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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Сериозно съвпадение на приоритетите на АОБР с позицията на Президента на РБ за развитието на българската 
икономика 
Президентът Румен Радев проведе среща с представители на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели 
Българският бизнес има изключително важна роля за справяне с инфлацията, сивата икономика и за намирането на 
механизми, заедно с държавните институции, които да подобрят бизнес средата и да намалят спекулата. Това заяви 
президентът Румен Радев по време на среща на „Дондуков“ 2 с представители на Асоциацията на организациите на 
българските работодатели. Срещата 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. 
„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, 
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. 
„Визията 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. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството на ротационен председател на АОБР за 2023 г., представи ключови 
моменти от Приоритетите на Асоциацията, свързани с въвеждането на еврото, приемането на България в Шенгенското 
пространство и в Организацията на икономическо сътрудничество и развитие. Бяха посочени недостатъците на 
официалното обявяване на отлагането на приемането на страната ни в Еврозоната от страна на правителството, поради 
опасността да намалее интензивността на усилията в тази посока и като неблагоприятен резултат – възможно ново 
отлагане. Цветан Симеонов потвърди позицията на бизнес организациите за по-решителни стъпки за утвърждаване на 
върховенството на правото в България и борбата с корупцията. Положителна оценка беше дадена и на ефектите от 
действащия при равни условия за всички небитови потребители компенсаторен механизъм на високите цени на 
електроенергията и необходимостта той да продължи да действа до отпадането на подобни механизми в ЕС. 
Председателят на АИКБ Васил Велев също отбеляза въздействието на компенсаторния механизъм като причина за 
големият ръст в индустриалното производство у нас и в износа, което води и до изключително ниска безработица и най-
голям ръст на работните заплати в реалния сектор рамките на ЕС. Посочен беше проблемът с недостига на квалифицирана 
работна сила и важността на образователната система и на промените в законодателството за внос на работници - за 
неговото преодоляване. Васил Велев маркира като важен фокус и промяната в НПВУ и насочването на ресурс към проекти 
за изграждане на ВЕИ за собствени нужди. 
Позицията на АИКБ беше допълнена от Кънчо Стойчев – зам. председател, който формулира предложение за активно 
включване на държавната администрация и титулярите на отделните ведомства в кампания за промотиране на 
българското производство. 
От страна на БСК председателят на УС Добри Митрев обърна внимание върху необходимостта развитието на икономиката 
да бъде изведено като един от най-важните приоритети на държавата, тъй като ефектите от стабилното икономическо 
развитие ще окажат значителна подкрепа за решаването на много от проблемите в държавата. Критична оценка беше 
дадена на комуникацията с Народното събрание и на резултатите от неговата работа – некачествени закони и съмнения 
за лобизъм. Беше направено предложение за възобновяване на работата на Съвета по законодателство към парламента с 
цел преодоляване на тези недостатъци. 
Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов засегна важна тема, касаеща взаимодействието между национално 
представителните организации на бизнеса и държавните институции, а именно – необходимостта от зачитане на статута 
на представителните организации и пресичане на опитите на други организации, които не са покрили законовите критерии 
на национална представителност, да бъдат третирани наравно с тези, които легитимно са покрили тези изисквания. По 
темата за развитието на енергетиката позицията на КРИБ беше допълнена от Константин Стаменов – председател на 
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БФИЕК, който обоснова важността на изграждането на базови мощности в енергетиката и промяна в пазара на 
електроенергия, като се създадат предпоставки и ефективен механизъм за сключване на дългосрочни договори за 
доставка с енергийно интензивната индустрия. 
 
БТПП 
 
√ Сериозно съвпадение на приоритетите на АОБР с позицията на Президента на РБ за развитието на българската 
икономика 
Президентът Румен Радев проведе среща с представители на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели 
Българският бизнес има изключително важна роля за справяне с инфлацията, сивата икономика и за намирането на 
механизми, заедно с държавните институции, които да подобрят бизнес средата и да намалят спекулата. Това заяви 
президентът Румен Радев по време на среща на „Дондуков“ 2 с представители на Асоциацията на организациите на 
българските работодатели. Срещата 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. 
„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, 
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. 
„Визията 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. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството на ротационен председател на АОБР за 2023 г., представи ключови 
моменти от Приоритетите на Асоциацията, свързани с въвеждането на еврото, приемането на България в Шенгенското 
пространство и в Организацията на икономическо сътрудничество и развитие. Бяха посочени недостатъците на 
официалното обявяване на отлагането на приемането на страната ни в Еврозоната от страна на правителството, поради 
опасността да намалее интензивността на усилията в тази посока и като неблагоприятен резултат – възможно ново 
отлагане. Цветан Симеонов потвърди позицията на бизнес организациите за по-решителни стъпки за утвърждаване на 
върховенството на правото в България и борбата с корупцията. Положителна оценка беше дадена и на ефектите от 
действащия при равни условия за всички небитови потребители компенсаторен механизъм на високите цени на 
електроенергията и необходимостта той да продължи да действа до отпадането на подобни механизми в ЕС. 
Председателят на АИКБ Васил Велев също отбеляза въздействието на компенсаторния механизъм като причина за 
големият ръст в индустриалното производство у нас и в износа, което води и до изключително ниска безработица и най-
голям ръст на работните заплати в реалния сектор рамките на ЕС. Посочен беше проблемът с недостига на квалифицирана 
работна сила и важността на образователната система и на промените в законодателството за внос на работници - за 
неговото преодоляване. Васил Велев маркира като важен фокус и промяната в НПВУ и насочването на ресурс към проекти 
за изграждане на ВЕИ за собствени нужди. Позицията на АИКБ беше допълнена от Кънчо Стойчев – зам. председател, който 
формулира предложение за активно включване на държавната администрация и титулярите на отделните ведомства в 
кампания за промотиране на българското производство. 
От страна на БСК председателят на УС Добри Митрев обърна внимание върху необходимостта развитието на икономиката 
да бъде изведено като един от най-важните приоритети на държавата, тъй като ефектите от стабилното икономическо 
развитие ще окажат значителна подкрепа за решаването на много от проблемите в държавата. Критична оценка беше 
дадена на комуникацията с Народното събрание и на резултатите от неговата работа – некачествени закони и съмнения 
за лобизъм. Беше направено предложение за възобновяване на работата на Съвета по законодателство към парламента с 
цел преодоляване на тези недостатъци. 
Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов засегна важна тема, касаеща взаимодействието между национално 
представителните организации на бизнеса и държавните институции, а именно – необходимостта от зачитане на статута 
на представителните организации и пресичане на опитите на други организации, които не са покрили законовите критерии 
на национална представителност, да бъдат третирани наравно с тези, които легитимно са покрили тези изисквания. По 
темата за развитието на енергетиката позицията на КРИБ беше допълнена от Константин Стаменов – председател на 
БФИЕК, който обоснова важността на изграждането на базови мощности в енергетиката и промяна в пазара на 
електроенергия, като се създадат предпоставки и ефективен механизъм за сключване на дългосрочни договори за 
доставка с енергийно интензивната индустрия. 
 
Дивидент 
 
√ Сивата икономика в България е най-голямата в Европа, надхвърля 33% от БВП 
След нашата страна се нареждат Хърватия и Румъния 
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Оценявана на 33,1% от официалния БВП, сивата икономика в България е най-голямата в Европа. Това показва проучване, 
проведено от Департамента за икономически и научни политики и политики за качество на живот по искане на комисия от 
Европейския парламент. 
От данните става ясно, че след страната ни се нареждат Хърватия (29,7%) и Румъния (19,0%), доста над останалите страни, 
чиито сенчести икономики се равняват на под 23% от БВП-то им. 
Ако след икономическата криза от 2008-2009 г. делът на неформалната икономика в европейските страни постоянно 
намаляваше, то през последните три години, в контекста на избухването на пандемията и войната в Украйна, той 
значително се е увеличил, сочи европейският анализ. 
Според най-новите изследвания равнището на сивата икономика в България е намаляло от 2003 г., когато е било 35,9% до 
29,6% през 2017 г., се посочва в доклада, но през 2018 г. започва да се покачва отново, за да достигне 32,4% през 2021 г. и 
33,1% през 2022 г. 
Германия, Австрия и Дания данъчната тежест (пряка и непряка) е основната причина за сивата икономика, то в Румъния, 
Италия и Гърция определящите фактори са високото ниво на независим труд, безработицата и отношението към данъците, 
както и към косвените данъци.  
Липсата на доверие в държавните служители, лошото качество на законодателството за бизнеса, данъчната политика, 
както и държавната подкрепа за предприемачите, наред с относително високите социални вноски, корупцията, 
политическата нестабилност, относително високото данъчно облагане и несигурността по отношение на регулаторните 
политики - всичко това допринася за растежа на сивата икономика. 
Според последните данни представени от АИКБ, секторите с най-голяма сива икономика са преди всичко секторът на 
услугите, ресторантьорството, хотелиерството, строителството, селското стопанство. 
Във финансовия сектор сивата икономика е 0%. Политическата криза също има пряко отражение върху дела на сивата 
икономика. 
АИКБ ще работи сивата икономика да стане под 15%, което е изпълнима задача и би ни поставила в "златната среда". 
По думите на председателя на асоциацията Васил Велев, сивият сектор е предпоставка за корупционна практика, набавя 
средства за корупционна практика и когато печелят не най-подготвените, не най-добрите, а тези, които си служат с измама, 
тогава и резултатът, с който те печелят не е най-добрият.  
 
БСК 
 
√ Учредиха консултативен съвет към ББР 
БСК е представена в Съвета от Станислав Попдончев - зам.-председател и главен финансов директор 
Национално представителните работодателски организации изразиха готовност да консултират ръководството на 
Българската банка за развитие при създаването на нови програми и продукти на банковата група. По този начин 
институцията ще може да предлага адекватни инструменти, които отговарят на финансовите нужди на бизнеса. 
Консултативният съвет следва да осигури и работещ комуникационен канал между ББР и бизнеса, чрез който да бъдат 
информирани членовете на организациите за актуалните финансови програми и продукти. Той ще осигури и обществен 
контрол върху дейността на ББР, като периодично получава и анализира информация относно изпълнението на целите и 
задачите на банката, разписани в Закона за ББР. 
Това стана ясно на първото заседание на Консултативния съвет, който бе създаден по инициатива на Надзорния съвет на 
банката. Председател на новия орган е председателят на НС на ББР. Като представители на работодателските организации 
в него членуват Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Станислав Попдончев – зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК), Васил Тодоров – член на УС на БТПП, 
Евгений Иванов – член на УС и изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), и Владимир Данаилов, експерт от Съюза за стопанска инициатива. 
 
Investor.bg 
 
√ Консултативният съвет към ББР заедно с работодателските организации проведе учредителното си заседание 
Асоциациите ще подпомагат банката в разработването на подходящи програми за бизнеса 
Национално представителните работодателски организации изразиха готовност да консултират ръководството на 
Българската банка за развитие (ББР) при създаването на нови програми и продукти на банковата група. По този начин 
институцията ще може да предлага адекватни инструменти, които отговарят на финансовите нужди на бизнеса. Това стана 
ясно на първото заседание на Консултативния съвет, който бе създаден по инициатива на Надзорния съвет на банката. 
Консултативният съвет следва да осигури и работещ комуникационен канал между ББР и бизнеса, чрез който да бъдат 
информирани членовете на организациите за актуалните финансови програми и продукти. Той ще осигури и обществен 
контрол върху дейността на ББР, като периодично получава и анализира информация относно изпълнението на целите и 
задачите на банката, разписани в Закона за ББР. 
Председател на новия орган е председателят на НС на ББР. Като представители на работодателските организации в него 
членуват Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Станислав Попдончев – зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК), Васил Тодоров – член на УС на БТПП, 
Евгений Иванов – член на УС и изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), и Владимир Данаилов, експерт от Съюза за стопанска инициатива. 
 



4 

 

Банкеръ 
 
√ Консултативният съвет към ББР с участието на работодателските организации проведе учредителното си заседание 
Асоциациите ще подпомагат банката в разработването на подходящи програми за бизнеса  
Национално представителните работодателски организации изразиха готовност да консултират ръководството на 
Българската банка за развитие при създаването на нови програми и продукти на банковата група. По този начин 
институцията ще може да предлага адекватни инструменти, които отговарят на финансовите нужди на бизнеса. 
Консултативният съвет следва да осигури и работещ комуникационен канал между ББР и бизнеса, чрез който да бъдат 
информирани членовете на организациите за актуалните финансови програми и продукти. Той ще осигури и обществен 
контрол върху дейността на ББР, като периодично получава и анализира информация относно изпълнението на целите и 
задачите на банката, разписани в Закона за ББР. 
Това стана ясно на първото заседание на Консултативния съвет, който бе създаден по инициатива на Надзорния съвет на 
банката. Председател на новия орган е председателят на НС на ББР доц. д-р Росен Карадимов. Като представители на 
работодателските организации в него членуват Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), Станислав Попдончев – зам.-председател на Българската стопанска камара 
(БСК), Васил Тодоров – член на УС на БТПП, Евгений Иванов – член на УС и изпълнителен директор на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), и Владимир Данаилов, експерт от Съюза за стопанска инициатива. 
 
Ekpresso.bg 
 
√ Работодатели ще консултират ББР за нови програми 
Национално представителните работодателски организации изразиха готовност да консултират ръководството на 
Българската банка за развитие при създаването на нови програми и продукти на банковата група. По този начин 
институцията ще може да предлага адекватни инструменти, които отговарят на финансовите нужди на бизнеса. 
Консултативният съвет следва да осигури и работещ комуникационен канал между ББР и бизнеса, чрез който да бъдат 
информирани членовете на организациите за актуалните финансови програми и продукти. Той ще осигури и обществен 
контрол върху дейността на ББР, като периодично получава и анализира информация относно изпълнението на целите и 
задачите на банката, разписани в Закона за ББР. 
Това стана ясно на първото заседание на Консултативния съвет, който бе създаден по инициатива на Надзорния съвет на 
банката. Председател на новия орган е председателят на НС на ББР. Като представители на работодателските организации 
в него членуват Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Станислав Попдончев – зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК), Васил Тодоров – член на УС на БТПП, 
Евгений Иванов – член на УС и изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), и Владимир Данаилов, експерт от Съюза за стопанска инициатива. 
 
Lex.bg 
 
√ Консултативният съвет към ББР с участието на работодателски организации проведе учредително заседание  
Асоциациите ще подпомагат банката в разработването на подходящи програми за бизнеса 
Национално представителните работодателски организации изразиха готовност да консултират ръководството на 
Българската банка за развитие при създаването на нови програми и продукти на банковата група. По този начин 
институцията ще може да предлага адекватни инструменти, които отговарят на финансовите нужди на бизнеса.  
Консултативният съвет следва да осигури и работещ комуникационен канал между ББР и бизнеса, чрез който да бъдат 
информирани членовете на организациите за актуалните финансови програми и продукти. Той ще осигури и обществен 
контрол върху дейността на ББР, като периодично получава и анализира информация относно изпълнението на целите и 
задачите на банката, разписани в Закона за ББР. 
Това стана ясно на първото заседание на Консултативния съвет, който бе създаден по инициатива на Надзорния съвет на 
банката. Председател на новия орган е председателят на НС на ББР. Като представители на работодателските организации 
в него членуват Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Станислав Попдончев – зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК), Васил Тодоров – член на УС на БТПП, 
Евгений Иванов – член на УС и изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), и Владимир Данаилов, експерт от Съюза за стопанска инициатива. 
 
БТА 
 
√ Консултативният съвет към ББР проведе учредителното си заседание 
Консултативният съвет към Българската банка за развитие (ББР) проведе учредителното си заседание, съобщава 
Българската банка за развитие. Национално представителните работодателски организации изразиха готовност да 
консултират ръководството на ББР при създаването на нови програми и продукти на банковата група. 
Председател на новия орган е председателят на Надзорният съвет на на ББР Росен Карадимов. Като представители на 
работодателските организации в него членуват Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), Станислав Попдончев, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК), Васил 
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Тодоров, член на УС на БТПП, Евгений Иванов, член на УС и изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците в България (КРИБ), и Владимир Данаилов, експерт от Съюза за стопанска инициатива. 
 
Посоки 
 
√ Новосъздаден консултативен съвет ще подпомага Българската банка за развитие в комуникацията й с дребния бизнес 
Национално представителните работодателски организации и Българската банка за развитие (ББР) ще разработват 
съвместно финансови продукти в помощ на бизнеса. Това стана ясно на първото заседание на новоучреденият 
консултативен съвет към държавната кредитна институция. Бизнес организациите ще насочват банката към нужните към 
момента продукти, както и ще осъществяват обратна връзка за тяхната ефективност. 
Основната цел на ББР е да подпомага малкия и среден бизнес у нас. Основните критики към финансовата институция до 
момента бяха свързани с това, че се подпомагат по-големи дружества. Целта е да се подобри комуникацията между 
дребния бизнес и институцията. 
Перспективата е Консултативният съвет да прерасне в обществен орган към Надзорния съвет на институцията, който да 
включва работодателските организации, националните синдикати и Националното сдружение на общините, съобщава 
БНТ. 
В Консултативния съвет към Надзорния съвет на ББР влизат всички национално представени работодателски организации, 
съобщи Росен Карадимов, председател на Надзорния съвет на Банката. 
Като представители на работодателските организации в  Консултативния съвет членуват Добрин Иванов, изпълнителен 
директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Станислав Попдончев, зам.-председател на 
Българската стопанска камара (БСК), Васил Тодоров, член на УС на БТПП, Евгений Иванов, член на УС и изпълнителен 
директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), и Владимир Данаилов, експерт от 
Съюза за стопанска инициатива. 
Две са целите на този съвет: първо - да бъдат подпомогнати от работодателските организации още на фазата на разработка 
на финансовите инструменти и второ - да има директен информационен канал към бизнес структурите чрез участието на 
техните най-висши представители. 
"Следващата цел, която за мен е изключително важна - това е обществен контрол върху дейността на банката", заяви 
Карадимов. 
След консултации вероятно в този Консултативен съвет ще се включат синдикатите и Националното сдружение на 
общините, така ще се осъществява и контрол върху разходването на държавните средства, с които оперира ББР. 
Карадимов припомни, че една от целите на банката е да създава среда за подкрепа на малкия и средния бизнес, не само 
директно кредитиране. Също в целите е преодоляване на регионални дисбаланси и подпомагане на държавни политики 
в големи проекти. 
Той подчерта, че в момента се разработват 8 програми за подпомагане на бизнеса. Има програма към Министерство на 
иновациите и развитието за 70 млн. лв., по която могат да кандидатстват да кандидатстват малки и средни предприятия 
до 1 млн. лв. грантова схема, за да построят собствени енергийни мощности. 
Карадимов потвърди, че лимитите са останали и не са променени. 
 
Offnews.bg 
 
√ Консултативният съвет към ББР с национално представителните работодатели проведе учредително заседание 
Асоциациите ще подпомагат банката в разработването на подходящи програми за бизнеса 
Национално представителните работодателски организации изразиха готовност да консултират ръководството на 
Българската банка за развитие при създаването на нови програми и продукти на банковата група. По този начин 
институцията ще може да предлага адекватни инструменти, които отговарят на финансовите нужди на бизнеса. 
Консултативният съвет следва да осигури и работещ комуникационен канал между ББР и бизнеса, чрез който да бъдат 
информирани членовете на организациите за актуалните финансови програми и продукти. Той ще осигури и обществен 
контрол върху дейността на ББР, като периодично получава и анализира информация относно изпълнението на целите и 
задачите на банката, разписани в Закона за ББР. 
Това стана ясно на първото заседание на Консултативния съвет, който бе създаден по инициатива на Надзорния съвет на 
банката. Председател на новия орган е председателят на НС на ББР. Като представители на работодателските организации 
в него членуват Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Станислав Попдончев – зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК), Васил Тодоров – член на УС на БТПП, 
Евгений Иванов – член на УС и изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), и Владимир Данаилов, експерт от Съюза за стопанска инициатива. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ "Алфа Рисърч": Коалицията "ПП-ДБ" води с малко пред ГЕРБ-СДС, интрига и за третата позиция 
Слаба мотивация за участие в изборите и паритет в битката за първото място регистрира национално-представително 
проучване на агенция "Алфа Рисърч" на старта на предизборната кампания. 
Вижте и още в разговора в "Денят започва" с Павел Вълчев от социологическата агенция "Алфа Рисърч". 
Невъзможността на партиите в последните четири парламента да излъчат стабилно управление, както и недоверието, че 
този път ще бъде излъчен кабинет, демотивират избирателите да участват в поредните парламентарни избори. 
Декларираната на старта на кампанията активност е съизмерима с тази от октомври 2022 – 39%. Колебание заявяват 28 на 
сто, а 33% са категорични, че няма да гласуват. Относително висока мобилизация е налице сред най-политизираните 
избиратели, което очертава 2-ри април като битка между най-ревностните симпатизанти на партиите. 
 

 
 
Предприетите от политическите сили предизборни ходове раздвижват електоралната картина, но без да пренареждат 
цялостната политическа ситуация. Водещите партии влизат с изравнени позиции в надпреварата, а по-малките формации 
до последно ще очакват дали ще успеят да преминат 4%-та бариера. 
Нагласите на избирателите на старта на кампанията сочат паритет между коалициите ПП-ДБ (26.4%) и ГЕРБ-СДС (25.2%). 
Обединението между ПП и ДБ им носи символична начална преднина пред основния опонент ГЕРБ, но остава под 
сумарния им резултат от октомврийския вот. При очертаващата се ниска избирателна активност и в зависимост от 
кампанията, е възможно сравнително малък брой гласове да променят съществено тази дистанция във всяка от двете 
посоки. 
Към момента ПП-ДБ се ползват с подкрепата на най-мотивираните привърженици на двете формирования и биха могли 
да подобрят позициите си, ако съумеят да привлекат по-млади и по-слабо следящи текущата политика избиратели, които 
традиционно вземат решение, дали и за кого да гласуват в последните дни на кампанията. Част от твърдите привърженици 
на ГЕРБ-СДС, най-вече жители на областните градове, все още не са намерили достатъчен стимул да отидат до урните на 
2-ри април. От това как всяка от формациите се справи с тези предизвикателства ще зависи победителят във вота и 
получател на първия мандат за съставяне на правителство. 
Макар и по-слаба, интрига е налице и за третата позиция. Към момента тя се заема от ДПС с 13.2% от твърдо решилите да 
гласуват. В непосредствена близост до тях е Възраждане (11.3%), която се откроява като една от малкото формации, 
мобилизирали подкрепа в периода между двата избора. 
БСП стартира кампанията със 7.4%, като дори на този ранен етап се регистрира ясен спад в електоралната ѝ подкрепа. 
Вътрешните противоречия отливат привърженици от столетницата, които се преориентират в различни посоки. Изтичането 
е най-вече към новосформираната коалиция Левицата, но също към Възраждане и Български възход. 
Три партии са относително близо до изборната бариера, но на старта на кампанията са все още под нея. Поради 
сравнително ниската мобилизация на симпатизантите им, в своеобразната чакалня за бъдещото НС остават Български 
възход с 3.8%, Левицата с 3.6% и ИТН с 3.2%. 
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Независимо дали в 49-ия парламент ще са представени петте относително сигурни политически сили, или ще влязат и 
някои от „малките“, предизвикателството пред излъчване на редовно управление остава толкова високо, колкото и пред 
48-ото НС. При регистрирания към момента сходен изборен резултат за ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, вариантите пред всяка от двете 
водещи и силно конфронтиращи се помежду си формации са или да опитат да управляват с някоя от останалите партии (с 
които също имат очертани дълбоки разделителни линии), или да подкрепят под някаква форма общо правителство. 
Евентуална широка коалиция между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС е категорично подкрепена от едва 5% от пълнолетните българи и 
още 28 на сто я приемат за възможен компромис, като изразяват умерено одобрение за нея. Коалиция между първите две 
е нежелана от 50 на сто от българите. По-склонни да я подкрепят са привържениците на ГЕРБ, докато мнозинството от тези 
на ПП-ДБ остават дистанцирани. Избирателите на ДПС, Български възход, ИТН се отнасят по-скоро неутрално, а сред най-
ярките противници на тази възможност са симпатизантите на БСП и Възраждане. По всичко обаче изглежда, че решението 
на политическата криза няма да дойде от избирателите, а от способността на партийните лидери да ги убедят в 
правилността на следващите си действия. 
Настоящото изследване е проведено в периода 21 – 27 февруари 2023г. от "Алфа Рисърч", публикува се на сайта на 
агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено сред 1007 пълнолетни граждани от 
цялата страна. Използвана е двустепенна извадка, стратифицирана по регион и тип населено място, с квота по 
основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с 
таблети по домовете на анкетираните лица. 
"Алфа Рисърч" носи отговорност за данните и интерпретацията, публикувани на нейния сайт, но не и за избирателно 
или манипулативно използване на тези данни. 
 
√ Говорител на ЕК специално пред БНТ за миграцията: България не е сама, подкрепяме я изцяло 
България получава финансова подкрепа от Европейската комисия за справяне с миграцията, а също и помощ от Фронтекс 
и Европол. Това каза специално за БНТ говорителят по въпросите на миграцията на Европейската комисия Анита Хипер. 
Брюксел е запознат с трагичните събития с нелегални мигранти у нас. Европейската комисия обсъжда с българските власти 
помощта, от която страната ни се нуждае за по-добро опазване на границата с Турция. 
През изминалата година се отбелязва ръст на нелегалните влизания не само през България, но и по всички маршрути към 
Европа, отбелязва говорителят на ЕК по въпросите на миграцията. Според данните на Фронтекс опитите за нелегално 
преминаване на границата през последната година са били 330 000, най-високият ръст от 2016 година насам. 
Ето какво още каза Анита Хипер: 
"Както и председателят на Комисията фон дер Лайен изтъкна, миграцията е проблем, с който трябва да се справим 
заедно. България не е сама. България има цялата подкрепа на ЕК. През изминалата година видяхме ръст на 
нерегламентираните влизания не само във вашата страна, но по всички маршрути - в източното и централното 
Средиземноморие и по Западнобалканския маршрут. Запознати сме с трагичните събития в България, която 
подкрепяме от самото начало. Например Европол вече изпрати свои служители в България, за да съдействат на 
властите. Но тези трагедии се случват не само в България, видяхме и в Италия трагедията с разбилата се лодка. Те 
показват, че трябва да работим - от една страна - за устойчиво трайно решение, за законодателен пакет, който 
Комисията е представила на страните-членки през септември 2020 година. От друга страна, трябва оперативно да 
подкрепим страните - членки и затова предлагаме План за действие за Централното Средиземноморие и за 
Западните Балкани. Подкрепяме България чрез агенциите ни - Фронтекс и Европол. Фронтекс съдействат на 
българските власти със 137 свои служители, изпратени в България, оказваме и финансова подкрепа на България за 
справяне с миграцията", каза Анита Хипер. 
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Според директора на Европейския институт по миграционни политики Хане Бейренс в момента в цяла Европа има усещане 
за криза по отношение на справянето с нелегалната миграция. Според нея изграждането на стени не е решение на 
проблема. 
"Опазването на външните граници е един от основните начини за справяне с миграцията. Има и други - 
сътрудничеството със страни извън ЕС, но ключов момент е и сътрудничеството между страните вътре в ЕС и 
разбирането за това кой за какво е отговорен. Когато става въпрос за изграждането на стени по границите, ние 
знаем от изследванията, че те са ефективни единствено, ако могат да бъдат изградени по цялата граница, а това 
е трудно в страни, където имаме реки, гори и планини. Това, което де факто става е, че мигрантите се преместват 
на други места. ЕС трябва да намери единно решение и различните части на съюза да работят заедно", каза Хане 
Бейренс - директор на Европейския институт по миграционни политики в Брюксел 
През изминалата година най-много нелегални емигранти са влезли в Европа от Афганистан, Сирия и Тунис. 
 
БНР 
 
√ Честита Баба Марта! 
На 1 март за здраве и благоденствие в България се закичваме с мартеници. Според народното поверие червеният цвят има 
силата на слънцето и дава жизненост на всяко същество, а белият символизира чистотата, невинността и радостта. 
Баба Марта най-често се свързва с очакването на пролетта, по-топлото време. 
Тази година мартениците са малко по-скъпи, споделиха търговци. 
Сред многообразието от мартеници присъстват най-вече българските, ръчно изработените с традиционните вълнени или 
ленени конци. 
Заради малко по-скъпите материали, най-вече на картона и целофана,  мартениците имат по-високи цени, с около 30 
процента, казват  търговците.  Предлагане има, но особено търсене, няма казват още те: 
„Всичко се вдигна, инфлация, материалите са по-скъпи…Всичко, което ни трябва е по-скъпо, никога не сме имали такава 
слаба година“. 
Български производители ще бъдат отличени днес с годишните награди “Златна мартеница”. 
В церемонията ще участват президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Събитието се провежда за 29-а поредна година. Организатор е Сдружението „Произведено в България – съюз на малкия и 
среден бизнес“. 
Наградата „Златна мартеница“ е учредена с цел да подпомогне съживяването на българските производства и да повиши 
тяхната конкурентоспособност на вътрешния и на международния пазар. 
 
√ Президентът Радев ще присъства на представянето на документалния филм „Девет глътки свобода“ 
Президентът Румен Радев ще присъства на представянето на документалния филм „Девет глътки свобода“. 
Прожекцията ще бъде в Големия салон на Българската академия на науките. 
Документалният филм по сценарий на професор Атанас Семов е посветен на избухването на Априлското въстание от 1876 
година в Ново село, което днес е част от град Априлци. 
 
√ МС одобрява председател на Съвета за икономически анализи 
Очаква се кабинетът да одобри председател на новосъздадения Съвет за икономически анализи. Самото създаване на 
съвета бе одобрено от служебния кабинет в средата на миналия месец. 
Създаването на Съвета за икономически анализи е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост на 
България, заявиха от кабинета при решението за учредяването на съвета. Тогава това бе определено като „един от 
ключовите етапи, включени в графика на плащанията, които страната може да получи по Механизма за възстановяване и 
устойчивост при пълно изпълнение на предварително поетите ангажименти, съгласно оперативните договорености между 
правителството и Европейската комисия“. Основната задача на съвета е да подпомага българското правителство със 
задълбочена академична икономическа експертиза, която да бъде отправна точка при вземането на стратегически 
решения за промяна в политиката. 
Анонсът за създаването на икономически съвет бе направен още лятото на миналата година, а към края ѝ вицепремиерът 
Атанас Пеканов даде нарочна пресконференция, в която представи част от участниците в инициативата – изявени 
български и чуждестранни учени, като тогава бе анонсирано, че той ще се председателства от Пламен Ненов, преподавател 
по макроикономика в Норвегия. 
От предварително известните проекторешения обаче името му не фигурира, но са оповестени престижни икономически 
издания, в които се очаква членовете на съвета да имат публикации. 
 
√ МФ очаква бюджетен дефицит от 250 млн. лева към края на февруари 
250 милиона лева е очакваният дефицит на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на 
февруари, сочат предварителните оценки на финансовото министерство. 
За сравнение, през февруари миналата година имаше излишък от 713,3 млн. лв., въпреки че отново страната беше без 
редовен бюджет за текущата година. 
Въпреки че приходите, помощите и даренията по КФП нарастват спрямо същия период на предходната година с около 1,3 
млрд. лв, изпреварващият ръст на разходите с около 2,3 млрд. лв. води до влошаване на бюджетното салдо, посочват от 
финансово министерство. 
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Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 9,35 млрд. лева и нарастват 
с 1,341 млрд. лева спрямо отчетените за първите два месеца на 2022 година. Разходите по консолидираната фискална 
програма към февруари 2023 г. обаче са в размер на 9,6 млрд. лв. спрямо разходи за 7,296 млрд. лева през февруари 
година по-рано. 
Също така към края на януари 2023 хазната е на плюс със 740 милиона лева. Във фискалния резерв има 16.4 млрд. лева. 
 
√ БНБ повиши основния лихвен процент на 2,17 на сто 
От днес основният лихвен процент е 2,17 на сто. Това определи Българската народна банка. 
За първи път от години насам показателят прехвърля два процента, като през февруари беше на ниво от 1,82 на сто. 
Това е поредното повишение, което отразява лихвената тенденция към нарастване. 
Размерът на основния лихвен процент се изчислява като средната аритметична величина от стойностите на индекса 
ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец. 
Практически показателят е технически, но ясно отразява тенденцията на покачване на лихвите. Също така е важен за 
изчисляването на лихвата върху просрочените задължения. 
 
√ Адриан Николов: МРЗ трябва да зависи не само от средната, а и от други индикатори 
През последните години идеята за създаване на европейска минимална работна заплата (МРЗ) става все по-привлекателна 
като полезен инструмент за осигуряване на справедливо заплащане и социално включване.  Поради национални традиции 
и правни рамки, нивата на МРЗ се различават значително и оставят много работници незащитени. 
В България през юли 2022 г. МРЗ е била едва 363 евро, докато в Люксембург е стигала до 2313 евро на месец. 
Европейските институции постигнаха споразумение по текст на директива през юни 2022 г. и беше прието от Съвета на 4 
октомври 2022 г. 
Съгласно новите правила определянето на МРЗ остава национална компетентност, но сега държавите членки ще трябва 
да гарантират, че техните национални МРЗ позволяват на работниците да водят достоен живот, като се вземат предвид 
разходите за живот и по-широките нива на заплащане. 
Държавите членки разполагат с 2 години - до 15 ноември 2024 г., за да осигурят съответствие на националните мерки с 
новите правила. Бюрото на Европейския парламент в България, заедно с бюрата на Европейския парламент в Унгария и 
Германия, организира медиен брифинг относно Директивата за адекватните минимални работни заплати в Европейския 
съюз. 
В последните си дни Народното събрание прие транспонирането на европейската Директива за обвързване на 
минималната работна заплата със средната. Решението ще влезе в сила през 2024 година. 
 „Острите и агресивни реакции на работодателите гледат по-скоро в бъдещето - там са заключени повечето рискове от 
прилагането на тази политика. Ако средната заплата, с която в момента я обвързваме, се движи много бързо, МРЗ ще 
започне да препуска. Хубавото е, че този път не чакахме събитията да ни догонят, а започнахме по-рано дискусията и 
въвеждаме мярката, която е неизбежна. ЕК не дава голям избор“, коментира пред Радио София Адриан Николов, експерт 
в Института за пазарна икономика. 
По думите му, в България всяко увеличение на доходите за 2023 година с коефициент, който е под 17% - колкото 
официалната инфлация за 2022-ра, би означавало на практика намаление на заплатата от гледна точка на покупателната 
способност. 
„Ако трябва да търсим начини да се подобри този модел, който в момента се въвежда, може би трябва да добавим към 
средната заплата други индикатори. Например коефициент, отчитащ официалната инфлация е много подходящ, тъй като 
той на практика измерва и покупателната способност на доходите; динамиката на пазара на труда, работната заетост, 
общата икономическа динамика и др.“, каза още Николов. И обърна внимание, че увеличаването на МРЗ не означава 
непременно автоматично индексиране на заплатите на останалите служители. 
Нашата инфлация почти никак не е повлияна от промените на доходите на домакинствата и по-високите заплати в 
последните години. По-скоро е обратното – заплатите догонват. 
Чуйте разговора на Антония Каменичка. 
 
√ Владимир Иванов: Изкореняването на доминантно положение на пазара става чрез конкурентни структури с подобна 
мощ 
Интервю на Диана Дончева с Владимир Иванов 
От гледна точка на съотношението цени - доходи на германеца му е значително по-лесно за храната, отколкото на 
българина. 
Това каза пред БНР Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. 
Той поясни, че в Източна Европа имаме по-голяма инфлация, а българската икономика се отличава с по-ниска ефективност, 
по-ниска производителност на труда и по-ниска добавена стойност. 
При цените Иванов отчита "доста плавен тренд, почти мъртъв". 
"Много се сви търсенето", категоричен е той. 
Запитан дали потребителски бойкот на млечните продукти например би имал ефект върху цените, Владимир Иванов 
заяви: 
"Не би имало ефект. Не е това начинът – да не купуваме. Търговецът ще издържи и 20 дена, но това ще рефлектира 
моментално в нашите производители на млечни продукти и преработватели. Най-накрая голямата тежест ще отиде в 

https://bnr.bg/post/101786754/adrian-nikolov
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производителите на прясно мляко, ще удари животновъдството, говедовъдството. Този тип крайност няма да доведе до 
нищо добро." 
За картелни и ли други олигополни взаимодействия не може да се говори ангро, смята Иванов. По думите му, "бързите 
мерки са свързани само с контролни въздействия". 
Според Иванов изкореняването на доминантното положение на търговци на пазара е възможно чрез създаването на 
конкурентни структури с подобна мощ – сдружаване на земеделските производители в най-различни форми. 
В Нидерландия 98% от предлагането е концентрирано в земеделските формирования, в Испания пък са 
създадени магазини, които са изцяло собственост на големи земеделски сдружения, даде примери той. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Теглят жребий за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите 
Централната избирателна комисия (ЦИК) ще определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите в бюлетината за  
предстоящите предсрочни парламентарни избори на втори април. 
Тегленето на жребия ще бъде публично от 10,30 часа в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър 
Първи“. 
В надпреварата за гласовете на избирателите ще участват петнадесет партии и седем коалиции. 
Със свое решение от преди седмица Централната избирателна комисия регламентира процедурата за теглене на жребия 
за определяне на поредните номера на политическите формации в бюлетината. На него могат да присъстват 
представители на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите на втори април. 
Говорителят на ЦИК Росица Матева обясни:  
"В една кутия се поставят пликовете с наименованията на присъстващите членове на ЦИК, във втора кутия - за 
наименованията на партии и коалиции, се поставят приковете с регистрираните за участието в изборите партии и 
коалиции, в трета кутия се поставят поредните номера – от 1 до толкова, колкото са регистрираните партии и коалиции. 
Председателят на ЦИК изтегля последователно плик с две имена на членове на ЦИК, единият член на ЦИК изтегля плик от 
кутията с партиите и коалиции, друг – с номер. Тази процедура се повтаря, докато се изчерпат номерата и пликовете с 
партии и коалиции". 
След като партия "Правото" поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в предсрочните парламентарни избори, 
в надпреварата на втори април ще участват 15 партии и седем коалиции. 
След жребия за поредните им номера в бюлетината, отново чрез жребий ще се определи редът за представяне на 
кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по Българското 
национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ) в изборите. 
 
√ Делегация на прокуратурата е на посещение в Азербайджан 
Делегация на прокуратурата начело с главния прокурор Иван Гешев е на официално посещение в азербайджанската 
столица Баку. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. 
Визитата е по покана на главния прокурор на Азербайджан д-р Камран Алиев. В българската делегация участват още 
заместник главният прокурор по разследването и директор на Национална следствена служба Борислав Сарафов и Сийка 
Милева, говорител на главния прокурор.  
В рамките на посещението ще бъде подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Прокуратурата на 
Република България и Главната прокуратура на Република Азербайджан. 
Основната цел на двустранния документ е затвърждаване и надграждане на традиционно доброто и дългогодишно 
сътрудничество между двете институции по линия на международното правното сътрудничество в областта на 
наказателното преследване на трансграничната престъпност, трафика на наркотични вещества, компютърните 
престъпления и др. 
 
√ България и още 9 страни от ЕС образуват воден от Франция алианс за ядрена енергия 
Десет държави от Европейския съюз се съгласиха да създадат алианс за ядрена енергия, въпреки противопоставянето на 
Германия и Австрия относно това, че атомната енергия може да се счита за подходяща за заложените климатични цели, 
съобщава "Файненшъл таймс". 
Споразумението ще позволи да се споделят вериги на доставки и за обучения, както и да се подкрепят нови ядрени 
централи, като ядреният алианс е воден от Франция. Този алианс за ядрена енергия беше формиран по-рано във вторник 
в кулоарите на среща на министрите на енергията на ЕС в Стокхолм, посочва финансово издание. 
Участващите държави членки са Франция, България, Нидерландия, Хърватия, Чехия, Финландия, Полша, Румъния, 
Словакия и Словения. 
"Ядрената енергия е един от многото инструменти за постигане на нашите климатични цели, както за генериране на 
електроенергия на базово натоварване, така и за сигурност на доставките“, се казва в съвместно изявление след срещата 
на десетте членки на ЕС. 
Париж се стреми да събере подкрепа за добавяне на ядрената енергия в няколко части от енергийното законодателство в 
ЕС, което се обсъжда, включително директивата на блока за възобновяема енергия. 
Директивата определя общите цели за това каква част от енергийния микс на ЕС трябва да идва от възобновяемата енергия 
през следващите години. 
Франция иска ядрената ѝ индустрия да счита за част от "нисковъглеродните" горива в противовес на желанията на 
Германия, Австрия и Люксембург, които са против това. 

bnr.bg/post/101786901/cenite
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√ Натрупване на санкциониран руски дизел на кораби с оглед слабо търсене заради меката зима 
Натрупването на руски дизел, съхраняван на кораби, предполага, че купувачите избягват санкционираното гориво, тъй като 
изключително топлото зимно време свива търсенето, съобщава Блумбърг. 
Понастоящем 1,9 милиона барела руско дизелово гориво е на съхранение на плаващи съдове, като това е най-голямото 
количество от октомври 2020 г., сочат данни на Kpler Inc., цитирани от агенцията. Натрупването на дизела, три седмици 
след влизането в сила на санкциите на ЕС, подсказва, че има заредени с товари кораби на руските пристанища, които обаче 
са без купувачи. 
 

Натрупване на руски санкциониран дизел на кораби в очакване на купувачи 
 

 
 
Товарният излишък означава, че не се оправдават страховете на световните петролни и нефтени пазари, че ще има дефицит 
на горивото за превоз и отопление в резултат на въведените санкции. Страховете от недостиг подтикнаха европейските 
рафинерии да засилят производството, за да се подготвят за зима, която в крайна сметка беше по-топла от нормалното, а 
доставчиците внасяха огромни количества гориво преди забраната на ЕС за руски внос да влезе в сила. Така например 
дизеловите запаси на хъба Амстердам-Ротердам-Антверпен са достигнали до най-високото ниво за последните две 
години. 
Продължителното натрупване на руски дизелови запаси, плаващи по морето непродадени, в крайна сметка може да окаже 
натиск върху процеса на обработка и върху производствените нива, печалбите, от които сега финансират втора година на 
война в Украйна. 
Миналата седмица рекорден брой руски дизелови товари плаваха без точна дестинация, напомня Блумбърг. 
 
√ Първа визита на генералния секретар на ООН в Ирак за последните 6 г. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш пристигна на първата си от шест години визита в Ирак, предаде АФП, 
цитирана от БТА. 
"Голямо удоволствие е за мен отново да съм в Багдад", каза Гутериш при пристигането си в иракската столица тази нощ. 
"Това е визита на солидарност. Солидарност с населението и демократичните институции на Ирак. Солидарност, която 
означава, че ООН са всецяло ангажирани с това да подкрепят процеса по консолидиране на иракските институции", 
изтъкна генералният секретар. 
Гутериш изрази също "увереност във факта, че с помощта на открития и приобщаващ диалог иракчаните са способни да 
преодолеят трудностите и предизвикателствата, преди които са изправени". 
Генералният секретар на ООН изрази и надеждата си, че Ирак го чака "бъдеще на мир и благоденствие, в което ще 
разполага с консолидирани демократични институции". 
Очаква се днес Гутериш да се срещне с иракския премиер Мохамед Шия ас Судани, а също така и с представители на 
правозащитни организации. 
Утре се планира той да посети лагер за разселени в Северен Ирак, след което ще отиде в Ербил, за да се срещне с 
представители на регионалното правителство на Иракски Кюрдистан. 
 
√ ФБР: Covid пандемията "най-вероятно" е следствие на лабораторен инцидент в Ухан 
Директорът на ФБР Кристофър Рей заяви във вторник, че бюрото вярва, че пандемията от Covid-19 "най-вероятно" е 
причинена от инцидент в лаборатория в китайския град Ухан, предаде АФП. 
ФБР от доста време смята, че произходът на пандемията най-вероятно е потенциален лабораторен инцидент в Ухан", заяви 
Рей в интервю за "Фокс нюз". 
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Коментарът му идва, след като наскоро Министерството на енергетиката на САЩ посочи, че теч от лаборатория в Китай е 
най-вероятната причина за пандемията. 
Други агенции от разузнавателната общност на САЩ обаче смятат, че вирусът е възникнал по естествен път. 
В интервюто Рей също така обвини китайското правителство, че се опитва да възпрепятства усилия на САЩ за разследване 
на причините за пандемията. 
Пекин гневно отрича подобни обвинения и ги нарича "очерняща кампания". 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Газът е толкова евтин, че европейските ТЕЦ отново се отказват от въглищата 
Цените на газа паднаха под 50 евро за мегаватчас и се движат близо до 18-месечно дъно, което е около една шеста 
от пика от миналото лято 
Очаква се производителите на електроенергия в Западна Европа да изгарят повече газ, за да генерират електричество, 
намалявайки количеството въглища, от които се нуждае континентът. 
Относителната рентабилност от изгарянето на газ се е увеличила, тъй като цените са спаднали, докато цената на въглищата 
е останала относително висока. Газовите централи с ефективност от 55% - което означава, че тази от горивото се 
преобразува директно в енергия - са в състояние да се конкурират с 40% ефективни инсталации за черни въглища на някои 
пазари, според Сабрина Кернбихлер, енергиен анализатор в S&P Global Commodity Insights . 
Спадът в потреблението на въглища ще помогне на Европа да постигне целите си в областта на климата, след като 
миналата година правителствата върнаха инсталации, изгарящи най-замърсяващото гориво, за да защитят доставките на 
електроенергия, след като Русия спря газовите потоци в региона. Производството на енергия от въглища в Европейския 
съюз е нараснало с 1,5% миналата година, като възобновяемата енергия представлява по-голям дял от дефицита, според 
мозъчния тръст Ember. 
 

 
Графиката показва, че относителната рентабилност на изгарянето на въглища (Dark ARA) и газ (Spark TTF)  

за производство на електроенергия се е обърнала за доставки през юли 2023 г. 
Очаква се увеличаването на употребата на газ да предостави на търговците повече възможности за продажба на тяхното 
гориво, тъй като притокът на втечнен природен газ продължава въпреки добре запълнените хранилища в целия континент. 
В същото време валежите под средното ниво в голяма част от Европа през последните седмици засилиха безпокойството, 
че ниските речни нива могат да доведат до повторение на миналогодишните трудности за доставяне на въглища до 
централите, които се нуждаят от тях, потенциално ускорявайки преминаването към газ, Кернбихлер казах. 
Цените на газа паднаха под 50 евро за мегаватчас и се движат близо до 18-месечно дъно, което е около една шеста от пика 
от миналото лято. Цените на въглищата са намалели до 161 долара за тон, което е около половината от летния връх. Тези 
движения на цените идват, когато цените на въглеродните емисии – изисквани от производителите за изгаряне на мръсни 
горива – преминаха 100 евро за тон за първи път миналата седмица, допълнително облагайки замърсяващото 
производство. 
Разликата в доходността се вижда най-ясно на пазарите за ден напред и форуърдните цени до края на лятото, според 
Кернбихлер. 
Все пак всеобхватната тенденция в Европа е отдалечаване и от двете изкопаеми горива. Използването на газ за енергия в 
10-те европейски пазара, моделирани от S&P, се очаква да намалее с около 15 гигавата, или 27%, през март до декември 
спрямо периода от предходната година. Използването на антрацитни (черни) въглища се очаква да намалее с 2,5 гигавата, 
или 20%. 
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√ Италия и Германия заплашват плана за забрана на двигателите с вътрешно горене 
Европейската комисия търси решение за предотвратяване на риска от блокиране на сделката от малцинство 
Италия и Германия са против плана на Европейския съюз да започне постепенно премахване на автомобилите с двигатели 
с вътрешно горене, което е ключово за зелената програма на блока. 
Планът, който изисква производителите на автомобили да постигнат цел за нулеви емисии до 2035 г., беше временно 
договорен от страните членки миналата година. 
Германският министър на транспорта Фолкер Висинг каза, че работи, за да позволи на превозните средства с двигатели с 
вътрешно горене да продължат да получават лицензи след 2035 г. „Европейската комисия би предпочела да разрешава 
само превозни средства, задвижвани от батерии. Ние виждаме това по различен начин“, каза Уисинг във видео в Twitter. 
„Освен технологията за батерии, ние искаме водородни горивни клетки и особено екологични горива, защото те могат да 
осигурят климатично неутрална мобилност в двигателя с вътрешно горене“, каза Уисинг. 
Рим също изрази своята съпротива. „Въпреки че Италия споделя целите за декарбонизация, те трябва да бъдат постигнати 
чрез икономически устойчива и социално справедлива политика“, се казва в изявление на италианското министерство на 
околната среда. 
И Полша, и Унгария заявиха, че са против хода на ЕС. Европейската комисия търси решение за предотвратяване на риска 
от блокиране на сделката от малцинство, според служител, пожелал анонимност по поверителен въпрос. 
Съвместен подход 
Италия и Германия водят преговори за координиране на позициите си по въпроса с двигателите с вътрешно горене, каза 
друг служител. Съвместният им подход отразява близостта им по индустриални въпроси, добави служителят. 
По-рано този месец Европейският парламент подписа споразумението, постигнато с държавите-членки. Споразумението 
изисква те да намалят замърсяването с 55% през това десетилетие и представлява ключов стълб на общата цел на блока 
за постигане на климатична неутралност до 2050 г. 
Сделката с автомобилите има глобални последици. Като най-големият търговски блок в света, ЕС има репутацията на 
определящ стандарти в световен мащаб и е дом на много от най-големите производители на автомобили като Volkswagen 
AG и Mercedes-Benz Group. 
Volkswagen AG, най-големият производител на автомобили в Европа, отказа да коментира съпротивата на Висинг срещу 
забраната на ДВГ, като каза, че целта на ЕС да няма нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. е 
„амбициозна, но постижима“. 
„Ние приемаме решението на ЕС и сме готови да го изпълним“, каза говорител на Volkswagen. „Еко горивата могат да 
играят роля в битката срещу изменението на климата за съществуващите автомобили, които са на пътя.“ 
Говорител на Stellantis NV отказа коментар. Главният изпълнителен директор Карлос Таварес говори публично за 
необходимостта правителствата да мислят по-сериозно за политиките за електромобили, които рискуват да доведат до 
социални вълнения, тъй като електрическите превозни средства стават все по-скъпи. Липсата на достъпни автомобили 
също вероятно ще отвори вратата за китайски електромобили с по-ниски цени, допълнителна заплаха за индустрията, каза 
Таварес. 
Одобрение от лобито 
Най-голямата индустриална лобистка група в Германия BDI - която представлява производителите на всичко - от 
автомобили до текстил - заяви, че приветства инициативата на министъра на транспорта и отхвърля "де факто края на 
двигателя с вътрешно горене". 
„Важно е да се обмислят еко горива за нови регистрации на пътнически автомобили и леки търговски превозни средства 
в регламента за CO2“, според BDI, федерацията на германската индустрия. 
Преходът към електрически превозни средства вече има социална цена в Италия. Stellantis обяви съкращения на 2000 
работни места в Италия в понеделник, или около 4,3% от нейните 47 000 работници в страната, където Fiat е основана през 
1899 г. Автомобилният производител е съкратил над 7000 работници в страната през последните три години, според 
профсъюза Fiom. 
Ford Motor Co. ще уволни около 11% от работната си сила в Европа, тъй като американският производител на автомобили 
намалява разходите в последния признак на индустриален срив, причинен от преминаването на автомобилния сектор към 
електрически превозни средства. От общо 3800 работни места, които трябва да бъдат закрити, работниците в Германия и 
Обединеното кралство ще бъдат най-силно засегнати с около 2300 и 1300 позиции, които ще бъдат премахнати съответно 
през следващите три години, каза Ford по-рано този месец. 
 
√ Ще спука ли Индия спасителния петролен пояс за Кремъл 
Санкциите заплашват да намалят вноса на руски петрол в Индия - изискванията на финансистите стават все по-
тежки 
Индийските купувачи на руски петрол, които през последните месеци са решаващ спасителен пояс за Кремъл, се борят с 
тежестта на все по-обременителните изисквания от страна на финансисти, които се опасяват да не нарушат западните 
санкции - главоболие, което забавя транзакциите и заплашва поне временно да намали рекордните потоци към азиатската 
страна. 
Ръководители на рафинерии и банки съобщават, че необходимостта да се докаже, че руският внос отговаря на 
ограничението от 60 долара за барел, наложено от държавите от Г-7, сега изисква допълнителни стъпки и проверка на 
официални фактури, договорни документи, както и информация за превоза и застраховката - подробности, които преди не 
са били изисквани. 



14 

 

В резултат на това индийските рафинерии са в затруднено положение, твърдят ръководители на две държавни 
преработвателни предприятия и две банки, които помолиха да не бъдат идентифицирани, тъй като не са упълномощени 
да говорят публично. Те допълниха, че проверките, които банкерите определят като съответстващи на нормативната 
уредба, могат да забавят темпото на одобряване и потенциално да натежат на руските покупки в Индия. 
Моментът не е случаен за Москва. Ограниченията се увеличават точно в момента, когато купувачите трябва да вземат 
доставки и от дългосрочни продавачи като Саудитска Арабия, пренебрегвани в полза на конюнктурните руски покупки 
през 2022 г., за да изпълнят договорите, договорени за финансовата година, приключваща на 31 март. 
 

 
Купувачи на петрола на Москва. Четириседмични средни доставки на суров петрол от Русия по дестинации 

 
Останала без европейския пазар след нахлуването в Украйна, Москва стана по-зависима от всякога от най-големите си 
клиенти на петрол в Индия и Китай. Европейският съюз се опита да спре руските петролни потоци в региона и да ограничи 
възможностите на своите банки, застрахователи и спедитори да обслужват руската търговия. Междувременно 
ограничението на цените на петрола на Г-7 има за цел да задържи суровия петрол на пазара, като същевременно ограничи 
приходите, които постъпват в Кремъл и в неговата военна машина. 
За рафинериите прилагането на това ограничение не винаги е лесно. Ръководителите на рафинериите заявиха пред 
Bloomberg, че повечето от руския суров петрол се купува на база доставка на пристанище, при което се отчита общата цена 
на товара, включваща транспортните и застрахователните разходи. Поради това е трудно да се представят доказателства 
за самостоятелната цена на товара на т.нар. база "франко борда", за което банките настояват, допълниха те.  
Банкерите подчертаха, че изискват само толкова, колкото да се предпазят от неволно нарушаване на правилата и 
разпоредбите. Тази безизходица между рафинериите и банките води до забавяне на транзакциите, добавиха те. 
Индия, един от основните центрове на азиатското търсене, ще продължи да внася големи количества руски суров петрол 
с отстъпка, заявиха ръководителите на рафинерии. Те допълниха, че през следващите седмици потоците все още могат да 
се забавят в полза на други покупки. 
Доставките са закупени с щатски долари, както и с дирхами от ОАЕ и руски рубли. 
Русия ще продължи да продава толкова петрол, колкото може на Индия, въпреки възстановяването на китайското търсене, 
според фирмата за данни за суровини Kpler. 
Индия почти не купуваше руски петрол преди година, но се превърна в решаващ пазар, след като САЩ и Европейският 
съюз наложиха санкции на Москва. Азиатската страна е внасяла около 1,85 милиона барела на ден от Русия през февруари, 
близо до потенциалния си максимум от около 2 милиона барела на ден, каза Виктор Катона, водещ анализатор на суровия 
петрол в Kpler. 
Докато Китай може да „купи буквално целия руски износ на петрол“, тъй като се отказва от политиката на нулев Covid, 
Русия ще иска да запази индийския пазар, защото е по-доходоносен и дава на нейните продавачи на суров петрол по-
голям контрол, каза Катона. 
Миналия месец Русия е изнесла 2,3 милиона барела на ден суров петрол за Китай, според Международната агенция по 
енергетика. Очаква се търсенето на петрол на азиатския гигант да нарасне с около 900 000 барела на ден тази година след 
края на ограниченията за пътуване, наложени по време на пандемията, изчислява МАЕ. 
Китайските рафинерии може да искат да купуват повече руски суров петрол тази година, но те също имат капацитета да 
извършват собствени доставки. Това би лишило Москва от доходи от „паралелния сив флот“ от танкери, които е създала 
за доставка на суров петрол за Индия, каза Катона. 
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Пътуването до Индия също е по-кратко. Един танкер прекарва средно 35 дни, за да стигне до Индия от западните 
пристанища на Русия, в сравнение с 40 до 45 дни до Китай, каза Катона. 
Най-големият производител в Русия "Роснефт" също има дял от 49,13% в Nayara Energy Ltd., която притежава рафинерията 
Вадинар, второто по големина съоръжение в Индия, и свързаните с нея корабни съоръжения. Заводът във Вадинар вече е 
взел почти цялата си суровина от Русия този месец, каза Катона. 
 
√ Петнадесет години след финансовата криза банкерите отново сядат на горещия стол 
Клиенти обвиняват банките, че не прехвърлят по-високите лихви върху депозитните сметки 
През 2008 г. те бяха обявени за обществени врагове на фона на световната икономическа криза. Сега банкерите в много 
части на света отново са на горещия стол. Този път обаче те са обвинени, че правят твърде много пари, вместо че ги губят, 
пише Bloomberg. 
Тъй като лихвените проценти се повишават, на пръв поглед банките правят голяма печалба. Това привлича гнева на 
политиците от Лондон до Сеул във време, когато необузданата инфлация подклажда криза на разходите за живот и 
принуждава централните банки да ограничават икономическия растеж. 
Въпреки че обратната реакция все още не е достигнала нивата на кризата от 2008 г. - отчасти защото лихвите по депозитите 
почти винаги се повишават бавно на този етап от икономическия цикъл - има признаци, че политическият и регулаторният 
натиск започва да оказва влияние. 
В Австралия три от четирите големи национални банки повишиха основните лихвени проценти по депозитите с по-голям 
от обичайния размер в рамките на два дни, след като финансовият министър на страната призова за разследване на 
разликата в лихвените проценти по депозити и заеми. 
Финансовият регулатор на Южна Корея обеща да провери банковите лихвени проценти и бонусите на банкерите, а 
президентът Юн Сук-йол този месец разкритикува кредиторите. 
В Лондон се говори за внезапен данък върху индустрията. 
„Банките бяха много бързи да повишат лихвите си по ипотечните заеми, но лихвите по депозитите изостанаха и банковите 
маржове се задържат“, каза управителят на централната банка на Нова Зеландия Адриан Ор на пресконференция в 
Уелингтън миналата седмица. „Високите лихви по депозитите са критична част за насърчаване на спестяванията, което 
премахва инфлационния натиск от икономиката“, добавя той. 
Нарастващата разлика 
Сали Тиндъл, изследователски директор на сайта за сравнение RateCity в Сидни, казва, че разликата между най-високите 
и най-ниските проценти на по спестяванията продължава да се разширява, като клиентите трябва да бъдат бдителни, за 
да получат най-добра възвращаемост. 
 „Има много хора, които вероятно просто не знаят, че тяхната банка им изневерява по отношение на конкурентен процент 
на лихвите по спестявания“, посочва тя. „Можете да учетворите лихвата си в собствената си банка“, добавя експертът. 
Междувременно британските банки, включително Lloyds Banking Group Plc, HSBC Holdings Plc и NatWest Group Plc, бяха 
подложени на критики този месец от законодателите за това, че не са прехвърлили бързото повишаване на лихвите от 
Английската централна банка през последната година към спестовните сметки на клиентите. Лихвените проценти по 
спестовни сметки за незабавен достъп започват от около 0,55%. Основният лихвен процент на АЦБ е 4%. 
Въпреки че вложителите може да са разочаровани, инвеститорите казват, че това е типично поведение на ръководителите 
на банките по време на цикли на нарастващи лихвени проценти. 
„В продължение на хиляди години, когато лихвите се покачват, банките много бързо прехвърлят това на 
кредитополучателите, но много бавно прехвърлят тези увеличения на вложителите“, казwа Хю Дайв, главен 
инвестиционен директор в Atlas Funds Management в Сидни. 
Дайв твърди, че има малък стимул за банките да предлагат добри лихвени проценти за привличане на депозити, тъй като 
те са затрупани с пари поради спестяванията на клиентите, натрупани по време на пандемията. 
Клиентска лоялност 
И все пак, като не споделят по-високи лихвени проценти с вложителите, банките пропускат възможност да генерират 
трайни клиентски навици, което би довело до по-дългосрочна полза, според Марк Уилямс, професор по финанси в 
Бостънския университет. 
„Това би спомогнало за създаването на по-голяма лоялност на клиентите и би могло да насърчи по-голяма обща 
рентабилност, тъй като банките привличат повече клиенти чрез по-изгодни лихви“, смята той. 
За спестителите в САЩ има признаци на подобрение. Популярните сметки Marcus на Goldman Sachs Group Inc. сега 
предлагат 3,75% лихви спрямо само 0,5% преди година. Съперниците Barclays Plc и Ally Bank също се борят за клиенти, като 
в момента предлагат съответно 3,6% и 3,4%. Все пак средният лихвен процент по депозитна спестовна сметка е 0,35%. 
Изграждане на устойчивост 
Политическият импулс ще стане по-силен и банките ще бъдат изправени пред все по-голям контрол, според Джон Стори, 
ръководител на изследванията в UBS Group AG. 
„Просто мисля, че в капиталистически тип система това е несправедливо, защото банките очевидно трябваше да поемат 
спада на лихвените проценти и вие видяхте това по отношение на тяхната доходност през последните няколко години“, 
казва Стори. „Може да се каже, че бихте искали да ги видите по-печеливши, тъй като лихвите се покачват, защото това им 
дава възможност да изградят капитал, прави ги по-силни, създава тази устойчивост на баланса“, добавя той. 
 
√ Спадът на цените на пшеницата предвещава спад в глобалната инфлация на храните 
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Графика: Bloomberg 

 
Глобалните цени на пшеницата се понижават заради потока от руски доставки, сигнализирайки за по-нататъшно забавяне 
на световната инфлация на храните. 
Фючърсите на пшеницата в Чикаго се насочват към петата си поредна месечна загуба, най-дългата поредица от спадове от 
две десетилетия. Ако паднат още малко от това ниво, ще достигнат най-ниската цена от около 17 месеца, доста преди 
руската инвазия в Украйна, която изпрати цените до рекорд през миналия март. 
Вълната от руски износ от огромна реколта е една от основните причини за отстъплението. Египет купува изключително 
руска пшеница на четири поредни търга. Конкуренцията за пазарен дял оказа натиск върху цените в САЩ и Европа, а 
Европейският съюз намали перспективите си за износ. 
Фокусът се насочва към перспективите за световните реколти от пшеница тази година. Американските фермери вероятно 
ще засадят повече, отколкото очакват анализаторите, и почти цялата реколта от мека пшеница във Франция е в добро до 
много добро състояние. Търговците също следят преговорите по сделката за износ на зърно от Украйна, която предстои 
да бъде подновена през март. 
Фючърсите на царевицата се търгуват около най-ниското ниво от началото на януари. Соята, напротив, е подкрепена от 
сушата в Аржентина, а добрата реколта в САЩ това лято ще бъде от решаващо значение за спиране на по-нататъшното 
покачване на цените. 
Последната моментна снимка на глобалната инфлация на храните се очаква този петък, когато ООН ще публикува своя 
индекс на цените на храните за февруари. Измерителят може да продължи спада си от най-ниското си ниво от септември 
2021 г. 
 
√ Бездействащи, контейнеровозите чакат възстановяването на Китай 
Неизползваният капацитет на корабите е близо до най-високото ниво от началото на пандемията 
Знак за това колко се е забавила световната търговия може да се потърси само в неизползваните контейнеровози - 
неизползваният капацитет на корабите е близо до най-високото ниво от началото на пандемията. 
Но мястото, където са съсредоточени тези кораби, дава представа за залозите на индустрията за възстановяване: голям 
брой от тях са разположени близо до Китай, в очакване на подновен поток от износ, тъй като втората по големина 
икономика в света се възстановява от ограниченията срещу Covid. 
"Логично е да се намират близо до основните експортни центрове, за да са в готовност за работа", казва Саймън Хини, 
старши мениджър на отдела за изследване на контейнерите в морската консултантска компания Drewry. 
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Забавянето на потребителското търсене, обусловено от по-слабия икономически растеж и по-високата инфлация, води до 
намаляване на броя на корабите, необходими за превоз на стоки от най-големите производствени центрове в Азия до САЩ 
и Европа. 
По данни на Drewry през февруари около 4,1% от световния контейнерен флот, който може да превозва 1,067 млн. 20-
футови контейнери, е бил в престой. Това е два пъти повече от година по-рано и близо до декемврийските 1,07 млн. 
контейнерни кутии, което беше най-големият капацитет, изведен от експлоатация от август 2020 г. насам. 
Спот тарифите за контейнерни превози са спаднали до най-ниските си нива от две години и половина, което прави момента 
подходящ за изваждане на много кораби от флота за поддръжка. Графиците за чартиране са по-малко напрегнати и затова 
собствениците наваксват с ремонтите, каза Шон Лий, главен изпълнителен директор на корабостроителницата Marco Polo 
Marine Ltd. 
Но не всички спрени кораби са в сухия док. Всъщност голяма част от неизползваната флота е събрана в близост до Китай, 
според данни на Bloomberg за корабоплаването. Други струпвания могат да бъдат открити в Индонезия, Малайзия и 
Сингапур. 
 

 
 
Собствениците позиционират празните си кораби близо до местата, където очакват търсенето да се възстанови най-бързо, 
каза Франк Андерсен, ръководител на азиатския отдел на доставчика на морски данни Shipfix. Освен това е по-евтино да 
се паркира кораб в Китай вместо в Сингапур, където пристанищните такси са по-високи. 
Не е сигурно колко време ще отнеме на световната търговия да се възстанови, дори и когато оптимизмът за бързо 
икономическо възстановяване в Китай, най-големият износител в света, нараства. Износът на страната няма да започне да 
се разраства, докато не се възстанови търсенето в Европа и САЩ, които продължават да са обременени от упорита 
инфлация. 
Последният път, когато имаше толкова много кораби на празен ход, беше през първата половина на 2020 г., когато Covid-
19 обхвана целия свят и спря корабоплаването. Но ситуацията бързо се промени, тъй като потребителите, останали у дома, 
се насочиха към електронната търговия, което даде началото на борба за всички видове кораби за превоз на контейнери. 
"Има очаквания, че предстои потенциално възстановяване", каза Андерсен. "Може би тези кораби бавно ще се 
активизират, макар че това може да отнеме още няколко месеца." 
 
√ Рециклиращите фирми за батерии за електромобили няма какво да рециклират 
Инвестициите в технологиите и капацитета за рециклиране на батерии не са пълна загуба, но ще са необходими 
батерии - и рециклиращите предприятия трябва да започнат да планират как да се сдобият с тях 
Бумът в рециклирането на батерии започва да прилича на балон. Това е предизвикателство за американските 
производители на електромобили, които се нуждаят от суровини за захранване на устойчив транспорт в бъдеще. 
Батерия за електрически превозни средства, произведена от метали, добити в Конго, Индонезия и други развиващи се 
пазари, просто не изглежда достатъчно екологично отговорна за много американски политици и потребители. Те биха 
предпочели батериите им да се произвеждат от местни, рециклирани ресурси и както частните инвеститори, така и 
администрацията на Байдън се стремят това да се случи. Миналата седмица Министерството на енергетиката отпусна заем 
в размер на 2 млрд. долара на Redwood Materials Inc., един от най-големите производители на рециклирани батерии в 
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Северна Америка. Целта е да разшири дейността си, така че да може да произвежда компоненти за батерии за повече от 
1 милион електромобила годишно. 
Това е похвална инициатива, но има проблем. Няма достатъчно употребявани батерии за електрически превозни средства, 
за да се задоволи дори 10 % от търсенето на суровини за американските електромобили. Междувременно САЩ вече 
разполагат с повече капацитет за рециклиране на батерии, отколкото с налични батерии за рециклиране. Планират се и се 
изграждат още повече публични и частни инициативи за рециклиране на батерии. 
Много от тези инвестиции са обречени на провал. Тези няколко, които успеят, ще го направят само чрез диверсификация 
от рециклирането, поне временно. 
Устойчивите характеристики на електромобилите съдържат парадокс. Бързото развитие на електрифицирания транспорт 
несъмнено ще забави изменението на климата и ще намали замърсяването на въздуха. Но суровините, необходими за 
производството на батерии за електромобили, често се добиват и преработват на места, където опазването на околната 
среда и безопасността на хората не са приоритет. Например индонезийските предприятия за преработка на никел, които 
захранват най-големия производител на батерии за електромобили в света - Китай, замърсяват някога процъфтяващи 
рибни стопанства. 
За създателите на политики в САЩ проблемите, свързани с околната среда, се усложняват от опасенията за прекомерна 
зависимост от чуждестранното производство. През първите 11 месеца на 2022 г. китайските производители на 
акумулатори са имали 60,5% дял на световния пазар. Американските производители на батерии не са в топ 10 на световния 
пазар и всички те разчитат на китайските вериги за доставки на материали и компоненти. 
На теория развитието на американска верига за доставки на батерии, която разчита на батерии, рециклирани в САЩ, е 
устойчиво решение и на двата проблема. Но това е решение, което изисква достатъчно батерии, за да се поддържа такава 
верига за доставки. 
Предвиждането на това колко батерии ще бъдат налични за рециклиране в бъдеще зависи от редица фактори, но най-
важният е този, който често се пренебрегва: производственият скрап. Понастоящем дефектните батерии, които отиват 
директно от производството в купчината скрап, съставляват около три четвърти от батериите, рециклирани в 
американските и световните заводи за батерии. Но с усъвършенстването на производствената технология обемът на 
бракуваните батерии ще намалява. 
Междувременно излезлите от употреба батерии няма да изпреварят производствения скрап преди 2035 година, най-рано. 
Например, през 2019 г. Tesla продаде 158 925 броя Model 3 в САЩ, което го направи най-продаваният електромобил в САЩ 
през тази година. Кога тези батерии ще станат достъпни за рециклиране? През същата година Илон Мъск написа в Twitter, 
че батерийните модули за Tesla Model 3 трябва да издържат 300 000 до 500 000 мили. Мъск е известен с това, че е склонен 
да преувеличава, но дори и да е наполовина прав, рециклиращите фирми може да чакат десетилетие или повече, за да се 
сдобият с тези батерии. 
И този малък брой батерии вероятно ще бъде значително намален от развитието на процъфтяващия пазар на употребявани 
батерии. През четвъртото тримесечие на 2022 г. стойността на използваните батерии за електрически превозни средства е 
от 12 до 16 пъти по-висока от стойността на суровините, които могат да бъдат извлечени от тях, според консултантската 
компания Circular Energy Storage, която се фокусира върху пазара на излезли от употреба литиево-йонни батерии. 
Изчисляването на стойността се влияе от все по-високите цени на автомобилите, както и от опасенията за устойчивост. В 
края на краищата, един 8-годишен електромобил с батерия с капацитет 60% може да не измине толкова път, колкото нов 
без презареждане, но струва по-малко. А когато най-накрая умре, употребяваната батерия е по-евтин вариант за замяна, 
отколкото закупуването на нова батерия или автомобил. 
Миналата година Goldman Sachs прогнозира, че през 2030 г. само 7% от висококачествения никел, който се влага в 
батериите, ще идва от рециклирани източници. Circular Energy Solutions прогнозира, че до 2030 г. рециклиращите 
предприятия за батерии в Северна Америка ще имат 183% свръхкапацитет, ако всички обявени планове бъдат изпълнени. 
"Ако изграждате самостоятелен бизнес за рециклиране на батерии, този бизнес сега е подложен на натиск", заяви през 
август пред Bloomberg глобалният ръководител на отдела за рециклиране в стоковия гигант Glencore PLC. 
Компаниите за рециклиране ще трябва да се справят със сушата при батериите, която вероятно ще продължи най-рано до 
началото на 2030 г. Един от разпространените в Китай варианти е рециклиращите компании да се превърнат в 
производители на компоненти за батерии, които разчитат както на нови, така и на рециклирани суровини.  
Въпреки че това не е историята на устойчивостта, която повечето рециклиращи компании искат да разкажат, това е 
практично решение, което може да бъде решаваща стъпка в развитието на северноамериканската верига за доставки на 
батерии. Това е и подходът, възприет от Redwood Materials, получател на ангажимент за заем от 2 млрд. долара от 
Министерството на енергетиката, тъй като чака "все по-голямо количество рециклирано съдържание". 
Инвестициите в технологиите и капацитета за рециклиране на батерии не са пълна загуба. С времето те ще допринесат за 
по-устойчива и ефективна верига за доставки на батерии за електромобили в САЩ. Но постигането на тази цел ще изисква 
нещо повече от фабрики и прессъобщения. Ще са необходими батерии - и рециклиращите предприятия трябва да започнат 
да планират как да се сдобият с тях. 
 
√ Докато Западът се фокусира върху Китай, Русия напредва в Африка 
Според някои анализатори влиянето на Москва на континента е достигнало своя пик 
В православната катедрала „Свети Андре“ в Банги, столицата на Централноафриканската република (ЦАР), Реджис Сен 
Клер Воемава, монсеньор, смени лоялността си от Константинополската патриаршия към тази на Москва. 
Русия финансира реставрацията на стенописи и нова фасада на порутената му катедрала и плаща на Воемава да прекара 
три месеца в Москва миналата година. Кремъл дарява 6000 долара за изграждане на училищна класна стая, където 60 
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деца, всички сираци от гражданската война в страната, получават основни уроци по руски език. Няколко малки деца сега 
стоят пред черна дъска и повтарят „до свидания, папа; до свидания, маман”, а други пишат “спасива” на своите дъски. 
Руското влияние в катедралата е повече от просто упражнение за културен обхват: това е само част от по-широката картина 
на нарастващото влияние, което Москва упражнява сега върху политическия и икономическия живот на ЦАР, една от най-
бедните държави в света, пише Financial Times. 
Тази връзка е най-яркият пример за това колко ефективна е Москва в някои части на Африка със стратегия, която смесва 
пропаганда, продажба на оръжие, миннодобивна дейност и наемни групировки. 
Присъствието на Русия в страната включва около 1500 маскирани паравоенни от групировката „Вагнер“, операции със 
злато и диаманти и дори малка дестилерия, произвеждаща малки бутилки водка Wa Na Wa, на чието лого има носорог и 
надпис: „Произведено в Централноафриканска република с руска технология“. 
В Европа инвазията на Владимир Путин в Украйна вече се разглежда като унизителна и скъпа катастрофа за руската 
държава. Войната разкри слабостите на руската армия, като десетки хиляди нейни войници изгубиха живота си в нея. В 
същото време санкциите откъснаха икономиката на Русия от много международни пазари и технологии. 
Но в Африка Русия навлиза драматично. Дори в годината, в която руските войници нахлуха в Украйна, Москва постигна 
нови успехи на континента. 
Подпомогната от нестабилната смесица от джихадистки терор, антифренски настроения и държавни преврати, Москва 
успя да се противопостави на западното влияние и да установи това, което един старши съветник на президента на 
Франция Еманюел Макрон нарича „втори фронт“ в Африка. „Става въпрос за отслабване на Европа и отваряне на фронт, 
където Европа и Франция се възприемат като крехки“, казва той. 
Самуел Рамани, сътрудник в мозъчния тръст Rusi и автор на нова книга за Русия в Африка, казва, че Москва се е 
съсредоточила върху група държави по ивица, минаваща от Мали до Судан. „Те смятат, че могат да изградят „пояс на 
преврат“, който да им даде влияние и да изтласка Запада“, изтъква Рамани. 
В това, което Рамани характеризира като кулминацията на дълга игра, датираща от съветската епоха – но която се ускори, 
след като Путин си върна на президентския пост през 2012 г. – той казва, че Москва е използвала „сенчеста армия от 
инструменти за прожектиране на власт“, за да извърши „ хибридни интервенции”. 
Най-зашеметяващият успех на Русия е постигнат в Мали, където полковник Асими Гоита, лидер на военната хунта, следва 
примера на ЦАР. Той също е наел наемници от „Вагнер“ да се бият с бунтовници, в случая на Мали, свързани с „Ал Кайда“ 
и „Ислямска държава“. Посланикът на Франция беше изгонен през 2021 г. Френските войски, които се намесиха през 2013 
г. по покана на Бамако, за да се бият срещу ислямистите, заплашващи да превземат страната, се изтеглиха в съседен Нигер 
през август. 
„Три държави вече бяха извадени от влиянието на Франция – ЦАР, Мали и Буркина Фасо“, става ясно от публикация в 
Colonelcassad, проруски канал в Telegram. „Макрон на практика ръководи разпадането на френската неоколониална 
империя в Северозападна Африка . . . Нигер и неговите уранови мини са следващите“. 
Докато доминото продължава да пада, високопоставен френски служител, който помага за формирането на стратегията 
на Франция за Африка, не оспорва успеха на Русия. „Мали, ЦАР и Буркина се провалиха в опита си да се изправят пред 
предизвикателството на тероризма“, казва той, говорейки при условие на анонимност. „Тогава „Вагнер“ пристигна“, 
добавя служителят. 
Западът е хванат неподготвен 
Успехът на Русия в Африка заслепи Запада, който беше по-фокусиран върху настъпленията, направени от Китай. Съвсем 
наскоро през 2021 г. Тибор Наги, бивш помощник-държавен секретар на САЩ по африканските въпроси, заяви на Рамани, 
че Вашингтон „гледа на Китай като на немския дог, а на Русия като на малкото чихуахуа“ на континента. 
И все пак, въпреки че търговията между Русия и Африка достига едва 15,6 млрд. долара през 2021 г., според данни на 
Международния валутен фонд (МВФ) – скромна сума в сравнение с 254-те милиарда долара между Китай и Африка през 
същата година - Москва упражнява огромно влияние. 
Стратегията на Русия беше подкрепена от по-широката пропагандна програма на Путин да представя своята страна като 
опора срещу авантюризма на Запада в страни като Ирак и Либия. Подкрепеното от Запада сваляне на Муамар Кадафи през 
2011 г. отприщи поток от оръжия и бойци, които дестабилизират Сахел и до днес. 
„Антиколониалното“ послание на Путин, изразено в реч през септември, за да отпразнува анексирането на украинска 
територия, превзета от руските войски, отекна в страни, където подозрението към бившите колониални сили е дълбоко и 
носталгията по Съветския съюз все още е жива. През март 25 африкански страни отхвърлиха или се въздържаха от 
гласуване в резолюция на ООН, за да осъдят нахлуването на Русия в Украйна. 
Но все пак не всичко върви гладко за Русия на този континент. В Мозамбик, където връзките с Москва от съветската епоха 
са толкова дълбоки, че на националния флаг е изобразен автомат „Калашников“, „Вагнер“ напусна страната през 2021 г., 
след като петима от нейните паравойници бяха убити от ислямистки бойци при неуспешна операция. „Влязоха всички 
облечени като „робокопи“, с GoPro камери и всякакъв вид модерно оборудване“, споделя висш служител на отбраната на 
Мозамбик 
В Южна Африка Русия все още има тесни връзки с управляващия Африкански национален конгрес (ANC), който отказа да 
осъди нахлуването на Москва в Украйна. Младежката лига на ANC изпрати наблюдатели на руския фалшив референдум в 
четири украински провинции през септември - упражнение, което организацията описа като „красив, прекрасен процес“. 
Все пак опитите на Москва да сключи ядрена сделка за 70 млрд. долара се сблъскаха с съдилищата на Южна Африка, като 
в крайна сметка инициативата беше преустановена, когато Джейкъб Зума – който е обучаван в Съветския съюз и който 
наскоро нарече Путин „човек на мира“ – беше принуден да напусне президентския пост през 2018 г. . 
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Съвсем наскоро усилията на Русия да спечели приятели чрез „дипломация на ваксините“ се провалиха, когато обещаните 
дози не се материализираха и африкански служители се оплакаха, че ваксината „Спутник“ срещу Covid-19 е по-скъпа от 
западните ѝ аналози. Все пак Русия бележи повече успехи, отколкото неуспехи. Нахлуването ѝ в ЦАР, виртуална „държава-
клиент“ на Москва, според френски официални лица, разкрива предпочитания ѝ начин на действие. 
Моделът в ЦАР 
Политическото и икономическо състояние на ЦАР е толкова крехко, че бунтовнически групи контролират части от страната. 
Нейният президент, Фаустин Архандж Туадера, дължи оцеляването си на наемниците от „Вагнер“, които помогнаха за 
потушаването на опита за свалянето му от власт преди изборите през 2020 г. Днес те осигуряват един от кръговете на 
личната му сигурност. „Не само че те са негова близка защита, той им е заложник“, споделя западен дипломат от Банги. 
Русия за първи път видя шанс да увеличи влиянието си в ЦАР през 2017 г., след като предложената от Франция сделка за 
доставка на автомати AK-47на изпадналото в немилост правителство на ЦАР се провали, след като самата Москва се 
противопостави на трансфера. Президентът Туадера, който се срещна с руския външен министър Сергей Лавров в Москва, 
вместо това се обърна към Русия за осигуряване на оръжия и военни инструктори. „Срещу оръжия на стойност няколко 
милиона долара те по същество се сдобиха с правителство“, изтъква Фам, бивш пратеник на САЩ, който казва, че 
нежеланието на Запада да се занимава с неблагоприятни администрации е предоставило на Русия възможност да засили 
присъствието си в региона. 
Според Фам Западът повтори грешката в Мали, когато Държавният департамент на САЩ наложи вето върху продажбата 
на транспортен самолет Airbus, оборудван с транспондер, произведен в САЩ. Външният министър на Мали отлетя за 
Москва, за да търси алтернатива. „Те му показаха самолети и допълнителни услуги и така „Вагнер“ влезе“, посочва още 
Фам. 
В ЦАР Русия бързо създаде команден център и тренировъчна база на около 80 км от Банги. Оттогава се преписва на 
наемниците от „Вагнер“ и други руски частни военни компании, плюс руандийски войници, възстановяването на 
определен вътрешнополитически ред. „Откакто са дошли тук, цари спокойствие“, споделя Готие Кумботи, ръководител на 
наскоро открития Руски културен център в Банги. 
Присъствието на Русия далеч надхвърля военната сфера. По време на неотдавнашно репортажно пътуване до столицата 
Банги, FT видя доказателства и за културна и търговска мощ. 
Туадера въведе руския като задължителен език в университетите, наред със санго и френския. През май ЦАР стана едва 
втората страна след Ел Салвадор, която направи биткойн официална валута, ход - в страна със само 10 процента покритие 
на интернет - който анализаторите подозират, че осигурява начин за заобикаляне на финансовите санкции срещу Русия. 
Москва също оформя определен политическия пейзаж. Дипломати съобщават за силно присъствие на „Вагнер“, в 
униформи и цивилни дрехи, в правителствените министерства. 
Даниел Дарлан, бивш ръководител на Конституционния съд, беше отстранена в края на октомври, след като блокира опита 
за промяна на конституцията, така че Туадера да може да се кандидатира за трети мандат. През март тя беше посетена от 
двама руски дипломати, които я призоваха да подкрепи поправката, припомнят западни дипломати. 
Сега охранявана от войници на ООН заради смъртни заплахи, Дарлан посочва, че почти не се съмнява, че Москва стои зад 
нейното уволнение, тъй като руснаците правят Туадера „по-диктаторски настроен всеки ден“. „Руснаците са навсякъде, в 
институции, министерства, гражданско общество, медии – навсякъде“, посочва един офицер от разузнаването в Банги. В 
ЦАР, както и другаде в Африка, Русия може да прави нещата евтино, но извлича изгода. „Вагнер“ не работи безплатно“, 
казва Роланд Маршал, академик в Sciences Po. 
Освен добре документирания период на събиране на митнически приходи на границата с Камерун, Министерството на 
финансите на САЩ казва, че руската групировка контролира „многобройни“ златни и диамантени мини в ЦАР и дори е 
отказала достъп на правителствени служители, които се опитват да инспектират обектите. 
Група от експерти на ООН през 2021 г. стигна до заключението, че 95 процента от златото, добито в ЦАР, е изнесено 
незаконно. Анализатори, западни дипломати и служители по сигурността изтъкват, че част от този ресурс е отнесено чрез 
самолети в съседен Судан, където Хемети, военният лидер с тесни руски връзки, е силно ангажиран в миннодобивния 
сектор. 
„За руснаците тази страна е Ел Дорадо“, споделя старши офицер от отбраната, имайки предвид картбланша на Русия да 
експлоатира ресурсите на ЦАР. „Няма държава. Няма граници. Няма контрол“, категоричен е той. 
Свидетели казват, че руските наемници са сред тези, които са атакували занаятчийски мини в бунтовнически райони по 
границата с Чад и Судан, за да унищожат конкурентите. През март десетки хора са били убити, когато рускоезични войници 
и бивши бунтовници от ЦАР, вербувани от „Вагнер“, са разположили въоръжени превозни средства и атакуващ хеликоптер, 
споделят очевидци. 
Един човек, който е избягал от мястото на инцидента, казва: „Руснаците ни следяха цели три дни, докато стигнахме до 
Судан . . . Видяхме убити хора и тела, захвърлени встрани на пътя“. 
Успехът на Русия в изтласкването на западните съперници и проникването ѝ в правителствата повдига въпроса колко по-
нататъшен напредък може да постигне Москва на континента. През август Гилбърт Кабанда, министър на отбраната на 
Демократична република Конго (ДРК), огромна по територия и богата на минерали страна, жизненоважна за веригата на 
доставки на литиево-йонни батерии, съобщи за „плодотворни“ дискусии с руския си колега относно възможно военно 
сътрудничество във войната с бунтовниците в изток. 
През октомври президентът Феликс Чисекеди изключи всякаква възможност неговото правителство да разчита на 
наемници от „Вагнер“, за да се включат в битките. Но оттогава в региона са забелязани предполагаеми руски военни. 
Доклад на западното разузнаване, видян от FT, заключава, че първата фаза на „процедурата за внедряване на „Вагнер“ 
може да е започнала заедно с инвестициите в минното дело. 
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Все пак победите на Русия на континента може би вече са достигнали най-високата си точка. Анализаторите казват, че 
руската тактика работи най-добре в държави с много слаби институции: в Мали, където държавата е малко по-стабилна, 
„Вагнер“ не е успяла да убеди властите да предадат злато и други миннодобивни концесии, казват те. Дори в ЦАР миналия 
месец бунтовниците са убили няколко наемници на „Вагнер“ по време на престрелки близо до границата със Судан. 
За разлика от преди няколко години, когато стратегията в Африка започваше да се развива, руската активност има малък 
шанс да остане незабелязана. Миналия месец САЩ определиха „Вагнер“ като „транснационална престъпна организация“. 
Обиколката на Лавров в четири африкански държави през юли миналата година беше бързо последвана от вълна от 
посещения на висши американски служители, включително от Антъни Блинкен, държавен секретар на САЩ, и Джанет 
Йелън, министър на финансите, които прекараха 10 дни на континента този януари. И двамата изразиха послания, които 
се стремят директно да противодействат на руската пропаганда. Американската офанзива ще продължи с посещения на 
континента от вицепрезидента Камала Харис и държавния глава Джо Байдън по-късно тази година. 
Няколко дни след обиколката на Лавров Макрон изнесе реч в Бенин, в която насочи вниманието към действията на Русия. 
По думите му Русия действа като „една от последните имперски колониални сили“. 
Западният дипломатически отговор, казва Рамани, е ясен знак за „разрушаването на стелт предимството на Русия“. 
 
3e-news.net 
 
√ С европейски средства ще се подобри инфраструктурата за риболовната дейност у нас 
България има традиции в риболова, но и хората трябва да търсят повече родни продукти 
"България има традиции в производството на различни храни, а историята показва, че рибните продукти са присъствали в 
диетите на българите много отдавна – риби, раци, миди", заяви Георги Събев, заместник-министър на земеделието. Той 
цитира официална статистика, според която България е една от държавите, които консумират най-малко риба – 6,7 кг на 
глава от населението. Според него статистиката не отразява действителността, тъй като има много любителски риболов, 
който не е обхванат от тази статистика. "Всяка година има над 100 000 риболовни билета за любители. Не сме наистина 
съвсем на дъното, напротив, имаме традиции", посочи зам.-министърът, цитиран от БТА. Той присъства на кръгла маса, 
чиято тема бе "Качеството и безопасността на рибните продукти в България", организирана от Сдружение "За достъпна и 
качествена храна". 
За рибните продукти се говори все по-малко, дали защото не влизат в стандартната потребителска кошница или защото се 
сещаме за тях само на Никулден. Но искаме да напомним, че въпреки скока на цените на храните, тези продукти са 
достъпни и качествени, каза Андрей Велчев, председател на сдружението. 
Според Събев в идните години се очаква да има свръхтърсене на рибни продукти, тъй като те могат да бъдат добър 
заместител на други източници на протеини. 
Аграрният заместник-министър заяви, че България има добра инфраструктура в това отношение. Той посочи, че има 
инструменти в новата програма "Морско дело, рибарство и аквакултури" 2021-2027, които ще помогнат на повече 
оператори да модернизират производствата си. 
Според зам.-министър Събев е необходима промяна в поведението на потребителя – българският потребител не търси 
българска продукция. Той смята, че е необходимо да се увеличи видимостта на българските аквакултури, най-вече в летния 
сезон по Черноморието. "Още миналата година направих предложение за означение на български черноморски улов, но 
най-сигурно е, когато бизнесът въвежда определен стандарт", каза Събев. 
"Мисля, че беше крайно време да се покажем на по-широката общественост, че съществуваме като сектор, част от 
икономиката. Най-важният момент в работата е да добием, преработим, съхраним, опаковаме и експедираме за 
европейския и световен пазар качествени и безопасни храни. Факт е, че продаваме на изключително екзотични дестинации 
и то количества, които представляват много голям процент от нашата преработвателна индустрия", сподели Йордан 
Господинов, председател на Асоциацията на производителите на рибни продукти "БГ фиш". По думите му, рибата, която 
се изнася, и тази, която остава на нашия пазар, е една и съща. 
Той подчерта, че в тяхната асоциация има и фермери, и цитира официална статистика, според която членове са около 35 
процента от развъждането на риби и миди, 27 фабрики, които преработват и продават малко над 70 процента от 
продукцията в България, и 53 риболовни съда, от които 23 са лодки, улавящи 61 процента от рибата. 
"Нашите наблюдения и изследвания са, че в България вече се консумират 10 кг риба на глава от населението, но това 
официална статистика не може да го докаже по ред причини, защото методиката за събиране на данни е различна", обясни 
Господинов. По думите му внасяме около 50 000 тона риба и други водни организми, ловим около 15 000 тона от Черно 
море и Дунав, развъждаме около 15 000 тона аквакултури. Това прави около 80 000 тона, а официално изнасяме 10 000 
тона преработени продукти. "Остават 70 000 тона, разделени на 7 милиона души население, се получава около 10 кг на 
човек", заключи той, като припомни, че това е според изследване на "БГ фиш". 
Господинов каза, че след 1989 г. контролът на храните тотално се е променил. "Преди да влезем в ЕС, 7 предприятия бяха 
получили одобрението да продават в цял свят, включително и в Европа. А сега нещата се засилиха, защото част от 
предприятията в Северна Африка закриха, да кажем, преработката на скариди и в България се преработват скариди, които 
пристигат от азиатския пазар, съответно с добавена стойност, в потребителски опаковки, заминават за Европа", допълни 
той. 
По думите му, освен със скариди, сме там и със сьомга на същия принцип. Продаваме и рапани на азиатските пазари, на 
Иберийския полуостров и Апенините – миди, цаца на Румъния и т.н. 
Господинов обясни още, че в България видовете са малко и затова внасяме 200 вида риба и рибни продукти, като голяма 
част от тях добавяме стойност и ги изнасяме на тези, които ги произвеждат. 
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"Голяма част от малките фирми не продават на вътрешния пазар по редица причини", каза председателят на "БГ фиш". 
Сред причините той посочи, че има по-елитни пазари, по-скъпо платени, по-лесни контакти. 
Господинов припомни, че произвеждат 10 вида от Черно море, които имат стопанско значение, има интересни 
сладководни водоеми, както и опит в производството на скариди и стриди. Той призова земеделския министъра за повече 
субсидии за сектор "Рибарство". 
Заместник изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Галя Викьова увери 
присъстващите, че агенцията осъществява контрол на всяка стъпка от добив до съхранение на риба и рибни продукти. Тя 
апелира потребителите да сготвят рибата в най-кратък период, след като я вземат, тъй като тя е чувствителна храна. 
Според Господинов това е най-контролираният сектор, като веригата е под самоконтрол и официален контрол. Той 
подчерта още, че в нашите географски ширини няма заболяване по рибата, което може да зарази хората. 
По думите на Борислав Чавдарков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), 
борбата с бракониерството нито е лесна, нито е напълно осъществима, но той все пак изрази мнение, че на този етап се 
справят успешно. 
 
√ "Булатом" и 3eNews представят социологическо проучване за нагласите на обществото за развитие на ядрената 
енергетика 
Представително проучване за нагласите на българското общество за развитието на ядрената енергетика у нас ще бъде 
представено днес в Представителството на Европейския съюз у нас. Събитието ще започне от 10:00 ч, а представители на 
агенция „Тренд“ ще представят нагласите сред обществото ни за бъдещето на ядрената енергетика у нас. Събитието се 
организира от Българския атомен форум "Булатом" и интернет порталът 3eNews като се очаква експерти, специалисти и 
служители от министерство на енергетиката да обсъдят вариантите за изграждане на нови ядрени мощности у нас. 
Проучването е национално представително и изследва нивото на познание и заинтересованост относно ядрената 
енергетика, както и отношението към възможните сценарии за осигуряване на енергийна независимост в страната.  
 
√ Спекулация е, че служебното правителство ще решава да даде оборудването за АЕЦ "Белене" на Украйна 
Във връзка с появилите се спекулации, че “България дава на Украйна оборудването на АЕЦ “Белене”, министърът на 
енергетиката Росен Христов категорично заявява, че служебното правителство няма да взема никакви подобни решения. 
По думите му има само проявен интерес от украинска страна, съобщиха от пресцентъра на Министерство на енергетиката. 
Такъв тип решения могат да се взимат само и единствено от парламента. 
“Смятам, че е важно да има прозрачност за разговорите от двустранните срещи, особено когато касаят важни стратегически 
проекти. В предложената визия за развитие на електроенергийния сектор служебното правителство предвижда 
изграждането на 4 нови ядрени мощности - 2 реактора на площадката на АЕЦ “Белене” и 2 в АЕЦ “Козлодуй”, заявява 
министър Христов. Той припомня и, че миналия месец депутатите задължиха правителството да изгради нова мощност с 
американския реактор AP-1000 на площадката в централата в Козлодуй. 
 
√ Очаква се КЕВР да определи цената на природния газ за "Булгаргаз" за месец март 
Комисията за енергийно и водно регулиране в рамките на заседание, което ще се проведе следобед ще вземе решение за 
цената на природния газ продаван от „Булгаргаз“ през месец март. 
Предварителното предложение на обществения доставчик е за цена от 119,33 лв. за MWh. 
По време на откритото заседание на КЕВР, което се състоя по-рано през февруари обаче представителите на дружеството 
изразиха увереност, че ако тенденцията за индекса TTF се запази в посока понижение, цената на газа ще е с 10 % по-ниска 
от предложената. 
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов от своя страна изчисли, че при това 
положение цената на синьото гориво, доставян от "Булгаргаз" за клиентите на дружеството ще е под 110 лв. за MWh без 
акциз, такси и ДДС.  
 
√ „Булгартрансгаз“ ЕАД продължава да се развива, така че да се гарантират доставки от различни източници по всеки 
възможен маршрут 
„Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД продължава да търси възможности за развитие на 
газопреносната мрежа, гарантирайки възможността за доставки от различни източници и по всеки възможен маршрут“. 
Това каза председателят на управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД Дарина Колева в рамките на енергийна 
конференция, организирана от в. "Капитал". 
През последните години българският газопреносен оператор направи важни инвестиции в модернизацията и 
разширението на газопреносната система, реверсиране на съществуващите връзки и увеличение на техния капацитет. Тези 
инвестиции допринесоха за подобряването на енергийната сигурност на България и страните от Югоизточна Европа. 
В края на 2022 г. бяха подписани договори с оператора на македонската газопреносна система „Га-Ма“ и с молдовския 
държавен газов доставчик „Енергоком“ С.А., благодарение на които чрез мрежата на Булгартрансгаз се осигури 
възможност за диверсификация на газовите доставки за двете държави. 
В рамките на дискусията Дарина Колева акцентира върху основните проекти, по които „Булгартрансгаз“ ЕАД работи в 
момента. 
В ход e разширението на подземното газово хранилище Чирен, което се реализира с частично безвъзмездно финансиране 
по Механизма за свързване на Европа. С проекта ще се постигне удвояване на капацитета на съоръжението 1 млрд. м3 
капацитет за съхранение и 8-10 млн. м3 дневно за нагнетяване и добив. 



23 

 

В началото на месец февруари стартира строителството на интерконектора със Сърбия с капацитет 1,8 млрд. м3/г., с 
възможност и за реверсивен поток. Този проект също се съфинансира по Механизма за свързване на Европа. 
Планира се LNG терминалът в Алексaндруполис, в който Булгартрансгаз е съакционер с 20%, да бъде въведен в 
експлоатация от началото на 2024 г. Основни доставчици на LNG до терминала се очаква да бъдат компании от САЩ, Египет, 
Катар и други. 
Повишените капацитети за съхранение, добив и нагнетяване на газ, наред с високото ниво на междусистемна свързаност, 
са от ключово значение за успешното навлизане на пазарите в региона на алтернативни източници на природен газ, 
включително и втечнен природен газ. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 1 март се понижава с 0.69% 
 

 
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 1 март 2023 г. е 101.87 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 1 150 MWh. 
Стойността се понижава с 0.69% спрямо отчетените 102.58 лв. за MWh с ден за доставка 28 февруари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 22 300 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 28 февруари е 1 325 MWh при постигната цена от 104.81 лв. 
за MWh. 
Стойността се повишава с 2.72 % в сравнение с регистрираната цена от 102.38 лв. за MWh на 27 февруари и изтъргуван 
обем от 5 800 MWh. 
Референтната цена е 101.87 лв. за MWh. 
 
√ Слаб ръст от 0.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 300.38 лв. за MWh с ден за доставка 1 март 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 300.38 лв. за MWh с ден за доставка 1 март 2023 г. и обем от 76 980.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е слабо 
повишение от 0.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 313.99 лв. за MWh, при количество от 38 814.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 166.50 MWh) е на цена от 286.77 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 264.76 лв. за MWh и количество от 3178.7 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 19 часа – 364.02 лв. за 
MWh при количество от 2976.8 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 275.01 лв. за MWh при обем от 3119.6 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 298.02 лв. за MWh ( 152.38 евро за MWh) за 28 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 1 март нараства до 300.38 лв. за MWh ( повишение с 0.8 %) по данни на БНЕБ или 153.58 
евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 28 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 206.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 309.34 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: 

https://ibex.bg/
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Име                     MW 
АЕЦ     40,71%    2166.13 
Кондензационни ТЕЦ   44,25%    2354.5 
Топлофикационни ТЕЦ   6,69%    355.72 
Заводски ТЕЦ    2,09%    111.15 
ВЕЦ     0,18%    9.82 
Малки ВЕЦ    1,96%    104.18 
ВяЕЦ     2,46%    131.05 
ФЕЦ     1,34%    71.23 
Био ЕЦ      0,33%     17.31 
Товар на РБ         5052.76 
Интензитетът на СО2 е 516g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо покачване на цените по европейските електроенергийни борси в началото на март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 153,58 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 155,03 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 153,58 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 1 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 160,54 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
146,62 евро/мвтч. Най-високата цена от 186,12 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
127,97 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 1 март ще бъде 155,03 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 131,12 гвтч. Максималната цена ще бъде 186,13 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 1 ч и тя ще бъде 135,37 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 1 март е 153,42 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 160,50 евро/мвтч. Най-високата цена от 186,12 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и 
тя ще бъде 127,15 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 80 205,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 март на Словашката енергийна борса е 152,57 евро/мвтч. Най-високата цена от 
186,47 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 126,40 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 147,95 евро/мвтч. Най-високата цена от 186,03 
евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 124,95 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 март е 151,90 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
160,81 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 68 070,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 186,03 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 118,01 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 142,97 евро/мвтч на 1 март. Пиковата цена ще бъде 143,13 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 590 130,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и в 9 ч и 
тя ще достигне 186,03 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 114,12 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 1 март ще се продава за 167,98 евро/мвтч 
за базова енергия. 
 
√ Фондови борси в Западна Европа затвориха предимно със загуби след сигналите за ускоряване на инфлацията в 
еврозоната 
С най-голям дневен спад затвори британският индекс FTSE 100, а с най-висок ръст завърши испанският IBEX 35 
По време на последната за февруари търговия с акции борсовите индекси на страните от Западна Европа се понижиха след 
публикуването на предварителните данни, показващи ускоряване на инфлацията в Испания и Франция. Следобед, обаче, 
настъпи обрат и повечето борси се озоваха в зелената зона, където и затвориха търговията за деня, но около час преди да 
затворят повечето пазари се озоваха в червената зона. Пазарните участници бяха фокусирани и върху нови данни, лихвени 
проценти и някои по-конкретни корпоративни новини. Оказва се, че в крайна сметка сигналите за ускоряване на 
инфлацията в еврозоната притесни инвеститорите. 
Статистиката 
Инфлацията във Франция и Испания се е ускорила през февруари, което e довело до повишаване на разходите по заеми, 
емитирани от европейските правителства заради опасенията сред инвеститорите за това, колко скоро Европейската 
централна банка (ЕЦБ) ще прекрати серията от повишения на лихвените проценти, съобщи в. "Файненшъл таймс". 
Френските потребителски цени са се повишили със 7,2 на сто през февруари спрямо същия месец година по-рано, тласнати 
нагоре от инфлацията на хранителните стоки и услугите. Така френските цени отбелязват най-високия си темп на растеж, 
откакто страната въведе еврото през 1999 година. 
Потребителските цени в Испания през февруари са нараснали с 6,1 на сто, докато през януари, когато правителството 
намали данъците върху храните, наддадоха с 5,9 на сто. Експертите прогнозираха испанската инфлация през февруари да 
спадне до 5,5 на сто. 
Междувременно БВП на Франция за четвъртото тримесечие е нараснал с 0.1% спрямо предходните три месеца, показват 
окончателните данни на статистическата служба на страната Insee. Окончателните данни съвпаднаха с предварителната 
оценка и с прогнозата на анализаторите. 
Пазарите 
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До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.39%, а с най-голям спад беше 
британският борсов индекс FTSE 100 (-0.47%), следван от италианския FTSE MIB (-0.35%), френския CAC 40 (-0.33%), 
германския DAX (-0.29%) и само испанският IBEX 35 се повишава (+0.29%). Низходящият тренд се запази и в края на сесията, 
като печелившите измерители станаха два. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори британският индекс FTSE 100, а с най-висок ръст завърши 
испанският IBEX 35. 
Във вторник секторният индекс на акциите на здравеопазването загуби 2.5% и излезе начело на губещите индикатори, 
сред печелившите сектори най-добре се представи измерителят на акциите на банките, който се повиши с 1.7%. 
Търговията 
Германската химическа и фармацевтична група Bayer AG, отчете 8% увеличение на приходите през четвъртото тримесечие 
на 2022 г., водено от силните резултати от селскостопанския й бизнес, но цифрата е под очакванията на анализаторите. В 
същото време нетната печалба на групата е спаднала почти наполовина. В резултат цената на акциите на борсата във 
Франкфурт се понижи с 3.91%. 
Според съобщението на компанията до борсата, приходите през октомври-декември възлизат на 12 млрд. евро спрямо 
11,12 млрд. евро за същия период на миналата година. Консенсусната прогноза на експертите, цитирана от Market Watch, 
предполага, че приходите на Bayer ще възлязат на 12.06 милиарда евро. 
Акциите на британската инвестиционна компания Man Group Plc поскъпнаха с 3.75%, след като в един момент бяха 
достигнали ръст от 7.3%, след новината за оставката на президента на компанията Джон Краян. Независимият член на 
борда на директорите, Ан Уейд, ще стане новият председател на Управителния съвет. 
Акциите на испанската Banco Santander SA поскъпнаха с 4.79% и се изкачиха на върха на Stoxx 600. Най-голямата банка в 
Испания обяви планове да увеличи дела на основните си печалби, разпределени на акционерите под формата на 
дивиденти и обратно изкупуване на акции, до 50% до 2025 г., в сравнение с 40% през 2022 г. 
Сред печелившите са и акциите на италианската компания за услуги на петролни находища Saipem SpA (+2.78%), въпреки 
че отчете нетна загуба от 71 милиона евро през четвъртото тримесечие спрямо 1.346 милиарда евро през същия период 
на миналата година. Приходите са нараснали със 72% - до 2.937 млрд. евро. 
Цената на книжата на британската Ocado Group PLC, оператор на верига магазини за търговия с храни, спадна с 10.63% и 
оглави списъка на губещите от включените в индекса Stoxx 600 емисии. Компанията отчете загуба от 176.9 милиона паунда 
година по-рано. Годишните приходи са 2.51 милиарда паунда при прогноза от 2.54 милиарда паунда. 
Сред губещите са и акциите на шведската добивна компания Auriant Mining, която добива злато в Русия. В края на 2022 г. 
компанията е получила 15.4 милиона долара печалба, която е с 32% по-малко от 2021 г. В същото време през 4-то 
тримесечие печалбата е спаднала 10 пъти в сравнение с октомври-декември 2021 г., до 0.6 млн. долара. В резултата цената 
на акциите на Auriant Mining се понижи с 3.46%. 
Месечната равносметка 
показва, че всички фондови пазари в Западна Европа регистрират месечна печалба, като най-висок ръст отчита 
италианският FTSE MIB (+4.34%), следван от испанския IBEX 35 (+3.82%), френския САС 40 (+2.63%), германския DAX (+1.58%), 
общият Stoxx 600 (+1.48%) и британския FTSE 100 (+1.17%). 
 
Мениджър 
 
√ Брутният външен дълг на България се е увеличил с 5.8% за година 
Брутният външен дълг на България  в края на декември 2022 г. възлиза на 43 915.8 млн. евро (52.1% от брутния вътрешен 
продукт (БВП), което е с 2425.2 млн. евро, или с 5.8% повече в сравнение с края на декември година по-рано. Това показват 
данните от статистиката на Българската народна банка(БНБ), оповестени днес. 
В края на декември 2022 г. краткосрочните задължения са 8315.1 млн. евро (18.9% от брутния дълг, 9.9% от БВП) и се 
увеличават с 1436 млн. евро (20.9%) спрямо декември 2021 г. (6879.1 млн. евро, 16.6% от дълга, 9.7% от БВП). 
Дългосрочните задължения възлизат на 35 600.7 млн. евро (81.1% от брутния дълг, 42.3% от БВП), като се повишават с 989.2 
млн. евро (2.9%) спрямо края на декември 2021 г..  
 В края на миналата година  26 315.4 млн. евро (59.9%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една 
година. В евро са деноминирани 79.8% от брутните външни задължения, при 81% година по-рано. 
Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление"  в края на декември 2022 г. е 8845.4 млн. евро (10.5% от БВП). 
Спрямо края на декември 2021 г. (8261.1 млн. евро, 11.6% от БВП) той нараства с 584.3 млн. евро (7.1%). Външните 
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задължения на Централната банка са 2083.9 млн. евро (2.5% от БВП). Те се повишават с 94.8 млн. евро (4.8%) спрямо края 
на декември 2021 г. (1989.2 млн. евро, 2.8% от БВП). 
 

 
 
Външните задължения на сектор "Други парични финансови институции" са 6502.4 млн. евро (7.7% от БВП). Те се 
увеличават с 1530.8 млн. евро (30.8%) спрямо година по-рано. 
Външните задължения на "Други сектори" са 12 256.8 млн. евро (14.5% от БВП), като намаляват със 196.3 млн. евро (1.6%) 
спрямо същия месец на миналата година. 
Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14 227.3 млн. евро в края на декември 2022 г., което е с 411.7 млн. евро 
(3%) повече спрямо края на декември 2021 г. То е с най- значителен дял в структурата на външния дълг – 32.4% към края 
на декември 2022 г., при 33.3% година по-рано. За януари – декември 2022 г. общият нетен поток6 е положителен, в размер 
на 4302.4 млн. евро (5.1% от БВП) при положителен поток от 2504.7 млн. евро (3.5% от БВП) за януари – декември 2021 г. 
Според статистиката на БНБ нетният външен дълг в края на септември 2022 г. е отрицателен в размер на 23 889.1 млн. евро 
(30.2% от БВП), като увеличава отрицателната си стойност с 2696.8 млн. евро (12.7%) спрямо края на септември 2021 г. 
(отрицателна стойност от 21 192.3 млн. евро, 29.8% от БВП). 
Намалението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 5368.9 млн. евро, 8.6%) в сравнение с 
това на брутния външен дълг (с 2672.1 млн. евро, 6.5%), поясняват от БНБ. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на ръста на фабричната активност в Китай 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда за втора поредна сесия, следвайки ръста на фабричната 
активност в Китай, който подкрепи надеждите за увеличение на търсенето на горива във втората най-голяма икономика в 
света, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 0,50 долара, или 0,60%, до 83,95 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,50 долара, или 0,65%, до 77,55 долара за барел. 
„Още един кръг от изненадващи възходящи резултати за промишлената активност в Китай допълнително дава увереност 
в по-силно от очакваното възстановяване, което подкрепя по-оптимистична перспектива за търсенето на петрол“, каза Йеп 
Джун Рон, пазарен стратег в IG. 
„Това осигури така необходимия катализатор за цените на петрола, за да се възползват от известно облекчение след 
предишната разпродажба (в понеделник). Възстановяването на Китай показва, че е на път да смекчи част от слабостта на 
глобалното търсене, предизвикана от централните банки“, добави Йеп . 
Данните показват, че фабричната активност в Китай се е увеличила за първи път от седем месеца през февруари, според 
индекса на мениджъра по покупките (PMI), публикуван от Caixin/S&P Global в сряда. 
Официалните правителствени данни за PMI, публикувани също в сряда, показаха, че най-бързото разширяване на 
производството от 2012 г. насам е настъпило през февруари. Официалният производствен PMI достигна 52,6 пункта през 
миналия месец в сравнение с 50,1 пункта през януари, надминавайки прогнозите на анализаторите за ниво от 50,5 пункта. 
Равнището от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
Силният сигнал за търсене от Китай обаче беше компенсиран от признаци за нарастващи запаси от суров петрол в 
Съединените щати, най-големият потребител и производител на петрол в света. 
Запасите от петрол в САЩ са нараснали с 6,2 милиона барела през седмицата, приключила на 24 февруари, според пазарни 
източници, цитиращи данни на Американския петролен институт (АПИ) във вторник. 
Все пак запасите от бензин са намалели с 1,8 милиона барела, а тези от дестилат, включително дизелово и реактивно 
гориво, са намалели с 340 000 барела, според данните на АПИ. 
Официалните данни на правителството на САЩ за запасите трябва да бъдат публикувани по-късно в сряда. 
Други признаци за нарастващо предлагане се виждат от данните на Организацията на страните износителки на петрол 
(ОПЕК). 
През февруари ОПЕК е изпомпвал по 28,97 милиона барела петрол на ден, според проучване на Ройтерс. Това е увеличение 
със 150 хил. барела спрямо януари. Добивът обаче все още е с повече от 700 хил. барела на ден по-нисък, отколкото през 
септември. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Разследването на ТЕЦ-ове - има ли измами с парникови квоти и злоупотреби с евросредства; Гост: Зам.-
министърът на околната среда Ренета Колева. 

- След честите инциденти с мигранти: как държавата да противодейства на нелегалния трафик на чужденци; Гости: 
Анализ на ген. Димо Гяуров и Валери Йорданов. 

- Има ли напрежение между "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" за състава на листите и колко 
стабилна е коалицията; Гост: Ивайло Мирчев. 

- Защо търговец на мартеници не допусна собственик на аптека до обекта му. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Ексклузивно - Алберт Попов, след като извоюва историческото трето място за Световната купа по ски алпийски 
дисциплини и донесе първи медал за България от 39 години насам. 

- В очакване на поредния предсрочен вот. С какво ще ни изненада предизборната кампания? Коментар в студиото. 
- Може ли да бъде въведена обща европейска минимална заплата у нас и на каква сума ще се равнява тя; Гости: 

Ваня Григорова и Левон Хампарцумян. 
  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Поуспокоен, бизнесът за първи път от 19 месеца готов да не пипа цените 
в. Труд - Продават в чужбина евтино, а у нас скъпо 
в. Труд - Опрощават дългове на хора, ако са над 7800 лв 
в. Телеграф - Един даскал по физика на 300 ученици 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Краят на първо действие в Народния - Морфов дисциплинарно уволнен, Велислава Кръстева напусна 
в. 24 часа - 46 бандити арестувани в акция на МВР по заповед на Иван Гешев, крадат всичко - от луксозни лимузини до 
баничарки 
в. 24 часа - За нас нови американски реактори, онези от "Белене" - за Украйна 
в. Телеграф - Рокади в последния момент в партийните листи 
в. Телеграф - Една трета от бизнеса у нас е на тъмно 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Красимир Ангарски, финансист: Хората са отвратени от избори заради липсата на идеи, лидери и програми 
в. Труд - Финансистът Никола Филипов пред "Труд news": Предстоят фалити, Европа е пред рецесия 
в. Телеграф - Първата БГ полицайка в Торонто Мария Зашева : Работя в най-престъпната част на Канада 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Войната в Украйна - престъпление на Русия, грешка на Запада 
в. Труд - Злокобна идеология стои зад скока в цените 
в. Телеграф - Търси се под дърво и камък. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 17.00 часа президентът Румен Радев ще присъства на представянето на документалния филм "Девет глътки 
свобода", посветен на избухването на Априлското въстание от 1876 г. в Ново село, което днес е част от град 
Априлци. Филмът е по сценарий на проф. Атанас Семов и ще бъде прожектиран в Големия салон на БАН. 

- От 18.00 часа, в галерия "Виваком Арт Хол" на ул. "Оборище" 5 в столицата държавният глава Румен Радев ще 
приветства български производители, които ще бъдат отличени с годишните награди "Златна мартеница". В 
церемонията ще участва и вицепрезидентът Илияна Йотова. 

- От 10:00 часа ще се проведе редовно заседание на Министерския съвет. 
- 10.30 часа, в Централната избирателна комисия, ще се проведе жребий за определяне номерата в бюлетината за 

гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както и жребий за определяне реда за 
представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите в различните форми на предизборна 
кампания по БНТ и БНР в предстоящите избори. 

- Наблюдатели от ОССЕ Служба за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) ще дадат пресконференция 
в платформата Zoom във връзка с предстоящите избори. 

- От 11:00 часа Българският червен кръст и Националната гвардейска част организират поклонение пред Докторския 
паметник по повод 145-годишнината от Освобождението на България. 

- От 13:00 часа, Спортната палата, министърът на младежта и спорта Весела Лечева ще проведе среща с Алберт 
Попов. 

- От 16:30 часа на ул. Врабча 23, (централа на ПП АБВ) коалиция "ЛЕВИЦАТА!" ще представи листите си за 
предстоящите избори за народни представители. 

- От 18:30 часа, в хотел "АНЕЛ", ще бъдат отбелязани 5 години от създаването на календар "Българско възраждане", 
издаван всяка година от АБВ. 
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- От 10:00 ч. до 13:00 ч. Съветът за електронни медии организира ден на отворените врати. 
- От 18.00 часа, галерия "Арте", юбилейна изложба - живопис, графика и представяне на книга за Иван Димов по 

повод 80-годишщнината на един от най-ярките и значими съвременни български художници. 
*** 
Бургас. 

- От 9.30 часа пред сградата на ОДМВР-Бургас официално ще бъде открит традиционният републикански турнир 
"Освобождение" по стрелба с пистолет за служители на МВР. 

- От 10.00 часа в парка на к-с "Изгрев" ще се осъществи финалната част на инициативата "Децата и мартениците" - 
ученици ще закичат дърветата в парка с големи мартеници. 

- От 11.00 до 12.00 часа на спирката на автогара Юг малките актьори от театрална школа "Детско царство" към 
Центъра за подкрепа на личностното развитие ще подаряват на жители и гости на града ръчно изработени 
мартенички. 

- От 18.00 часа в зала "Ал. Г. Коджакафалията" на Културен център "Морско казино" ще бъде представена изложба 
живопис на художника Димитър Борисов. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Урок по български". Гостува Театър "Българска армия". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне "Актрисата". 

*** 
Велико Търново. 

- От 10:00 часа в Mall Veliko Tarnovo ще се проведе училище за бъдещи родители. Темата е "Секцио или нормално? 
Невидимите ползи от подготовката за раждането". 

*** 
Видин. 

- От 11:15 ч на площад "Бдинци" - празника на Опрощението и тържествено шествие. 
*** 
Добрич. 

- От 13:30 ч. Окръжен съд, заседание по делото - ръководството на МБАЛ срещу медиците, участвали в протести. 
*** 
Кюстендил. 

- От 18.00 часа в читалище "Братство" ще се състои концерт по повод Деня на самодееца. 
*** 
Смолян. 

- От 15.00 ч. в Регионалния исторически музей - Смолян започват Музейни игри на родолюбието. От 17.00 ч. - 
Откриване на изложбата "Батак 1876 г. Хроника на една безсмъртна пролет" и от 17.15 ч. - Музикално-поетичен 
спектакъл "Ти си земен рай". 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Парк "Пети октомври" ще се състои празник с Баба Марта - "Да облечем парк "Пети октомври" в 
уникална червено - бяла премяна". 

- От 12.00 часа на Алея "Стара Стара Загора" ще бъде открита фотоизложбата "60 години в полет", посветена на 60 
години СУ "Максим Горки". 

- От 11.50 часа в ОУ "Кирил Христов" ще се състои поетичен час на библиотека "Родина" - филиал "Димитър Благоев" 
в 1 "б". 

- От 17.30 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои музикално-поетичен спектакъл "Баба Марта бързала", с 
участието на деца от Детска театрална студия "Метроном" от НУМСИ "Христина Морфова", с художествен 
ръководител Боряна Кисьова. 

- От 17.30 часа в Регионалния исторически музей ще бъде открита изложбата "Моят етнографски свят" - събрано и 
съхранено за поколенията от Румяна Механдова. 

- От 18.00 часа в Зала "Байер" ще бъде открита изложбата "Аз съм българче, обичам..." на Школата по 
изобразителни изкуства при НЧ "Родина 1860". 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2023 г. до днес може да намерите на 
адрес: https://bica-bg.org/bg/14/medii.htm В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен 
и пълен архив на изданията от 2011 г. до 2022 г. 

https://bica-bg.org/bg/14/medii.htm

