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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Връчиха наградите "Златна мартеница" за принос към бизнеса 
Наградите "Златна мартеница" за принос към бизнеса у нас бяха връчени снощи. С тях Съюз "Произведено в България" 
подпомага съживяването на българските производства и тяхната конкурентоспособност. 
Победителите бяха обявени в присъствието на президента и вицепрезидента и на министри от служебния кабинет. 
Наградите бяха в 4 категории - за компания със сериозни успехи на родния пазар, за успешно наложила се търговска марка, 
за налагане на оригинален български продукт и за успешно женско предприемачество. 
 
√ Росен Христов: Няма чадър от сегашното правителство над разследваните топлоцентрали 
Служебният министър на енергетиката Росен Христов е поканил на среща ръководствата на разследваните от 
прокуратурата централи, както и самия Христо Ковачки, с чието име се свързват те. Това обяви Христов в предаването "Още 
от деня". По думите му, и друг път е имало нарушения в централите, но самият той не е знаел за разследването на 
европейската прокуратура. Служебният министър увери, че няма чадър над дружествата от страна на кабинета Донев.  
"Това са обекти, с които ние също сме имали проблеми и заедно с Министерството на околната среда и водите сме 
санкционирали. Миналата година бяхме договорили и спиране на един от тези обекти заради замърсяване. Ние сме 
следили много сериозно работата на всички обекти в страната, не само тези свързани с името Ковачки, а и тези 
които са държавна собственост, правили сме всички необходими проверки и сме санкционирали всякакви нарушения", 
каза министър Христов. 
"Със сигурност мога да потвърдя, че няма чадър от сегашното правителство. Разследването е за последните 5-6 
години. Откакто ние управляваме Министерство на енергетиката сме следили много сериозно работата на всички 
обекти в страната, правили сме всички необходими проверки и сме санкционирали нарушения", допълни още министър 
Христов. 
 
√ Росен Христов: Украйна се присъединява към инициативата ни за проучване на регионалния газов пазар 
Министърът на енергетиката Росен Христов проведе двустранна среща с украинския си колега Герман Галущенко в 
Стокхолм, Швеция, където се проведе Неформално заседание на Съвета на ЕС по “Транспорт, телекомуникации и 
енергетика”. Христов отправи покана към Украйна да се включи в инициативата за проучване на газовия пазар в страните 
от Югоизточна и Централна Европа, съобщават от енергийното министерство. Целта е всяка държава да даде информация 
за нужното ѝ количество газ, както и за възможностите на инфраструктурата ѝ за пренос. 
На срещата българският енергиен министър е разказал за усилията и постиженията на България за последните 6 месеца, 
свързани с диверсификацията на доставките на газ, подчертавайки пускането на интерконектора с Гърция, сключеното 
споразумение с Турция, договорения капацитет на терминала в Александруполис, новостроящата се газова връзка 
България – Сърбия, както и нуждата от увеличаване на капацитета на част от съществуващата инфраструктура. 
Според него анализът на регионалния газов пазар ще покаже къде е необходимо да се направят инвестиции в 
инфраструктурата, така че да има максимална възвръщаемост, както и каква диверсификация на доставките може да се 
постигне. 
„Предлагаме Украйна да се присъедини към нас, за да може да има сигурност на доставките от алтернативни 
източници“, заяви Христов, цитиран от пресцентъра на МЕ. 
От своя страна министърът на енергетиката на Украйна е оценил идеята като изключително добра. 
Двамата министри обсъдиха и възможността за сътрудничество в ядрената енергетика, включително използване на 
руското оборудване за АЕЦ „Белене“ в Украйна. Въпросът ще бъде детайлно проучен, като за целта украинската страна ще 
изпрати технически екип в България. В тази връзка министър Христов обясни също и позицията на страната ни по въпроса 
за санкциите в ядрената енергетика срещу Русия. 
„Въпреки че диверсифицирахме доставките на свежо ядрено гориво, все още имаме зависимост по други аспекти, като 
части и информационни услуги, за дейността на „АЕЦ Козлодуй“ с Русия“, каза още Христов. 
По думите му санкции сега биха застрашили работата на българската централа. България работи системно и усилено, за да 
получи пълна независимост и сигурност на всички доставки и услуги за атомната ни електроцентрала. 
 
√ Бизнесът сезира ЕК заради размера на минималната работна заплата 
Работодателите се оплакаха на еврокомисаря по работни места и социални права от новия механизъм за определяне на 
минималната работна заплата. Според тях решението на предишния парламент минималната заплата да е 50% от средната 
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нарушава Директивата за адекватни минимални заплати. Синдикатите смятат, че жалбата е неоснователна. А служебният 
социален министър коментира, че директивата все още не се прилага у нас. 
Според работодателските организации при въвеждането на новите правила за определяне на минималната работна 
заплата у нас не е спазена процедурата, заложена в европейската директива. 
"Не е място в Кодекса на труда да се определят заплати. Кодексът на труда определя съвсем други неща. Механизмът 
трябва да бъде договорен между изпълнителната власт, работодатели и синдикати, а не да бъде определян от 
политиците. Още по-малко на базата на никакви разчети", заяви Любослав Костов от КНСБ. 
Според работодателите минималната заплата не трябва да се определя административно, а на база икономическо 
развитие, производителност на труда и общо равнище на заплати. 
'Едно административно вдигане на минималните разходи за заплата неминуемо води до увеличаване на останалите 
възнаграждения. Ако не може да си го позволите, ще доведе до някакво съкращение на персонал. Или най-лошия 
вариант - преминаване в сивия сектор", заяви Мария Минчева - заместник-председател на БСК. 
"От 2006 г. не можем да се разберем с бизнеса как трябва да изглежда МРЗ. В момента имаме някаква основа, някакъв 
текст в Кодекса на труда, който трябва да седнем с този бизнес и да се разберем над него как  ще го надграждаме", 
каза Любослав Костов от КНСБ. 
Служебният социален министър коментира, че не е било необходимо депутатите да въвеждат правилото минималната 
заплата да е 50% от средната. А изискването размерът ѝ да се определя от правителството до 1 септември може и да не 
бъде изпълнено. 
"Ние на 1 август следва да представим предложение. Най-ранният период, в който можем да получим информация от 
НСИ, съобразно зададените параметри, е 12 август", коментира Лазар Лазаров. 
Лазаров обясни, че срокът за въвеждане на Директивата за адекватни минимални заплати у нас е до октомври 2024 г. 
Министърът се ангажира да изработи механизъм за определяне на минималните възнаграждения у нас, съвместно с 
бизнеса и синдикатите, и да го внесе в Народното събрание. Прогнозата на синдикатите е, че ако се запазят сегашните 
правила, догодина минималната заплата може да надхвърли 900 лева. 
 
√ МОСВ е направило 108 проверки на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн от август до края на 2022 
От началото на август до края на 2022 Министерството на околната среда и водите е направило 108 проверки на ТЕЦ-овете 
в Маришкия басейн. Издадени са 20 акта и 18 наказателни постановления в размери, близки до максималните по закон. 
Това заяви в "Денят започва" заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева. 
Тя коментира, че целта на проверката на европейската прокуратурата е да установи дали верификациите на подаваните 
данни за парникови емисии от ТЕЦ-овете са извършвани правилно и доколко достоверна е предоставяната информация. 
През 2021 г. е стартирана проверка от страна на Изпълнителна агенция "Околна среда", но все още в МОСВ няма резултати 
от нея. 
Относно ТЕЦ "Брикел" Ренета Колева коментира, че има констатирани нарушения при комплексното му разрешително, 
както и изпускане на вредни вещества, които нарушават качеството на въздуха. Тъй като ТЕЦ-ът обжалва затварянето му 
от екологичните власти, обаче, се чака решението на съда. 
"Колкото и проверки да назначаваме и колкото и станции за измерването на качеството на въздуха да поставим, 
МОСВ само не може да се справи. Важно е всички институции – съдебна, законодателна, да са на място", коментира 
Колева. 
В случай, че бъдат европейската прокуратура установи нарушения, наказателна отговорност носят собственикът на 
централите и фирмата, която верифицира информацията за парниковите газове. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Защо вредните емисии се търгуват и как е могло да бъдат укрити? 
Близо два милиона тона въглероден диоксид е изхвърлен в атмосферата у нас за пет години без да бъдат платени, каквито 
са изискванията на Европейския съюз. Това показват данните на екологично сдружение "За земята". Изчисленията са 
направени от енергиен експерт и са предадени на контролните органи като сигнал. Тепърва обаче Европейската 
прокуратура ще излезе със заключение по темата - има ли укриване на квоти у нас и кои са виновните. 
Въпреки че у нас не се търгува с емисии парникови газове те всички участват в европейската схема за търговия с емисии, 
където могат да бъдат купени или продадени. 
Търговията с емисии е начин Европейският съюз и света да се справят с изменението на климата. Няколко бяха заложените 
цели. 
До 2020 година емисиите парникови газове трябваше да бъдат намалени с 20%, а новата цел е до 2030 година с 50 на сто, 
но е важно да се уточни, че това е спрямо 1990 година. Според експерти България е достигнала до този показател, в случая 
обаче проблемът е друг. 
Всяка централа или производство отделя определени замърсяващи емисии, като например въглероден диоксид. В 
зависимост от размера на отделения диоксид се докупуват квоти, като цената е за тон. Така колкото е отделила централата, 
толкова трябва да плати затова че замърсява околната среда. 
Според разследването на Европейската прокуратура обаче част от ТЕЦ-овете у нас са укрили реалните квоти, като са казали 
че използват повече биомаса, а не въглища. 
"Чрез това смесване на биомаса и въглища се получава по-ниско деклариране на емисии, но дали това е наистина така 
на практика", заяви Радостина Славкова, координатор "Енергия и Климат". 
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Според доклад на "За земята" само пет от централите у нас, две топлофикации и три ТЕЦ-а не са доплатили квоти за 75 
млн. лева, като са декларирали повече от нормалното използване на биомаса. 
"Да, означава, че е имало по-голямо замърсяване, отколкото е декларирано, в случая има загубени средства, които са 
могли да бъдат вложени в енергийна ефективност, устойчиво развитие, мерки за климата", допълни Радостина 
Славкова. 
Как действа схемата за емисиите парникови газове у нас. Първоначално ТЕЦ-овете и заводите подават данни към 
верифициращи фирми, които правят проверка, заверяват данните или ги коригират. 
Отделно ТЕЦ-овете подават други данни за същите количества емисии, така би трябвало да е поне по закон, към Комисията 
за енергийно и водно регулиране, която ги използва, за да може да формира цените на парното, тока и топлата вода. 
Именно при верифицирането обаче има съмнения за нарушения от страна на Европейската прокуратура. В това са се 
усъмнили и от екоминистерството. 
"Нашите институции са стартирали проверка през 2021 година. Темата беше обсъждана и в различни временни 
комисии в Народното събрание, тоест органите са стартирали проверка, но какви са резултатите ние нямаме 
информация", заяви Ренета Колева, заместник-министър на околната среда и водите. 
Заради съмнение в обвързаност между проверяващи и проверявани са взети и допълнителни мерки през миналата година. 
"Направихме рокади на директорите на регионалните инспекции, освен това бяха командировани служители от 
различни регионални инспекции да извършват комплексни проверки именно на тези инсталации", каза още Ренета 
Колева. 
Крайните щети, понесени от данъкоплатците, все още не са ясни, не са доказани и нарушенията. България очаква това да 
бъде направено от евроинституциите. 
 
√ Търговските ни аташета зад граница ще събират данни за цените на 20 вида храни 
Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов разпореди търговските представители на България зад 
граница да събират данни за цените на над 20 основни хранителни продукти. Сред тях са брашно, олио, ориз, боб, захар, 
прясно и кисело мляко, масло, краве сирене, кашкавал, яйца, месо и др., съобщават от Министерство на икономиката. 
Информацията ще бъде актуализирана всяка седмица. Целта е това да подпомогне процеса по анализиране на 
формирането на цената на продукта от производителя до крайния потребител. 
Търговските ни представители ще следят ежеседмично цените в големите хранителни вериги в седем европейски държави 
- Германия, Австрия, Франция, Румъния, Гърция, Чехия, Хърватия, както и в по-малки търговски обекти в същите страни. 
Данните ще се обработват и съпоставят с цените в търговските обекти в България, като цялата информация ще бъде 
публична. 
По този начин, във всеки момент, гражданите на България ще имат официална информация за актуалните цени в страната 
ни, съпоставени с някои от водещите европейски държави, посочват от икономическото министерство. 
Причина за новата мярка е все по-големият брой сигнали, че едни и същи продукти се продават на завишени цени в 
българската търговска мрежа. 
Целта е от една страна потребителите да имат пълна информация, а от друга – да се ограничат нелоялни практики и 
начисляване на свръхпечалби от страна на търговците. 
 
√ КЕВР утвърди по-ниска цена на природния газ за март 
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец март в размер на 106,74 /MWh, без 
цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на 
лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 
В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, 
компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по 
чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, 
в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 
Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи, в които са 
посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. Регулаторът установи, че 
общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка. 
В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България 
- Гърция“ (IGB) на цени съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 33,54% от 
потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво. 
След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г., „Булгаргаз“ е сключил за месец март два договора за доставка 
на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. Договорите са сключени след извършена комплексна оценка на 
всички подадени в тръжната процедура оферти, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на 
плащане. 
В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“. 
С осигурените количества природен газ за март се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните 
снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти 
Утвърдената цена за март от 106,74 лв./MWh е с над 14% по-ниска от цената за февруари, която беше в размер на 124,34 
лв./MWh. Основен фактор за това е намалението на борсовите индекси на международните газови пазари, в резултат на 
мекото време и високата запълняемост на европейските газови хранилища. Поради намаленото прогнозно потребление 
на природен газ за март „Булгаргаз“ е включил в ценовия микс по-малки количества от добив от хранилището в Чирен, в 
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сравнение с предварително планираните. Снижаването на борсовите котировки през февруари е дало възможност на 
обществения доставчик да продължи виртуално да нагнетява природен газ на значително по-ниски цени, което 
оптимизира ценовите равнища на съхраняваните количества. В резултат на това е намалена цената на синьото гориво от 
Чирен, което е ценообразуващ елемент в общия микс, и е постигнато снижаване на крайната цена за март. 
„Продължаващото намаление на цената на природния газ е много благоприятен фактор за топлофикационните дружества, 
индустрията и крайните потребители. България и Европейският съюз се справиха отлично след спиране на доставките от 
„Газпром“ - пазарните тенденции показват, че не се оправдаха апокалиптичните сценарии за мрак и студ при липсата на 
такива доставки и предишните екстремно високи цени на газа остават в историята“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван 
Иванов на проведеното открито заседание на 23.02.2023 г. 
„В ценовите си решения Комисията се стреми да постига баланс, като отчита интересите на всички заинтересовани страни. 
С определянето на прогнозна годишна цена на топлинната енергия регулаторът създаде сигурност и предвидимост за 
всички потребители на топлофикационни услуги. Тази цена остана непроменена през целия есенно-зимен сезон, 
независимо от резките промени през този период на цената на основния ценообразуващ елемент – природния газ“, 
подчерта доц. Иванов. 
Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за март 2023 г. ще бъде публикувано на интернет 
страницата на регулатора. 
 
√ Частният бизнес ще съветва Българската банка за развитие 
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 Консултативния съвет да прерасне в обществен орган към Надзорния съвет на институцията, който да 
включва работодателските организации, националните синдикати и Националното сдружение на общините. 
В Консултативния съвет към Надзорния съвет на ББР влизат всички национално представени работодателски организации, 
съобщи в "Още от деня" Росен Карадимов, председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. 
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. 
"Тези три компонента са пряко свързани със заетост, със стандарт на живот, с регионални дисбаланси", подчерта 
председателят на Надзорния съвет на ББР. 
И 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. 
Какво още каза той, вижте във видеото. 
 
√ Взимаме все повече бързи кредити 
Високата инфлация е довела до увеличаване на средния размер на взиманите кредити, обясняват финансисти. Тревожно 
е обаче, че нараства и делът на бързите кредити и срокът за тяхното погасяване, което допълнително увеличава риска от 
дългова спирала. Всеки четвърти бърз кредит става лош, алармират наблюдателите на сектора. 
Ремонт, покупка на имот или автомобил са сред най-честите причини за домакинствата да прибегнат до кредити, а тези 
разходи са поскъпнали средно с 20 на сто. 
"Новите жилищни кредити нараснаха с над 24%, 6,7 млрд. близо ипотечни кредити са били отпуснати през миналата 
година. Потребителските също показаха ръст, макар и в последните месеци на годината да се забавиха с около 21%", 
каза кредитният консултант Петър Илиев. 
Светлана Светославова от Русе споделя, че ѝ се е налагало да тегли пари от депозита си, за да покрие месечните разходи 
въпреки, че съпругът ѝ също работи. 
"Определено посягаме към спестяванията. Общо взето се стремим да се справяме със заплатите, които получаваме 
аз и съпругът ми, но понякога се налага, особено в края на месеца. Най-често за пазаруване вкъщи. И най-често в 
началото на месеца, ако трябва да се плащат битови сметки – ток, газ, телефони. Докато дойдат заплатите, 
разходите си вървят", каза тя. 

https://bntnews.bg/news/chastniyat-biznes-shte-savetva-balgarskata-banka-za-razvitie-1225134news.html
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Наличието на много депозити в банките оказва положителен ефект върху размера на лихвите по кредитите, затова 
прогнозата на експертите е за минимално увеличение по лихвите - с около един процентен пункт. 
"Общо в системата има 116 млрд. спестявания, а раздадените кредити са малко над 80 млрд. така, че ако 35 млрд. в 
повече се държат като спестявания, отколкото са изтеглени като кредити", каза кредитният консултант Тихомир 
Тошев. 
Все повече хора обаче прибягват до бързи кредити. Финансите отбелязват, че това често води и до тегленето на втори и 
трети заем само, за да се погаси първия, а така се попада в дългова спирала. 
"Много се увеличават кредитите от една до 5 години и над 5 години. Идеята на бързия кредит е да вземеш малка сума 
и да я погасиш за месец-два", казва Тошев. 
"Дружествата специализирани в бързи кредити отпускат заеми на лица, които нямат достъп до банково 
финансиране, които са доста по рискови. Логично там и самия дял на необслужвани кредити да е по-голям", казва 
Петър Илиев. 
Рискът води след себе си и до по-голям дял на лошите кредити. 1/4 от всички бързи кредити са необслужвани. В същото 
време депозитите над 1 млн. лв., както и кредитните милионери се увеличават. 
"С нарастване на цените на имотите и ипотечните кредити да нарастват така, че някакви кредити, които преди 
са били под 1 млн., сега да са минали 1 млн. като размер", каза Петър Илиев. 
"Може би над 1000 българи, богати българи имат спестявания над 1 млн. и те ще се увеличават, защото въпреки 
войната, въпреки високата инфлация ние виждаме, че бизнесът се справя доста добре. Ръстът при бизнес 
депозитите също е сериозен и вече някои анализатори упрекват бизнеса, че държи толкова много пари", каза Тихомир 
Тошев. 
Ръст има и при бизнес депозитите, за което вече има упреци, че фирмите не използват тези средства за реинвестиции или 
увеличение на заплатите. 
 
√ България е на второ място по брой разследвания на Европейската прокуратура за измами с евросредства 
България е на второ място по броя на разследванията, свързани със съмнения за измами с евросредства, които 
Европейската прокуратура води. Това става ясно от годишния доклад на институцията за 2022 г. 
Само в Италия европейските прокурори водят повече разследвания - 285. В България те са 143, а в Румъния - 124 
разследвания. В България става въпрос за съмнения за измами на стойност 492,6 милиона евро. 
101 от разследванията на стойност 176,3 милиона евро са започнали през миналата година. Актуалните проверките за 
измами с ДДС са 3 и са стойност 2,6 милиарда евро. Европейската прокуратура е поискала налагането на запор на активи 
и имущество на стойност 6,5 милиона евро. 
Според доклада националните власти са подали 204 сигнала за злоупотребява със евросредства в България, 36 сигнала 
са подадени от частни лица и 9 по евроинституции. 
Само по едно от делата съдът е излязъл с окончателна присъда, а едно дело се очаква решение на втора инстанция. 25 от 
случаите са прехвърлени към българската прокуратура. 
В 94 от случаите в България става въпрос за измами в евросредства по проекти, които не са свързани с обществени поръчки, 
45 от разследванията са свързани с проекти с обществени поръчки, 16 са случаите на корупция, 11 злоупотреби с 
евросредства, 10 от разследванията са свързани с други случаи на измама. 
Най-много случаи на разследване на измами с евросредства има в областта на земеделието - 42. С проекти в 
регионалното развитие са свързани 25 случая, с други програми на ЕС са свързани 22 случая. 
Отказ за образуване на дело е направен в 11 от случаите, разследвани в България от общо 59 закрити разследвания в ЕС. 
25 случая са пренасочени към българската прокуратура. 
В момента Европейската прокуратура води 1117 разследвания в страните от ЕС на стойност 14,1 милиард евро. 
"Една година и половина след началото на нашата дейност потенциалът на Европейската прокуратура не може да 
бъде пренебрегнат. През 2022 г. демонстрирахме, че Европейската прокуратура има безпрецедентен капацитет да 
идентифицира и проследява съмнителни финансови потоци и непрозрачни правни договорености. На прав път сме, но 
трябва да направим повече. Европейската прокуратура далеч не е достигнала пълния си потенциал. Ако искаме 
Европейската прокуратура да направи трайна промяна, имаме нужда от организационни и правни корекции. Това 
включва преразглеждането на Регламента за Европейската прокуратура и възлагането на специални и 
специализирани разследващи финансови измами в случаите на Европейската прокуратура във всички участващи 
държави членки", каза главният прокурор Лаура Кьовеши. 
 
БНР 
 
√ Международна среща на креативните индустрии в София 
Вдъхновяващи примери от България и Европа 
Колко успешна е връзката между бизнеса и изкуствата? По тази тема говорят на 1 март водещи експерти от България и 
различни европейски страни по време на Международна конференция на креативните индустрии в Югоизточна Европа. 
Събитието се организира в Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малки и средни предприятия с подкрепата на Столична община. В срещата се включват представители на 
различни креативни индустрии от България и чужбина, сред които гейм дивелъпмънт, филмовата и телевизионната 
индустрия, фотография, дизайн и архитектура. 
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"Много сме щастливи, че имаме възможност да домакинстваме събитие от такъв мащаб в София. За нас креативните 
индустрии са двигателя на новото време и в тях България е конкурентоспособна на международните пазари. 
Една от големите цели на събитието е да осъществи широк обществен дебат и да създаде основа за обща стратегия за 
развитие на културните и творческите индустрии, базирайки се на споделения опит. 
Културните и творческите индустрии играят важна роля в съвременното развитие на обществото и са в основата на 
творческата икономика. Базирани на интензивни знания и на индивидуална креативност и талант, те генерират значително 
икономическо богатство и спомагат за формирането на идентичност, култура и ценности на всяка развиваща се нация", 
сподели инициаторът на събитието Геновева Христова, председател на клъстера "КреаТех България", обединяващ 
организации от креативната индустрия. 
Чуйте кои са вдъхновяващите примери от България и какви конкретни действия ще предприемат организаторите за 
развитието на креативните индустрии след провеждането на форума. 
 
√ Управляващата партия в Унгария обяви подкрепа за членството на Финландия и Швеция в НАТО 
Партията на унгарския премиер Виктор Орбан ФИДЕС ще подкрепи ратификацията на протокола за членството на 
Финландия и Швеция в НАТО, обяви в сряда парламентарната група, след като депутатите в Будапеща пристъпиха към 
процеса след месеци на отлагане, предаде Ройтерс. 
Съобщението бе последвано от призив на президента на Унгария за бързо одобрение на разширяването на 
Северноатлантическия алианс в отговор на инвазията на Русия в Украйна. 
Швеция и Финландия подадоха молби за членство в НАТО миналата година и сега всички 30 страни членки на пакта трябва 
да ги ратифицират. Но Швеция е изправена пред възражения от страна на Турция за "прием на членове на терористични 
организации". 
Ратификационният процес в Унгария пък се бави от миналия юли, а премиерът Орбан за първи път изрази притеснения от 
членството на Финландия и Швеция  в НАТО миналия петък. 
Сред отправените критиките от негова страна бяха и обвинения, че двете страни разпространяват "отявлени лъжи" за 
качеството на демокрацията и върховенството на закона в Унгария. 
Все пак снощи управляващата партия, която заедно с по-малкия си партньор контролира две трети от парламента, обяви, 
че ще подкрепи членството на двете страни в НАТО. 
Гласуването се очаква не по-рано от втората половина на март. 
 
√ Украйна е във фокуса на разговори на Г-20 в Индия 
Украйна успя да осигури електроенергия и отопление за хората въпреки трудната зима, белязана от постоянни руски 
ракетни удари, заяви украинският президент Володимир Зеленски. 
Президентът Зеленски каза, че сънародниците му са преживели зимата благодарение на усилията на властите за 
покриване на битовите нужди, но предупреди, че Русия остава заплаха за енергийната система: 
"Зимата свърши. Беше много труден период и всеки украинец изпита тази трудност. Но все пак успяхме да осигурим на 
Украйна енергия и топлина. Да, заплахата за енергийната система остава. Но и работата за енергийната система също 
продължава". 
Зеленски добави, че на денонощен руски обстрел са подложени Никопол в Днепропетровска област, Запорожие, региона 
на Херсон, фронтовата част на Донбас, Харковска, Сумска и Черниговска област. 
Един човек е загинал, и 20 души са били евакуирани след руски ракетен удар в Запорожие тази нощ. Частично е бил 
разрушен жилищен блок. 
Войната в Украйна се очаква да бъде във фокуса на разговорите на министрите на външните работи от Г-20 в Делхи. В 
срещата участва и руският външен министър Сергей Лавров. Според РИА Новости той не планира дискусии с американския 
държавен секретар Антъни Блинкън в рамките на форума. 
Премиерът на Индия Нарендра Моди призова за единство, което да доведе до край на различията около Украйна, 
заявявайки, че глобалното управление "се е провалило". 
 
24 часа 
 
√ Румен Радев: Нужна е решителна борба срещу спекулата 
"Нужна е решителна борба срещу спекулата и нелоялната търговия", заяви президентът Румен Радев пред журналисти.  
"В навечерието на предизборната кампания се надявам партиите да са си извлекли поуки от предишните", каза още Радев, 
цитиран от БНТ. 
Според него партиите трябва да изведат своите идеи за бъдещето на България, а не черен пиар и дълбаене на нови червени 
линии. 
"След изборите пак ще трябва да сядат на една маса и да минават по вече изгорени мостове", допълни Радев. 
Той подчерта, че това води до несъставяне на правителство или до съставяне на грозни коалиции, които рухват при първото 
по-сериозно изпитание. 
Относно подготовката за предстоящите на 2 април предсрочни избори Румен Радев коментира, че правителството е 
подложено на технологично и организационно изпитание. 
"Да се подготвят секциите, устройствата и хората как да работят с тях", добави Радев и изрази надежда, че решение ще 
бъде намерено. 
По думите на държавния глава се работи активно по въпроса да не бъдат опорочени изборите. 

https://bnr.bg/post/101787318/mejdunarodna-sreshta-na-kreativnite-industrii-v-sofia
https://bntnews.bg/news/prezidentat-predi-predizbornata-kampaniya-nadyavam-se-partiite-da-sa-si-izvlekli-pouki-1225197news.html
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"Атаките към служебното правителство не са спрели. Най-удобно е по време на една предизборна кампания да се атакува 
именно служебното правителство, но това не дава особен резултат. Огромният проблем е инфлацията и цената на 
хранителните продукти. Необходима е решителна борба срещу спекулата и нелоялната търговия. Очаквам контролните 
органи да действат безкомпромисно и още утре правителството да обяви резултатите от проверките", каза още Румен 
Радев и поясни, че са необходими продължаващи ефективни мерки. 
 
√ Поуспокоен, бизнесът за първи път от 19 месеца готов да не пипа цените 
Най-лошо е било положението през октомври 2022 г. 
Производството в хранителната индустрия продължава да е по-скъпо 
За първи път от юли 2021 г. насам бизнесът у нас е настроен оптимистично и не възнамерява да вдига цените, показват 
анкетите на НСИ. 
Общият показател на бизнес климата в България през февруари се вдига с 1,4 пункта в сравнение с януари. 21,5% от 
фирмите у нас смятат, че са осигурени с достатъчно поръчки от страната и чужбина и 
това е най-високият показател от 19 месеца 
Най-лошо е било положението през октомври миналата година. 
Макар че общото състояние на предприятията все още не се оценява като задоволително, в промишлеността се забелязва 
леко увеличение на поръчките от страната и чужбина. Това кара все повече мениджъри да смятат, че поне през следващите 
три месеца ще имат повишена производствена активност. 
Затова и процентът от ръководители на фирми, които смятат, че ще се наложи да вдигат още продажните цени на онова, 
което произвеждат, 
намалява чувствително през февруари 
– от 19,4% от анкетираните през януари следващия месец той пада на 11,4%. 
Основната причина за това очакване е нивото на енергийните цени. Правителството определи праг от 200 лв. за мегаватчас 
ток, над който бизнесът получава компенсации, но вече има и дни, в които борсовите цени у нас са под този праг. В края 
на миналата седмица котировките бяха паднали дори до 141 лв., макар че в понеделник се вдигнаха отново. Заради 
топлото време цените на газа също вървят надолу. 
Най-големите проблеми пред фирмите вече не са цените на енергията, а несигурната икономическа среда и 
липсата на работна ръка, 
които дори се задълбочават, показват анкетите. Но процентът на мениджърите, които декларират финансови затруднения, 
се свива за един месец от 9,7 на 8 на сто и това също доближава резултатите до състоянието на икономиката до това от 
средата на 2021 г. 
А в същото време процентът на фирмите, които декларират, че нямат никакви затруднения, се увеличава от 8,5 на 9,1 на 
сто. 
Паралелно с това цените на производителя, които се смятат за ранен предвестник на инфлацията, 
намаляват с 2,2% през януари 
в сравнение с предходния месец. Този резултат обаче също се дължи най-вече на енергетиката, където цените на 
производителя намаляват с цели 8,3% за един месец. 
Много по-слабо влияние оказва химическата индустрия - там цените на едро намаляват само с 0,6%, в производството на 
дървен материал - с 0,5%, на картон и хартиени изделия - с 0,3%, и също толкова в производството на каучукови и 
пластмасови изделия. 
Тенденцията изобщо не засяга производството на хранителни продукти, 
където мениджърите са вдигнали цените през януари с нови 0,5% на месечна база, а производителите на тютюн - дори с 
1,9%. 
На годишна база поскъпването при производителите в хранителната индустрия е 25%, по-голям ръст - 33 на сто, има само 
във въгледобива и строителните материали, които са скочили с 27%. 
Наскоро вицепремиерът Христо Алексиев и икономическият министър Никола Стоянов заявиха, че започват масови 
проверки в търговската мрежа, за да се установи защо хранителните стоки са толкова скъпи. Те изразиха учудване, че 
въпреки поевтиняването на енергията и горивата 
храните продължават да поскъпват, 
като заявиха, че най-вероятно причината за това са търговските надценки. Данните на НСИ обаче показват, че самите 
производствени цени на основните храни продължават да се покачват независимо от общата конюнктура и най-вероятно 
крайните цени на храните последни се успокоят. 
От данните за бизнес климата се вижда, че самите търговци на дребно очакват крайните цени да продължат да се покачват. 
Това твърдение сега изказват 30,2% от анкетираните търговци. 
 
√ Николай Милков: Защитата на правата на човека е приоритет за външната ни политика 
Насърчаването и защитата на правата на човека са първостепенен приоритет на българската външна политика. Това заяви 
служебният министър на външните работи Николай Милков по време на 52-та сесия на Съвета на ООН по правата на 
човека, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Милков участва в Сегментите на високо равнище на 52-
та сесия на Съвета на ООН по правата на човека и на Конференцията по разоръжаването, които се провеждат в Женева, 
Швейцария. 
В изказването си министърът подчерта, че страната ни се ангажира със запазването и укрепването на мултилатерализма и 
международното сътрудничество. 
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Тази година отбелязваме 75-ата годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека и 30-ата годишнина от 
Виенската декларация и Програмата за действие с основен акцент върху универсалността, неделимостта, 
взаимозависимостта и взаимосвързаността на всички видове права на човека. В национален план тази година България 
отбелязва 80 години от спасяването на българските евреи през Втората световна война - уникален епизод от съвременната 
история, който ни вдъхновява да продължим да утвърждаваме толерантността и разбирателството като основни ценности 
на съвременната демокрация и да се борим с всички форми на дискриминация и омраза, посочи Милков. 
„Една година след началото на агресията на Руската федерация срещу Украйна страната ни отново осъжда категорично 
всички нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право”, 
заяви Николай Милков. Българският министър определи като ужасяващо широкоразпространеното и системно 
нарушаване на правата на човека в окупираните територии на Украйна. Тези нарушения изискват единодушно осъждане 
и търсене на отговорност на извършителите. В рамките на сесията на Съвета, Република България ще подкрепи резолюция 
за удължаване на мандата на Независимата международна анкетна комисия, представена от Украйна. 
Служебният министър посочи още, че България ще продължи да подкрепя систематично усилията за поддържане и 
насърчаване на културата на мира, толерантността, разбирателството и уважението към многообразието, както и ще се 
стреми да допринесе за усилията на международната общност за постигане на пълно равенство между жените и мъжете 
и за овластяването на жените и момичетата. Милков даде пример с активното участие на жените в политическия живот на 
България и лидерството на жените в останалите сектори на обществения живот, както и в бизнеса. 
В изказването си служебният министър на външните работи отбеляза, че България остава ангажирана с правата на младите 
хора и насърчаването на тяхното участие във всички сфери на обществения живот. Сред приоритетите на външната 
политика на България са и правата на детето, с особено внимание към всички деца в неравностойно положение, предаде 
БТА. 
Николай Милков направи изказване и в Сегмента на високо равнище на Конференцията по разоръжаването като подчерта, 
че Република България продължава да спазва своите ангажименти в областта на разоръжаване, контрол на въоръженията 
и неразпространение. Той определи Конференцията по разоръжаване като жизненоважен многостранен инструмент за 
укрепване на международната сигурност и международния ред, основан на правила. Като доказателство за това 
министърът отбеляза навършващата през 2023 г. 25-а годишнина от влизането в сила на Конвенцията за забрана на 
химическите оръжия, договорена в Конференцията по разоръжаване. 
Министър Милков подчерта, че България ще продължи твърдо да отстоява ефективния мултилатерализъм, в чиято основа 
е ООН. 
Акцент бе поставен и върху подкрепата на страната ни за постепенния подход към пълното ядрено разоръжаване. 
Министърът открои водещото значение на Договора за неразпространение на ядрено оръжие, придържането към който 
осигурява единствения реалистичен път за постигане на благородната крайна цел - изграждането на свят без ядрени 
оръжия. Във връзка с това бе отправен призив и за влизане в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. 
Българският първи дипломат отправи призив и към Русия да възстанови прилагането на Договора „Нов СТАРТ“. 
Във всички свои изказвания министър Милков препотвърди последователната позиция на България в подкрепа за 
суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, 
включително териториални води, като отправи призиви към Русия за незабавно изтегляне на нейните въоръжени сили от 
окупираните украински територии. 
В рамките на посещението си в Женева министър Николай Милков ще присъства и на прием по повод Националния 
празник на България – 3 март, който ще се състои в сградата на Постоянното представителство на България в Женева. 
 
Труд 
 
√ Илин Димитров: 27% повече са туристите в зимните ни курорти от миналата година 
Въпреки топлото време, което имахме, сезонът се развива отлично. Започнахме много силно – 8 декември, Коледа, Нова 
година, Ивановден бяха пълни курортите. Имахме лек спад заради топлото време. Той беше преодолян заради 
изобретателността на хотелиерите. 
Това заяви служебният министър на туризма Илин Димитров по БТВ. Той допълни, че в момента курортите са много пълни 
и на добри цени. 
„Имаме над 1,2 млн. регистрации на туристи, от които 840 000 българи. Имаме 27% повече туристи от миналата година и 
5% повече от 2019 г.“, обясни Илин Димитров. 
Най-много гости на курортите ни идват от съседните държави. Според служебният министър, добрата реклама си е 
свършила работата. 
"Колкото повече време има сняг, толкова по-добре за зимния ни сезон. Надявам се да има сняг до края на март", каза 
Димитров. 
 
√ Опрощават дългове на хора, ако са над 7800 лв. 

- Служебното правителство пусна леко подобрена версия на закона за несъстоятелност на физически лица. 
- Няма да обявяват във фалит граждани, които не работят 
- Новият закон за несъстоятелност на физически лица не е за малки борчове 
- 6-годишна процедура за тези без имущество 

Само хора със задължения в размер над 10 минимални заплати ще могат да бъдат обявявани във фалит и част от борчовете 
им ще бъдат опрощавани. При сегашната минимална заплата от 780 лв., това означава, че задълженията им трябва да са 
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над 7800 лв. За хора с по-малки борчове новият закон за несъстоятелност на физическите лица, който е пуснат за 
обществено обсъждане от Министерството на правосъдието, няма да важи. 
Още миналата година правителството прие закон за фалита на граждани и той беше разгледан в парламента на първо 
четене. Но към проекта имаше сериозни критики и сега за обществено обсъждане е пусната подобрена негова версия. 
Разликата от първия вариант е, че и хора без имущество ще може да бъдат обявявани във фалит. Но процедурата за това 
ще трае общо шест години. 
За да стартира процедура за обявяване във фалит, задълженията на човека трябва да са над 10 минимални заплати. Освен 
това той трябва да е добросъвестен. Това означава, че ако няма някакви физически проблеми, трябва да работи. Ако една 
година преди подаване на заявление за обявяване във фалит длъжникът не е работил, съдът ще откаже да стартира 
процедурата и дори ще му наложи глоба. Освен това пет години преди да подаде заявление за обявяване във фалит 
длъжникът не трябва да е харчил суми, които не са съобразени с имуществото и доходите му, както и да е купувал нещо 
извън необходимото за издръжка на семейството. 
Ако длъжникът има достатъчно имущество, за да плати разходите за процедурата, както и дължимото възнаграждение на 
синдика, съдът ще дава старт на процедурата по обявяване в несъстоятелност. След като разпродадат имуществото на 
длъжника и минат три години, останалите му борчове ще бъдат опрощавани, предвижда проектът. 
Но ако човек няма достатъчно имущество, за да плаща на синдика и да покрие част от дълговете си, ще трябва да чака шест 
години, преди да опростят борчовете му. Първо самият съд ще чака година, за да установи дали длъжникът няма да получи 
отнякъде някакви пари. 
След това трябва да минат още пет години, в които всички кредитори ще продължат да съдят длъжника и да правят опити 
да вземат парите си. И едва след това останалите му борчове ще бъдат опрощавани. 
 
√ Вдигат данъци заради увеличените пенсии 
Състоянието на държавния бюджет се е влошило с 1 млрд. лв. спрямо миналата година само за периода януари-
февруари 
За първи път от 2015 г. насам държавната хазна започва годината с дефицит 
Необходимо е ограничаване на разходите и повишаване на приходите в бюджета, заявяват от Министерството на 
финансите 
Дефицитът трябва да е до 3% от БВП 
Вдигане на данъците и орязване на разходи може да се наложи, за да бъдат изплащани по-високите пенсии и заедно с 
това да изпълним критериите за влизане в еврозоната. Това става ясно от официално съобщение на Министерството на 
финансите (МФ) за изпълнението на бюджета за първите два месеца на годината. 
Държавната хазна започва 2023 г. с влошени показатели. Към края на месец февруари 2023 г. държавният бюджет има 
дефицит от 250 млн. лв., показват предварителните данни на МФ. За сравнение, за първите два месеца на 2022 г. имаше 
излишък в хазната в размер на 713,3 млн. лв., което означава, че на годишна база бюджетното салдо се влошава с около 1 
млрд. лв., посочват от МФ. Данните показват още, че за първи път след 2015 г. към края на февруари има дефицит в 
държавния бюджет, допълват от министерството. 
Въпреки че приходите в бюджета нарастват спрямо същия период на миналата година с над 1,3 млрд. лв, изпреварващият 
ръст на разходите (с около 2,3 млрд. лв.) води до влошаване на бюджетното салдо и до дефицит. Най-значително 
нарастване има при разходите за пенсии, които се увеличават с над 700 млн. лв., както и в частта на разходите за субсидии 
(с около 680 млн. лв.), разходите за издръжка (с около 400 млн. лв.), разходите за персонал (с близо 400 млн. лв.), и други, 
посочват от министерството. Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, включително промени в 
пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия, 
разплащане на задължения по бюджета на МРРБ, влезли в сила увеличени размери на възнагражденията в редица 
администрации и други, пише в анализа на Министерството на финансите. 
При запазване на очерталите се тенденции в приходите и разходите, до края на годината е възможно да възникне риск от 
формиране на прекомерен дефицит над референтната стойност от 3 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), 
което е основен критерий за влизане в еврозоната, посочват от Министерството на финансите. Това налага при 
обсъждането и приемането на Закона за държавния бюджет на България за 2023 г. да бъдат обсъдени и приети мерки 
както в разходната част на бюджета, така и за подсилване на приходите, с оглед да бъдат финансирани разходите по 
действащото законодателство при запазване на устойчивостта на публичните финанси и спазване на действащите 
фискални правила в Закона за публичните финанси, допълват от ведомството. 
Приходите в държавния бюджет към края на февруари 2023 г. са в размер на 9,35 млрд. лв. и нарастват с 1,34 млрд. лв. 
спрямо същия период на 2022 г. Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1,335 млрд. лв., а получените средства от 
фондовете на ЕС са близки до отчетените за същия период на миналата година. 
Разходите на държавния бюджет към края на февруари 2023 г. са в размер на 9,6 млрд. лв. За сравнение, разходите за 
същия период на миналата година бяха в размер на 7,296 млрд. лв. 
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на февруари 2023 г., възлиза на 284 млн. лв., което е 
в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. 
Помощите не доведоха до спад на цените 
Всички фирми взимат компенсации за тока 
Електроенергията за бизнеса е по-евтина 
Токът за фирмите вече е по-евтин, но това не води до понижение на цените. 
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Програмата за изплащане на компенсации на фирмите за потребяваната от тях електроенергия е сред причините за 
повишаване на разходите на държавния бюджет, става ясно от официалното съобщение на Министерството на финансите. 
Компенсации получават всички фирми, независимо от сферата на дейност и каква печалба реализират. Като например 
банки, софтуерни компании и търговски вериги. 
Печалбата на банките в страната само за януари 2023 г. е 115 млн. лв., което е със 7 млн. лв. (+6,7%) повече спрямо същия 
месец на 2022 г., обявиха от БНБ. За цялата минала година печалбата на банките достигна рекордните 2,1 млрд. лв., но и 
те получават компенсации за ток. Както и търговските вериги, въпреки че Комисията за защита за конкуренцията 
констатира много некоректни търговски практики, които прилагат. 
Всъщност токът за бизнеса тази година е по-евтин отколкото през миналата. Парламентът реши през 2023 г. фирмите да 
получават компенсации за тока, за цената му над 200 лв. за мегаватчас, а през миналата година получаваха компенсации 
за над 250 лв. При гласуването на промяната в парламента основният мотив беше, че така ще бъдат свалени цените. Сега 
обаче виждаме, че токът за фирмите е по-евтин, но цените не намаляват, а продължават да нарастват. А изплащането на 
компенсации струва десетки милиони на хазната. 
Средната сума е над 666 лв. 
Вдигнаха пенсиите на два пъти през 2022 г. 
В София взимат най-много 
Увеличението на пенсиите доведе до значителен ръст на разходите за изплащането им. 
Пенсиите бяха увеличени на два пъти през миналата година - от 1 юли и от 1 октомври, което е основната причина за 
рязкото увеличение на разходите за изплащането им през настоящата година. Първо от 1 юли миналата година пенсиите 
бяха увеличени с 10%, а към тях бяха прибавени и “ковид” добавките от 60 лв. След това от 1 октомври беше направен 
опит да бъде премахната разликата между стари и нови пенсии и много хора получиха индексация на получаваните от тях 
суми. 
Последните официални данни обаче показват, че увеличението на пенсиите от 1 октомври миналата година не е довело 
до премахване на разликата между най-старите и най-новите пенсии. А освен това по-голяма част от пенсионерите не са 
получили никакво увеличение. От 1 октомври 2022 г. увеличение на пенсиите са получили само 45,3% от хората с пенсии 
за стаж и възраст. Вероятно причината останалите да не получат никакво увеличение, е че те взимат минимална пенсия, 
която беше вдигната значително през последните години. Така и при преизчисляването от 1 октомври 2022 г. 
действителният размер на пенсията им остава под минималния праг и тези хора са продължили да получават минималната 
пенсия. 
Но в резултат на увеличенията, които бяха направени през миналата година, средната основна пенсия в страната през 
февруари 2023 г. нараства до 666,44 лв., показват данни на НОИ. Това е повече от минималната работна заплата след 
плащане на данъци и осигуровки. Средната пенсия на мъжете е 798 лв., а на жените е 577 лв. Оказва се, че мъжете взимат 
средно с 221 лв., или с 38% повече от жените. 
Средната пенсия в София за февруари е 825 лв. Софиянци взимат средно със 158 лв. повече от средната пенсия за цялата 
страна. Но ако извадим данните за София от размера на средната пенсия, се оказва, че столичани получават с над 200 лв. 
повече от пенсионерите в останалата част на страната. 
На второ място след София по най-високи пенсии е Бургас със 747 лв. на месец. В града край морето има рафинерия, 
пристанище и големи предприятия, което води до изплащане на високи пенсии. На трето място е област Варна със 709 лв., 
а четвъртата позиция е за Стара Загора, където средните пенсии са 705 лв. 
Във всички останали области на страната средният размер на пенсиите е под 700 лв. Много близо до този праг са пенсиите 
в Кюстендил - средно 698,56 лв., и в София-област - 684,81 лв. В останалите области на страната пенсиите са под средната 
за страната от 666,44 лв. Много близо до този праг са пенсиите във Враца - средно 662 лв. Причината там пенсиите да са 
сравнително високи е, че в област Враца е АЕЦ “Козлодуй”, където заплатите са високи. 
В 11 области, или в близо половината от тях, средните пенсии са по-малки от 600 лв. Най-малко взимат пенсионерите в 
Кърджали - средно 530 лв. Причината за това е, че там много хора са земеделски производители. Те се осигуряват върху 
малки суми и пенсиите им са ниски. В района на Кърджали има 59,4 хил. пенсионери, от които близо 62% получават до 467 
лв., при положение, че средно за страната делът на хората с толкова ниски пенсии е 40%. 
На второ място по най-ниски пенсии е Разград с 541,73 лв., а на трето е Силистра с 545,84 лв. 
Франция е с най-голям бюджет 
България е с малък дял на държавните разходи 
Най-пестеливи са в Ирландия 
Социалните плащания в България са само 13,4% от БВП, а във Франция са 24,8%. 
България е сред страните от ЕС с най-малки разходи на държавния бюджет спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на 
страната. У нас разходите на държавната хазна са 40,6% от БВП, обявиха в сряда от Евростат, като се позовават на данни за 
2021 г. Същевременно страните от ЕС харчат през държавния бюджет средно 51,5% от БВП. Те постигат това чрез по-големи 
разходи и съответно по-големи приходи в бюджета. 
Най-голям е бюджетът във Франция, където през държавната хазна изразходват 59% от БВП. На второ място е Гърция с 
57,4%. В другия край на класацията е Ирландия, където само 24,8% от БВП минават през бюджета. 
В България социалните плащания на държавния бюджет имат малък дял от БВП - само 13,4%, при средно 20,5% за страните 
от ЕС. Подобни на нашите са социалните плащания в Чехия (13,6%) и Естония (13,5%). Но в други страни социалните 
плащания са много по-големи, например в Германия са 20,9% от БВП, във Франция - 24,8%, а в Италия - 23,4%. 
Финансистът Румен Гълъбинов пред “Труд news”: Необходима е ревизия на помощите за бизнеса 
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Внимателно трябва да разгледаме какво стана през последното тримесечие на миналата година и какво се получава през 
първото тримесечие на 2023 г. А то е, че поради големите плащания за енергийни помощи и подкрепа на бизнеса се 
увеличиха спестяванията на фирмите в банковата система. Има намаляване в основата на депозитната пирамида, където 
са много на брой, но малки спестители, но има чувствително увеличение във върха на пирамидата, не само при 
физическите лица, а и при фирмите. Това показва, че сме прекалили с компенсациите, че са дадени свръхкомпенсации 
през последните 5-6 месеца. 
Очевидно е, че тези пари не са отишли само за покриване на сметки за електроенергия или за инвестиции, а са отнесени 
по сметки като спестявания и стоят като свръхликвидност в банките без да се използват. Трябва да си зададем въпроса, 
след като минат изборите и бъде конституирано новото Народно събрание, дали не би било удачно при съставянето на 
бюджета за 2023 г., да се вземе предвид това и да се намалят подпомаганията на фирмите в България, както по линия на 
енергийни помощи, така и други. 
А от друга страна да се направи така, че да се увеличи събираемостта в приходната част. Едното възможно решение е 
намалените ДДС ставки да бъдат върнати на стандартната ставка, но това политически няма да е популярно. По-скоро 
може да се ограничи сивата икономика. Съвсем наскоро разбрахме, че в Европейската комисия има доклад за всички 
държави в ЕС и за съжаление България продължава да е на първо място по сива икономика - над 33%. Когато над една 
трета от икономиката е на сиво, има откъде да увеличим събираемостта на данъците и осигуровките, защото е очевидно, 
че има стопански субекти, които избягват плащането на налози. Това е единият потенциален източник за увеличаване на 
приходите в бюджета. Друг такъв би бил, ако бъдат увеличени някои косвени налози, като например акцизите на цигари, 
алкохол и горива. Това също е доста чувствителна тема по политическа линия и ще се види каква е политическата воля на 
новите народни представители. Вероятно ще се състои и дебат по данъчната система, за да се постави въпросът, ако 
например се върви към въвеждане на диференцирани ставки за най-употребяваните храни и животоспасяващи лекарства, 
то дали не трябва да се увеличават подоходните данъци, визирам плоския данък върху доходите от 10% за гражданите и 
фирмите. Дали той ще претърпи промени и в каква форма. Дали ще бъде вдигане до по-висока плоска ставка или ще бъде 
направена прогресия на ставката - за хората, които печелят повече и за фирмите, които правят по-голяма печалба. 
 
√ Митниците със 1,022 милиарда лева приходи за януари 
 

 
1,022 милиарда лева са общите приходи за месец януари 2023 година и превишават приходите през същия месец на 
предходната календарна година с 24,3 млн. лева (2,4%), съобщиха от Агенция „Митници“ 
Приходите от ДДС при внос са в размер на 516,9 млн. лева и регистрират ръст от 19,8% или с 85,4 млн. лева повече в 
сравнение с месец януари 2022 година. 
През месец януари 2023 г. постъпленията от мита бележат спад с 22,7% и са 28,5 млн. лева, което е с 8,4 млн. лева по-малко 
в сравнение с месец януари 2022 година. 
476,5 млн. лева са постъпилите приходи от акцизи през месец януари 2023 г., с 52,6 млн. лева (9,9%) по-малко от отчетените 
през същия месец на предходната година. 
 
√ Печалбата на банките само за месец е 115 млн. лв. 

- Има ръст от 6,7% спрямо миналата година 
- Отпуснатите заеми са за 86,5 млрд. лв. 

Печалбата на банките в страната за януари е 115 млн. лв., което е със 7 млн. лв. (+6,7%) повече спрямо същия месец на 
миналата година, обявиха от БНБ. Оказва се, че след като през миналата година печалбата на банките достигна рекордните 
2,1 млрд. лв., през първия месец на 2023 г. печалбата им продължава да расте. 

https://trud.bg/public/images/articles/2023-03/revenue-01-2023_4293705602647104448_original.jpg
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През януари отпуснатите от банките крадити нарастват с 439 млн. лв. (+0,5%) до 86,5 млрд. лв., показват данните на БНБ. 
През първия месец от годината нарастват кредитите за домакинства (с 266 млн. лв., +0,8%), за нефинансови предприятия 
(със 139 млн. лв., +0,3%), за други финансови предприятия (с 26 млн. лв., +0,4%) и за сектор държавно управление (с 8 млн. 
лв., +0,9%). 
Спрямо края на 2022 г. депозитите в банките се увеличават с 48 млн. лв. (+0,04%) до 134,1 млрд. лв. Нарастват депозитите 
на домакинства (с 251 млн. лв., +0,3%), на кредитни институции (с 277 млн. лв., +3,5%) и на сектор държавно управление (с 
419 млн. лв., +10,4%). Намаляват депозитите на нефинансови предприятия (с 826 млн. лв., -1,9%) и на други финансови 
предприятия (със 73 млн. лв., -1,6%). 
Разходите за обезценка на просрочени кредити през януари са в размер на 46 млн. лв., което е с 9 млн. лв. (+24,8%) повече 
в сравнение със същия месец на миналата година. През януари активите на банките се увеличават с 874 млн. лв. (+0,6%) и 
достигат 156.3 млрд. лв. 
Собственият капитал в баланса на банките в края на януари е 17,5 млрд. лв. и спрямо края на декември 2022 г. се увеличава 
със 176 млн. лв. (+1%). 
 
√ Георги Ангелов: Банките са пълни с пари, депозитите са с 35 млрд. лева повече от кредитите 
Банките са пълни с пари, депозитите са с 35 млрд. лева повече от кредитите. Затова банките не искат да плащат лихва. 
Големият растеж на депозити идва от бизнеса, който получи щедри компенсации. Хем са вдигнали цените, хем са получили 
компенсации. Те дори не ги инвестират, а ги слагат в депозити. Това каза Георги Ангелов, старши икономист в "Отворено 
общество", по БТВ. 
"МФ не можа да емитира държавен дълг с лихви от 5-6% поради липса на интерес. Същевременно в банковата система 
депозити за над 100 млрд. стоят на нулева лихва", обясни той. И допълни, че кредитите на домакинствата растат бързо, а 
ипотечните още по-бързо. 
По думите му лихвите по новите кредити трябва да се покачат, за да се стимулират потребителите. "В ипотечните кредити 
противно на логиката лихвите са по-ниски отколкото преди година. Паричната маса продължава да расте, а това има 
проинфлационен ефект. Затягането на монетарната политика има антиинфлационен ефект. У нас обаче не може да се 
говори, че парите имат антиинфлационен ефект, напротив, кредитната експанзия продължава да налива пари в 
икономиката и да налива масло в огъня.  
Според него трябва да има плавно спиране на наливането на пари в икономиката, за да няма срив. "По-добре да се действа 
сега, за да не се спука и имотният балон. Таванът на надценката по отношение на цената на дадена стока не е добра идея. 
Пример е и нулевото ДДС на хляба, чиято цена вместо да падне, се вдигна. 
 
√ Данъчен консулт на "Труд News": Осигуровки на човек, който има фирми в две държави от ЕС 
Много хора са собственици на фирми в няколко държави от Европейския съюз. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна 
консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за внасяне на социални и здравни осигуровки в 
тези случаи. 
Български гражданин живее в Германия и е собственик на две еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) в 
България и едно дружество в Германия. В момента се осигурява по българското законодателство като самостоятелно заето 
лице в едно от българските дружества. Едновременно с това е осигурен по немското законодателство във връзка с 
дейността на немското си дружество. В двете български дружества за управител без възнаграждение е назначена 
дъщерята на собственика. Тя е осигурена по законодателството на държава от ЕС, за което има издадено Удостоверение 
А1. 
Собственикът на фирмите получава и наем на имот, който е отдаден на друга фирма. Поставени са въпросите: 
1. Подлежи ли на социално и здравно осигуряване собственикът, при положение че в двете български дружества има 
назначен управител и се осигурява в Германия? 
2. Дъщерята има ли задължение да декларира пред НАП, че е осигурена в друга държава, за да не се осигурява в България? 
3. Задължен ли е собственикът да декларира пред НАП доходите си от наем, при положение че е местно лице за Германия? 
По отношение на осигуровките 
Упражняването на трудова дейност е основополагащо за възникване на основание за задължително осигуряване. Според 
чл.10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват 
трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 от същия кодекс, и за който са внесени или дължими осигуровки и продължава до 
прекратяването ѝ. 
Лицата, упражняващи трудова дейност като собственици на търговски дружества, се осигуряват по реда на чл.4, ал.3, т.2 
от КСО и чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравно осигуряване. 
Във въпроса няма информация дали лицето продължава да участва с полагане на личен труд в българските дружества, на 
които е собственик, след назначаването на управител. Основанието за осигуряване отпада при прекратяване на трудова 
дейност по чл.4, ал.3, т.2 от КСО. 
По отношение на гражданите на страни от ЕС, които осъществяват трудова дейност в две държави членки, се прилагат 
Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) №987/2009 за 
установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004. 
Съгласно член 11, параграф 1 от Регламент №883/2004 лицата са подчинени на законодателството само на една държава 
членка. За лицата, които осъществяват дейност на територията на две и повече държави членки, се определя приложимо 
спрямо тях законодателство съгласно член 13 от Регламент №883/2004. 
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При възникнала такава ситуация лицето е длъжно да уведоми компетентната институция на държавата членка, в която 
пребивава. Критериите за установяване на пребиваването са въведени в член 11 от Регламент №987/2009. 
Ако лицето пребивава в Германия и осъществява трудова дейност в две и повече държави членки, следва да уведоми 
немската компетентна институция. След предоставяне на необходимата информация в компетентната институция на 
държавата по пребиване, за лицето ще бъде определено приложимото законодателство в областта на социалната 
сигурност. 
Националното законодателство на компетентната държава членка се прилага в неговата цялост и за всички осъществявани 
от лицето дейности с произтичащи от това задължения, които освен превеждане на осигуровки могат да включват 
задължителни регистрации, подаване на данни и други задължения. 
Приложимото право, определено според разпоредбите на Дял II от Регламент №883/2004, се удостоверява чрез формуляр 
А1 (Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност). Този формуляр удостоверява, че 
лицето е подчинено на законодателство на една държава членка и е освободено от прилагане на законодателствата на 
други държави членки, в които извършва дейност. 
В случай, че при определяне на приложимото законодателство лицето не е предоставило данни, че осъществява дейност 
и в България, или е започнало нова трудова дейност по време на валидността на издадения формуляр А1, то същото следва 
да уведоми издалата го институция за новите обстоятелства. Въз основа на променената обстановка ще се преразгледа 
решението за издаване на Удостоверение А1. 
При едновременна трудова заетост на територията на две и повече държави членки, лицето има задължение да уведоми 
компетентната институция на държавата членка по пребиваване. След това компетентната институция, определила 
приложимото спрямо него законодателство, има задължение да уведоми институциите на всички други държави членки, 
в които лицето извършва дейност. 
По отношение на данъците 
Съгласно чл.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) чуждестранните физически лица са 
носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България. Според чл.8, ал.6, т.5 от ЗДДФЛ 
доходите от наем са от източник в България, когато са начислени/изплатени от местни лица, от търговски 
представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в страната. В конкретния случай доколкото 
платец на дохода от наем е местно юридическо лице, същият е доход от източник в страната и подлежи на облагане по 
реда на ЗДДФЛ. 
Според чл.37, ал.1, т.4 от ЗДДФЛ доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или 
недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на 
правото на собственост, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък, 
когато не са реализирани чрез определена база в страната. Окончателният данък се определя върху брутната сума на 
доходите от наем и е в размер на 10%. Според чл.65, ал.1 от ЗДДФЛ окончателният данък за доходите по чл.37, ал.1, т.4 от 
закона следва да се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието 
на начисляването на наема. В същия срок предприятието е задължено да посочи дължимия данък в декларацията по чл.55, 
ал.1 от ЗДДФЛ. Освен това, на основание чл.73а, ал.1 от ЗДДФЛ, предприятията - платци на доходи, предоставят на НАП 
информация за доходите от наем, както и за доходите по чл.37, ал.1, т.9, начислени и/или изплатени в полза на физически 
лица, местни на друга държава от ЕС. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл.55, ал.1, 
подавана за четвъртото тримесечие на годината. 
Според чл.52, ал.1, т.5 от ЗДДФЛ, чуждестранните физически лица, които са получили само доходи, облагаеми с 
окончателен данък, не следва да подават годишна данъчна декларация. Изключение от това правило е предвидено за 
случаите по чл.37а от ЗДДФЛ, т.е. когато чуждестранното физическо лице е местно лице за данъчни цели на държава от 
ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и е избрало да 
преизчисли окончателния данък за доходите по чл.37 от същия закон. 
Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от България, се съдържат разпоредби, 
различни от тези в ЗДДФЛ, с предимство се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Затова 
трябва да се има предвид Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия. 
 
3e-news.net 
 
√ Правителството одобри споразумение с ЕБВР за техническа помощ за ВЕИ инвестиции по ПВУ 
Министерският съвет одобри проекти на две споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за 
предоставяне на услуги за подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани в рамките на Националния план за 
възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България. В компонент 4 „Нисковъглеродна икономика” от Плана са 
предвидени за изпълнение 7 инвестиции с бенефициент Министерството на енергетиката (МЕ), като за три от тях, предвид 
сложността на дейностите и пилотния характер на проектите за България, бе оценена необходимостта от техническа 
помощ от международна финансова институция за тяхното изпълнението. 
Проведена бе процедура за подбор на финансови институции, които да подпомогнат МЕ в изпълнението на инвестициите. 
Създадена бе Междуведомствена работна група с експерти от Министерството на енергетиката и от Министерството на 
финансите, която оцени заявения интерес и реши да бъдат подписани споразумения с Европейската банка за 
възстановяване и развитие. 
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Банката следва да окаже подкрепа при изпълнението на Инвестиция 6 (C4.I6) за Подкрепа за нови мощности за 
производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия и на Инвестиция 8 (C4.I8) 
за Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE) по НПВУ. 
Подписването на двете споразумения с ЕБВР ще даде възможност Министерството на енергетиката да получи 
квалифицирана техническа помощ при изпълнението на инвестициите. Експертният опит на банката ще допринесе за 
качествената и навременната реализация на визираните инвестиции от Плана - за изграждане на 1 425 MWh ВЕИ мощности 
с прилежащата инфраструктура за съхранение на електроенергия с капацитет 350 MWh и за закупуване, инсталиране и 
въвеждане в експлоатация съоръжения за съхранение на електрическа енергия с общ заряден капацитет от 6000 MWh. 
 
√ Създава се смесена комисия за икономическо сътрудничество между правителствата на България и Саудитска Арабия 
Създава се Смесен комитет за икономическо сътрудничество между България и Саудитска Арабия. Споразумение за това 
бе подписано вчера между министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов и министърът на икономиката и 
планирането на Саудитска Арабия Фейсал Ал-Ибрахим. Комитетът е още един инструмент за насърчаване на 
икономическото и инвестиционно партньорство, като се предвижда провеждането на регулярни заседания по конкретни 
теми важни за двете държави. 
 „Споразумението е основа и необходима крачка за задълбочаване на икономическото сътрудничество и реализиране на 
огромния потенциал, който съществува между нашите две страни. То дава възможност да задълбочим разговорите и да 
създадем реални предпоставки за повече съвместни проекти“, посочи министър Никола Стоянов. 
Двамата министри обсъдиха и предстоящото подписване на Споразумение за взаимна защита и насърчаване на 
инвестициите, а министър Фейсал Ал-Ибрахим подчерта, че диалогът между двете държави през последните месеци е на 
много високо ниво, което е и предпоставка за повече съвместни проекти. 
Министрите разговаряха и за потенциалните сфери за сътрудничество, към които има засилен интерес от компаниите от 
двете страни. Министър Никола Стоянов подчерта, че след неговото посещение в саудитската страна през януари т.г. са 
започнали разговори със саудитски компании от минната индустрия и очаква техни представители да посетят страната в 
следващите месеци, за да се запознаят на място с възможностите на този сектор. „В млечната промишленост вече има 
набелязани конкретни инициативи, по които продължава работата“, посочи министър Стоянов. Той допълни, че България 
оценява много високо плана „Визия 2030“ на саудитската страна, който си поставя за цел да промени изцяло икономиката 
на кралството и подчерта интересът към обмяна на опит в сектори, основани на знанието. 
Министърът на икономиката и планирането на Саудитска Арабия Фейсал Ал-Ибрахим е на посещение в България по покана 
на министър Никола Стоянов. 
 
√ Росен Христов: Постигането на пълна декарбонизация и енергийна сигурност е невъзможно без ядрена енергетика 
“Едновременното постигане на пълна декарбонизация и енергийна сигурност е невъзможно без ядрена енергетика”. Това 
заяви министърът на енергетиката Росен Христов на форума „Партньорство за трансатлантическо енергийно и климатично 
сътрудничество“ (P-TECC), който е обособен в рамките на инициативата Три морета. Министър Христов продължи, че 
страната ни експлоатира успешно и безопасно ядрени мощности повече от 40 години.  
„Смятаме да развиваме ядрена енергетика и в бъдеще. Това е заложено във визията ни за развитието на 
електроенергийния сектор за следващите 30 години. Решението ни е базирано на обстойни анализи и прогнози на 
потреблението, отчитащи целите за декарбонизация и запазването на енергийната и националната сигурност на страната, 
както и осигуряването на максимално ниска цена на електроенергията“, обясни министър Христов. По думите му 
сигурността на доставките на енергийни източници се базира на диверсификация. 
„Залагането на един доставчик винаги крие рискове – ако не геополитически, то технически“, подчерта Христов. Той обяви 
и взетото вчера решение в Стокхолм за засилване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика. 
Припомняме, че българският министър подкрепи инициативата на Франция за по-активно европейско сътрудничество в 
сферата на ядрената енергетика. По този начин България стана част от единадесетте държави, които ще си взаимодействат 
в развитието на ядрената енергетика, включително и на иновативните технологии и научни изследвания в областта. „Със 
своя опит и експертиза в ядрената енергетика България е ценен и желан партньор. Показателно за това е, че 
присъединяването ни към тези държави е била една от темите на разговор между президентите Радев и Макрон“, каза 
още Христов. 
Заедно с България в инициативата участват Франция, Финландия, Хърватия, Чешката република, Унгария, Нидерландия, 
Полша, Румъния, Словакия и Словения. 
 
√ Проучване: Две трети от българите подкрепят ядрената енергетика и са „за“ нейното развитие 
Нужни са усилия хората да бъдат по-добре информирани за случващото в сектора 
Интернет порталът 3eNews, част от групата Дир.бг, започва нов проект, отправен към икономическите сектори у нас. Целта 
е да се даде повече гласност на възможностите за инвестиции у нас, като не се забравят и трудностите, които срещат 
предприятията в различните сфери. Първият месец на рубриката „Индустрии на фокус“ ще бъде съсредоточен върху 
ядрената енергетика като ключова част за икономиката ни. Именно АЕЦ „Козлодуй“ бе основният финансов донор на 
бизнеса за стабилизиране и задържане на цените на електроенергията като благодарение на атомната ни централа 
правителството успя да осигури подкрепа за цялата икономика. А какви са нагласите на българите за ядрената енергетика 
можете да прочетете в специалното проучване на агенция „Тренд“ по темата. 
66% от българското общество подкрепя ядрената енергетика и нейното развитие у нас. 
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Водещ остава въпросът с безопасността. В същото време обществото се нуждае от допълнителна информация по темата и 
повече осведоменост.  Според анкетираните основният канал за информиране остават медиите.  Те обаче са далеч от 
разбирането, че токът в контакта не е даденост, а е резултат от много работа, технологичен напредък, спазване на правила 
и регламенти, строги мерки за безопасност и сигурност. Особено важно е темата за ядрената енергетика да достигне до 
по-широк кръг от обществото и в частност до по-младите. 
Това става ясно от Национално представително проучване от социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на 3e-news.net 
и в партньорство с Българския атомен форум „Булатом“.  Проучването бе представено от Евелина Славчева, съосновател 
на социологическа агенция "Тренд" и е проведено сред 1003 души в периода 4 – 12 февруари 2023 г. 
66 % от българското общество подкрепя ядрената енергетика, 
сочат данните от проучването на социологическата агенция. 
„Дали подкрепяте или не подкрепяте развитието на ядрената енергетика в България? Мисля че това е основният въпрос и 
най-вълнуващият“, посочи Славчева. 28 % от българското общество напълно подкрепя ядрената енергетика. 38 % изразяват 
становище, че „по-скоро подкрепят“ ядрената енергетика. „Тоест, ако сборуваме „подкрепям“ и „по-скоро подкрепям“ ще 
видим, че значителен дял от българското общество всъщност изразява подкрепа към развитието на ядрената енергетика 
в България“, посочи Славчева. Като цяло, данните сочат, че общият сбор по тези два показателя е 66 %.  В същото време се 
вижда, че делът на твърдите противници остава пренебрежително малък – 7 % от анкетираните са тези, които по-скоро 
„не подкрепят“, а едва 3% , които „изобщо“ не подкрепят развитието на ядрената енергетика в страната ни.  Въпреки това 
от статистическа гледна точка, те също би трябвало да са във фокуса на внимание. 
„Разбира се, има е и един висок дял – 24 % от българското общество, които посочват, че „не знаят“, „не могат да преценят“ 
темата за развитието на ядрената енергетика в България“, посочи Славчева. „Тук може да предположим, че е видно 
всъщност в нашите разбивки, че по-ниско образованите хора, живеещи в по-малки населени места, жените, по-малко 
могат да преценят отношението си по тази тема, което е естествено, защото не се интересуват от нея. Но, ако може да 
обобщим този въпрос, аз бих казала от статистическа значимост на резултатите, които сме получили, подкрепата за 
развитието на ядрената енергетика е силно и съответно пренебрежими дялове, незабележими от статистическа гледна 
точка спрямо негативното отношение към развитието на ядрената енергетика в България“. 
Безопасността и цената са ключови за българите 
Безопасността е водещата за българското общество, когато става въпрос за технологията при атомната енергетика, сочат 
още данните от проучването. 
55% от респондентите определят именно безопасността като най-важна в отговор на въпроса „За вас лично, какво е най-
важното в технологията при атомната енергетика?“. 
За 15 % застават зад отговора „надеждност“. Също толкова определят като важна и цената. 
На тази база, както сочи изводът на социолозите, „Безопасността се откроява като водещ аспект по отношение на 
развитието на атомната енергетика. Тя доминира сред всички основни демографски групи. Това е най-важната тема от 
най-младите до най-възрастните. Останалите аспекти са значително по-малко споменавани. Надеждността и цената са 
важни за 15% от анкетираните. Прави впечатление, че екологичността на технологията остава по-скоро периферна тема – 
посочва се от едва 4% от всички. 
Резултатите показват, че ако има някакви колебания или опасения относно ядрената енергетика, те са по-скоро свързани 
с възможността да се осигури максимално безопасна технология, а не толкова с въпроса за нейната екологичност“. 
Силно впечатление прави високият процент на участниците в изследването, които посочват енергийната сигурност на 
страната като най-голямата полза от ядрената енергетика, сред изброените различни възможности. 
По-точно в отговор на въпроса „Кои от изброените според вас са най-големи ползи от ядрената енергетика за обществото 
?“ значителен брой или 61 % „откроява енергийната сигурност на страната в нормални и кризисни периоди“. Тоест, 
безопасност и енергийна сигурност са изключително важни за българското общество. Тук респондентите са имали 
възможност да посочат повече от една опция затова и дяловете са по-различни. 
За ползите от износа на електроенергия 
41 % от анкетираните например, посочват като голяма полза това, че ядрената енергетика „позволява България да бъде 
водещ износител на електрическа енергия в региона, което носи свежи пари в икономиката“. „В контекста на събитията, в 
които живеем през последната една година това няма как да не изпъкне – именно като износител, а не като вносител на 
електрическа енергия. Това е ясно и разбираемо от българското общество“, коментира резултата Евелина Славчева. 
Като цяло икономическите фактори са важни и това е видимо и от високия процент на респондентите - 34 %, които застават 
зад тезата, че ядрената енергетика „осигурява сигурност на доставките на електроенергия на конкурентни и устойчиви 
цени“, а 19 %  смятат, че е „стълб в базовите генериращи мощности: произвежда 24 часа, 7 дни в седмицата, 12 месеца в 
годината, независимо от природните условия“.  Същият процент (19 %) пък посочват като отговор, че е „ниско въглеродна 
и осигурява бърз преход към чиста енергия“, докато 14 % смятат, че „подпомага регионалното и националното 
икономическо развитие с висок мултиплициращ ефект“. 
15% не могат да преценят. Този дял е по-нисък от дела на хората, които твърдят, че темата им е безразлична или я отбягват. 
Това показва, че ползите от ядрената енергетика са известни дори и сред хора, които не следят темата, е един от изводите 
от социологическото проучване. 
„Това, което ми прави впечатление в контекста на въпросите, които представих, е, че по принцип българското общество по 
много теми, които сме изследвали, поставя въпроса „цена?“. В смисъл тя е водеща. Това, което ми прави впечатление в 
това проучване е, че друг тип неща са по-важни –безопасност, осигуряване на енергийна сигурност на страната, тоест, 
акценти, които са много по-ключови от „цена“, посочи още Славчева. 
Важен е дебатът за отработеното ядрено гориво 

https://rctrend.bg/%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://www.bulatom-bg.org/
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Въпросът с отработеното ядрено гориво, както и процесът на изграждане се оказват сред проблемите, които интересуват 
достатъчно голям дял от българското общество. 
На въпросът „Кои от следните проблеми на ядрената енергетика според вас лично не са решени задоволително на 
настоящия етап на развитие на технологията ?“, 33 % посочват, че „не е решен дългосрочно въпросът с отработеното 
ядрено гориво и радиоактивните отпадъци“. „Важно е да спомена, че и 33% от българското общество по отношение на 
ядрената енергетика не знаят и не могат да преценят. Това обаче е доста специфична тема, изисква познания, така че 
отговорите не са изненадващи. В същото време 22 % от българското общество смятат, че не е достатъчно безопасна. Тоест, 
когато тази тема се разглежда от гледна точка на безопасността виждаме, че българското общество има нужда от 
допълнителна информация свързана с безопасността по отношение на ядрената енергетика. 
Малко над една пета изразяват притеснението, че ядрената технология не е достатъчно безопасна. Това възприятие е 
проблемно от гледна точка на факта, че именно безопасността е най-важният аспект, който следва да бъде съблюдаван 
според обществото. 
Според 7% от анкетираните няма съществени нерешени проблеми във връзка с ядрената енергетика. Това съответства на 
онзи дял от обществото, който следи активно темата и може да бъде определен като най-твърдо ядро привърженици. 
Една трета от анкетираните не могат да посочат конкретен проблем, което показва липса на достатъчно добра 
осведоменост по темата. 
Доста висок дял от българското общество вижда перспектива в развитието на ядрената енергетика, става ясно още от 
проучването. 
Въпросите относно перспективите за развитие на ядрената енергетика открояват доминиращо позитивната нагласа към 
технологията. Най-голям дял (29%) подкрепят изграждането на допълнителни мощности, а други 23% поддържането на 
съществуващите такива и заместването им с  нови мощности. Липсват съществени настроения против развитието на 
технологията. 
Кой повече подкрепя развитието на ядрената енергетика? 
По-големи привърженици на изграждането на допълнителни мощности са мъжете, хората в активна възраст между 30 и 
59 г., висшистите и живеещите в столицата. 
В същото време проучването дава и тема за размисъл. Следва да се обърне внимание, че 20% нямат принципна позиция, 
а други 17% не могат да преценят. Това са по-често жените, по-ниско образованите, най-младите и най-възрастните групи. 
Въпросите относно перспективите за развитие на ядрената енергетика открояват доминиращо позитивната нагласа към 
технологията. Най-голям дял (29%) подкрепят изграждането на допълнителни мощности, а други 23% поддържането на 
съществуващите такива и впоследствие замяната им с нови. Липсват съществени настроения против развитието на 
технологията. По-големи привърженици на изграждането на допълнителни мощности са мъжете, хората в активна възраст 
между 30 и 59 г., висшистите и живеещите в столицата. Следва да се обърне внимание, че 20% нямат принципна позиция, 
а други 17% не могат да преценят. Това са по-често жените, по-ниско образованите, най-младите и най-възрастните групи 
Българското общество има ясен отговор на въпроса за ролята на българската държава в реализацията на нови ядрени 
проекти, става ясно още от изследването. 
39 % са на мнение, че българската държава трябва да бъде едноличен собственик. Други 34 % смятат, че  държавата трябва 
да запази едноличен контрол върху проектите, независимо от формата и размера на участието на други инвеститори. 
„Почти има паритет между двете опции“, посочи Славчева. 
Категорично доминира мнението (общо 73%), че българската държава трябва да има водеща роля върху новите ядрени 
проекти – 39% смятат, че тя трябва да бъде едноличен собственик, а други 34% да има едноличен контрол, допускайки и 
участието на други инвеститори. 
Необходима е повече информация за ядрената енергетика. 
До този извод се стига и в резултат на отговорите получени на въпроса: „Вие лично запознати ли сте или не сте запознати 
с факта, че по данни на ООН, изчислено на база целия жизнен цикъл и сравнено с други технологии за производство на 
електроенергия, ядрените централи имат най-ниски емисии на парникови газове, най-малко използване на площ и 
материали и най-малки последици върху общественото здраве?“. 
Отговорите на въпросите, сочат, че българското общество не е достатъчно добре запознато с факта, че ядрените 
електроцентрали имат значителни предимства по отношение опазването на околната среда спрямо други 
технологии.  Така например, приблизително една пета от участниците са запознати с тези данни. Отново това са в по-
голяма степен мъжете, хората между 40 и 59 г., притежаващите висше образование и живеещи в столицата. 
По-незапознати от средното и следователно профил, на който да се акцентира при евентуални кампании, са жените, най-
младите, най-възрастните и притежаващите основно или по-ниско образование.  Това обаче представлява един много 
висок процент – 76 %. 
Приблизително сходни са и данните по отговорите на въпроса дали са запознати  с факта, че през 2022 г. печалбата на АЕЦ 
Козлодуй е основен източник за компенсиране на цената на електроенергията за фирмите. Става въпрос за непознаване 
на този въпрос сред 74 % от запитаните. 
Профилите на запознатите и незапознатите се припокриват с вече посочените. В частност най-малко познат е фактът, че 
при удължаване периода на експлоатация на ядрените централи до 80 години, цената на произведената електроенергия 
става много ниска. Значителен дял или 81 % отговарят с „не знам“ и „не мога да преценя“  на въпроса „Вие лично запознати 
ли сте или не сте запознати с факта, че леководните ядрени централи второ поколение каквито са блокове 5 и 6 в АЕЦ 
Козлодуй в момента почти навсякъде, където са в експлоатация ще работят 60 години, а последните изследвания показват, 
че този период може да се удължи до 80 години, като при това положение цената на произведената от тях ел. енергия 
става много ниска? 
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„Има няколко групи в българското общество, които реагират по различен начин на тази тема. При увеличаване на възрастта 
се наблюдава по-голяма заинтересованост, по-голям достъп до информация и натрупани повече знания в житейски план. 
По темата екологичност обаче младите може да станат много по-активни. Безопасността е ключова, когато говорим за 
ядрени мощности. Необходима е информираност на българското общество, колкото и да е трудна е посочената тема“, 
посочи Славчева. 
Развитието на ядрената енергетика в България се следи активно от по-малък дял от българското общество. Въпреки това 
три четвърти или 38 % намират темата за изключително важна и се осведомяват, когато попаднат на информация по тази 
тема. Това са по-често мъже, хора в активна възраст, между 30 и 69 години, с висше образование и живеещи основно в по-
големите градове и столицата. Това са хората, които имат интерес към тази тема и когато има информация, съответно се 
информират, посочи при представянето на изследването Евелина Славчева от „Тренд“. 
18 % от респондентите посочват, че активно не се интересуват, т.е. активно не търсят информация, а когато попаднат на 
такава информация не я четат. Това основно са в чисто демографски профил жени и по-ниско образованите групи, които 
нямат интерес по тази тематика. 
Обществото все повече чете в интернет за АЕЦ, но традиционните медии си остават ключови 
Медиите остават основният канал, от който обществото се информира за ядрената енергетика.  Те се посочват почти 
еднакво от мъжете и жените, но популярността им нараства паралелно с възрастта – от 76% при най-младите до 92% сред 
възрастните. Именно 92 % от най-възрастните споменават, че основният им канал за информация са медиите. 
Интернет се посочва като канал на информация приблизително от всеки трети от десет участника. Той е по-популярен сред 
мъжете и хората до 59-годишна възраст. Социалните мрежи се използват от малко над една пета от респондентите, а сред 
най-възрастните над 70 г. делът им в информирането по тези теми е незначителен.  
Според данните на „Тренд“,  6% от хората се информират по темата от енергийни експерти. Процентът съответства на 
онези, които активно следят темата. 
Тук няма особена изненада, защото най-младите попадат и в другите категории – интернет, социални мрежи. Това са 
основните канали, през които те се информират, но с увеличаване на възрастта се оказва, че телевизията в България все 
още е основен източник на информация. 
Изводите от проучването са категорични, че обществото е с положителна нагласа към развитието на ядрената енергетика. 
Отсъстват съществени негативни нагласи, които могат да доведат до силно противопоставяне на евентуални бъдещи 
проекти.  Основното опасение, което следва да бъде адресирано, е безопасността на ядрената технология. Все пак темата 
се следи активно от ограничен брой хора, което е очаквано, предвид нейната специфика. По някои от въпросите се 
наблюдават значителни дялове на хора, които не могат да преценят. Това показва, че има необходимост от повишаване 
на информираността за ползите и възможности на ядрената енергетика. 
Забележка: Един процент от извадката екстраполира 55 хил. души. 
Самото проучване можете да видите като прикачен файл тук. 
 
√ Повишение с 2.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 309.21 лв. за MWh с ден за доставка 2 
март 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 309.21 лв. за MWh с ден за доставка 2 март 2023 г. и обем от 77 884.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст от 
2.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 327.17 лв. за MWh, при количество от 40 698.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 185.40 MWh) е на цена от 291.26 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 267.69 лв. за MWh и количество от 3021.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 253.46 лв. за MWh ( 3095.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 374.56 лв. за 
MWh при количество от 3266.4 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 279.08 лв. за MWh при обем от 3124.8 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 300.38 лв. за MWh ( 153.58 евро за MWh) за 1 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 2 март нараства до 309.21 лв. за MWh ( повишение с 2.9 %) по данни на БНЕБ или 158.10 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 1 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 420.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 291.49 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     43,31%    2164.98 
Кондензационни ТЕЦ   38,80%    1939.75 
Топлофикационни ТЕЦ   7,17%    358.65 
Заводски ТЕЦ    2,21%    110.41 
ВЕЦ     1,08%    54.23 
Малки ВЕЦ    2,03%    101.41 
ВяЕЦ     3,33%    166.65 

https://3e-news.net/bg/a/view/41681/prouchvane-dve-treti-ot-bylgarite-podkrepjat-jadrenata-energetika-i-sa-za-nejnoto-razvitie
https://ibex.bg/
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ФЕЦ     1,47%    73.45 
Био ЕЦ      0,59%     29.42 
Товар на РБ         5078.97 
Интензитетът на СО2 е 479g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо покачване на цените по европейските електроенергийни борси за 2 март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 158,10 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 160,60 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 158,10 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 2 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 167,28 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
148,92 евро/мвтч. Най-високата цена от 191,51 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 129,59 
евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 2 март ще бъде 160,60 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 138,13 гвтч. Максималната цена ще бъде 191,51 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и в 5 ч тя ще бъде 140,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 2 март е 157,82 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 166,81 евро/мвтч. Най-високата цена от 191,32 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 130,50 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 85 979,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 2 март на Словашката енергийна борса е 156,50 евро/мвтч. Най-високата цена от 
189,51 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 130,58 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 150,80 евро/мвтч. Най-високата цена от 188,52 
евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 129,40 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 2 март е 152,74 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
160,75 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 61 685,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 191,56 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 122,60 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 144,31 евро/мвтч на 2 март. Пиковата цена ще бъде 143,63 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 603 467,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя ще 
достигне 184,91 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 113,64 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 2 март ще се продава за 167,95 евро/мвтч 
за базова енергия. 
 
√ Червеният цвят завладя фондовите борси в Западна Европа в сряда, след като инфлацията в Германия се ускори 
С най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а единствен с ръст завърши британският FTSE 100  
Борсовите индекси на страните от Западна Европа нарастваха стабилно в началото на търговията в сряда благодарение на 
сигналите за активно възстановяване на китайската икономика, но следобед настъпи пълен обрат. И в крайна сметка 
фондовите пазари в региона затвориха с понижение, след като инфлацията в Германия се ускори през февруари. 
Икономическите данни продължиха да са на преден план, след като публикациите във вторник показаха, че инфлацията 
във Франция и Испания се е ускорила неочаквано през февруари. 
Както беше съобщено, индексът на мениджърите по покупките (PMI) в производствената индустрия на Китай се повиши 
през февруари до 52.6 пункта от 50,1 пункта месец по-рано. Средно експертите очакваха по-умерено увеличение до 50.5 
пункта. PMI в услугите се повиши до 56,3 през февруари от 54.4 през януари. Индикаторът актуализира своя максимум от 
март 2021 г. Стойност на индекса над 50 пункта показва ръст на бизнес активността, а под нея - свиване. 
Дълго очакваните сигнали за възстановяване на китайската икономика, втората по големина в света, разсеяха пазарните 
участници от притесненията около предстоящото заседание на Европейската централна банка (ЕЦБ). Срещата ще се състои 
на 16 март, като инвеститорите предполагат, че след нейните резултати основните лихвени проценти може да бъдат 
повишени отново с 50 базисни пункта. 
Междувременно броят на безработните в Германия се е увеличил с 2 хил. през февруари вместо очаквания спад с 10 хил. 
Безработицата в страната миналия месец се е запазила на 5.5%, както се очакваше. 
През февруари 2023 г. потребителските цени в Германия, изчислени според националните стандарти, са се повишили с 
8.7% спрямо същия месец на 2021 г., сочат предварителни данни на Федералната статистическа служба на страната 
(Destatis). През януари потребителските цени в Германия също бяха се увеличили с 8.7% на годишна база. Спрямо 
предходния месец цените през януари са се увеличили с 0.8%. Анализаторите очакваха първият показател да се повиши с 
9.1%, а вторият да се понижи с 0.3%. 
Потребителските цени в Германия, хармонизирани със стандартите на ЕС, са се увеличили с 9.3% на годишна база през 
февруари. Инфлацията се ускорила от 9.2% през януари. 
Италианската статистическа служба отчете ръст на БВП за цялата година от 6.8%, а данните за PMI показаха, че 
производството във Франция е намаляло след силно представяне през януари, но картината е по-ярка в Италия и Испания. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона се повиши с 0.21%, а от националните измерители на „сините 
чипове“ с най-високо повишение беше британският FTSE 100 (+0.53%), следван от френския CAC 40 (+0.52%), италианския 
FTSE MIB (+0.51%), германския DAX (+0.45%) и испанския IBEX 35 (+0.23%). Следобед настъпи пълен обрат и повечето 
национални измерения на „сините чипове“ затвориха в червената зона. 
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Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а единствен с ръст завърши 
британският FTSE 100. 
Секторният индекс на акциите на минния сектор се повишиха с 2.2% и излязоха начело сред измерителите, докато индекса 
на комуналните услуги се понижиха с 2.6%. 
След печелившите бяха акциите на Euronext, операторът на няколко европейски фондови борси, които се повишиха с 
4.02%, след като обяви, че е отказал офертата си от 5.5 милиарда евро (5,82 милиарда долара) за инвестиционната 
платформа Allfunds. 
В същото време на дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на британската консултантска компания за финансова 
информация Allfunds Group, които се понижиха 13.12% след новината, че борсовият оператор Euronext се е отказал да 
придобие компанията. 
Водещи по ръст във включените в Stoxx Europe 600 емисии бяха акциите на френската IT фирма Atos, които поскъпнаха с 
5.02%. 
Сред губещите бяха и книжата на френска група от лаборатории със седалище в Люксембург Eurofins Scientific, които 
загубиха 12.12%, след като компанията отчете по-лоши от очакваните печалби и слаба перспектива за 2023 г. Спадът в 
цената на акциите е най-големият от януари 2022 г., когато компанията беше надолу с 18.4%. От компанията заявиха, че 
спадът в приходите може да се дължи на намаленото търсене на нейните услуги, свързани с Covid-19, насрещните ветрове 
на инфлацията, свързаните със стачки и проблеми с веригата за доставки, предизвикани от войната в Украйна. 
Цената на ценните книжа на Aston Martin Lagonda се повиши с 3.78%, въпреки че британският производител на спортни 
автомобили увеличи загубата си преди данъци с 2.3 пъти миналата година, също поради обезценяването на лирата 
стерлинги спрямо щатския долар. 
Акциите на френската банка BNP Paribas се понижи с 4.16% след новината, че белгийското правителство обмисля 
продажбата на една трета от акциите си във френската банка. Общо правителството в Брюксел притежава 7.8% от акциите 
на най-голямата банка в еврозоната, пише Trading Economics. 
Пазарната стойност на Beiersdorf е намаляла с 0.49%. Германската химическа компания, която произвежда козметични 
продукти под марката Nivea, е увеличила приходите си през 2022 г. с 10.2%, до 8.8 млрд. евро, но очаква забавяне на 
растежа на продажбите през 2023 г. 
Акциите на Puma SE загубиха 6.79%, въпреки че германският производител на спортни стоки отчете рекордни приходи и 
печалба миналата година. Приходите са се увеличили с 19% до 8.47 милиарда евро, докато печалбата е нараснала с 15% 
до 641 милиона евро. 
Капитализацията на Just Eat Takeaway.com NV спадна с 3.24%. Нидерландският оператор на услугата за доставка на храна 
регистрира многократно увеличение на нетната загуба през 2022 г. поради отписвания за 4.6 милиарда евро, причинени 
от преоценката на стойността на придобити преди това активи. 
 
√ ЕС одобри критерии за борба с greenwashing при зелените инвестиции 
Критериите на ЕС за зелени облигации са първия подобен законодателен акт в световен мащаб 
Преговарящи от страните членки на ЕС и Европейския парламент (ЕП) са се споразумели за нов етикет при зелени 
облигации, за да се справят с така наречения "грийнуошинг" (greenwashing) на финансовите пазари, предаде ДПА, 
цитирана от БТА. Целта на новия стандарт е да облагодетелства емитентите и инвеститорите, каза шведската министърка 
на финансите Елизабет Свантесон. 
"Емитентите ще могат да покажат, че финансират легитимни зелени проекти", заяви Свантесон, която представлява 
Швеция, която понастоящем председателства ЕС. 
"Инвеститорите, купуващи облигациите, ще могат по-лесно да оценяват, сравняват и да се убедят, че инвестициите им са 
устойчиви, намалявайки свързаните с грийнуошинга рискове", отбелязва тя. 
"Грийнуошинг" е подвеждащото представяне на нещо като екологично. Реално обаче с подобни машинации не се 
подкрепят зелените инвестиции. 
Изискванията за устойчив финансов стандарт са свързани с така наречената таксономия на ЕС, която съставя списък с 
райони и сектори за инвестиции за борба с климатичните промени. 
Допълнително ще бъде създадена надзорна рамка за външни одитори на зелени облигации. 
Предвижда се и определена степен на гъвкавост за районите, които все още не са покрити от таксономията.  
Етикетът "създава златен стандарт, към който зелените облигации могат да се стремят", каза нидерландският евродепутат 
Пол Танг, главен преговарящ за ЕП. 
"Етикетът гарантира, че събраните пари ще се използват за "зелени дейности", а облигациите се проверяват от 
професионални и независими трети страни“, заяви Танг. 
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Той подчерта, че критериите на ЕС за зелени облигации са първия подобен законодателен акт в световен мащаб. 
Споразумението трябва да бъде одобрено с гласуване в Европейския парламент и от страните членки. То ще се прилага 
една година след влизането си в сила. 
 
Мениджър 
 
√ НСИ отчете подобряване на бизнес климата през февруари 
През февруари 2023 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1,4 пункта спрямо януари 2023 г., сочат данните 
на Националния статистически институт (НСИ). Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, 
строителството и сектора на услугите, а в търговията на дребно запазва равнището си от януари. 
В промишлеността показателят нараства с 1,3 пункта през февруари в резултат на подобрените очаквания на 
промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях през 
последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с 
повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Основните фактори, ограничаващи 
развитието на бизнеса, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, 
посочени съответно от 56,4 и 31,4 процента от предприятията. Според последната анкета делът на мениджърите, които 
продължават да очакват продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, е 17,1%. 
В строителството бизнес климатът се увеличава с 1,0 пункт, което се дължи на по-благоприятните очаквания на 
строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и 
прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца са оптимистични. Несигурната икономическа 
среда, цените на материалите и недостигът на работна сила остават най-сериозните пречки за дейността на предприятията, 
като спрямо януари се отчита засилване на негативното влияние на първия и третия фактор. Относно продажните цени в 
строителството 31,9% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца 
През февруари бизнес климатът в търговията на дребно запазва равнището си от предходния месец. Очакванията на 
търговците на дребно за бизнес състоянието през следващите шест месеца остават оптимистични. Прогнозите им както за 
обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците, през следващите три месеца се подобряват. Основните 
проблеми за бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и 
недостатъчното търсене, макар през последния месец да се регистрира намаление на отрицателното им въздействие. 
Според анкетата 30,2% от търговците на дребно очакват продажните цени да се увеличат през следващите три месеца 
В сектора на услугите бизнес климатът нараства с 3,1 пункта. Оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние 
на предприятията са благоприятни, като и очакванията им за следващите шест месеца са оптимистични. Позитивни са и 
прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда остава 
основното затруднение за дейността на предприятията, като в сравнение с предходния месец се отчита понижение на 
негативното ѝ влияние. На второ и на трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила. Относно 
продажните цени в сектора 20,5% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца. 
 
√ БНБ: Активите на банковата система се увеличиха с 874 млн. лв. 
През януари 2023 г. активите на банковата система у нас се увеличават с 874 млн. лв. до 156.3 млрд. лв. в резултат на 
месечния растеж на общите пасиви и на собствения капитал. Това показват данните на Българската народна банка(БНБ), 
оповестени във вторник. 
В структурата на активите най-съществено е нарастването при вземанията от кредитни институции. Увеличават се също 
другите депозити на виждане, дълговите ценни книжа и кредитният портфейл. Същевременно намаляват паричните салда 
в централни банки. В края на януари делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на 
виждане е 17.2%, а този на кредитите и авансите – 63.0% (при съответно 20.9% и 59.6% в края на декември 2022 г.). Общият 
дял на портфейлите с ценни книжа нараства от 15.6% до 15.9% в края на януари 2023 г. Отношението на ликвидно покритие 
се повишава до 247.7% в края на януари тази година при 235.0% в края на декември 2022 г. 
Размерът на ликвидния буфер е 42.2 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 17 млрд. лв. при 
съответно 46 млрд. лв. и 19.6 млрд. лв. в края на декември миналата година, показват данните на БНБ. 
Общите брутни кредити и аванси през януари се увеличават с 5.8 млрд. лв. (6.0%) до 101.9 млрд. лв. Вземанията от 
кредитни институции нарастват с 5.3 млрд. лв. (53.0%) до 15.4 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл – с 439 млн. лв. 
(0.5%) до 86.5 млрд. лв. 
През отчетния месец нарастват кредитите за домакинства (с 266 млн. лв., или 0.8%,  а за нефинансови предприятия със 139 
млн. лв., или  0.3%. Кредитите за  други финансови предприятия се увеличават с 26 млн. лв., или 0.4%, а за сектор 
"Държавно управление"- с 8 млн. лв., или 0.9%. 
Спрямо края на 2022 г. депозитите в банковата система се увеличават минимално  с 48 млн. лв., или 0.04%)до 134.1 млрд. 
лв. 
Депозитите на домакинства  нарастват с 251 млн. лв., или 0.3%. Влоговете на кредитните институции пък се уваличават с 
277 млн. лв., или 3.5%, а  на сектор "Държавно управление" с 419 млн. лв., или 10.4%. 
Централната банка обаче отчита намаление  при депозитите на нефинансови предприятия (с 826 млн. лв., 1.9%)  и на други 
финансови предприятия (със 73 млн. лв., 1.6%). 
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на януари е 17.5 млрд. лв. и спрямо края на декември 2022 г. 
се увеличава със 176 млн. лв.  или 1 процент. За нарастването му влияние оказва динамиката при внесения капитал, 
натрупания друг всеобхватен доход и печалбата за месеца. 
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От БНБ отчитат още, че към 31 януари 2023 г. печалбата на банковата система е 115 млн. лв. Това е  със 7 млн. лв., 
или 6.7% повече спрямо реализираната за първия месец наминалата година. Начислените разходи за обезценка на 
финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на януари 2023 г. са 46 
млн. лв., с 9 млн. лв. (24.8%) повече от отчетените към 31 януари 2022 г. . В края на декември 2022 г. регулаторният капитал 
на банковата система е 15.6 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 74.6 млрд. лв. Съотношението 
на общата капиталова адекватност на банковата система към 31 декември 2022 г. е 20.88%, на капитала от първи ред – 
20.48%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 19.98%, показват данните на Централната банка.  
 
√ Почти половината от малкия и средния бизнес у нас в режим на оцеляване 
Без излишен оптимизъм започва годината за малкия и среден бизнес у нас. Докато инфлацията расте, а страхът от рецесия 
се засилва, търговците и ХоРеКа (хотели, ресторанти, кафенета) секторът остават притеснени от настоящето и несигурни за 
бъдещето. Това показват данните от проучване на Glovo, направено в сътрудничество с изследователската компания Ipsos, 
проведено в периода октомври-ноември 2022 г. чрез смесен метод на събиране на данни (чрез телефонни и персонални 
интервюта) сред 300 респондента: предприемачи, собственици и мениджъри по доставките от индустриите ХоРеКа и 
търговия на дребно в България.  
Близо половината от участниците в изследването твърдят, че са в „режим на оцеляване“, а едва 25 на сто от тях предвиждат 
значителен растеж до края на 2023-а. 
Промяната в потребителските навици след пандемията и последвалият икономически спад са основната причина за 
тревога. Като непосредствено предизвикателство повече от половината от анкетираните посочват свитите разходи на 
клиентите (57%) и инфлацията (54%), а близо три четвърти се притесняват за бъдещите печалби.  
Преобладаваща част от участниците (88%) в проучването са убедени, че за да останат конкурентни на пазара, трябва да 
познават добре потребителските нужди. Според 76% от запитаните, в бъдеще клиентите ще искат още по-голям избор и 
по-персонализирани услуги. 
Близо 40 на сто пък са забелязали, че съвременните консуматори се интересуват повече от опита си при поръчка на храна 
онлайн, отколкото от преживяването във физическите обекти. 32% смятат оптимизацията на доставките за решаваща за 
бъдещето на техния бизнес. 
Промените в икономическата обстановка и в потребителските нагласи мотивират бизнесът да търси нови възможности. 
Почти половината от анкетираните търговци и ресторантьори (43%) виждат шанс за растеж в привличането на 
технологичен партньор, показва проучването на Glovo. 
На този етап обаче само 34% от анкетираните представители на малкия и средния бизнес са се обърнали към технологиите, 
за да станат по-гъвкави. По този показател България прилича много повече на Португалия, отколкото на Великобритания, 
където 9 от 10 бизнеса са въвели нови технологии, помагащи им да се справят с предизвикателствата на бързо променящия 
се пазар. Резултатите от изследването идват малко след старта на Glovo Local - нова програма, която предоставя пълен 
пакет от услуги и решения за малкия и среден бизнес и дава възможност за дигитализирането на продукти и услуги на 
местните бизнеси чрез индивидуални решения, съобразени с техните нужди и цели. Програмата стартира на всички 25 
пазара, на които мултикатегорийното приложение оперира и е първата подобна в Европа, Африка и Азия. 
* Методология: Проучването на Glovo и Ipsos е проведено в периода октомври-ноември 2022 г. чрез смесен метод на 
събиране на данни (чрез телефонни и персонални интервюта). Извадката включва общо 300 респондента: 
предприемачи, собственици и мениджъри по доставките от индустриите ХоРеКа и търговия на дребно в България. 
 
√ България трябва да намали потреблението на ток с над 30% до 2030 г. 
Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на България предвижда през 2030 г. България да постигне 
намаляване на потреблението на първична енергия с 27,89 процента и намаляване с 31,67 на сто на крайното потребление 
на енергия, спрямо референтния сценарий от 2007 година. Това съобщи Николай Налбантов от Министерството на 
енергетиката на форум "Инвестиции в устойчива енергия".  
България ще насочи усилията си към постигане на енергийни спестявания в крайното енергийно потребление, 
съсредоточавайки се върху подобряване на енергийните характеристики на сградите, добави Налбантов. Той изтъкна, че 
мерките за постигане на енергийна ефективност в процеса на пренос и разпределение на енергия са особено важни. Това 
са мерки за повишаване на ефективността и намаляване на технологичните разходи в мрежите за разпределение на 
електрическа енергия, природен газ и пренос на топлинна енергия. Не по-малко важни са и финансовите механизми, които 
ще помогнат за реализиране на заложените мерки за постигне на целите, коментира експертът, цитиран от БТА. 
До 30 юни България има задължение да направи актуализация на плана в областта на енергетиката. Вече се работи по 
въпроса. Има нает консултант, каза още Налбантов . Той допълни, че до 15 март трябва се представи доклад на целите, 
заложени в плана. Предвидено е държавите членки на Европейския съюз да изработят дългосрочна стратегия за 
обновяване на националния сграден фонд. В изпълнение на този ангажимент Министерството на енергетиката е 
изработило такава стратегия, приета от Министерски съвет в началото на 2020 г. В тази стратегия е направен преглед на 
националния сграден фонд. В нея са определени мерки за подобряване на характеристиките на сградите, 
уточни Налбантов. 
 
√ Цените в здравеопазването изостават над два пъти от останалите в икономиката 
Цените в здравеопазването консистентно изостават над два пъти от останалите в икономиката. Това изоставане достига 
13,6 процентни пункта от началото на covid-пандемията до днес. Промените в индексa на потребителските цени (ИПЦ) и 
под-индекса "Здравеопазване" са съответно 24,9% и 11,3%.  

https://sell.glovoapp.com/bg/bg/smes-report/
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Това е един от акцентите в представения днес икономическия анализ на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) 
на тема "Инфлация и цени в здравеопазването – проблеми, перспективи и решения". 
За някои големи многопрофилни университетски болници в страната средните цени на клиничните пътеки по Националния 
рамкови договор (НРД) покриват само 20-40% от средната реална цена на лечение, стана ясно от анализа.  
Освен това, липсата на достатъчна ценова индексация води до увеличаване на времето за чакане за оказване на 
медицинска помощ, липса на определени лекарствени продукти от пазара, прехвърляне на разходи върху пациента, 
заобиколни методи за неформално повишаване на цените, понижение на качеството на предоставяната услуга, 
"долекуване" извън болничните заведения, свръхнатовареност на персонала. 
Ето защо от ЕКИП предлагат следните възможности за съфинансиране на системата в условията на инфлация: 

• Ваучерни схеми: създаването на ваучери за здравни услуги и лекарства биха били добро решение за сектора на 
здравеопазването, тъй като могат да гарантират целево използване на  средства – било то под формата на данъчно 
облекчение за работодатели или на отпуснати от държавата средства за определени случаи. 

• Заделяне от акцизи: заделянето на едва 10% от постъпленията от акцизи от тютюн, алкохол и горива за 2022 г. би 
допринесло допълнително 567 млн. лв., които да бъдат разпределени пропорционално в бюджета на НЗОК, както 
следва – 110 млн. лв. за извънболнична помощ, 254 млн. лв. за болнична помощ и 140 млн. лв. за лекарства, 
медицински изделия и храни. 

• Регламентиране на доплащането: регламентирането на доплащането в лечебните заведения има за цел да 
допринесе за прозрачното финансиране на подценени дейности, да осигури яснота на транзакциите между 
пациент и система, като послужи за двойна проверка за извършена дейност, както и да подобри конкурентната 
среда. Не на последно място би спомогнало за по-обективни финансови отчети към принципалите (държава и 
общини).  

 
√ 75% от жителите на ЕС пазаруват онлайн, България в дъното на класацията 
Електронната търговия в ЕС продължава да расте. През 2022 г. 91% от хората на възраст от 16 до 74 години в Европейския 
съюз (ЕС) са  използвали интернет, а  75% от тях са купували или поръчвали стоки или услуги за лична употреба в мрежата. 
Делът на купувачите онлайн е нараснал от 55% през 2012 г. до 75% през 2022 г., което е увеличение от 20 процентни пункта, 
показват данните на Евростат, оповестени във вторник. 
Най-високи дялове на потребителите, които са закупили или поръчали стоки или услуги през интернет през миналата 
година, са регистрирани в Холандия (92%), Дания (90%) и Ирландия (89%). България е последна в класацията, като само 
49% са пазарували онлайн, сочат данните на евростатистиката. 
Между 2012 г. и 2022 г. растежът е особено значителен в Естония (+47 процентни пункта), Унгария (+43 п.п.), Чехия и 
Румъния (+41 п.п.). 
 

 
 
Данните на Евростат показват, че през миналата година  най-честите онлайн покупки на стоки са били дрехи (включително 
спортно облекло), обувки или аксесоари (поръчани от 42% от интернет потребителите). След носимите, топ 5 на най-често 
срещаните онлайн покупки на физически стоки се допълва от доставки от ресторанти, вериги за бързо хранене и кетъринг 
услуги (19%), козметика, продукти за красота или уелнес (17%), мебели, аксесоари за дома или продукти за градинарство 
(16%) и печатни книги, списания или вестници и спортни стоки (с изключение на спортно облекло) (и двете по 14%). 
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21% от потребителите на интернет пък  са използвали платформи за икономика на сътрудничеството, за да поръчват или 
купуват физически стоки от други лица, докато 6% са наели квартира, 1% са използвали транспортна услуга, а под 1% са 
поръчвали услуги за бита чрез такива платформи, сочат още данните на Евростат. 
Хората на възраст 25-34 години и 35-44 години са имали по-висока от средната склонност да купуват стоки от други частни 
продавачи през 2022 г. с дял от 29% от интернет потребителите всеки. 
 

 
 
Значението на онлайн платформите за резервиране, например на настаняване под наем, наскоро беше наблюдавано и 
чрез експериментални статистики по тази тема, показващи нива на резервации през 2022 г., които надвишават 
предпандемичните години, докато туризмът в по-традиционните видове настаняване все още изостава, припомнят от 
евростатистиката.  
 
√ Политиката на Макрон привлича чуждестранни инвеститори, но му коства подкрепа във Франция 
Правителството на френския президент Еманюел Макрон твърди, че неговата благоприятна за бизнеса програма 
примамва чуждестранни инвеститори. Това обаче не му печели много приятели у дома, пише Блумбърг. 
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Според френското правителство чуждестранните инвеститори са продължили да създават работни места в страната през 
миналата година, загърбвайки по-високата инфлация и войната в Украйна. 
Общо 1725 проекта са създали или помогнали за поддържането 58 810 работни места, което е с 31% повече в сравнение с 
2021 г., съобщава Business France - правителствената агенция, натоварена с подпомагането на френския бизнес в чужбина. 
Повечето проекти идват от фирми, базирани в Европейския съюз, докато САЩ остават най-големият инвеститор в страната, 
изпреварвайки Германия и Обединеното кралство, сочат данните на агенцията. 
Във втория си мандат Макрон представя Франция като благоприятна за бизнеса дестинация, правейки пазара на труда по-
гъвкав и намалявайки корпоративните данъци. Но неговият дневен ред се сблъска с опозиция по улиците на фона на 
притесненията от растящата инфлация и страха на французите, че ще трябва да работят по-дълго заради неговата 
пенсионна реформа. 
Стремежът му да привлече глобални корпорации, включително с пенсионната реформа, може да са коствали на Макрон 
неговата, като тя е на най-ниското си ниво от три години. Ходът на президента да награди тайно основателя на Amazon 
Джеф Безос с Ордена на почетния легион (най-престижното отличие на Франция) в деня, когато профсъюзите 
демонстрираха срещу неговата пенсионна реформа, не се прие добре. 
Миналата година Франция оглави годишната класация на европейските страни като дестинация за чуждестранни 
инвестиционни проекти за трета поредна година, тъй като Брекзит продължи да се отразява негативно на настроенията в 
Обединеното кралство, докато стегнатият пазар на труда държеше компаниите далеч от Германия. 
Втората по големина икономика в еврозоната се възползва от реорганизацията на логистичните и промишлените вериги 
за доставки и възстановяването на секторите, които бяха силно засегнати от пандемията на COVID-19, като 
производителите на автомобили и въздухоплаване, каза по-рано консултантската компания EY. 
 
√ Европейските акции започват месеца на зелено, подкрепени от икономическите данни от Китай 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, след като 
след като силните данни от Китай донесоха облекчение на инвеститорите, страхуващи се от икономическо забавяне, но 
поевтиняването на акциите на най-голямата банка в еврозоната BNP Paribas ограничи ралито, пише Ройтерс. 
Общоевропейският индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,57 пункта, или 0,12%, до 461,68 пункта, след като завърши 
предходната сесия с рязко понижение. Немският показател DAX се повиши с 82,22 пункта, или 0,54%, до 15 447,36 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа ръст от 55,88 пункта, или 0,71%, до 7 932,16 пункта. Френският 
измерител CAC 40 напредна с 37,18 пункта, или 0,51%, до 7 305,1 пункта. 
Фабричната активност в Китай нарасна през февруари с най-бърз темп от повече от десетилетие, докато на редица други 
места в Азия бе отчетен спад на активността. 
Акциите на компаниите от сектора за луксозни стоки, LVMH, Kering, Pernod Ricard и Hermes International, които са силно 
зависими от китайския пазар, поскъпнаха с 2,08%, 2,16%, 0,86% и 1,49%. Автомобилният индекс SXAP също се възползва от 
добрите новини от Китай, отчитайки ръст от 1,93%. 
Цената на книжата италианската луксозна група Moncler се повиси с 4,88% до върха на STOXX 600, след като продажбите й 
скочиха с 25% при постоянни обменни курсове, изпреварвайки прогнозите на аналзиаторите. 
„Повторното отваряне на Китай след COVID би имало положителен ефект върху глобалния растеж... като цяло бихте казали, 
че за много компании за луксозни стоки възстановяването на азиатското търсене е важен двигател“, каза Ричард Флакс, 
главен инвестиционен директор в Moneyfarm. 
Европейските акции започнаха стабилно годината, тъй като облекчаването на китайските мерки за нулев COVID вдъхна 
живот на надеждите за възстановяване на търсенето. STOXX 600 записа четвърти месец на ръст от пет през февруари. 
Рисковите активи обаче изпаднаха в немилост, тъй като страховете от по-нататъшно парично затягане от страна на 
Европейската централна банка за справяне с лепкавата инфлация натежаха в умовете на инвеститорите. 
Данните от сряда показаха, че регионалната инфлация от Германия се е повишила миналия месец, като всички очи сега са 
насочени към предварителните данни за инфлацията на потребителските цени в еврозоната за февруари, които трябва да 
бъдат обявени в четвъртък. 
Акциите на BNP Paribas поевтиняха с 2,12%, след като белгийската агенция за държавно участие SFPI заяви, че страната 
подготвя продажбата на една трета от своя дял от 7,8% в банката. 
Цената на книжата на Puma се понижи с 3,15%, след като производителят на спортно облекло прогнозира оперативна 
печалба за 2023 г. около нивото от миналата година, ограничена от промените при валутните курсове и по-високите 
разходи за транспорт и суровини. 
Спад на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха понижения във вторник, завършвайки февруари с месечен спад, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 232,39 пункта, или 0,71%, до 32 656,7 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 12,09 пункта, или 0,3%, до 3 970,15 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq изтри 11,43 пункта от стойността си, или 0,1%, достигайки ниво от 11 455,54 пункта. 
Въпреки стабилното начало на годината, всички основни индекси записаха втория си отрицателен месец от три. Dow 
приключи февруари с месечен спад от 4,19%, като от началото на годината бенчмаркът се е понижил с 1,48%.  S&P 500 и 
Nasdaq Composite загубиха съответно около 2,61% и 1,11% от стойността си през февруари, но все още са зелено на 
годината. 
Тези загуби дойдоха след ралито на акциите през първия месец от годината, като S&P 500 се покачи с повече от 6% през 
януари. Въпреки това, рязък скок в доходността на държавните облигации този месец помрачи настроенията на 

https://manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-0/francia-se-vdigna-na-nova-valna-ot-protesti-srestu-pensionnata-reforma
https://manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-0/francia-se-vdigna-na-nova-valna-ot-protesti-srestu-pensionnata-reforma
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инвеститорите за пазара на акциите, тъй като търговците се опасяват, че по-високите лихви на Федералния резерв ще 
останат в сила за по-дълго време. 
Във вторник доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа достигна най-високото си ниво от 
ноември. 
„Повечето инвеститори очакват 10-годишните облигации да скочат над 4%. Аз виждам 4% като таван на доходността, който 
ще помогне на акциите да се възстановят през март“, каза Джеф Килбърг, основател и главен изпълнителен директор на 
KKM Financial. 
„Инфлацията намалява, просто не е права линия надолу от отчетения индекс на потребителските цени от 9,1% през юни“, 
добави той. 
Повишаването на лихвените проценти на Федералния резерв на САЩ е натежало върху пазарите на акции, според UBS 
Financial Services. 
„Смятаме, че икономиката е в късен етап на цикъл, като Фед продължава да повишава лихвите и растежът вероятно ще се 
забави. По-строгите политики създават негативни рискове за пазарите“, пише старши американският икономист на UBS 
Браян Роуз в бележка до клиентите в понеделник. 
Фирмата очаква S&P 500 да завърши годината близо до настоящите нива, с по-добър възходящ потенциал на циклични 
пазари извън САЩ, по-специално в нововъзникващите пазари и Германия.. 
Според Роуз финансовите условия не са се затегнали в съответствие с повишаването на лихвите на Фед. Федералният 
резерв повиши лихвените проценти с 25 базисни пункта на 1 февруари и намекна, че ще има допълнителни увеличения на 
лихвите през следващите месеци. 
Печалби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в сряда 
на фона на новите икономически данни, включително тези за фабричната активност в Китай, пише Си Ен Би Си. 
 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. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 32,74 пункта, или 1%, до 3 312,35 пункта, 
докато индексът Shenzhen Composite напредна с 2,73 пункта, или 1,01%, до 2 163,82 пункта. Хонконгският показател Hang 
Seng скочи с цели 833,77 пункта, или 4,21%, до 20 619,71 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 70,97 пункта, или 0,26%, до 27 516,53 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се понижи с 6,8 пункта, или 0,09%, до 7 251,6 пункта. 
Пазарът в Южна Корея остана затворен заради национален празник. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 2,33 пункта, или 0,37%, до 631,18 пункта. BGBX40 напредна с 0,26 пункта, или 0,18%, до 143,21 пункта. 
BGTR30 се понижи с 0,48 пункта, или 0,07%, до 735,85 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 186,58 пункта. 
 
√ Борсов наблюдател: Валути и облигации предсказват още спад на акциите 
Февруари приключи с леко негативен тон на световните борси, но първата седмица на март ще даде информация как се 
представя американската икономика в началото на годината. Данните за бизнес климата в САЩ са акцентът, като 
инвеститорите ще следят внимателно дали продължава постепенното възстановяване в индустрията и дали секторът на 
услугите ще ускори растежа си в данните за февруари. Тези показатели обичайно отстъпват по значение за пазарите на 
друг важен индикатор – безработицата. Но този месец данните за заетостта са по-късно от показателите за бизнес климата 
и търговията с акции ще покаже по-точно, какво е отношението на инвеститорите към икономическия растеж. През 
миналата седмица видяхме данните за предпочитания от Федералния резерв показател за инфлацията в САЩ, които се 
оказаха по-високи от прогнозите. Реакцията в цените на акциите не беше много силна. Позитивно развитие за индексите 
тази седмица ще ни даде информация, че инвеститорите насочват фокуса си от инфлацията към икономическия растеж. А 
това ще означава една по-стабилна основа за покачване на акциите в близките месеци. 
Индексът S&P 500 се движи около ключовото равнище от 4000 пункта. Доходността на американските държавни облигации 
се повиши значително през февруари. Доларът също поскъпна спрямо еврото и тези два актива дават изпреварващ сигнал 
за по-голяма корекция на акциите. Те отразяват по-силно инфлацията и намеренията на централните банкери да са по-
агресивни с лихвената политика. През тази седмица ще има изявления на няколко от банкерите на ЕЦБ и Федералния 
резерв, но е малко вероятно да има новини, които да раздвижат пазарите и да покажат промяна в политиката. 
 
√ Лондонската метална борса спира издаването на варанти за руски метали от американски складове 
Лондонската метална борса(LME) обяви, че незабавно спира издаването на варанти за цветни метали с руски произход от 
складовете на борсата, разположени в САЩ. 
Тази мярка беше предизвикана от въвеждането от САЩ на 24 февруари на допълнителни мита върху руските метали. 
Припомняме, че варантите (warrants) дават на притежателя си правото, но не и задължението да купи или продаде 
предварително определено количество ценни книжа по предварително фиксирана цена в определен срок или на 
определена дата. 
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В края на миналата седмица САЩ въведоха 200% мито върху алуминия с руски произход, както и алуминиеви продукти, 
произведени в трети страни от метал, разтопен в Русия. Освен това от 1 април ще бъде въведено вносно мито от 70% за 
мед, никел и олово с руски произход, както и за алуминиеви сплави. 
Борсата отбелязва, че в момента в складовете в САЩ няма руски първичен алуминий, мед, никел и олово. 
LME подчерта, че не прави никакви промени във възможността за съхраняване на руски метал в складове извън САЩ. 
Борсата отбелязва, че мнението за изкривяването на пазарната ситуация, причинено от отказа на някои от световните 
потребители от руския метал, не е подкрепено с доказателства. Следователно LME не предлага да се забрани издаването 
на варанти за нов руски метал извън американските складове. 
В края на миналата година LME изпрати дискусионен документ до участниците на пазара относно възможна забрана за 
продажба на руски метал на борсата. Борсата заяви, че ако преди 2022 г. потребителите са били готови да приемат 
доставки на руски метали от складовете на LME, сега все по-голям брой потребители може да не желаят да ги купуват. 
Участниците на пазара могат да избират дали да оставят ситуацията такава, каквато е, да наложат ограничения върху обема 
на доставките или да спрат доставките на руски метали в складовете на борсата. 
В резултат на това борсата реши да не налага ограничения върху новите доставки на метали от Русия, като заключи, че „не 
трябва да прави или налага етични преценки на широкия пазар“. В същото време борсата отбеляза, че участниците на 
пазара са свободни да вземат свои собствени решения дали да се занимават с руски метал или не. 
Забраната може да засегне алуминия, никела и медта от Русия. Делът на страната в световния пазар на алуминий е около 
6%, на висококачествен никел - 17%, на мед - около 3%. За ембарго върху руския метал призоваха по-специално Alcoa и Rio 
Tinto. Тези компании преди това се отказаха от закупуването на руски алуминий и продажбата на суровини. 
 
√ Телешофирането ни приближава до пълната автономия, но крие технологични и регулаторни капани 
За първи път автомобил без човек се движи по обществен път в Европа. Своеобразният технически подвиг бе постигнат по-
рано месец от Vay, немски стартъп с амбиции да бъде водещ на Стария континент в област, която иначе изглежда запазена 
територия на американски компании. Vay използва подход, наречен „телешофиране“ за дистанционно управление на 
автомобили от обекти, разположени на километри разстояние. 
Операторите управляват превозните средства с волани, педали и монитори. Те също така получават звуци от пътния трафик 
чрез микрофони и слушалки. Системата наподобява състезателни симулатори за видеоигри — само че действието на 
екраните се случва реално. Мобилни мрежи осигуряват предаването на данни. В случай на повреда в мрежата или авария, 
автомобилът автоматично спира безопасно. 
Vay изпробва технологията без шофьори в автомобила, след като получи разрешение от Службата за трафик и мобилност 
на Германия за освобождаване от нормалните правила за движение по пътя в Хамбург. То бе предшествано от зелена 
светлина от института TÜV Süd. Компанията обяви този месец, че вече е завършила първите си тестови курсове по 
предварително зададени маршрути в града. 
„Като водеща компания за телешофиране, караме дистанционно управлявани електрически автомобили по обществените 
пътища в Берлин и Хамбург повече от три години“, казва главният изпълнителен директор и съосновател на Vay Томас фон 
дер Охе. „С разрешението за освобождаване от стандартните изисквания, получено през декември 2022 г., вече успяхме 
успешно да управляваме първата кола без изобщо в нея да присъства шофьор на обществен път.“, уточнява той в 
официален коментар. 
Vay е основана в Берлин през 2018 г. Стартъпът е изградил екип от над 150 души, който съчетава софтуер и продуктов опит 
от Силициевата долина с автомобилен хардуер и инженеринг за безопасност от Европа. Компанията в крайна сметка 
планира да комерсиализира своите технологии по два начина. Първата е услуга за мобилност от врата до врата. 
Автомобилът ще бъде задвижван дистанционно до местоположението на потребителя, където клиентът ще хване волана 
и ще шофира до местоназначението си, в който момент отдалеченият оператор поема отново. Втората услуга е 
телешофиране на автомобил, докато потребителят седи отзад. 
Vay твърди, че дистанционното шофиране ще бъде по-безопасно за пътниците и по-удобно за водачите, като 
същевременно ще намали частната собственост на превозни средства. Услугите имат за цел да се конкурират със 
съществуващите доставчици на споделени автомобили и услуги за пътуване. 
Според местната управа в Хамбург и нейната стратегия за прехода на транспорта и мобилността, се предвиждат и 
допълнителни ползи. 
„Vay създава такава добавена стойност със своята услуга за отдалечено шофиране: няма нужда да търсите място за 
паркиране, без вредни емисии, с възможност за цифрова резервация и като удобна услуга, например за „последната миля“ 
от автобусната или жп гарата до вашата собствена входна врата", казват властите. 
Vay също ще използва своите тестови данни, за да разработи функции за самостоятелно шофиране. Следващият голям тест 
за концепцията на Vay ще бъде демонстрация на отдалечено управление на кола в 5G мрежа съвместно с мрежовия гигант 
Ericsson и немския оператор Deutsche Telekom. 
Ако обичате да се возите, но мразите паркирането, това е за вас 
Ако нещата се развият по план, телешофирането може да даде тласък на сектор на автономните превозни средства. 
Въпреки, че споделената мобилност определено не е нова концепция, в огромната част от случаите тя се отнася до 
персонални превозни средства като колелета и скутери. По-авантюристично настроението може да карат мотопед или 
кола. Проблемът, с други думи, е че по-голямата част от тези услуги изискват да намерите и пътувате до определена зона 
за спиране/паркиране за споменатото превозно средство, което всъщност не чак толкова неудобно, но ако донякъде 
анулира концепцията за услугата за мобилност от врата до врата. 
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Със системата на Vay по-малко превозни средства могат да транспортират повече хора в сравнение с конвенционалния 
индивидуален транспорт. Въпреки това, всяко пътуване вероятно ще покрие повече изминати километри, тъй като колата 
не паркира с водача, а продължава да пътува. 
Повечето експерти сега са съгласни, че автономният софтуер няма способността да прави това, което хората могат да 
правят. Особено когато става въпрос за прогнозиране на възможни рискове и способност за бърза оценка и реакция при 
внезапни проблеми, софтуерът все още е ограничен. Разбира се, според тези, които се занимават с автономни системи, 
тези робоколи вече трябва да се намират около нас. Шефът на Tesla Илон Мъск каза, че до 2020 г. вече ще има един милион 
роботаксита в експлоатация. Но миналия юни той коригира позицията си, изтъквайки че самоуправляващите се коли „са 
много по-трудни, отколкото си мислех първоначално“. 
Вечният въпрос за сигурността и отговорността 
Не всички обаче са толкова ентусиазирани за концепцията. През февруари 2023 г. властите във Великобритания обявиха, 
че обмислят забрана на телешофирането, когато то се случва от прекалено голямо разстояние. Това е препоръката на 
Правната комисия на Англия и Уелс, законово независим орган, който предоставя правни съвети на британския парламент. 
Тя идва, след като Комисията проведе разследване на правния статут на дистанционното шофиране след искане от 
Центъра за свързани и автономни превозни средства на правителството на Обединеното кралство и екипа по 
международни стандарти за превозни средства към Министерството на транспорта на страната. 
Понастоящем практиката – при която превозно средство се управлява дистанционно от човешко същество – се извършва 
само в контролирана среда като ферми, складове или мини. Но технологията също така улеснява контрола на превозните 
средства в обществени зони. Към момента в Обединеното кралство няма действащ закон, който да уточнява, че водачът 
трябва да бъде в превозно средство, което контролира. 
Пример за това как технологията може да се използва в бъдеще е доставката на коли под наем. Но докато в Германия тази 
концепция се преследва активно и технологията е безспорно вълнуваща, идеята превозните средства да се контролират 
от отдалечени места, потенциално отвъд международните граници, предизвика безпокойство. Както Правната комисия 
отбелязва: „Няма международен консенсус относно това дали това трябва да бъде разрешено и ако е така, какви стандарти 
трябва да се прилагат към него или как трябва да се дефинира.“ 
Разследването повдигна и други проблеми, които представляват предизвикателства, включително надеждността на 
клетъчните връзки и заплахата от неразрешени поглъщания чрез пробиви в киберсигурността. Сред заключенията, до 
които стигна регулатора, бяха, че трябва да се въведе схема за лицензиране „за компании, които разполагат с 
дистанционни шофьори извън линията на видимост“ и „дистанционното шофиране от чужбина трябва да бъде забранено, 
докато не бъдат сключени подходящи международни споразумения за осигуряване на подходящо прилагане“. 
Регулаторът също така разгледа отговорността в случай на злополуки и посъветва, че дистанционните оператори трябва да 
се считат за отговорни за тяхното шофиране по същия начин, както шофьорите в превозни средства, но не могат да бъдат 
държани отговорни за грешки, причинени от проблеми извън техния контрол, като например проблеми с връзката. 
На другия край на света обаче нещата стоят доста по-различно, след като през септември 2022 г. правителството на Южна 
Корея изложи своята пътна карта за въвеждането на автономни автомобили – и тя съдържа някои амбициозни цели. 
Пътната карта за иновации в мобилността на страната беше разкрита от Министерството на земята, инфраструктурата и 
транспорта. Първият забележим краен срок вече бе постигнат преди края на 2022 г., когато страната се надява да стане 
третата в света, която ще пусне по пътищата автономни коли от ниво 3. Ниво 3 се определя от Обществото на 
автомобилните инженери като когато автомобилът поема контрола над шофирането при определени условия, въпреки че 
човек трябва да се намеси, ако е необходимо. Вече има кола от ниво 3 в експлоатация в Япония под формата на Honda 
Legend Hybrid, докато в Германия Drive Pilot на Mercedes може да бъде специфициран за S-класата и EQS. 
В Южна Корея пионерът е луксозният седан G90 от луксозната марка Genesis на Hyundai Motor Group, който бе пуснат в 
продажба с Level 3 Highway Driving Pilot в края на 2022 г. Следващата значима цел ще бъде въвеждането на 
самоуправляващи се таксита и автобуси до 2025 г. Hyundai показа възможностите си в тази област с пилот на услуга за 
организиране на превози в Сеул в модел Ioniq 5 от ниво 4. Ниво 4 е, когато автомобилът поеме контрола при определени 
условия и не е необходимо водачът да се намесва. Най-амбициозното от всичко е, че до 2035 г. властите се надяват 
половината от новите автомобили, произведени на местно ниво, да бъдат напълно автоматизирани. За да помогне за 
постигането на това, правителството се ангажира да преразгледа съществуващите транспортни системи и да създаде 
стандарти за безопасност и застрахователни програми за автономни автомобили. В пътната карта са взети предвид и други 
методи за транспорт. От следващата година на роботите ще бъде разрешено да доставят храна в градските райони, докато 
дроновете ще се използват за същата цел на островите и в отдалечените райони. 
Подобни сериозни амбиции звучат чудесно на хартия, но повдигат поне два важни въпроса: дали те няма да изпреварят 
реалното технологично развитие и ако все пак се реализират, колко бързо и ефективно ще могат регулаторите по света да 
излязат с ново поколение разпоредби, които да отразяват новите реалности по пътищата. 
 
√ Нов ръст на цената на петрола поради признаци за силно икономическо възстановяване в Китай 
Цените на петрола се повишиха рано днес, продължавайки възходящото си движение от предишните две сесии поради 
признаци за силно икономическо възстановяване в Китай, най-големият вносител на петрол в света, въпреки че печалбите 
бяха ограничени от нарастването на запасите от суров петрол в САЩ и опасенията относно общото глобално търсене, 
предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Фючърсите на сорта Брент от Северно море се покачиха с 12 цента или 0,1 на сто до 84,43 долара за барел. 
Цената на американския лек суров петрол се повиши с 9 цента или 0,1 на сто, до 77,78 долара за барел. 
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И двата сорта отбелязаха ръст с около 1 на сто през предходната сесия, след като данните показаха, че производствената 
активност в Китай през февруари е нараснала с най-бързия темп от повече от десетилетие, добавяйки доказателства за 
икономическо възстановяване на втората по големина икономика в света след премахването на строгите ограничения 
заради COVID-19. 
Въпреки това, десета поредна седмица на нарастване на запасите от суров петрол в САЩ ограничи ръста на пазара. Вчера 
бе съобщено, че те са се повишили с 1,2 милиона барела през седмицата, приключваща на 24 февруари, до 480,2 милиона 
барела, което е най-високото им ниво от май 2021 г., съобщи Администрацията за енергийна информация(EIA). 
Анкетирани от Ройтерс анализатори очакваха покачване с 500 000 барела.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- За нагласите преди вота, очакванията за кампанията и ходовете на партиите - гледайте дебата с политолози. 
- БСП преди вота - изборни стратегии и приоритети; Гост: Христо Проданов. 
- За решенията в енергетиката, проверките на ТЕЦ-овете; Гост: Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС. 
- След влаковата катастрофа в Гърция - за разследването и причините за тежкия инцидент. 
- След сухия и топъл февруари - какво време ни очаква през март; Гост: Анастасия Стойчева. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кой е отговорен за тежката влакова катастрофа в Гърция с близо 40 загинали и десетки пострадали, сред които и 

двама българи? Екипите на NOVA - с преки включвания от мястото на трагедията. 
- След разкритията за икономии на асфалт по магистралите, как ще се следи контролът на пътното строителство; 

Гост: Министърът на регионалното развитие - Иван Шишков. 
- В битка с високите цени. Ще сработят ли новите мерки на държавата срещу поскъпването. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Краставиците трябва да струват 6 лева, но са 8, защото и на толкова вървят 
в. Труд - Вдигат данъците заради увеличените пенсии 
в. Телеграф - Румънци ни ядат доматите 
в. Телеграф - Българи оцеляха във влака ковчег 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа– Основната лихва вече е над 2%, ще се плаща повече при задължения, но от лятото 
в. 24 часа - 16 дела за корупция у нас при Кьовеши, втори сме в Европа след Италия по разследвания за измами 
в. 24 часа - Газът през март е по-евтин отпреди година - 106,74 лв. 
в. Труд - Партиите прозряха победа в номерата си в бюлетината 
в. Телеграф - Пет партии влизат в парламента 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Хората да не вярват, че ще ги снимат как гласуват - видеото се пуска чак 
когато комисията започне да брои бюлетините 
в. Труд - Проф. Милко Палангурски, историк, пред "Труд news": Трети март легитимира България пред света 
в. Телеграф - Експертът по оцеляване Николай Костов: Болестите по-страшни от бомбите при война 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Член 6 за Морфов и за всички нас 
в. Труд - Петър Кичашки: Българското икономическо чудо е възможно 
в. Телеграф - БГ салатата стана златна. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11.00 часа в навечерието на отбелязването на Трети март ще бъдат осветени националните знамена на 
столичните училища. Ще се състои в присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова, зам.-кметът по 
образование и култура Мирослав Боршош и директорът на Регионалното управление по образование - София Ваня 
Кастрева във Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън". 

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

- От 14:00 часа в Народния театър, във фоайето на Първи балкон, ще се проведе официална пресконференция с 
ръководството по актуални теми. 

- От 18:00 часа, в Аула Максима на Университет за национално и световно стопанство, под патронажа на президента 
Румен Радев Националното представителство на студентските съвети ще отличи най-успешните студенти на 
България в ХVI-тото издание на Националния приз "Студент на годината”. 

*** 
София/Скопие. 
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- От 12.00 часа в галерията на Българския културно-информационен център в Скопие, Република Северна 
Македония, ще бъде открита изложбата "Дипломация и изкуство". 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в Културен дом НХК ще започне концерт по повод Ден на самодейното изкуство, с участието на 
пенсионерски клубове от Бургас. Организиран от Сдружение "СП - 2004-Бургас". Входът е свободен. 

- От 16.30 часа в Регионален исторически музей - Бургас ще бъде представена фотодокументална изложба от 
църковния архив на храма в с. Факия, част от фонда на Общински исторически музей - Средец по повод 3 март - 
Национален празник на Република България. Входът е свободен. 

- От 17.00 часа в Културен център "Морско казино" ще започне "Моят град, моят Бургас" - музикално-поетичен 
спектакъл и премиера на книга с наградените и номинирани творби от конкурса на Ротари клуб Бургас, със 
съдействието на Община Бургас и с подкрепата на Интеракт клуб Бургас. 

- От 18.00 часа в Дружеството на бургаските художници ще бъде представена изложба на млади автори. Входът е 
свободен. 

*** 
Враца. 

- От 13:00 часа, Заседателната зала на Община Враца, ще се проведе пресконференция "Кафе с кмета". 
*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа на стадион "Осогово" ще се проведе общинско лекоатлетическо състезание "Лъвски скок". 
*** 
Плевен. 

- От 11:00 часа в Заседателната зала на Областна администрация Плевен ще се проведе работна среща за 
осъществяване на организационно-техническа подготовка на изборите на 2 април. 

*** 
Свиленград. 

- След 11:00 ч. министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде изявление, след като посети ГКПП 
"Капитан Андреево". 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в Културния център ще се проведе междуучилищна викторина на тема "1000 причини да се гордеем, 
че сме българи". 

- От 12.30 часа в двора на СУ "Максим Горки" ще се проведе инициативата "Да съхраним българското", посветена 
на Националния празник на България - 3 март. 

*** 
Ямбол. 

- От 11:00 часа ще стартира и традиционната състезателна щафета "Освобождение" в Градския парк на Ямбол. 

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 2015 г. до 2022 г. 

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

