната, така и в разпределителните мрежи.  Това става ясно от 
оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за 
времето от 1 януари до 26 февруари 2023 година (01.01.2023 г. – 26.02.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 
2022 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари до двадесет и шестия ден на месец февруари тази година 
намалява (минус) с 11.52 % до обем от 8 267 408 MWh (минус 11.14 % отчетени за предходния период преди седмица). За 
сравнение през аналогичните дни на миналата година производството на електроенергия е достигало до обем от 9 343 425 
MWh. 
Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период от настоящата 2023 г. спрямо аналогичния, година по-
рано се свива с (минус) с 2.04 % или до обем от 7 091 678 MWh (минус 1.49 % преди седмица, минус 2.42 на сто преди две 
седмици). Година по-рано потреблението на ток е възлизало на 7 239 183 MWh.  
Салдото (износ-внос) на електроенергия продължава да държи високи минусови нива и за сравняваното време от първия 
ден на януари до двадесет и шестия ден на месец февруари  спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. спада 
(минус) с  невероятните 44.13 % до обем от 1 175 730 MWh (минус 44.79 % седмица по-рано).  През посоченото време на 
миналата година салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 2 104 242 MWh. 
Делът на базовите централи също продължава да държи висок спад (минус) в процентно отношение – (минус) 11.45 % ( - 
10.80 % преди седмица). Според данните на системния оператор, ако за периода от 1 януари до 26 февруари миналата 
година базовите централи са участвали с обем от 8 081 754 MWh, то през аналогичните дни на 2023 г. то се свива до 
7 156 656 MWh. 
Затова пък делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа 
се увеличава. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от първи януари до двадесет и шести февруари нараства със 
значителните (плюс) 19.76 % като достига до обем от 291 431 MWh (+ 13.56 % отчетени за периода до 19 февруари). Година 
по-рано за посоченото време делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 243 344 MWh. По-добрите данни за 
посочените дни от настоящата година се дължат на силното участие, на вятърните (плюс 12.06 % ) и фотоволтаичните 
централи (плюс 47.35 %), но също и на биомасата (плюс 6.61%). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа се връща към положителните стойности като за посочения период от първия 
ден на януари до двадесет и шестия ден на февруари тази година нараства (плюс) с 2.01 % или до обем от 339 588 MWh 
(минус 2.78 % седмица по-рано, минус 8.47 на сто преди две седмици). За сравнение, година по-рано за посочения период 
ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 332 893 MWh. Настоящите положителни резултати в 
частност се дължат на по-доброто участие, на вятърните (плюс 4.20 %) и фотоволтаични (плюс 0.03 %) централи и въпреки 
биомасата (минус 3.10 %). 
Продължава да намалява участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) като за  посочения сравняван период от 
настоящата година то се свива със значителните (минус) 30.01 % или до обем от 479 733 MWh (минус 27.99 на сто преди 
седмица). Година по-рано през аналогичния период участието на ВЕЦ е достигало до обем от 685 434 MWh. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 28 февруари се повишава с 0.82% 
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Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 28 февруари 2023 г. е 102.58 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 22 300 MWh. 
Стойността се повишава с 0.82 % спрямо отчетените 101.75 лв. за MWh с ден за доставка 27 февруари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 9 006 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 27 февруари е 5 800 MWh при постигната цена от 102.03 лв. 
за MWh. 
Стойността се повишава с 8.80 % в сравнение с регистрираната цена от 93.78 лв. за MWh на 26 февруари и изтъргуван обем 
от 4 045 MWh. 
Референтната цена е 102.58 лв. за MWh. 
 
√ Повишение с 3.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 298.02 лв. за MWh с ден за доставка 28 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 298.02 лв. за MWh с ден за доставка 28 февруари 2023 г. и обем от 80 562.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 3.3 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 309.06 лв. за MWh, при количество от 42.045.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 516.70 MWh) е на цена от 286.98 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 262.08 лв. за MWh и количество от 3125.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 249.07 лв. за MWh ( 3157.7 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 379.78 лв. за 
MWh при количество от 3071.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 281.87 лв. за MWh при обем от 3106.4 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 288.02 лв. за MWh ( 147.57 евро за MWh) за 27 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 28 февруари нараства до 298.02 лв. за MWh ( повишение с 3.3 %) по данни на БНЕБ или 
152.38 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 1 809.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 270.64 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     40,39%    2165.75 
Кондензационни ТЕЦ   38,30%    2053.83 
Топлофикационни ТЕЦ   6,30%    337.8 
Заводски ТЕЦ    2,10%    112.86 
ВЕЦ     0,19%    9.97 
Малки ВЕЦ    1,99%    106.62 
ВяЕЦ     2,34%    125.24 
ФЕЦ     8,08%    433.24 
Био ЕЦ      0,32%     17.33 
Товар на РБ         4265.66 

https://ibex.bg/
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Интензитетът на СО2 е 470g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо покачване на цените по европейските електроенергийни борси за последния ден на февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 152,38 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 160,42 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 152,38 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 28 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 158,02 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 146,73 евро/мвтч. Най-високата цена от 194,18 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 
127,35 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 28 февруари ще бъде 160,42 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 123,19 гвтч. Максималната цена ще бъде 194,18 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 15 ч и тя ще бъде 136,63 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 28 февруари е 152,10 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 157,76 евро/мвтч. Най-високата цена от 194,16 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 126,65 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 77 500,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 28 февруари на Словашката енергийна борса е 151,15 евро/мвтч. Най-високата цена 
от 194,12 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 125,82 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 148,26 евро/мвтч. Най-високата цена от 194,05 
евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 123,23 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 28 февруари е 152,58 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
161,62 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 61 102,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 194,28 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 115,26 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 148,05 евро/мвтч на 28 февруари. Пиковата цена ще бъде 
150,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 527 982,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 193,87 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 116,71 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 28 февруари ще се продава за 162,73 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Надеждата за по-ниски ценови нива се завръща на европейските електроенергийни борси 
Производството на електроенергия намалява съществено. Прави впечатление завръщането на природния газ и много 
силното свиване на ядрената енергия. Разбира се, още не е ясно дали този спад на производството е само заради по-
топлото време. Статистиката е твърде бавна. Вероятно достатъчна част от това свитото производство на ток се дължи на 
по-малкото потребление от страна на индустрията. Както и на бита. 
На този фон цените на електроенергията през миналата седмица останаха по-ниски. Разбира се, ценови нива от 150 евро 
за MWh останаха да владеят достатъчно от европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“. Положителна 
е новината, че не бяха водещи за всички дни от седмицата, но съществуването им означава, че ценовите нива не са се 
успокоили до така желаното от политиците ниво. Твърдението, че най-лошото е зад гърба ни може би има основание, но 
рисковете са тук и не могат да бъдат игнорирани. Като цяло европейските електроенергийни борси остават под влиянието 
на старите и новите тенденции. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия във всички страни от Европа възлиза на 51 283.08 GWh през осмата седмица на 2023 г. 
преди окончателните данни.  За сравнение, през седмата седмица то е достигало до обем от 56 790.75 според 
коригираните данни. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 
46 276.23  GWh (50 700.03 GWh за седмата седмица) във вечерните часове на 26 февруари 2023 г. според данните на energy 
charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните данни. 
За сравнение, година по-рано, или през 8-та седмица на 2022 г. производството на електроенергия е възлизало на 
53 357.14 GWh. В годината, приета като възстановяване от пандемията от COVID-19 или 8-та седмица на 2021 г. 
производството на електроенергия е било от порядъка на 50 286.50 GWh. 
От това общо производство през осмата седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 20 380.71 GWh 
(44.04 %) срещу 19 293.71 GWh (38.05 %) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 3271.13 GWh или 7.07 %, а на 
каменните – 3321.18 GWh – 7.18 %. Природният газ държи дял от 26.83 % или 12 415.99 GWh (9193.60 GWh или 18.13 % за 
седмата седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 10 482.86 GWh или 22.65 % (12 950.87 GWh или 25.54 % 
седмица по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници през посочената 8-ма седмица е в обем от 15 412.66 GWh или 33.31 % ( 
18 455.45 GWh или 36.40 % през седмата седмица). 
Вятърните централи на сушата през 8-та седмица са произвели обем от 6360.92 GWh (13.75 %), а офшорните – 903.29 GWh 
(1.95%).  
Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 1897.08 GWh (4.10 %), Редно е да се отчете и участието 
на водноелектрическите и помпените мощности – 4.64% и 5.13 % съответно, както и на биомасата – 3.07 %. 
Цените 
След скока и разнопосочното движение през първия ден на миналата седмица, по-слаба бе наблюдаваната 
разнопосочност с ден за доставка 21 февруари като само на четири от европейските електроенергийни борси бе 
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наблюдавано понижение, което варираше от 4.1 % (148.55 евро за MWh) на гръцката HENEX и (минус) 5.9 % до 115.74 евро 
за MWh на IBEX (БНЕБ) и OPCOM до 10.5 % (120.71 евро за MWh) на сръбската SEEPEX. 
Покачването на останалите електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ остана в много широк диапазон – от 0.1 % 
(159.85 евро за MWh) в Италия и 5.5 % (16.89 евро за MWh) в Хърватия до 14.6 % (153.87 евро за MWh) във Франция и 41.6 
% (137.84 евро за MWh) в Нидерландия, както и 99.4 % (122.45 евро за MWh) в Германия. 
При ръст от 12.9 % стойността в посочения сегмент на Иберийския пазар (Португалия и Испания) се повиши до 151.43 евро 
за MWh. 
Що се отнася до борсите извън континенталната част, във Великобритания се също нараснаха с 13.8 % до 152.11 евро за 
MWh и с 15.7 % в Ирландия и Северна Ирландия до 148.37 евро за MWh. 
Слабата разнопосочност се запази и с ден за доставка 22 февруари, като този път понижение  с 2.6 % (149.83 евро за MWh) 
бе наблюдавано само на електроенергийната борса във Франция. Както и във Великобритания – (минус) с 1.2% до 151.50 
евро за MWh. 
Както и на все още действащите в условията на остров борси в Португалия и Испания – до 144.45 евро за MWh (минус 4.6%). 
Цените в посочения сегмент на някои от останалите европейски електроенергийни борси се върнаха към ръст, а на други 
продължиха повишението си. Така при завърнало се повишение с 29.9 % стойността на IBEX (БНЕБ) и OPCOM се вдигна до 
150.40 евро за MWh. Продължаващия ръст с 21.4 % върна цената в Германия на ниво от 148.65 евро за MWh. При доста по-
слабото повишение с 1.5 % в Италия цената се установи на ниво от 162.28 евро за MWh, а при скок от 6.6 % в Гърция – до 
158.43 евро за MWhV 
Затова пък с ден за доставка 23 февруари цените на повечето от европейските електроенергийни борси тръгнаха в посока 
към понижение, макар и слабо. Като цяло спадът варираше от 0.5 % (149.11 евро за MWh) във Франция и 1.7 % (146.12 
евро за MWh) в Германия до 2.2 % (141.62 евро  за MWh ) в Нидерландия. Малко по-слабото понижение (минус) от 0.9 % 
свали цената на IBEX (БНЕБ) и OPCOM до 149.11 евро за MWh, а доста по-високият спад в процентно отношение от 3.6 % в 
Италия доведе до нивото от 156.37 евро за MWh. 
От страните на континента единствено на електроенергийната борса в Гърция бе наблюдавано покачване от 2.7 % до 
162.78 евро за MWh. 
Иберийският пазар също се озова в сферата на спада - с (минус) с 2.8 % и 2.7 % до  140.39 и 140.57 евро за MWh в Португалия 
и Испания съответно. 
На обратния полюс се оказаха ценовите нива в сегмента „ден напред“, отчетени на електроенергийните борси във 
Великобритания (плюс 0.2 % до 152.13 евро за MWh) и Ирландия и Северна Ирландия (плюс 10.3 % до 165.03 евро за MWh). 
С ден за доставка 24 февруари покачването в сегмента „ден напред“ на гръцката HENEX, макар и с по-слабо в процентно 
отношение продължи (плюс 1.8 %) като постигнатата цена достигна 165.67 евро за MWh. Към ръст (плюс 4.9 %) се завърна 
и италианската GME където стойността се установи на ниво от 164.00 евро за MWh. 
Страните от Иберийския пазар също попаднаха под влиянието на поскъпването като скокът от 5.5% и 5.3%  доведе до 
нивото от 148.08 евро за MWh в Португалия и Испания. 
На останалите европейски електроенергийни борси понижението продължи при това с по-силно темпо, но отново в много 
широки граници – от (минус) 0.9 % във Франция (148.20 евро за MWh) и 19.0 %  в Германия (118.30 евро за MWh). 
Спадът с 8.7 % на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM свали стойността да 136.17 евро за MWh и в близост със 
стойностите, постигнати в посочения сегмент на електроенергийните борси в Хърватия (минус 8.3 % до 136.54 евро за 
MWh), Унгария (минус 8.7 % до 136.03 евро за MWh), Словакия (минус 8.7 % до 136.11 евро за MWh), Словения (минус 8.0 
% до 136.78 евро за MWh) и Сърбия (минус 10.5 % до 131.94 евро за MWh). Или казано иначе зоната се оказа доста единна 
по постигната стойност. 
За отбелязване е, че разнопосочното движение на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се 
запази и през почивните дни. Всъщност единственото повишение бе наблюдавано на електроенергийните борси извън 
континента – с 1.8 % във Великобритания (149.56 евро за MWh) и 4.7 % в Ирландия и Северна Ирландия (157.91 евро за 
MWh). 
Значителния спад с 36.3 % свали цената на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM до 86.69 евро за MWh и бе най-
ниска в зоната. В Хърватия при спад с 28.6 % се понижи до 97.51 евро за MWh, а в Унгария с 32.7 % - до 91.48 евро за MWh. 
При понижение с 9.1 % на гръцката HENEX бе наблюдавана цена от 150.66 евро за MWh. 
При доста по-слаб спад от 4.1 % във Франция постигнатата стойност в посочения сегмент бе до нивото от 142.17 евро за 
MWh, а в съседна Германия понижението от 24.5 % доведе до цена от 89.29 евро за MWh. 
Слабо остана движението в посока надолу на Иберийския пазар – (минус) едва с 3.4 % до 143.10 евро за MWh. 
Стойностите на дванадесет от европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се завърнаха към ръст с ден 
за доставка 26 февруари, а на останалите се настани понижението. Така при ръст от 10.7 % цената в Хърватия се върна на 
ниво от 107.99 евро за MWh, а в Унгария до 110.83 евро за MWh (плюс 21.2 %). 
На този фон понижението с 50.7 %  свали цената на гръцката HENEX до 74.23 евро за MWh. Малко по-слабия спад, но 
пореден на IBEX (БНЕБ) и OPCOM доведе до още по-ниската стойност от 72.34 евро за MWh. 
Докато цената в посочения сегмент на френската енергийна борса се понижи с 18.7 % до 115.54 евро за MWh, то 
германската се върна към ръст, при това с 27.6 % - до 109.82 евро за MWh. 
Тенденцията за движение в посока надолу на Иберийския пазар остана като на електроенергийната борса в Португалия 
понижението с 25.8 % свали цената до 106.19 евро за MWh, а доста по-силния спад с 43.4 % доведе до постигната цена от 
81.05 евро за MWh в Испания. 
Покачване бе отчетено и на електроенергийните борси отвъд континента – до 156.87 евро за MWh (плюс 5.3 %) във 
Великобритания и 159.55 евро за MWh (плюс 1.0 %) в Ирландия и Северна Ирландия. 
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Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартират новата седмица с повишение, а ценовите нива 
остават в диапазона 147.57 евро за MWh (при ръст със 104.0) в България и Румъния – 154.89 евро за MWh във Франция 
(ръст от 34.1 %). 
Извън тези стойности, но и като разширение на този диапазон, остава по-високото ниво, постигнато на италианската GME 
– 173.20 евро за MWh (плюс 38.0 % спрямо стойността от предходната търговия), както и това на електроенергийните борси 
във Великобритания от 163.64 евро за MWh (плюс 4.3 %) и Ирландия и Северна Ирландия – 182.09 евро за MWh (плюс 14.1 
%). 
Средна месечна и средна годишна цена към 26 февруари 2023 г. 
Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси продължават и през осмата седмица на 
2023 г.,  в посока към понижение. 
На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност е 141.94 и 142.14 евро за MWh към 26 февруари (148.72 и 
148.99 евро за MWh евро за MWh към 19 февруари). 
 За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 156.09 евро за MWh 
(159.94 евро за MWh седмица преди това) в Гърция и 161.01 евро за MWh (163 евро за MWh седмица по-рано) в Италия, 
както и 148.32 евро за MWh (149.55 евро за MWh по-рано) във Франция. 
По-различна, но и близка до предишните стойности остава постигнатата цена в Португалия и Испания – 134.29 и 133.5 евро 
за MWh съответно (133.79 евро и 133.92 евро за MWh съответно към 19 февруари). 
В Германия, средната месечна стойност e 127.58 (127.89 евро за MWh към 19 февруари), а в Австрия – 144.31 евро за MWh 
(147.68 евро за MWh седмица преди това). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 145.99 евро за MWh (151.43 евро за 
MWh предходната седмица), а за Полша – 136.25 евро за MWh (136.52 евро за MWh към 19.02 т.г.). 
Средната годишна цена към публикуването на данните за IBEX и OPCOM е 138.87 и 138.96 евро за MWh съответно. 
Стойността на гръцката HENEX се понижава спрямо предходната седмица до 175.17 евро за MWh, а на италианската GME 
– до 168.21 евро за MWh. 
Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност е от порядъка на 147.33 евро за MWh, докато на 
електроенергийната борса във Франция е 139.65 евро за MWh, а в Германия – 122.37 евро за MWh. 
Постигнатата средна годишна стойност на борсите в Португалия и Испания към края на февруари е 99.58 евро за MWh и 
99.32 евро за MWh съответно. 
Във Великобритания е 151.16 евро за MWh и много близо до стойностите на ирландските електроенергийни борси – 159.8 
евро за MWh. 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола сорт Brent миналата седмица успяха да стигнат до 84.07 долара за барел леко се понижиха – до 83.23 
долара за барел през последната сесия. Като цяло остават много близо до нивото отпреди година (на 28.02. 2022 г. – 83.81 
долара за барел). 
Междувременно Руси има планове да намали експорта на нефт от западните си пристанища с 25 % през месец март. Това 
според изчисленията на експертите означава, че количеството е повече от първоначално обявеното намерение за свиване 
на експорта с 500 хил. барела на ден. Безспорно пазарът ще започне да отчита този фактор още в началото на месеца, тъй 
като Brent по правило отразява фундаменталните фактори и геополитическите събития. На този фон прогнозите за ръст на 
цените, разбира се, не сега а през следващите тримесечия в диапазона до 100 долара за барел продължават да 
предизвикват вълнение сред участниците на пазара. В подкрепа на тезата за живия интерес са и данните за залозите на 
Brent от страна на спекулантите, независимо че като цяло през този месец поевтиняването при този сорт е около 1.6 %. 
Позитивните настроения на участниците на пазара остават, въпреки че все още данните за отварянето на Китай остават 
недостатъчно ясни. 
На този фон цените на газа се възстановиха частично след спада на 21 февруари до нивото от 48.54 евро за MWh. Още през 
втората половина на миналата седмица газовите фючърси успяха да се върнат на ниво от 50.78 евро за MWh и малко преди 
затваряне на последната сесия дори успяха да го надскочат (51.01 евро за MWh). Фактът, че цените останаха до 50.84 евро 
за MWh означава, че участниците на пазара отсега започват да си задават въпроси, касаещи не толкова следващия 
отоплителен сезон, а по-щекотливи, свързани със свиването на  икономиката на Европа. Въпросът вече не касае свиването 
на газа за отопление, а се отнася до различни измерения, на които участниците на пазара ще търсят отговор преди края на 
настоящия отоплителен сезон и началото на нагнетяването, което трябва да започне през месец май. Още повече, че 
нагнетеното синьо гориво в европейските газохранилища е на цени почти двойни от наблюдаваните борсови стойности. 
Тревогата от високите цени не емисиите, които остават над 94 евро за тон поредна седмица става все по-голяма. През 
миналата седмица фючърсите по индекса ICE EUA  успяха да се повишат до 100 евро за тон макар и за кратко. Сигналът е 
достатъчно ясен, че цената на СО2 няма да се успокои, тъй като в системата за търговия с емисии са заложени политики, 
касаещи финансовите измерения на прехода. 
Тенденции 
Казват, че предупрежденията за затваряне на европейската индустрия  до голяма степен не успяха да се осъществят заради 
високите цени на енергоносителите.  Все още се измерват обаче само месечните данни. Твърде рано е. Все пак да 
погледнем данните на германското правителство, според които производството на енергоемките индустрии е спаднало 
значително спрямо февруари миналата година. Преди дни компанията BASF обаче обяви и намеренията си за съкращаване 
на 2 600 работни места. Това все още не присъства в статистиката. 
В същото време индустриите извън енергоемките са свили само леко производството си. Данните например, сочат, че 
производството на автомобили в Германия е нараснало с 11% през 2022 г. спрямо 2021 г. Според Евростат  като цяло в ЕС 
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индустриалното производство е нараснало с 2% през ноември 2022 г. спрямо предходната година. Всъщност 
информацията още е твърде разпокъсана, за да се сглоби пълната картина. 
Факт е, че европейската индустрия се пренастройва. Завръща се интересът към газа, или по-точно към LNG. В процес на 
изграждане са терминали за регазификация на LNG, но пък още не е ясно каква ще е цената на този огромен капацитет. 
Общо проектираният капацитет за регазификация е за 123 милиарда кубични метра.  От тях 100 милиарда кубични метра 
са в процес на разширение в резултат на войната в Украйна, а останалите 23 милиарда кубични метра са отпреди военните 
действия. 
Замяната не е само, защото пазарът не е готов за възобновяемите енергийни източници, какъвто е планът на Европа.  Като 
цяло политиката и целите на Брюксел, са насочени към ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни 
източници, последно с фокус върху изграждането на вътрешния капацитет - най-доброто за енергийната сигурност. 
Планът RePowerEU, който беше огласен през преди малко повече от година цели увеличаване на дела на възобновяемите 
енергийни източници в енергийния микс до 45% през 2030 г. спрямо предишна цел от 40%. По-амбициозни са целите за 
водород, биометан и енергийна ефективност. За да се подпомогне по-бързото разгръщане, се предприемат спешни мерки. 
Съкращават се бюрократични процедури. Временно се облекчават правилата за държавна помощ. Вече са публикувани и 
правила, регулиращи производството на възобновяем водород. Обявяват се числа за постигнати рекордни вятърни и 
слънчеви фотоволтаични (PV) активи. Все пак обаче според двата сектора, дори и при този темп ще е трудно постигане на 
целите на RePowerEU. Ккато се казва „черешката на тортата“ е запазена за накрая – новите правила за търговия, които все 
още са в начален етап на обсъждане. Европа прави стъпки напред, но отново така, както са си наумили политиците, а с 
това създава хаос в националните и в частност регулаторни политики, които и без това изглеждат бавно и трудно 
адаптивни.  
 
√ Европейските фондови пазари затвориха с повишение в понеделник след най-лошата седмица за годината 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо нарастване завърши британският FTSE 
100 
Водещите фондови пазари в Западна Европа откриха днешната си търговска сесия в зелено, след като миналата седмица 
регистрираха най-сериозния си спад от намалото та годината. Възходящият тренд се запази до края на първата за 
седмицата търговска сесия, съобщи CNBC. 
Пазарните участници очакват предварителните данни за инфлацията през февруари, които ще бъдат обявени утре във 
Франция и Испания, в сряда в Германия, а в четвъртък в Италия и еврозоната, както и корпоративни новини, свързани с 
междинните им финансови отчети. 
Според данни, публикувани днес от Европейската комисия, общият индекс на бизнес и потребителското доверие в 
еврозоната през февруари е паднал до 99.7 пункта от 99.8 пункта месец по-рано. Експертите прогнозираха средно 
увеличение до 101 пункта, според Trading Economics. 
Доклад на Европейската централна банка, също публикуван в понеделник, показа забавяне на растежа на кредитирането 
в региона. Така кредитирането на физически лица в еврозоната през януари се е увеличило с 3.6% на годишна база - най-
ниското темпо от март 2021 г. Обемът на ипотечните кредити нараства с 3.9%, на потребителските - с 3.1%. Ръстът на 
корпоративното кредитиране се забавя до 6.1% от 6.3% месец по-рано. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 1.1%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+1.81%), следван от френския CAC 40 
(+1.55%), германския DAX (+1.52%), испанския IBEX 35 (+1.32%), британския FTSE 100 (+0.91%). Следобед възходящият тренд 
се запази, като за някои индекси се ускори, а за други се забави. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо нарастване 
завърши британският FTSE 100. 
От секторните индекси начело излезе измерителят на акциите за пътувания и развлечения, който се повиши с 2.4%, 
следван от измерителя на акциите от строителния сектор, който се покачи с 2.2%. 
След новината, че анализаторите на Bank of America са повишили препоръката си за шведския търговец на дрехи Hennes 
& Mauritz AB (H&M) с две степени наведнъж - до "купува" от "под пазара" и увеличиха целевата цена до 165 шведски крони 
от 90 крони, цената на акциите на H&M се повиши с 4.21%. 
Акциите на Airbus SE поскъпнаха с 1.39% по време на търговията на борсата в Париж. Европейската аерокосмическа 
корпорация очаква азиатско-тихоокеанските авиокомпании (APR) да купят повече от 900 нови самолета през следващите 
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20 години, тъй като търсенето на въздушни пътувания нараства. Airbus прогнозира, че пътническият трафик в Азиатско-
тихоокеанския регион ще нараства средно с 3.2% годишно през следващите две десетилетия. 
Цената на акциите на британската Associated British Foods Plc (ABF) се покачи с 2.22%. Компанията, която притежава 
веригата универсални магазини Primark, подобри прогнозите си за текущата фискална година, отбелязвайки, че 
инфлационният натиск започва да намалява. ABF очаква общите приходи и оперативната печалба, с изключение на 
еднократните фактори, да се увеличат значително тази година. По-рано компанията прогнозира спад и на двата 
показателя. 
Акциите на германската Commerzbank DG се повишиха с 4.55% в първия си ден, когато се завърнаха в германския индекс 
на „сините чипове“ DAX. 
Сред печелившите емисии на фондовата борса във Франкфурт, Германия, бяха акциите на производителя на софтуер SAP 
SE (+1.37%), финансовата група Allianz SE (+1.79%), производителя на автомобили Porsche AG (+0.45%). Губещи са само 
акциите на производителя на камиони и автобуси Daimler Truck Holding AG (-0.67%), на онлайн търговец на обувки, мода 
и красота Zalando SE (-0.48%) и на химическия гигант BASF SE (-0.37%). 
В Италия, на борсата в Милано, стабилно поскъпнаха акциите на двете големи банки UniCredit (+4.52%) и Intesa 
Sanpaolo (+1.52%), и двете енергийни комапнии Eni (+1.58%) и Enel (+1.38%). Сред губещите са търговецът на модни дрехи 
и аксесоари Brunello Cucinelli SpA (-0.44%) и една от най-големите в света компания за услуги на нефтени находища Saipem 
SpA (-0.71%). 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на скандинавската фирма за имоти Samhällsbyggnadsbolaget, които поскъпнаха 
с 9.31%, като помогнаха на секторният индекс на компаниите от строителството да заеме второто място по ръст. 
На дъното на общия измерител на „сините чипове“ слязоха акциите на британския производител на ветеринарни 
продукти Dechra Pharmaceuticals Plc, които се сринаха с 10=77%, след като отчете спад на печалбата за първото полугодие 
от 53.4 милиона паунда (63.9 милиона долара) до 29.7 милиона паунда. 
 
√ Газът поевтиня до 47.25 евро за MWh, но цената на СО2 прехвърли 100 евро за тон 
Борсовите цени на природния газ в Европа паднаха отново под 50 евро за MWh, сочат данните от търговията. Подобен 
спад бе наблюдаван и през предпоследната седмица на февруари. 
Мартенските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE стартираха в предпоследния ден на февруари от 50.92 евро за 
MWh и още в началото на търговията дадоха знак за понижение. Като цяло котировките останаха в диапазона 49.8 – 50.08 
– 49.5 евро за MWh. Спадът се засили малко преди затваряне на борсата и цените се сринаха до 47.25 евро за MWh или 
със 7.37 %. 
Предварителните изчисления на наблюдателите сочат, че газовите фючърси са на път да завършат месеца с понижение от 
близо 14%. Понижението е очаквано, предвид задаващия се край на зимата, която се оказа доста топла. 
Междувременно газохранилищата в Европа остават запълнени до 62.16 % или 697.8195 TWh при доста слаб темп на 
теглене от 0.29 п.п. Това е над 10-годишното ниво от 54 %. 
Погледите вече са насочени към подготовката за следващия зимен сезон. Преди това обаче инвеститорите ще следят 
внимателно потреблението от страна на индустрията, а и на енергийния сектор при този спад на ценовите нива. 
Вниманието е насочено и към търсенето от страна на Китай, което може да повиши конкуренцията. 
СО2 
Емисиите се върнаха към ръст, след като през миналата седмица поевтиняха до 94.31 евро за тон. 
Фючърсите по индекса ICE EUA стартираха от нивото от 95.64 евро за тон и в рамките на търговията успяха да поскъпнат с 
2.9 %, покачвайки се до 100.29 евро за тон. 
 
√ Цените на петрола се повишават слабо след силното понижение в понеделник 
Цените на двата основни сорта петрол стартират във вторник със слаб ръст след силния спад в понеделник. Въпреки това 
очакването е за завършване на февруари със спад. 
Като фактори за промяната в тренда наблюдателите посочват постъпващите данни за подобряване на мобилността в 
Китай, въпреки че според тях на този етап все още са недостатъчни за по-голям оптимизъм на пазара. 
Стойността на априлските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures към момента на публикуване е 
на ниво от 82,60 долара за барел, което е с 0,15 долара или с 0,18 % над цената при затварянето на предишната сесия. В 
понеделник договорите поевтиняха с 0,71 долара или с 0,9 на сто до 82,45 долара за барел. 
Срокът на априлските договори изтича със затварянето на сесията във вторник. По-активно търгуваните майски фючърси 
за Brent поскъпва с 0,16 долара или с 0,2 % - до 82,2 долара за барел. 
Фючърсите за април за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) се повишават с 0,21 долара или с 0,28 % до 75,89 
долара за барел. При затварянето на сесията в понеделник договорите за този сорт поевтиняха с 0,64 долара или с 0,8 % 
до 75,68 долара за барел. 
Все повече се засилват и очакванията за ново покачване на лихвата от страна Федералния резерв. На този фон се очакват 
и данните за нивото на запасите от горива в САЩ, но наблюдателите на този етап отчитат по-високите нива на резервите 
на терминала в Кушинг, където се съхраняват търгуваните на NYMEX обеми. 
Междувременно към прогнозите за ръст на цените през по-късни периоди от годината до 100 долара за барел 
продължават да се присъединяват и нови анализатори. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Проверки на топлофикациите и ТЕЦ-овете в страната - какво ще покаже разследването. 
- За незаконното строителство, липсващия асфалт и злоупотребите със средства при строежа и ремонта на 

магистралите; Гост: Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие. 
- Новите формации на сцената и как да излезем от политическата криза; Гост: Ива Митева от коалиция „Заедно". 
- Какво да ядем по време на постите и опасно ли е вманиачаването по здравословното хранене. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Как коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България" влиза в предизборната надпревара и на кои 

лица ще заложи; Гости: Кирил Петков и Атанас Атанасов. 
- Ще успее ли ГЕРБ отново да се пребори за първото място на изборите на 2 април; Гост: Делян Добрев. 
- Победителят от втория лайв на „Като две капки вода- сезон неделя" Владимир Михайлов - за преобразяването в 

кралицата на поп музиката Мадона. 
  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Лудост със заеми след лудите цени – рекордни 4,6 млрд. лв. изтеглени за година 
в. Труд - Тежки сметки за парно, въпреки топлото време 
в. Телеграф - 300 родители станаха престъпници 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Нова драма в дясното - кой да води в София-област 
в. 24 часа - Кьовеши разследва одитора на 9 теца у нас заради измами за милиони с вредни емисии 
в. Труд - ЦИК започва процедура по лицензиране на машините 
в. Труд - Дрогиран без книжка вози 10 афганистанци 
в. Телеграф - 18 000 българи искат да гласуват в чужбина 
в. Телеграф - Алианс за стратегическо управление: България не е подготвена за Война или земетресение 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет: Слабата икономика и финансова задлъжнялост се 
преодоляват, но тази братоубийствена омраза може да ни влачи към дъното докрай 
в. Труд - Симеон Дянков, бивш министър на финансите пред "Труд news": Без редовно правителство няма Шенген, 
Еврозоната остава мираж 
в. Телеграф - Служебният регионален министър арх. Иван Шишков: Пътища ни се разпадат 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Влезем ли в еврозоната, по-бързо ще догонваме европейските доходи 
в. Труд - Динозаври летят над Балканите 
в. Телеграф – Спрете да правите деца! 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10:00 часа, в Гербовата зала на "Дондуков" 2, президентът Румен Радев ще удостои Херо Мустафа - посланик 
на Съединените американски щати в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен. 

- От 11:00 часа и ще бъде на надлеза над бул. "Челопешко шосе" при км 14+175 на Северната скоростна тангента 
министър Иван Шишков ще провери състоянието на Северната скоростна тангента на София. 

- От 11:00 часа, в зала "Пресцентър" на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), вицепремиерът и 
министър Лазар Лазаров ще даде пресконференция, на която ще обяви старта на процедура "Повишаване на 
енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от 
държавата дейност". 

- От 11:30 ч., в Министерството на здравеопазването (конферентна зала, ет. 4), ще се проведе пресконференция по 
повод Деня на редките болести. В събитието ще участват зам.-министърът на здравеопазването д-р Динко 
Странски, водещи експерти в областта на редките заболявания, както и представители на пациентски организации. 

- От 11.00 часа, в Голяма конферентна зала на УНСС, представянето на резултатите от изследването: Икономически 
принос на медиите за периода 2008-2021 г. 

- От 11:00 часа, в БТА, сдружение "За достъпна и качествена храна" организира кръгла маса на тема "Качество и 
безопасност на рибните продукти в България?" 

- От 13:00 часа Националният алианс на хора с редки болести /НАХРБ/, в партньорство с национални и локални 
средства за масова комуникация и с участието на пациенти и др. ще отбележи Деня на редките болести с 
информационни инициативи едновременно в 23 населени места у нас. 

- От 13:00 часа в "Астория Гранд Хотел" ще се проведе XXV годишна конференция на ОМЕЕ "Екоенергия" и форум 
"Инвестиции в устойчива енергия". 
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- От 14:00 ч. в БТА - София ще се проведе пресконференция на "Възраждане". Темата на пресконференцията - 
"Борбата на Възраждане в ЦИК, в съда и в прокуратурата срещу изборните манипулации с онлайн-заявленията за 
гласуване в секции в Турция". 

*** 
Бургас. 

- От 9.00 часа в Културния дом НХК ще започне редовно заседание на Общинския съвет в Бургас. - Иван/Мария 
- От 12.30 часа във фоайето на Медицинския корпус на университет "Проф. Д-р Асен Златаров" ще бъде представена 

изложбата "Отвъд болестта". От 12.45 часа в двора на университет "Проф. Д-р Асен Златаров" студентите ще 
засадят рядко срещаното ягодово дърво, а в 13.00 часа В знак на солидарност към милионите болни по света, 
присъстващите ще се включат в масово вдигане на ръце, което се осъществи по едно и също време в цяла Европа. 
С трите събития ще бъде отбелязан Денят на редките болести. 

*** 
Добрич. 

- От 14:30 часа в музея в Градския парк "Св. Георги" по повод изложбата "За свободата българска" - оръжия и 
униформи от Руско-турската война. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.30 часа в залата на Възрожденското училище ще се проведе форум "Висше образование". 
*** 
Плевен. 

- От 10:30 часа в Конферентната зала на Военен клуб - Плевен ще бъде представена новата книга на о. з. полк. инж. 
Марин Шкодров "Вторият бой при Телиш 1877 г. и след това". 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.30 часа в IX ОУ "Веселин Ханчев" Детски отдел на библиотека "Родина" ще гостува на учениците от 4.а и 3. б 
клас с мултимедийна презентация за Райна Княгиня "Аз уших байряка, аз му турих знака смърт или свобода..."; 
тематични викторина, литературно четене и решаване на кръстословица, посветени на 3 март. 

- От 13.00 часа в Аулата на Медицински факултет при Тракийски 
университет ще се проведе обучителен семинар на тема "Земетресенията - реалност и поведение" 

-  От 14.30 часа в залата на Центъра за подкрепа на личностното развитие ще бъде открита изложбата "Баба Марта 
бързала, мартенички вързала" и ще бъдат наградени участниците в традиционния конкурс. 

- От 15.45 часа в ДГ № 17 "Знаме на мира" филиал "Димитър Благоев" на библиотека "Родина" ще гостува с 
"поетичен час" при децата от учебното заведение по случай Баба Марта бързала . 

- От 17.00 часа в РБ "Захарий Княжески ще бъде представен юбилейният сборник за Петър Иванов - четвърта книга 
от поредицата "Литературна Стара Загора". 


