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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
NOVA TV 
 
√ Велев и Сиркаров: В България сивата икономика е висока, но не чак толкова  
"В държавните компании може да има злоупотреба, корупция, но сив сектор няма", каза Велев 
Данните на ЕП за сивата икономика в България не са окончателни и не са измерени, те показват прогноза за 2022 г., 
направена през януари 2022 г.". Това заяви в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS Васил Велев - председател на АИКБ. 
„Сивата икономика в България е над допустимите граници, затова е важно при законодателни промени да се държи сметка 
за нея”, допълни той. 
България може да е с най-голям дял сива икономика, но няма да е 33%, категоричен е той. Методологията на екипа на ЕП, 
който оповестява данни не е публикувана, но това е релативно подреждане – ако самата база, от която тръгват 
изчисленията, не е правилна, това се отразява, поясни представителят на работодателите. 
„Според нашите данни сивата икономика в България е около 22%. Не е малко, пак е сред най-високите. Ние мерим 
икономиката на светло от 2010 г. От тогава икономиката изсветлява, с изключение на 2014 –та която бе кризисна (фалита 
на КТБ). За 2022 г. още нямаме данни, ще ги оповестим през декември 2022 г. Има разнопосочни тенденции”, каза Велев. 
По думите му подиндексът, който мери заетостта, потъмнява. 
Според Владимир Сиркаров, който също бе в студиото, 33% сива икономика изглежда нелогично много. „През последния 
период България постигна доста позитивни тенденции по отношение на изсветляване на икономиката. 
„В икономиката всичко е като скачени съдове. Едно от най-важните и ключови ефекти е, че компании, които използват 
нелоялни практики и елементи с плащане „под масата”, това ощетява коректните фирми – които плащат всичко на светло. 
По време на кризисни периоди – фалита на КТБ, COVID кризата и по време на популистки решения на политици това води 
до плащане под масата, обясни Сиркаров. По думите му това има и положителен момент, защото има елемент на 
оцеляване. Трябва да се внимава с увеличаване на МРЗ, предупреди Сиркаров. 
Секторите, в които има най-много сива икономика, са на услугите, търговията, туризма, строителството. Всички те заедно 
взети са под 50%, обясни Велев. 
По думите му цялото строителство, включително инфраструктурно, е 3,8% от БВП. „Финансовата и застрахователна дейност 
е 7,6%, там сивият сектор клони към нула – в банките няма сив сектор”, каза Велев. Той обясни, че държавното управление, 
социална работа са 38% сумарно. „В държавните компании може да има злоупотреба, корупция, но сив сектор няма. От 
останалите 60% една трета е едрият бизнес. Остават 40%, които са рискови”, поясни представителят на работодателите. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Petel.bg 
 
√ Васил Велев оспорва европейски доклад: Сивият сектор в България не е една трета, а около 22% 
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев оспори твърдението, че една трета от БВП 
на страната идва от сивия сектор на икономиката. “Това не е вярно”, категоричен беше той в студиото на Нова нюз. 
Той обясни, че няма изработена още статистика за миналата година и твърдението е пресилено. То е направено в доклад, 
изготвен от комисия на Европейския парламент. Велев обаче не отрече, че България остава на може би най-високото ниво 
на сивата икономика в ЕС. По данни на АИКБ тя заема около 22 % от бизнеса през 2021 година. 
“Сивата икономика е бич. Така нелоялният търговец получава предимство пред този, който спазва правилата. Сивата 
икономика е над допустимите граници у нас”, заяви Васил Велев. Той коментира също, че ваучерите за храна и 
увеличаването на стойността им и ефективна мярка срещу сивата икономика. 
 
БНТ 
 
√ Експерти за рекордните цени на храните: Тиражираните мерки са по-скоро прах в очите на хората 
В момента държавата не може да проведе каквито и да било мерки срещу високите цени, защото те не са нарушение, за 
да бъде санкционирано от държавата и да има реални мерки. Това е честната позиция, която трябваше да бъде обяснена 
на хората - заяви в студиото на “Денят започва с Георги Любенов” Димитър Маргаритов - бивш заместник-министър на 
икономиката и бивш председател на КЗП. 
“Всичко, което се тиражира като мерки срещу високите цени е по-скоро прах в очите на хората”, категоричен беше той. 
По думите му се наблюдава тревожно явление, според числата, които изнася КЗП. 

https://nova.bg/news/view/2023/03/02/403147/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
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“В последните месеци очевидно има драстично влошаване на контрола на пазара, след като в рамките на няколко дни при 
470 проверки са установени 450 нарушения, което прецедент”, допълни Маргаритов. 
Според него опитите да се търси оправдание с предишни управления са несъстоятелни и призова “всеки да поеме своята 
отговорност в рамките на действащото законодателство”. 
“Безспорно е, че търговските вериги имат голяма пазарна сила и голям пазарен дял. В същото време казваме, че пазарът 
регулира отношенията и прави цените справедливи. Но когато има голяма пазарна сила от страната на продавачите, 
очевидно пазарът не работи достатъчно добре. В такива случаи има регулиране”, обясни Васил Велев - председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
Той допълни, че при търговските вериги наред с голямата пазарна сила, има непрозрачност, законодателството не ги 
задължава да публикуват тримесечни отчети. 
Повече вижте във видеото. 
 
Дивидент 
 
√ Мерките срещу високите цени са прах в очите на хората 
"В момента държавата не може да проведе каквито и да било мерки срещу високите цени, защото те не са нарушение, 
за да бъде санкционирано и да има реални мерки", заяви Димитър Маргаритов 
“Всичко, което се тиражира като мерки срещу високите цени е по-скоро прах в очите на хората”. 
 Това заяви бившият зам.-министър на икономиката и бивш председател на КЗП Димитър Маргаритов пред БНТ. 
"В момента държавата не може да проведе каквито и да било мерки срещу високите цени, защото те не са нарушение, за 
да бъде санкционирано и да има реални мерки. Това е честната позиция, която трябваше да бъде обяснена на хората". 
Той е на мнение, че в момента няма контрол на пазара. 
"След като в рамките на няколко дни при 470 проверки са установени 450 нарушения, което е прецедент”. 
Маргаритов е категоричен, че опитите да се търси оправдание с предишни управления са несъстоятелни и призова “всеки 
да поеме своята отговорност в рамките на действащото законодателство”. 
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че пазарът не работи добре. 
“Безспорно е, че търговските вериги имат голяма пазарна сила и голям пазарен дял. В същото време казваме, че пазарът 
регулира отношенията и прави цените справедливи. Но когато има голяма пазарна сила от страната на продавачите, 
очевидно пазарът не работи достатъчно добре. В такива случаи има регулиране”. 
Според Велев  при търговските вериги наред с голямата пазарна сила, има непрозрачност и законодателството не ги 
задължава да публикуват тримесечни отчети. 
 
Стандарт 
 
√ Таван на цените? Голям спор 
Трябва или не да има таван на цените, за да се стопира инфлацията. Бившият зам.-министър на икономиката по времето 
на Корнелия Нинова Димитър Маргаритов, дългогодишен шеф на комисията за защита на потребителите, и шефът на АИКБ 
Васил Велев влязоха в голям спор.   
Таван на цените или таван на надценката ще намали цената на стоките трябва да има, обяви пред БНТ Маргаритов. Той 
изрази скептицизъм относно предлаганите мерки от властта за борба със спекулата. За да се случи реален контрол върху 
ценообразуването, трябва работещ парламент. Липсата на работещ парламент не позволява да се приеме пакет от 
нормативни изменения, смята Маргаритов. 
Според Васил Велев от АИКБ търговските вериги имат голяма сила, но в същото време е малка регулацията върху тях. 
В търговските вериги има по-голямо завишаване на цените, отколкото в малките квартални магазини. Велев призова да се 
търсят причините защо производителите са на минус, а търговските вериги на плюс. 
В същото време България има с 60% по-висока инфлация спрямо еврозоната и с 40% по-висока спрямо Европа. 
Прекомерното харчене напомпало инфлацията, по думите му. 
Таван на цените не трябва да се слага, това ще влоши положението, категоричен бе Васил Велев. Той прогнозира спад на 
цените. Малко повече прозрачност щяла да ускори процеса. 
Следващият парламент не трябва да се превръща в предизборно студио, настоя Велев и поиска подкрепата за бизнеса за 
скъпия ток да остане. 
 
News.bg 
 
√ Васил Велев: Таван на цените ще влоши ситуацията с цените на храните 
Таван на цените или таван на надценката ще намали цената на стоките. Тази позиция изрази пред БНТ бившият заместник-
министър на икономиката Димитър Маргаритов. 
Той изрази скептицизъм относно предлаганите мерки от властта за борба със спекулата. За да се случи реален контрол 
върху ценообразуването, трябва работещ парламент. Липсата на работещ парламент не позволява да се приеме пакет от 
нормативни изменения, според Маргаритов. 
Все пак има мерки с косвен ефект, по думите му. Завишаването на цените в момента не е закононарушение. 
Служебното правителство се държи като политическа партия в предизборна кампания, изтъкна Димитър Маргаритов. Той 
призова служебната власт да е малко по-откровена. 

https://bntnews.bg/news/eksperti-za-rekordnite-ceni-na-hranite-tirazhiranite-merki-sa-po-skoro-prah-v-ochite-na-horata-1225494news.html?fbclid=IwAR31YzZwrvQGv131y07pD4nFqYcaWBfeTb-dvelvbVQ8ShADaQc75v3bYXw
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Според Васил Велев от АИКБ търговските вериги имат голяма сила, но в същото време е малка регулацията върху тях. 
В търговските вериги има по-голямо завишаване на цените, отколкото в малките квартални магазини. Велев призова да се 
търсят причините защо производителите са на минус, а търговските вериги на плюс. 
В същото време България има с 60% по-висока инфлация спрямо еврозоната и с 40% по-висока спрямо Европа. 
Прекомерното харчене напомпало инфлацията, по думите му. 
Таван на цените не трябва да се слага, това ще влоши положението, категоричен бе Васил Велев. Той прогнозира спад на 
цените. Малко повече прозрачност щяла да ускори процеса. 
Следващият парламент не трябва да се превръща в предизборно студио, настоя Велев и поиска подкрепата за бизнеса за 
скъпия ток да остане. 
Припомняме, преди дни президентът Румен Радев поиска правителството да изнесе публично резултатите от проверките, 
които започна, след като издигна като основен свой приоритет борбата с инфлацията при хранителните продукти. Като 
първоначална стъпка освен проверките правителството на Гълъб Донев заяви, че ще направи сайт, където гражданите ще 
могат да се информират за цените, и това да бъде фактор за тяхното намаляване. 
От Министерството на икономиката дори заявиха, че и търговските аташета в чужбина ще събират информация за цените 
в съответните страни, където са командировани, и тя също ще бъде част от информацията на този правителствен сайт. 
 
Dnes.bg 
 
√ Сивата икономика в България не е 33% от БВП 
Обяснение от Васил Велев и Владимир Сиркаров 
Данните на ЕП за сивата икономика в България не са окончателни и не са измерени, те показват прогноза за 2022 г., 
направена през януари 2022 г.“. 
Това заяви в ефира на Нова Нюз Васил Велев – председател на АИКБ. „Сивата икономика в България е над допустимите 
граници, затова е важно при законодателни промени да се държи сметка за нея”, допълни той. 
България може да е с най-голям дял сива икономика, но няма да е 33%, категоричен е той. Методологията на екипа на ЕП, 
който оповестява данни не е публикувана, но това е релативно подреждане – ако самата база, от която тръгват 
изчисленията, не е правилна, това се отразява, поясни представителят на работодателите. 
„Според нашите данни сивата икономика в България е около 22%. Не е малко, пак е сред най-високите. Ние мерим 
икономиката на светло от 2010 г. От тогава икономиката изсветлява, с изключение на 2014 –та . За 2022 г. още нямаме 
данни, ще ги оповестим през декември 2022 г. Има разнопосочни тенденции”, каза Велев. По думите му подиндексът, 
който мери заетостта, потъмнява. 
Според Владимир Сиркаров, който също бе в студиото, 33% сива икономика изглежда нелогично много. „През последния 
период България постигна доста позитивни тенденции по отношение на изсветляване на икономиката. 
Секторите, в които има най-много сива икономика, са на услугите, търговията, туризма, строителството. Всички те заедно 
взети са под 50%, обясни Велев. 
 
Гласове 
 
√ Румен Радев към бизнеса: Вие имате основна роля за справянето с инфлацията и спекулата 
Искам да ви поздравя за разработените приоритети. Те в голяма степен съвпадат със стремежа на Президентството. 
Виждаме един стремеж България да бъде по-отворена, за да се даде един тласък към развитието на страната. Стремежът 
на служебното правителство е страната ни да не остава в периферията на Европа. Това заяви президентът Румен Радев 
преди срещата си с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели, предаде Novini.bg. 
По отношение на членството ни в еврозоната, президентът подчерта, че се стремим да наваксаме забавянето и да се 
справим с инфлацията. По думите му бизнесът има основна роля за справянето с инфлацията. „Трябва да се дадат 
механизми и модели, които да не доведат до понижаване на жизнения стандарт на българите“, каза той. 
„Трябва да се мисли не само за ПВУ, трябва да се вземат бързи и адекватни решения, за това как да бъдат разпределени 
правилно европейските средства. Трябва да се мисли по-всеобхватно и стратегически“, призова Румен Радев. 
„По отношение на свързаността, България не използва пълноценно своето стратегическо положение. България трябва да 
се отвори към света и да се възползва от своето географско положение“, смята президентът. Той допълни, че това е било 
коментирано по време на срещата му с президентът на Турция Реджеп Ердоган. 
„Сред най-важните приоритети са приемането ни в еврозоната. Има готовност за присъединяването ни. Малко сме 
разочаровани от обявеното от Министерство на финансите, че няма да се присъединим на 1 януари. По отношението на 
приемането ни в Шенген постоянно ни се натяква, че в България върховенството на правото не е на необходимото ниво, 
че корупцията не се бори сериозни и задълбочено“, заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата 
Цветан Симеонов. 
Той изрази недоволството си от бездействието на две институции в България – Агенцията за защита на конкуренцията и 
Агенция за защита на потребителите във връзка с инфлацията. По думите му те не са достатъчно активни и не си вършат 
работата. „Не виждаме никакво движение по отношение на правилата, по които са създадени. Затова призоваваме да се 
започнат проучвания дали няма картелни споразумения“. 
“Диалогът, който имаме със служебния кабинет е много добър. Резултатите са на лице - българската икономика се развива 
добре, при инфлация под 17%, ръстът на заплатите е 18% и е най-висок в ЕС. Няма безработица. За това спомогна 
структурата на българската икономика и конкурентните цени на електроенергията", обяви председателят на Управителния 
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съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той подчерта, че несигурността е 
глобална. 
„Затова бяха предприети мерки за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока. Тези мерки, обаче са само за 
първите три месеца на годината. За второто тримесечие имаме несигурност за бизнеса“, посочи Велев. 
 
БТПП 
 
√ Работодателите към Радев: Страната ни е готова за еврозоната, икономиката се развива добре 
Относно еврозоната - нямам съмнения, че страната ни има готовност и сме сигурни, че ако има голяма инфлация, тя няма 
да бъде основна причина, защото в никоя от страните не е превишила 1,5 - 2 процента. Това каза председателят на 
Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов на срещата с президента Румен Радев, предаде репортер на 
“Фокус". 
"Малко сме разочаровани от ранната информация от МФ, че няма да успее да се присъединим от 1 януари към Шенген. 
Постоянно ни се натяква, че върховенството на правото в България не е на необходимото ниво и че корупцията не се води 
сериозно и задълбочено. Още от няколко години единственото на високо равнище по дело на министър не е за корупция 
а за безстопанственост", изтъкна той. 
“Диалогът, който имаме със служебния кабинет е много добър. Резултатите са на лице - българската икономика се развива 
добре, при инфлация под 17%, ръстът на заплатите е 18% и е най-висок в ЕС. Няма безработица. За това спомогна 
структурата на българската икономика и конкурентните цени на електроенергията", каза Васил Велев, председател на 
Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.   
Той подчерта, че несигурността е глобална. 
"Затова бяха предприети мерки за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока. Тези мерки, обаче са само за 
първите три месеца на годината. За второто тримесечие имаме несигурност за бизнеса", добави председателят на АИКБ. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев на наградите "Студент на годината": Младите са инвестицията на нашето бъдеще 
Президентът Румен Радев определи като най-важна стратегическа цел за България развитието на младите хора. Според 
него това е инвестиция в бъдещето. Държавният глава се обърна към студентската общност на церемонията по връчване 
на националния приз "Студент на годината". 
Събитието, организирано от Националното представителство на студентските съвети в България, има за цел да отличи 
български студенти с доказани постижения. 
"В момента отново започваме поредната предизборна кампания, чуваме всякакви стратегически цели, но най-
важната стратегическа цел за България е развитието на младите хора, духовно и физическо -инвестицията на 
нашето бъдеще. Ако ние не заложим на тази цел, всички останали цели губят смисъл. И аз разчитам, че вие ще бъдете 
и активни участници в този процес, за да държите високо нивото на националните ни амбиции, включително важно 
и аз очаквам под тези важни цели да градим заедно справедливо, достойно и морално общество", каза президентът. 
 
√ Екоминистърът за ТЕЦ-овете: Лабораториите, проверяващи горивата, също могат да подават грешна информация за 
вредните емисии 
Фалшифицирана и погрешна информация за въглеродните емисии може да бъде подавана не само от верифициращите 
фирми, но и от лабораториите, които проверяват горивата, с които работят топлоцентралите. 
Това съобщи за "Говори сега" министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. По думите ѝ, и 
министерството, и Агенцията за околна среда многократно са сигнализирали за нарушения, но акредитациите на частните 
фирми, които извършват проверките, не зависят от министерството и то не може да ги отнеме. 
Схемата за търговия с емисии е общоевропейска и има за цел да осигури механизъм, при който тези, които емитират 
въглеродни емисии, да заплащат за това и съответно да имат пазарен стимул да ги намалят, обясни Карамфилова. 
Миналата година имаше сериозно натоварване и цената на квота въглероден диоксид достигна близо 200 лв. 
"Схемата, по която се осъществява верификацията, се прилага на общоевропейско ниво. Всеки един оператор, който 
участва в схемата с търговия на емисии, има ангажимент до 31 март на текущата година да подаде доклади с 
емитираните количества парникови газове за миналата година. В своите ангажименти всеки един от тези 
оператори има издадено разрешително да емитира парникови газове. Ключов елемент е планът за мониторинг. В 
него се определя типът на инсталацията, какви са ангажиментите, какви са водещите потоци емисии - въглища или 
газови смеси. Въз основа на това разрешително той (операторът) има съответните ангажименти да го изпълнява". 
Европейското законодателство е определило да има независимост на оценката - верифициращите органи трябва да бъдат 
независими юридически лица, които притежават валидна акредитация от Българската служба по акредитация. На нашия 
пазар оперират както български, така и чужди фирми. 
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"МОСВ не може да наложи определен верификатор на фирмите, това е пазарен принцип, взаимоотношения между 
трети страни. Европейското законодателство изисква да няма връзка между оператора и верифициращата фирма, 
за да се гарантира безпристрастността на данните", обясни министърът. 
Операторът изготвя доклад за емитираните количества вредни емисии. Верификаторът, който има договор, прави 
посещения на място през годината, проверява съответните емисионни фактори. И операторът, и верификаторът подават 
декларации за достоверност на данните. 
Съгласно схемата и логиката за управление на този процес, всеки емитиращ поток има коефициенти. Европейският 
законодател е определил различни алгоритми, по които да се определят тези коефициенти. Възможно е обаче да има 
разминавания между показателите на лабораториите и тези на държавата. 
"Има намаляване на т. нар. коефициенти, но 2021 г. се заостри много това внимание. Имаше временна комисия, имаше 
разследвания на журналисти. След това българската прокуратура изиска и от изпълнителната агенция, и от МОСВ, 
доколкото знам и от Българската служба по акредитация, да се представят заверени копия на документи, анализ и 
логика на действията", обясни Росица Карамфилова. 
Парниковите емисии през 2022 г. се задържаха на нивата от 2021 г., коментира министърът и подчерта, че изпълнителната 
агенция "Околна среда” е имала само седмица, за да провери докладите на 114 фирми. 
На въпрос имало ли е министерството проблеми с ТЕЦ-овете, за които се твърди, че са свързани с Христо Ковачки, 
Карамфилова отговори, че при направените проверки е установено значително количество нерегламентирани емисии.  
"Имахме сериозни предизвикателства миналия септември с димитровградския ТЕЦ. Ние като държава имаме 
ангажимент да не превишаваме нивата на серен диоксид, имаме и наказателна процедура за въздуха там. 
Достигнахме в рамките на по-малко от 8 часа, около 10-12 пункта средно превишаване на нормата. Тогава бе едно от 
най-сериозните ми предизвикателства като министър, защото поставихме под една огромна отговорност цялата 
система. Когато спряхме ТЕЦ-а през Енергийния системен оператор, започнаха какви ли не изяви, че имало 
манипулации на станциите за измерване, други твърдяха, че някой нарочно го е спрял. Водихме няколко срещи със самия 
оператор, тъй като има голяма опасност, ако не се докажат тези твърдения, те в една съдебна битка да 
претендират много сериозни щети, които после държавата ще плаща". 
Предприети са действия по отношение на язовир "Студена" и няма опасност той да прелее, увери министър Карамфилова. 
"Получихме писмо от ВиК оператора, турбината на единия ВЕЦ има авария, затова ще намалим малко мощностите. 
За да се гарантира за цялата година вода за Перник и региона, в язовира трябва да има много сериозно количество 
вода. Тази година е много суха и смея да твърдя, че работата ни дава резултат. Благодарение на регулиращия режим, 
язовир "Копринка" и други язовири, които бяха буквално източени, сега са много по-добре". 
Народното събрание задължи Министерския съвет да предоговори Плана за възстановяване и устойчивост и срокът за 
положителна предварителна оценка от ЕК е 31 март, каза още министърът на околната среда. Целите са две - да отпадне 
ангажиментът за 40% намаляване на емисиите до 2025 г. и да се гарантира работата на въглищните централи до 2038 г. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Делото за теч на лични данни от НАП влиза в съда 
Почти 4 години след хакерската атака срещу Националната агенция за приходите делото влиза в съда. Обвиняеми са 
собственикът на "ТАД Груп" Иван Тодоров и служителят в компанията Кристиян Бойков. На разпоредително заседание 
съдът трябва да реши дали делото ще тръгне по същество, или ще бъде върнато на прокуратурата за отстраняване на 
пропуски. 
Обвинението е за всяване на смут и страх. На 15 юли 2019 година стана ясно, че от масивите на Националната агенция за 
приходите са изтекли данните на над 6 милиона души, от които близо 2 милиона починали. Малко след теча на данни бяха 
арестувани собственикът на фирмата за киберсигурност „ТАД Груп“ Иван Тодоров и служителят му Кристиян Бойков. Те 
получиха обвинения за кибертероризъм. Търговският директор на дружеството Георги Янков беше привлечен към 
наказателна отговорност за подбудителство към хакерската атака. 
Янков обаче няма да се изправи пред съда. Досъдебното производство срещу него беше прекратено поради липса на 
доказателства. Стотици граждани заведоха индивидуални дела срещу приходната агенция заради нанесени щети. Ако 
вината на Тодоров и Бойков се докаже в съда, ги заплашват от 5 до 15 години затвор. 
 
√ До 6 месеца се очаква мерките срещу спекулата да дадат резултати, обяви председателят на КЗП 
В следващите от 3 до 6 месеца се очаква мерките на държавата срещу спекулата да дадат конкретни резултати и да доведат 
до понижение на цените при стоките, чийто ценообразуване е резултат от нелоялна търговска практика. 
Това обяви в "Денят започва" председателят на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев. 
"Все пак след констатирането на такива нарушения, има административни срокове, които трябва да изтекат преди 
издаването на конкретната заповед за забрана на нелоялни търговски практики. Трябва време за прецизна 
обработка на цялата документация, все пак актовете на КЗП подлежат на съдебен контрол", обясни Алипиев. 
Различни случаи на подвеждаща информация от страна на търговците са сред най-често срещаните нелоялни търговски 
практики - привличане на потребителите с промоционални стоки, които търговецът не поддържа в обичайната наличност, 
неверни обяви тип "3 на цената на 2", търговски послания тип "само днес на тази цена". 
"Привличайки потребителя с подобно търговско послание с невярна информация, потребителят взима своето 
решение и се съгласява да купува на цена, по-скъпа от тази в други търговски обекти. Другите търговски обекти 
виждат това и също вдигат цената и така пазара се изкривява", посочи Стоил Алипиев. 

https://bntnews.bg/news/ekoministarat-za-tec-ovete-laboratoriite-proveryavashti-gorivata-sashto-mogat-da-podavat-greshna-informaciya-za-vrednite-emisii-1225528news.html
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За последните месеци Комисията за защита на потребителите откри 452 нарушения при 471 проверки на 
ценообразуването при храните в търговската мрежа. 200 от нарушенията са свързани с нелоялни търговски практики. 
Проверките са извършени в различни краища на страната предимно в големите търговски вериги. 
Санкциите стигат до 50 000 лв. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Партията на премиера печели парламентарните избори в Естония 
Либералната Партия на реформите на премиера Кая Калас печели парламентарните избори в Естония. Според 
избирателната комисия, формацията ще има 37 места в 101на-членния естонски парламент. 
Това означава, че Калас вероятно ще остане премиер на страната. До сега тя беше начело на трипартийна коалиция, в която 
освен Партия на реформите, участват социалдемократите и консервативната партия "Отечество". 
Предполага се, че тя ще се обърне към същите партии и за новия си кабинет. Избирателната активност е била над 63  
процента. Освен че благодари на избирателите си, Калас заяви, че Естония трябва да осъществи и редица мащабни 
реформи. Естония е сред най-ревностните поддръжници на Украйна в борбата срещу руската инвазия. 
 
√ АЕЦ "Запорожие" е във фокуса на среща на Международната агенция за атомна енергия във Виена 
Във Виена започва срещата на борда на директорите на Международната агенция за атомна енергия. До 9 март експертите 
ще разговарят за дейността на агенцията, свързана с ядрената сигурност, науката и технологиите. Ядрената програма на 
Иран и активизирането на Северна Корея са сред акцентите в дневния ред. 
Специално внимание ще бъде отделено на украинската АЕЦ "Запорожие", която в момента се контролира от Русия. По 
инициатива на Международната агенция за атомна енергия около съоръжението трябва да бъде изградена зона за 
сигурност. Преди повече от месец Москва заяви, че е готова за конкретни стъпки в тази насока. 
Друга тема, която експертите ще обсъждат, е изхвърлянето на вода от авариралата японска АЕЦ "Фукушима" в океана. 
Опасенията са, че течността, в която все още има остатъци от радиоактивни изотопи, може да се окаже опасна за 
океанските флора и фауна. 
 
√ Приоритетите на Китай бяха представени пред годишната сесия на парламента в Пекин 
В Пекин започна годишната сесия на китайския парламент, която ще приключи на 13 март. Основната точка в дневния ред 
- изслушване и обсъждане на доклада на китайския премиер Ли Къцян за работата на правителството и за изпълнението 
на централния и местния бюджет през миналата година. В него прави впечатление заложения рекорден бюджет за 
отбрана. 
5% ръст и икономическо възстановяване, базирано на потреблението. Тази цел очерта китайският премиер Ли Къцян при 
представянето на доклада си. За сравнение, миналата година растежът на китайската икономика спадна до 3%. 
"Основните цели за развитие тази година са следните - ръст на БВП от около 5%, около 12 милиона нови работни 
места в градовете, ниво на градската безработица от 5,5%", заяви Ли Къцян, министър-председател на Китай. 
Бюджетът за отбрана - вторият по значимост в света след този на САЩ, ще се увеличи до 7,2% до 1,5 трилиона юана или 
близо 225 милиарда долара. Това е най-голямото увеличение от 2019 г. 
Китайският премиер заяви, че Пекин ще продължи да следва независима външна мирна политика. Китайското 
правителство ще насърчава мирното развитие на отношенията с Тайван и ще се стреми към мирното обединение. 
"Китайците от двете страни на Тайванския проток са едно семейство и имат обща кръв. Трябва да насърчаваме 
икономическите и културните взаимоотношения през Тайванския проток и да подобряване системите и политиките, 
които допринасят за добруването на нашите тайвански сънародници", каза още Ли Къцян. 
Годишната сесия на китайския парламент се провежда от 5 до 13 март пред около три хиляди депутати. Както всяка година, 
изненади не се очакват, тъй като събитието е внимателно планирано. 
 
БНР 
 
√ В Габрово представиха възможностите на проекта "Развитие на социалната икономика" 
Около 70 милиона лева в този програмен период ще бъдат инвестирани в социалното предприемачество у нас, обяви 
заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска. Двамата с вицепремиера Атанас Пеканов 
представиха в Габрово възможностите по проекта на министерството "Развитие на социалната икономика". 
В Габрово след месец се предвижда да заработи регионален център за подкрепа на социалните предприятия, като в него 
ще бъде обособена и изложбена площ за представяне на техните продукти. 
Общо 6 ще са регионалните центрове в страната и в тях ще бъдат ангажирани експерти, които да консултират заетите в 
сектора на социалната икономика и да подпомагат развитието му. В най-малко 100 от социалните предприятия ще бъде 
извършена дигитализация на производствените процеси и обучение на работниците, посочи заместник –министърът на 
труда и социалната политика Надя Клисурска и подчерта: 
"В нашето общество има много лица от социално уязвими групи, които смятам, че от една страна ще бъдат подпомогнати, 
но от друга страна това ще бъде мостът, трансформацията на тези лица, които са получили съответната квалификация да 
станат част от конвенционалния бизнес". 
Проектът предвижда и създаването на мрежа на социалните предприятия, както и партньорства с местната власт и 
гражданските общности. 

https://bntnews.bg/news/do-6-meseca-se-ochakva-merkite-sreshtu-spekulata-da-dadat-rezultati-obyavi-predsedatelyat-na-kzp-1225666news.html
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Общият бюджет е почти 27 милиона лева, като част от ресурса беше инвестиран в закупуване на имоти за нуждите на 
бъдещите регионални центрове. Това стана повод за атаки и прокурорска проверка заради съмнения за злоупотреба с 
евросредства. 
Имотите са закупени по прозрачна процедура, посочи ръководителят на проекта Теодора Тодорова и добави: 
"Към настоящия момент нямаме основания да считаме, че тази прокурорска проверка се отразява негативно на 
изпълнявания проект". 
 
√ Иван Демерджиев: Част от производствата за корупция са за евросредства. Ще има изненада от имената 
"Има първите производства за купуване на гласове. Анализирали сме рисковите секции" 
Интервю на Явор Стаматов с Иван Демерджиев в предаването ''Неделя 150'' 
"Част от водените у нас производства за корупция сред политически фигури са под наблюдение на Европейската 
прокуратура, което означава злоупотреба с европейски средства. Част от проблемите, които констатираме по пътищата 
(пътните настилки - б.р.) също са в тази графа. Една част от проверките, които извършваме, ще бъдат докладвани на 
българската прокуратура, а друга - на европейската. Спектърът е доста широк - не говорим за политици от една политическа 
сила. Най-коректно е да бъдат обявени самите обвинителни актове, когато се внасят в съда. Ще има изненада при 
съобщаването на имената".    
Това заяви пред БНР служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. 
"Има разследвания за некачествено строителство на пътища и ще има, тези проверки ще продължат. ... Тестваме 
достатъчно големи участъци от пътищата и това, което се установява, е смущаващо. Установява се липса на достатъчно 
положен материал, неспазване на технологичните норми, установява се, че част от вложения материал е некачествен", 
коментира служебният министър на вътрешните работи.  
По думите му обясненията, че дебелината на асфалтовата настилка е намаляла заради износване, са "нелепи и едва ли 
могат да подведат здраво мислещ човек". 
"Ние не правим проучвания или проби, а правим проверки по линия на това дали е извършено престъпление и водим 
досъдебни производства. Съжалявам, че това някои хора ги притеснява, очевидно се поражда истерия. Проверките ще 
приключат и резултатите ще бъдат оповестени каквито са. Говорим за проверки и производства, които вървят по реда на 
НПК. Нека да се разграничават нещата. Знаем как да действаме и ще спазим закона. ... Нарушенията са много и най-
различни. Нашата цел е да проверим кои от тези нарушения съставляват престъпления и там, където има такива, те да 
бъдат внесени в прокуратурата, за да може да бъде повдигнато обвинение и да внесе обвинителни актове в съда".  
В предаването "Неделя 150" Иван Демерджиев коментира и започналата предизборна кампания за вота на 2-ри април: 
"Хартиената бюлетина вдигна интересът на лицата, които контролират вота, т. нар. корпоративен вот. ... Има първите 
производства, които са образувани. Анализирали сме рисковите секции, анализирали сме слабостите при провеждането 
на предходните избори. Сега сме се подготвили. Това ще даде по-добри резултати".  
Служебният министър на вътрешните работи съобщи, че мигрантският натиск е увеличен с 40% спрямо същия период на 
миналата година, "а миналата беше рекордна с три пъти по-висок натиск спрямо предходните години": 
"Натискът се засилва по отношение на цяла Европа. На изключително изпитание са подложени Гърция и 
Италия. Европейската комисия предприема мерки и радостно е, че България е във фокуса на тези мерки. Предстои да се 
реализира съвместен проект, въпрос на седмици е да започне неговото изпълнение, касае се за техническо обезпечаване 
на 110 км, които не са обезпечени по никакъв начин в рамките на 10 години натиск. Касае се връщането на щатовете на 
Гранична полиция, които бяха намалени с 2000 през тези 10 години, докато мигрантският натиск нараства". 
Демерджиев съобщи, че вече 453 щата са били възстановени с наличен ресурс на МВР, от тях 63-ма служители вече са 
обучени и работят в структурата на Гранична полиция.  
Интервюто на Явор Стаматов с Иван Демерджиев в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Стефан Чайков: Насажда се мнение за пътната гилдия, че се е сдружила и краде от асфалта 
"Авансовите плащания са нормална търговска практика в чужбина" 
Интервю на Явор Стаматов със Стефан Чайков в предаването ''Неделя 150'' 
"За да се докаже количеството и качеството на положения асфалт, на всеки 2000 квадрата от пътната настилка, трябва да 
правите по три ядки, или 30 проби на километър трябва да се направят, за да се види колко е дебелината на асфалта. 
Асфалтът не е сирене, което да отрежеш точно до сантиметър. Проби не се правят по дължината на коловоза, а напречно, 
за да се види как се е изместил асфалтът и какво е състоянието на пътя в двете страни". 
Това поясни пред БНР Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара "Пътища". 
И посочи, че за проверка не се приема една ядка и има техническа спецификация, одобрена от АПИ. 
"Отношението към бранша не е етично. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството се опитват да 
ни злепоставят умишлено. В момента се насажда в обществото мнението, че цялата пътна гилдия се е сдружила, за да 
краде от асфалта. В тази група трябва да добавим и Европейската комисия... Има недостатъци, никой не е безгрешен. 
Пътните строители сме олицетворение на това, което представлява цялата държава. Но да се говори на ангро за целия 
строителен сектор, е неприемливо. Най-вероятно с Камарата на строителите ще излезем с писмена позиция по този 
въпрос". 
В предаването "Неделя 150" той подчерта причини пътищата в Европа, включително в съседните балкански страни, да са 
в пъти по-добри от нашите: 

https://bnr.bg/post/101788774/ivan-demerdjiev-chast-ot-proizvodstvata-za-korupcia-sa-za-evrosredstva-shte-ima-iznenada-ot-imenata
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"В тези страни поддържането е на друго ниво, а ремонтите, особено на магистралите, се правят на седмата-осмата година. 
Най-натоварените магистрали в Германия се ремонтират на всеки шест години, плюс текущото поддържане, което е на 
светлинни години от нашето... Секторът у нас не е дофинансиран в продължение на 15 години".  
По думите му авансовите плащания са нормална търговска практика извън България. И даде пример с обекти в САЩ, при 
които авансите достигат до 80%.  
Интервюто на Явор Стаматов със Стефан Чайков в предаването "Неделя 150" можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Калоян Стайков: КЗК и КЗП не си вършат работата добре 
Интервю на Явор Стаматов с Калоян Стайков в предаването ''Неделя 150'' 
"Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията са два органа, които очевидно не си 
вършат работата достатъчно добре. Не защото тези проблеми от време на време ескалират и се използват за политически 
цели, а защото виждаме, че през годините, дори при търговията с горива, те не успяха да открият картел. Очевидно имаме 
проблем при тези институции и липсата на доверие в тях водят точно до тези епизоди, в които общественото напрежение 
ескалира и политиците се възползват от него, за да натрупат малко политически капитал. ... Постоянно живеем в кризи, а 
всъщност икономиката работи, доходите се увеличават. Темата с ръста на цените на храните е преекспонирана".  
Това мнение изрази пред БНР Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен мениджмънт.  
Той даде пример с тенденцията на повишаване на цените на хранителните продукти в Чехия и в Германия, където 
увеличението за януари е сравнимо с България: 
"Ние не сме изключение от общата тенденция, ние сме вътре в нея. Защо са се увеличили толкова цените и това 
обосновано ли е, това е проблем на КЗК и КЗП, които през годините са доказали, че не работят и хората не им вярват".  
Според него темата с търговските вериги периодично се появява в обществото: 
"Интересно, че миналата година нямаше проблем с тях, а такъв се появи през последния месец, когато вече стана ясно, че 
влизаме в предизборна кампания. Този проблем с търговските вериги го нямаше и пред последните 10 години. От време 
на време просто излиза тази тема", коментира икономистът. 
Калоян Стайков коментира още, че държавата не трябва да се меси в търговските отношения: 
"Затова имаме независими регулаторни органи - КЗК и КЗП. Обръщането към правителството за абсолютно всичко е една 
от причините тези органи да не работят, защото те не смеят да мръднат. Политическата намеса в търговски процеси 
пречи".     
Интервюто на Явор Стаматов с Калоян Стайков в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл.     
 
√ Данните от машинното и хартиеното гласуване ще се вписват отделно 
Данните от машинното и хартиеното гласуване в отделните секции на предстоящите парламентарни избори на 2 април ще 
се вписват отделно в протоколите. 
Това реши Централната избирателна комисия след като пред Административния съд успешно бе оспорвано сумираното 
вписване на резултатите. 
ЦИК ще се съобрази със съдебното решение, което предизвика оспорвана дискусия в Комисията. 
Въпреки че заместник-председателят на ЦИК Емил Войнов от квотата на БСП подкрепи как да изглежда протоколът, той 
каза, че не разбира мотивите на съдебното решение. Напомни, че в Изборния кодекс няма текстове, които да указват 
разделното вписване на броя бюлетини от машините и тези от хартията. Войнов предупреди, че секционните комисии ще 
бъдат затруднени: 
"Протоколът е сложен и неминуемо ще доведе до много грешки, до забавяне на работата в секционните комисии, както и 
до забавяне при предаването в РИК, подобно на изборите на 4 април 2021 година". 
Секретарят на ЦИК Севинч Солакова каза, че вярва на секционните комисии, те ще се справят, но по нейно мнение 
противоречивите сигнали ще разколебаят хората, които отчитат резултатите и допълни: 
"Най-големите поражения се нанасят с противоречиви мнения от самия орган, който е приел едно решение". 
Росица Матева остана на мнение, че вариантът на протокола, приет от ЦИК, не изпълнява съдебното решение: 
"Протоколът трябва да съдържа отделни части, в които да се отчитат резултатите от гласуването с хартиени бюлетини и от 
гласуването с машинни бюлетини без да караме СИК да сумират и да сборуват числа". 
По предложение на Цветозар Томов бе прието в секционния протокол да има допълнителна контрола, която да е гаранция, 
че броят на машинните бюлетини няма да бъде объркан. 
 
√ Печатницата на БНБ отпечатва за изборите 7 млн. хартиени бюлетини и 25 хил. ролки за машините 
7 милиона броя хартиени бюлетини ще отпечата прогнозно Печатницата на БНБ за изборите на втори април, като ще 
достави и 25 хиляди ролки със специализирана  хартия за гласуването с машините. Това е  записано в обявената 
обществена поръчка одобрена от ЦИК. С последните поправки в Изборния кодекс бе решено, че освен да печата хартиени 
бюлетини на Печатницата на БНБ се вменява и доставката на ролките за устройствата. 
Максималната стойност за една хартиена бюлетина е 26 стотинки. За 7 милиона броя това ще струва 1,820 милиона лева, 
като в поръчката печатницата на БНБ трябва да достави със собствен транспорт бюлетините в кочан по 100 броя с поредни 
номера до областните управи. Бюлетините са полиграфски защитени. За всяка РИК те са различни, както и тази за 
гласуването зад граница. 
За доставката на една ролка хартия за машините определената максимална цена е почти 14 лева без ДДС, като тази хартия 
също е с допълнителна защита, утвърдена от ЦИК. Графикът на доставката изисква първите 2000 ролки с дължина 80 метра 

https://bnr.bg/post/101788772/stefan-chaikov-nasajda-se-mnenieto-za-patnata-gildia-che-se-e-sdrujila-i-krade-ot-asfalta
https://bnr.bg/post/101788757/kaloan-staikov-kzk-i-kzp-ne-si-varshat-rabotata-dostatachno-dobre


9 

 

всяка, да са налични до 12-ти март. Те ще са за МВнР за машинния вот зад граница. До 27-ми март трябва да се доставят 
други 18 000 броя и до 30-ти март - още 5000. 
От ЦИК вече обявиха, че над 10 000 ще са машините, които ще се използват на вота в страната и зад граница, като за всяко 
устройство трябва да има по две ролки. 
 
√ Делегация от ЮНЕСКО ще посети на 8 март остров Свети Кирик 
Делегация от ЮНЕСКО ще бъде на 8 март на остров „Св. св. Кирик и Юлита“ край Созопол, където предстоят дискусии около 
проекта за изграждане на Световен Център за изкуствата. Това съобщават от Министерството на културата. Темата ще бъде 
продължена и на срещата с кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, а по-късно и с директора на Центъра за подводна 
археология (ЦПА) д-р Найден Прахов. 
Помощник-генералният директор на ЮНЕСКО Ернесто Отоне и началникът на отдел „Европа“ в Центъра за световно 
наследство Берта де Санкристобал ще пристигнат в България на три дневно официално посещение. Визита предвижда 
програма с различни срещи. 
Първата среща е във вторник на 7 март в Националния археологически институт с музей при БАН. За 11:00 часа е насочена 
срещата с вицепрезидента на Република България  Илияна Йотова. На нея ще бъде обсъдено сътрудничеството на страната 
ни с ЮНЕСКО и бъдещите перспективи за работа. В същия ден гостите ще посетят Пловдив и ще се запознаят с "Капана" – 
квартала за културни индустрии в Пловдив, както и Епископската базилика с късноантичните мозайки на Филипопол-обект, 
който е вписан в индикативната листа на България. 
На 9 март, четвъртък, гостите ще бъдат приети от министъра на културата Найден Тодоров в министерството. В 12:00 ще 
започне срещата в Национална галерия - "Двореца" с представители на Министерството на културата, Министерството на 
външните работи, Българската академия на науките и на Регионалния център за нематериално културно наследство под 
егидата на ЮНЕСКО в Югоизточна Европа. Следобед, преди да отпътуват от България Ернесто Отоне и Берта де 
Санкристобал ще се срещнат с министър Николай Милков в Министерството на външните работи. 
 
√ Започна тринадесетото издание на Националната стипендиантска програма "За жените в науката" 
Започна тринадесетото издание на Националната стипендиантска програма "За жените в науката". Стипендия от 5000 евро 
ще бъде присъдена на трите най-талантливи жени учени в България в сферата на природните науки. 
Създадени през 1998 г., наградите на L'Oréal и ЮНЕСКО "За жените в науката" са първите международни награди, 
посветени на жените учени в целия свят. Тези награди имат за цел да затвърдят позициите на жените в науката. 
За стипендиантската програма за 2023 г. могат да кандидатстват млади жени учени на възраст до 35 г. Те трябва да са 
докторантки или вече да са защитили докторска степен. Приемат се авторски научни проекти, които имат потенциал да се 
развият и да достигнат национална или глобална значимост. 
Учени от цялата страна могат да подават своите кандидатури до 31 март 2023 г. 
Пълните условия за кандидатстване може да откриете в секция "Кандидатствай" на сайта zajenitevnaukata.bg. 
 
√ От 13 до 17 март в клуб „Перото“: Иновации в агробизнеса представят 5 дни в специална Академия 
Първото издание на Академия „Иновации в агробизнеса“ ще се проведе от 13 до 17 март. Инициативата е на Стопанския 
факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, Enterprise Europe Network – България, Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“, “Клийнтех България”, Професионална асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА), AI Bulgaria, Health 
and LifeScience Cluster и SpinOFF Bulgaria. 
Домакин ще е Литературния клуб „Перото“ към НДК. Радио София е медиен партньор на събитието. 
„Оказва се, че един традиционен нискотехнологичен сектор като земеделието, е изключително 
динамичен. Предизвикателствата пред хората в тази област ги принуждават да се обърнат и да използват нови технологии. 
Програмата на форума е доста богата. Очакваме представители на селското стопанство (растениевъдство и 
животновъдство), земеделието, хранително-вкусовата индустрия, IT сектора, машиностроене, електроника, дори 
козметичната промишленост. Искаме да разкажем за всички тези хора, които споделят това вдъхновението в областта на 
иновациите в агросектора“, отбеляза пред Радио София проф. Теодора Георгиева от Софийския университет. 
Академията ще започне с двудневно обучение (13-14 март) за одитори на системи за управление по безопасността и 
качеството на храните съгласно последните изисквания на ISO 22000:2018“. 
На 15 март предстои целодневен безплатен семинар на “Клийнтех” за стартиращи компании в сферата на 
агрохранителните технологии и био- и кръговата икономика.  
На 16 март 2023 г. в 10.00 часа ще се открие изложение на компании, които представят иновативни разработки с 
приложение в селското стопанство и индустриите от агрохранителната верига. От 18.30 часа ще започне събитието 
"Технологии в бара", организирано от ПАРА, в рамките на което професионалисти разискват различни теми от IT 
екосистемата у нас. Входът е свободен. Изложението ще продължи до 16 часа на 17 март. 
Академията предвижда и поредица от медийни събития, нетуъркинг пространства, дегустации на вино, фирмени 
презентации, работа по водещи за страната проекти в областта на кръговата икономика и биоикономиката, уъркшопи със 
стартиращи бизнеси от индустриите на агро-хранителната верига, джаз вечери и т.н.  
Чуйте целия разговор на Лили Големинова за още детайли по темата. 

• На 14 март от 10.00 до 14.00 часа Радио София ще бъде гост на Академия „Иновации в агробизнеса“. В изнесеното 
студио на „Радиокафе“ ще разговаряме с участници в изложението, експерти и предприемачи, ще бъдат 
представени новостите в технологичния свят и възможностите за тяхното приложение в бизнеса и живота на всеки 
от нас. 

https://www.zajenitevnaukata.bg/apply.html
https://bnr.bg/post/101787714/inovacii-v-agrobiznesa
https://agribusiness.pro/?page_id=414
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√ 24 компании получиха Годишен знак за дарителство от работното място за 2022 г. 
През миналата година служителите им са дарили над 1 186 000 лева 
Разговор на Катя Василева с Веселина Йорданова 
За 8-и път фондация BCause отличи българските компании, които насърчават и развиват дарителството на работното място. 
Тази година 24 компании получиха Годишен знак за дарителство от работното място за 2022 г. 
Отличените компании са превърнали благотворителността в част от фирмената култура си, като през 2022 г. служителите 
им са дарили над 1 186 000 лева. 
С всяка година, кандидатстващите компании стават все повече, каза пред Радио София Веселина Йорданова от фондация 
BCause. 
„Цифрите също растат нагоре, каузите са много. Знаете през последните години колко много кризи преживяхме, тук в 
България и отново служителите на компаниите се оказаха едни от най-бързо реагиращите“, добави Йорданова. 
Хората от отличените компании са положили повече от 41 хиляди човекочасове доброволчески труд през изминалата 
година. Компаниите са подкрепили служителите си да даряват и да използват отпуск за доброволчество, логистика, 
материали, координация и съфинансиране с над 800 хиляди лева. 
Веселина Йорданова каза още, че „стихийното“ даряване е нещо много ценно и спасява животи, но редовното 
даряване подпомага каузи и организации, които да могат да спасяват животи целогодишно. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ На 14 март: За 20-и път връчват наградите за отговорен бизнес 
Разговор на Катя Василева с Максим Бехар 
На официална церемония, на 14 март ще бъдат връчени годишните награди за отговорен бизнес 2022. В юбилейното 
издание на Българския форум на бизнес лидерите ще се състезават рекордните 134 корпоративни проекти с кауза. Тази 
година участват 86 компании от различни сектори, които са подали своите добри примери в конкурса. 
Целта е да се насърчи изграждането на справедливо общество и устойчиво бъдеще, и да се популяризират корпоративните 
програми с най-голямо социално и екологично въздействие. 
Най-многобройни са кандидатурите в категория „Инвеститор в околната среда” – 28, каза пред Радио София Максим 
Бехар - член на УС на БФБЛ. 
„Имаме 26 компании в категорията „Инвеститор в обществото”, имаме 24 кандидатури в „Инвеститор в знанието”, имаме 
много кандидатури в „Маркетинг, свързан с кауза“ – 15. Имаме 12 кандидатури в „Най-добра социална политика на малко 
и средно предприятие”“, обясни Максим Бехар. 
По думите му, от тази година има и нова категория „Многообразие на работното място“. 
„Преди 2 години, 12 компании подписахме една харта, с която призовавахме бизнесите в България да имат тотално 
многообразие в техните компании. Тук не говоря само за LGBT, не говоря за национални различния или сексуални 
различия, или произход. Цялото това многообразие от различни характери, от различни хора, различни желания, начина, 
по който те живеят, не би трябвало да има никакво значение, ако работата се върши добре и компанията върви напред и 
все повече и повече компании започват да го осъзнават“, добави Максим Бехар. 
Всички номинирани проекти се състезават и за специалната награда Еngage, която се връчва от Британското посолство в 
София и е насочена към приноса на служителите към отговорен проект на компанията. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Започна кандидатстването за StartUP World Cup България 
Разговор на Лъчезар Христов с Преслав Бобев 
Започна кандидатстването за StartUP World Cup България. Участниците могат да подават кандидатури до 20 май 2023 
г. Събитието е част от световния тур и основен квалификационен кръг на StartUP World Cup, който се провежда всяка година 
в Сан Франциско, САЩ. 
Повече от 40 държави ежегодно класират по един финалист за основното състезание в Силициевата Долина. Наградният 
фонд е 1 милион долара. 
Целта е да бъдат подпомогнати развитието и растежа на иновационните и технологични екосистеми в региони по целия 
свят. 
У нас StartUP World Cup България се провежда за трети път, каза пред Радио София Преслав Бобев - председател на 
Европейската асоциация на дигиталните експерти (EURODEA). 
„И преди това е било провеждано, може би не в същия формат и същия мащаб. Състезанието е за иновативни startup  
компании. Единственото условие, което имаме е да са български компании, регистрирани на територията на Р България 
като юридически лица. Ако са чуждестранни компании, такива разбира се, могат да участват, поне един от техните членове, 
които са ги основали, в мениджър екипите, трябва да е български гражданин“, добави Преслав Бобев. 
На 13 юни 2023 г., в София, България ще излъчи своя финалист. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ ЕК желае производственият капацитет за чисти технологии да посрещне 40% от вътрешните нужди на ЕС 
Брюксел заяви, че иска достатъчно производствен капацитет за чисти технологии в рамките на блока, за да посрещне две 
пети от вътрешните си нужди, като същевременно позволи на правителствата на страните членки на ЕС да пренебрегнат 
екологичните съображения, за да могат ключови проекти да продължат напред. 

https://bnr.bg/post/101787295
bnr.bg/post/101787229
https://bnr.bg/post/101788021/zapochna-kandidatstvaneto-za-startup-world-cup-balgaria
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В проектопредложение, видяно от "Файненшъл таймс", Европейската комисия посочва, че в пет ключови сектора - 
слънчева и вятърна енергия, термопомпи, батерии и електролизатори - производственият капацитет на блока трябва да 
може да отговори на поне 40% от изискванията на ЕС в опита на съюза да постигне целта си за нетни нулеви емисии до 
2050 година. 
Най-високите цели са поставени за вятърния и термопомпения сектор - 85 на сто, посочва още финансовото издание. 
Документът, който трябва да бъде представен на 14 март, е пряк отговор на Закона за намаляване на инфлацията в САЩ, 
обявен миналия август, който предоставя 369 милиарда долара данъчни кредити и субсидии за чисти енергийни 
технологии. 
 
√ ЕС отложи заради Германия гласуването на забрана на двигателите с вътрешно горене 
Европейският съюз отложи ключовото гласуване за ефективна забрана на автомобили с двигатели с вътрешно горене, след 
като Германия неочаквано изрази възражения в последния момент на фона на опасения за това как зелените планове на 
блока ще се отразят на автомобилната индустрия, съобщава Блумбърг. 
Представители на ЕС и Германия преговарят как да се постигне компромис относно разрешаване на използването на р.нар. 
"електрогорива" в нови автомобили след 2035 г., като има индикации от страна на Берлин, че все още може да бъде 
постигнато споразумение, което да позволи постепенното спиране на производството на автомобили с двигатели с 
вътрешно гориво. 
Електрогоривата (e-fuels), известни също като синтетични горива, са вид заместващо гориво. Те се произвеждат с 
помощта на уловен въглероден диоксид или въглероден оксид, заедно с водород, получен от устойчиви източници на 
електроенергия като вятърна, слънчева и ядрена енергия.[ 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне с германския канцлер Олаф Шолц в 
кулоарите на заседанието на германския кабинет в неделя, когато вероятно ще бъде обсъдена темата. 
"Противоречиво е, когато от една страна ЕК призовава за високи цели за опазване на климата, но от друга страна 
затруднява постигането на тези цели чрез свръхамбициозна регулация", заяви в петък германският министър на 
транспорта Фолкер Висинг пред депутатите в долната камара на парламент в Берлин, добавяйки, че от изпълнителната 
власт на ЕС зависи да излезе с приложимо решение. 
Министрите от ЕС трябваше да гласуват във вторник за това, което трябваше да представлява рутинно одобрение на 
сделката, която блокът сключи миналата година за ефективна забрана от 2035 г. на нови превозни средства, работещи с 
двигатели с изкопаеми горива. Но Даниел Холмберг, говорител на Швеция, който държи Ротационното председателство 
на ЕС потвърди в "Туитър" за забавяне на гласуването и каза, че дипломатите ще се върнат към въпроса "своевременно". 
Забавянето отразява опасенията, че Германия би се въздържала - ход, който може да провали зелените планове на блока, 
посочва Блумбърг, цитирайки лица хора, запознати с въпроса. 
Германия търси гаранции, че Европейската комисия ще представи разпоредби за това как така наречените електрогорива 
могат да се използват в автомобили с двигатели с вътрешно горене след влизането в сила на забраната през 2035 г. 
Проблемите в последния момент са изключително необичайни в законодателната дейност на ЕС, като се има предвид, че 
сделката между 27-те държави членки и европарламента беше постигната през октомври миналата година и предстоящото 
гласуване по принцип представлява формалност. ЕК се мъчи да предложи решение, което да успокои Германия, което 
означава, че компромис все още е възможен, дори ако окончателното одобрение се забави. 
Декарбонизирането на транспорта се разглежда като ключов стълб на целите на блока за намаляване на емисиите с 55% 
през това десетилетие по пътя към климатична неутралност до 2050 г., но има опасения относно негативното въздействие 
върху доминиращата в блока автомобилна индустрия. 
Притесненията около прехода към електрически превозни средства станаха ясни миналия месец, когато Ford Motor Co. 
заяви, че ще съкрати около 3800 работни места в цяла Европа, като работниците в Германия и Обединеното кралство ще 
бъдат най-тежко засегнати. 
Мнозина се съмняват, че електрогоривата са решението, тъй като те са значително по-скъпи от конвенционалните горива 
и в момента са много оскъдни. Също така се твърди, че такива горива трябва да се използват в авиацията, където е по-
трудно да се намали декарбонизацията. 
 
√ Украйна е успяла да преодолее последиците от руските удари върху енергийната система 
Руски сили продължават да атакуват украинския град Бахмут 
Руски сили продължават да атакуват украинския град Бахмут. Нарасна броят на жертвите на ракетния удар в град 
Запорожие, извършен в четвъртък - те вече са 13. При атаката срещу 5-етажна жилищна сграда загина и дете. 
Украйна е успяла да преодолее последиците от руските удари върху енергийната система, заяви министърът на 
енергетиката на страната. Президентът Володимир Зеленски се обяви за по-силно сътрудничество с европейските 
институции тази година. 
Сътрудничеството на Украйна с европейските институции тази година ще бъде по-пълноценно от миналата, като основната 
задача е подготовката на страната за членство в ЕС. Това заяви президентът Володимир Зеленски след срещата си с 
председателя на ЕП Роберта Мецола, която се включи в конференцията "Обединени за справедливост" в украинския град 
Лвов. 
"Очевидно, че тази година сътрудничеството ни с европейските институции ще бъде още по-пълноценно от миналата 
година. Задачата е активно да подготвим всичко за членството на страната ни в ЕС, да увеличим доставките на оръжия за 
Украйна и да засилим санкциите срещу Русия. И аз благодаря на Роберта Мецола и на всички наши приятели в Европа, 
които помагат на Украйна по пътя на интеграциятa", каза Зеленски в традиционното си видеообръщение. 
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По време на визитата си в Украйна, председателят на Европарламента Роберта Мецола призова страната да получи 
разрешение да започне преговори за членство в ЕС тази година. Мецола каза, че е впечатлена от темповете, с които 
Върховната рада и правителството напредват. 
Междувременно министърът на енергетиката Герман Галущенко обяви, че Украйна е успяла да преодолее последиците от 
руските удари, които са повредили около 50 процента от енергийната инфраструктура на страната. Галущенко определи 
като безпрецедентно влиянието на агресора върху енергийната система. От октомври насам са нанесени 14 масирани 
ракетни удара и 17 атаки от дронове. Сред поразените обекти са топло- и водноелектрически централи и подстанции на 
преносната система. 
Енергийният министър увери, че страната излиза от зимата напълно обезпечена с горива. В началото на февруари запасите 
от въглища в ТЕЦ-овете възлизат на 1 милион и 160 хил. Тона. Запасите на природен газ в подземните хранилища на 
Украйна са 9,7 милиарда кубически метра или приблизително колкото миналогодишните обеми. 
 
√ Спад с близо 50% на руските приходи от петрол и газ през февруари спрямо година по-рано 
Приходите от петрол и газ на Русия намаляха почти наполовина през февруари, след като западните ограничения върху 
нефта и нефтените продукти влязоха в сила, а износът на природен газ за Европа продължи да намалява. 
Данъчните приходи от нефт и газ са се сринали с 46% през февруари спрямо предходната година до 521 милиарда рубли 
(около 6,91 млрд. долара), съобщи в петък руското Министерство на финансите. Постъпленията от суров петрол и петролни 
продукти, които представляват над две трети от приходите от енергийни данъци през миналия месец, са намалели с 48% 
до 361 млрд. рубли, показват изчисления на агенция Блумбърг. 
Спадът на вноските в националния бюджет идва, след като цената на суровия петрол "Уралс", който е от ключово значение 
за руския износ, се продаваше със значителна отстъпка в сравнение с референтната стойност на петрол Брент. 
Европейският съюз забрани от 5-ти февруари на по-голямата част от вноса по море на суров петрол и петролни продукти 
от Русия, а Групата Г-7 наложи таван на цените на руските нефтопродукти. 
 

 
 
Тъй като цената на петрола "Уралс" е средно малко над половината от стойността ѝ преди година, Русия се стреми 
постепенно да стесни отстъпката спрямо петрола Брент, която се използва за изчисляване на данъците, в опит да увеличи 
приходите на фона на западните санкции. Постъпленията от енергия представляват около една трета от средствата в 
руската хазна, която е под натиск на фона на нарастващите разходи за финансиране на войната в Украйна, отбелязва 
Блумбърг. 
В същото време приходите от руски природен газ намаляха с почти 42% през февруари спрямо предходната година до 161 
милиарда рубли, тъй като дори по-високите приходи от данъка за добив на минерали не успяха да компенсират загубите 
от експортните мита. Бюджетните приходи от износни мита за газа спаднаха с цели 81% до 40 милиарда рубли, след като 
националният газов гигант "Газпром" намали тръбопроводните потоци на синьото гориво към Европа, а цената значително 
спадна на фона на по-топлото от обичайното зимно време. 
Постъпленията от данъка за добив на газ пък нараснаха с 86% до 121 милиарда рубли, печелейки от временното 
увеличение на данъка за "Газпром" с 50 милиарда рубли на месец за периода 2023-2025 г. 
 
√ Обединените арабски емирства обмислят да напуснат ОПЕК 
Обединените арабски емирства (ОАЕ) обмислят да напуснат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), 
съобщи в петък "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на неназовани представители на Емирството. 
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Според източниците на финансово издание ОАЕ са били против решението във формата "ОПЕК +" от октомври 2022 г. за 
намаляване на добива на петрол и вместо това са искали да се увеличи производството и картелът да се съобрази 
призовите по това време от страна на САЩ. 
Оттогава ОАЕ са се опитвали да получат одобрение от другите производители на петрол, участващи в ОПЕК, за по-голям 
добив. 
Сблъсъкът относно производството на петрол е част от разширяващ се разрив между ОАЕ и Саудитска Арабия, особено по 
отношение на войната в Йемен, според финансовото издание. 
ОАЕ подписаха споразумение за сигурност с подкрепяното от Рияд йеменско правителство в края на 2022 г. и се стремят 
да увеличат военното си влияние в региона, като се твърди, че Саудитска Арабия се противопоставя на подобен ход. 
Петролните фючърси поевтиняха след информацията на "Уолстрийт джърнъл", че ОАЕ обмислят да напуснат ОПЕК. 
Към 16.30 часа българско време петролът сорт Брент поевтинява с 1,55% към 83,40 долара за барел, а фючърсите на 
американския лек суров петрол WTI - с 1,6% малко под 77,00 долара за барел, като за кратко и двата типа петролни 
фючърси паднаха за кратко с около и над 2 на сто. 
 
√ Пореден многохиляден протест в Израел срещу съдебната реформа на правителството 
В Израел за девета поредна събота хиляди излязоха на протест по улиците на Тел Авив срещу плана на правителството за 
промяна на съдебното законодателство. Според тях, той е заплаха за демокрацията. 
Десетки хиляди протестиращи излязоха по улиците на израелските градове за девета поредна седмица в събота, за да се 
противопоставят на правителствения план за преразглеждане на съдебната система на страната, предаде Ройтерс. 
Демонстрациите в събота вечерта в Тел Авив и на други места започнаха мирно. Въпреки това кадри, разпространени от 
полицията по-късно, показват как протестиращи разбиват бариери в Тел Авив и запалват пожари, докато блокират пътища. 
Полицията пък обливаше с водни струи протестиращите. 
Шествията привличат огромни тълпи всяка седмица от началото на януари, когато правителството на премиера Бенямин 
Нетаняху се прицели във Върховния съд. 
Протестиращите се противопоставят на законодателството, което Нетаняху и неговите десни и религиозни съюзници се 
надяват да приемат, което би ограничило правомощията на Върховния съд да се произнася срещу законодателната и 
изпълнителната власт, като същевременно дава на законодателите решаващи правомощия при назначаването на съдии. 
Интензивността на протестите се засили от сряда, когато израелската полиция стреляха със зашеметяващи гранати и имаше 
сбивания в Тел Авив по време на националния "Ден на размирици". 
 
√ Китай ще се стреми към разработване и развитие на 6G технологията 
Китайската работна група, посветена на тестването на технологията от шесто поколение (6G), вече се стреми да засили 
международното сътрудничество в опит да подобри научноизследователската и развойна дейност на системата, заяви 
министърът на промишлеността и информационните технологии на страната Дзин Джуанлун по време на 14-то 
Общокитайско събрание на народните представители. 
Той каза, че в момента Китай има повече от 575 милиона потребители на технологията от пето поколение (5G). Китайският 
министър също така подчерта, че половината от секторите в страната, като енергийния, минното дело, пристанищата и 
големите самолети, използват 5G технология. 
Също по време на парламентарната сесия китайският премиер Ли Къцян заяви, че правителството ще увеличи 
финансирането си за разработването на полупроводници и други индустриални области през 2023 г. с почти 50% в 
сравнение с 2022 г. до 13,3 млрд. юана (около 1,9 млрд. долара). 
 
Икономически живот 
 
√ НАП спира за месец е-достъпа до списъка на фирмите по ДДС 
Електронната услуга в портала на НАП „Публичен бюлетин на фирмите, регистрирани по ЗДДС“ ще е бъде деактивирана за 
период от един месец, поради технически причини. 
Потребителите, които искат да получат пълния списък на лицата, регистрирани по ЗДДС, могат да изпратят имейл 
на: infocenter@nra.bg  и ще им бъде предоставен, уточняват от приходната агенция. 
 
√ България сред страните в ЕС с най-голям месечен спад на заводските цени 
През януари 2023 г. производствените цени на промишлеността са паднали с 2,8% в еврозоната и с 2,2% в ЕС в сравнение 
с декември 2022 г., сочат данни на Евростат. През декември 2022 г. цените се увеличават с 1,1% в еврозоната и с 1,2% в ЕС. 
На годишна база през януари заводските цени са се увеличили с 15,0% в еврозоната и с 16,4% в ЕС. 
През януари спрямо декември в ЕС цените са намалели със 7,9% в енергийния сектор, докато има увеличение с 0,8% за 
междинни стоки, с 1,2% за капиталовите стоки, с 1,4% за нетрайните потребителски стоки и с 1,5% за дълготрайните стоки 
потребителски стоки. Цените в цялата промишленост без енергетиката се повишават с 1,1%. 
Най-големият месечен спад на заводските цени е отчетен в Ирландия (-25,2%), Швеция (-8,0%) и Латвия (-5,8%), докато най-
високите повишения се наблюдават в Словакия (+9,0%), Чехия и Унгария (и двете +5,8%) и Австрия (+4,9%). България е сред 
страните със значим месечен спад на цените (-4,2%). 
 

https://old.nra.bg/vatbulletin/
https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/registurut-na-firmite-registrirani-po-dds-spira-za-mesec/!ut/p/z1/rVJBbsIwEHwNx9U6GEJypBAFFVJRUQrxpTKJE9wSJzgGSl9fI24giKjqg6W1Zj0zO4sMl8gU38ucG1kqvrF1zNyP6TTsj0KPED-adcjrNHga-MMXSgKCiwvAZEItYEyH47eABJ6L7H7_OzJkVSJTjNteyt0kbUOPOz3onC7foSvwXEp831-lXtc5oRNlKrPGmOdCJccWqaURLcITs-MbVbaIFrmszU7vDCgOmdSFBcD5VUvNlYSqhDStoa5sCT8cClGL5MrLldiTF3Lj9JtmEXabZnHuv0PQ2M8uINcKmjzEVkPvNomDi70UB5yrUhd2P2YPxjci-Nxkw-6c_NxuWd9GXSojvg0u_z1rS9LW0SDKrXxu1iBVVuLyz99Vxbzw6FFK-MqigHbY6nj4BRHxlLM!/infocenter@nra.bg
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Спрямо година по-рано през януари в ЕС производствените цени са се увеличили с 24,2% в енергетиката, с 16,4% при 
нетрайните потребителски стоки, с 11,8% при междинните стоки, с 9,3% при дълготрайните потребителски стоки и със 7,5% 
при капиталовите стоки. Цените в цялата промишленост без енергетиката са се увеличили с 11,7%. 
Най-висок годишен ръст на заводските цени е отчетен в Унгария (+64,6%), Латвия (+38,8%) и Словакия (+34,5%). 
Единственото намаление се наблюдава в Ирландия (-7,2%). 
Данните за България сочат 19% годишен ръст, което обаче е сериозен спад спрямо 28,5% през декември. 
 
√ Високата задлъжнялост и бъдещите разходи на държавните предприятия носят фискален риск 
Коментарът на Тодор Недев е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
Прилагайки  новата Интегрирана рамка за държавните предприятия, Световната банка публикува доклад в който се 
разглежда  състоянието на публичните дружества у нас, като се идентифицират предизвикателствата пред тях и се дават 
насоки за подобряване на управлението им. 
Въпреки широкообхватната приватизация в годините на преход от планова към пазарна икономика, държавните 
предприятия остават ключова част от българското стопанство. Те са общо 311 на брой,  към 2019 г. активите им възлизат 
на 37,4% от БВП и броят на заетите в тях е над 130 хил. души, или 4,1% от всички заети в страната. Някои от тях, като 
Българския енергиен холдинг, Националната електрическа компания и Националната компания „Железопътна 
инфраструктура“, са сред най-големите по приходи и активи компании в страната и доминират в съответните отрасли. 
Държавните предприятия са дори още по-значими, ако се разглеждат в контекста на публичните финанси. В периода 
между 2017 и 2019 г. бюджетните трансфери към тези предприятия надвишават плащанията им към държавата със средно 
1,32 процента от БВП, а в годината на пандемията разликата се влошава допълнително заради по-слабите финансови 
резултати. Например през 2020 г. само пряката фискална подкрепа за тези компании възлиза на цели 2,54% от БВП (или 
над двойно повече спрямо предходните няколко години), докато приходите на държавата от платените от тях данъци и 
дивиденти се равняват на едва 88 млн. лв. Същевременно фискалните рискове продължават да растат поради високата 
задлъжнялост на много държавни предприятия, очакванията на потребителите за по-високо качество на услугите им, както 
и големите бъдещи разходи, свързани с процеса на декарбонизация, като всички тези фактори могат да окажат сериозен 
допълнителен натиск върху държавния бюджет през идните години. 
Предвид значението на държавните предприятия за икономиката и публичните финанси, тяхното ефективно управление 
следва да е приоритет. В този смисъл у нас се наблюдават някои добри практики, заимствани от други страни, като 
например предвидените в Закона за обществените поръчки мерки за недискриминация и лоялна конкуренция, 
съгласувани с правилата на ЕС, контрола от Сметната палата, задължителния ежегоден външен независим одит, както и 
приемането на Закона за публичните предприятия през 2019 г. в контекста на подготовката за преминаването към Валутно-
обменния механизъм II (ERM-2). Законът поставя основите на централизиран надзор и координация на отчетността на 
държавните предприятия, осъществявани от Агенцията за публични предприятия и контрол, което е напредък спрямо 
наложилия се по-рано децентрализиран модел на държавно участие в публичните фирми. 
Друг положителен пример е и първият обобщен доклад за държавните предприятия на АППК от 2020 г. Въпреки добрите 
практики се срещат и нерешени предизвикателства – например АППК към момента не може да изпълнява всичките си 
предвидени задачи поради недостиг на финансиране и персонал. Друг проблем е, че Агенцията трябва да извършва 
сравнителни анализи на дейността на всички държавни предприятия, но критериите за представяне на отделните ресорни 
министерства са твърде различни, което прави сравнението трудно. 
С оглед голямото значение на държавните предприятия и предизвикателствата пред управлението им докладът предлага 
насоки за подобрение, които включват: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37304/P17633807f130008e098dc08bf998bd04fa.pdf?sequence=5&isAllowed=y&fbclid=IwAR12Unc1X9muty79LXZxkXcLyfOCUfwCD4ZEHOsEYJXXwlD9yBmSqlaGim0
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• Изграждане на политика за участието на държавата в публичните предприятия, базирана на конкретно зададени 
критерии; 

• Конкурентен подбор на управителните органи на предприятията и наемане на професионални и независими 
директори в бордовете; 

• Изготвяне на задълбочен анализ върху целия набор държавни предприятия и идентифициране на компаниите, 
при които държавното участие е необосновано, както и тези, които не се справят с основните си дейности; 

• Консолидация, оптимизация, приватизация или закриване на държавни предприятия, където бъде установена 
нужда от съответната мярка; 

• Подобряване на капацитета на работа на АППК и прехвърляне на надзорната функция върху държавните 
предприятия от министерствата към нея; 

• По-точно, по-добре обосновано и по-прозрачно изчисление на субсидиите към държавни предприятия; 
Предприемането на тези действия би спомогнало за по-ефективното и отговорно управление на държавните предприятия 
и може да е част от намаляване на описаните по-горе фискални рискове. 
 
√ Големи икономики в еврозоната с ръст на инфлацията 
Годишната инфлация в еврозоната се очаква да бъде 8,5% през февруари 2023 г., което е спад от 8,6% през януари, сочат 
данни на Евростат. 
Редица големи икономики в еврозоната обаче отбелязват ръст спрямо януари, сред тях – Германия, Франция, Испания, 
Нидерландия. С най-висока годишна инфлация е Латвия (20,1%), ний-ниска е в Люксембург (4,8). 
 

 
 
По отношение на основните компоненти на инфлацията в еврозоната, храните, алкохолът и тютюневите изделия се очаква 
да имат най-висок годишен темп през февруари (15,0%, в сравнение с 14,1% през януари), следвани от енергията (13,7%, в 
сравнение с 18,9% през януари ), неенергийни промишлени стоки (6,8%, спрямо 6,7% през януари) и услуги (4,8%, спрямо 
4,4% през януари). 
 
√ ЕЦБ се сблъсква с реалността: компаниите печелят от инфлацията 
Сгушени в убежище в отдалечено арктическо село, ръководителите на Европейската централна банка се изправиха 
миналата седмица пред някои студени твърди факти: компаниите печелят от високата инфлация, докато работниците и 
потребителите плащат сметката, посочва Ройтерс в свой коментар. 
Преобладаващата макроикономическа история през последните девет месеца е, че рязкото увеличение на цените на 
всичко – от енергия през храна до компютърни чипове, повишава разходите за компаниите в 20-те страни, членуващи в 
еврозоната. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) отговори, като увеличи лихвените проценти – най-голямо увеличение от четири 
десетилетия, за да охлади търсенето, твърдейки, че е изправена пред риска по-високите потребителски цени да повишат 
заплатите и да създадат инфлационна спирала. 
Но на срещата във финландското село Инари, предназначена да даде възможност на Управителния съвет на банката да се 
задълбочи в теми, които се засягат само на редовни срещи, се появи малко по-различна картина, научава Ройтерс от 
присъствали на събитието. 
Данните, формулирани в повече от две дузини слайдове, представени на 26-тимата участници, показват, че маржовете на 
печалбата на компаниите се увеличават, а не се свиват, както може да се очаква, когато разходите нарастват толкова рязко, 
казаха източниците на Reuters. 
„Ясно е, че увеличаването на печалбите е изиграло по-голяма роля в европейската инфлация през последните шест 
месеца или повече“, казва Пол Донован, главен икономист в UBS Global Wealth Management. По думите му „ЕЦБ не успя да 
оправдае това, което прави в контекста на по-фокусирана върху печалбите инфлационна политика.“ 
Идеята, че компаниите повишават цените над разходите си за сметка на потребителите и работещите, вероятно ще 
разгневи широката общественост. Но има последици и за централните банкери. 
Инфлацията, подхранвана от по-високите корпоративни маржове, има тенденция да се самокоригира, тъй като 
компаниите в крайна сметка спират покачването на цените, за да избегнат загубата на пазарен дял. 
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Така че нова тема за инфлацията, фокусирана върху маржовете, може да даде на по-непоколебимите членове на 
Управителния съвет малко аргументи за борба срещу по-нататъшното повишаване на лихвите, след като съпротивата им 
се оказа до голяма степен безполезна през изминалата година, коментират икономисти пред Ройтерс. 
Дебатът трябва да бъде възобновен на следващата политическа среща на ЕЦБ на 16 март, когато банката обеща да повиши 
лихвите до най-високото им ниво от разгара на финансовата криза през 2008 г. 
Обясняването на инфлацията в еврозоната бавно започва да се променя. Бизнесът очаква по-малко повишение на цените, 
тъй като перспективите за разходите и търсенето стават по-неясни. 
Някои европейски страни като Гърция предложиха мерки за ограничаване на инфлацията при стоки от първа 
необходимост, докато Франция и Испания обсъждат подобни стъпки. 
„Икономиката на рентабилността предполага, че може да видим по-голямо свиване на печалбата“, казва главният 
икономист на ЕЦБ Филип Лейн пред Reuters. „Европейските фирми знаят, че ако повишат цените твърде много, ще 
претърпят загуба на пазарен дял.“ 
В Съединените щати разширяването на маржа на печалбата започна по-рано и вече се обръща, макар и бавно и 
неравномерно. Но за разлика от Съединените щати, няма официални данни за корпоративния марж за еврозоната. Вместо 
това националните сметки и отчетите за печалбите от регистрирани компании се използват като заместители, за да се 
нарисува картината на инфлацията. 
Компаниите за потребителски стоки от еврозоната, например, увеличиха оперативните маржове до средно 10,7% 
миналата година, с една четвърт спрямо 2019 г., преди глобалната пандемия и войната в Украйна, показват данните на 
Refinitiv, цитирани от Ройтерс. 
По подобен начин печалбите, а не разходите за труд и данъците представляват лъвския дял от вътрешния ценови натиск  
в еврозоната от 2021 г. насам, според изчисления на ЕЦБ, базирани на данни на Евростат. 
Ръководителите на ЕЦБ, събрани във Финландия, прегледаха масиви от данни, показващи, че печалбите са изпреварили 
заплатите благодарение на спестяванията, натрупани по време на блокирането заради пандемията, но също така и поради 
властта на компаниите да определят цените. 
Тъй като тези спестявания вече са изчерпани и конкуренцията се завръща, нещата може да се променят за ЕЦБ, от където 
призовават за преформулиране на отношението към инфлацията. 
През януари управителят на португалската централна банка Марио Сентено беше сред първите, които предупредиха за 
риска от много ясно увеличение на маржовете на печалба, като каза, че това трябва да бъде включено в дневния ред на 
европейската политика. Членът на борда на ЕЦБ Фабио Панета по-късно заяви, че работниците са понесли тежестта на 
скока на цените, докато в крайна сметка фирмените надценки са останали стабилни или дори са се увеличили в някои 
сектори. 
Заплатите се ускоряват, като прогнозният инструмент за проследяване на заплатите на ЕЦБ предвижда увеличение от 
близо 5% през 2023 г. за договорите, подписани през последното тримесечие на 2022 г. Но това няма да компенсира 
огромния спад на реалните заплати през последната година, изтъкват анализатори . 
По време на последната инфлационна криза през 70-те години близо 70% от икономическата продукция е отишла за 
служителите, като малко над 20% са отишли за печалби, според данни на Евростат. Сега делът на труда възлиза на 56%, 
като една трета отива за печалбите. 
Някои представители на ЕЦБ твърдят, че схемите за отпуск по време на пандемията могат да увеличат доходите и че 
продължителен период на висока инфлация може да повиши изискванията за заплати по начин, който моделите, 
разработени по време на периоди на стабилни цени, не успяват да предвидят. 
 
√ Грешна методология вдига изкуствено инфлацията, твърди Нидерландия 
Нидерландия ще промени начина, по който измерва цените на енергията, плащана от потребителите, за да подобри 
прогнозите за инфлацията, съобщава нейната статистическа агенция (CBS), цитирана от Ройтерс. 
Агенцията заяви през ноември, че търси проблем с измерванията на цените на енергията, които според нея са накарали 
страната – и вероятно други в Европа – да надценяват инфлацията. 
В момента CBS използва само новоподписани договори, за да определи разходите за газ и електричество в кошницата от 
стоки и услуги, закупени от типично нидерландско домакинство, но много домакинства имат по-стари договори, сключени 
на по-ниска цена. 
Агенцията изтъква, че от първата оценка на инфлацията за юни, която ще бъде публикувана на 30 юни, ще започне да 
използва данни за транзакции от доставчици на енергия, за да определи реалните разходи за потребителите. 
Проучването на агенцията показва, че инфлацията би била по-ниска от отчетената между средата на 2021 г. и края на 
миналата година, докато настоящата методология води до подценяване сега, когато цените на енергията започват да 
падат. 
Въз основа на текущите си оценки инфлацията достигна връх от 14,5% през септември миналата година, което би било 
между 7,6 и 8,1%, ако се използва новият метод, посочват от CBS. 
 
√ Европа завършва зимата с рекордно пълни газохранилища 
Тъй като в Европа бързо наближава края на зимния отоплителен сезон, има много голяма вероятност регионът да е с 
рекорден обем газ, който все още се съхранява, което води до натиск за намаляване на фючърсните цени, пише Ройтерс в 
свой коментар. 
Запасите в Европейския съюз и Обединеното кралство достигнаха рекордните за сезона 685 тераватчаса (TWh) на 1 март, 
а хранилищата са пълни с почти 61%, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE). 
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Запасите бяха с +272 TWh (+66% или +2,55 стандартни отклонения) над средната стойност за предходните десет години, в 
сравнение с дефицит от -87 TWh (-21% или -0,82 стандартни отклонения) на същата дата миналата година. 
Запълването на хранилищата е на рекордни нива и далеч над средната сезонна стойност от 39% за последното 
десетилетие. 
Отразявайки нарастващите запаси, цените на фючърсите за предния месец се сринаха до едва 45 евро за мегаватчас на 
фона на 189 евро, когато зимният сезон започна на 1 октомври, и пика от 339 евро в края на август 2022 г. 
Въз основа на предишни сезонни движения се предвижда запасите да се изчерпят до минимум от 617 TWh преди края на 
зимния спад, с вероятен диапазон от минимум 569 TWh до максимум 667 TWh. 
Прогнозираният разход е най-високият в историята, надхвърляйки предишния рекорд от 609 TWh в края на зимата 2019/20 
г. и далеч над средното за десет години от 345 TWh. 
В резултат на това се очаква хранилищата да бъдат пълни почти 55% на 31 март в сравнение със само 26% на същата дата 
през 2022 г. 
Средно запасите спадат до следзимния минимум около 30 март, като минимумът настъпва най-рано на 16 март (зима 
2011/12) и най-късно на 19 април (зима 2020/21). 
Следователно се очаква запасите да продължат да се изчерпват за още 27 дни, с диапазон от 13 до 47 дни, в зависимост 
както от температурите в региона, така и от цените. 
Потреблението в Европа е намалено чрез комбинация от затваряне на промишлени предприятия, обществени 
информационни кампании за намаляване на потреблението на енергия и по-меко от обичайното време, съчетано с 
активен внос на LNG. 
През 2022 г. правителствата на ЕС наредиха на операторите на комунални услуги и хранилища да увеличат максимално 
запасите, независимо от цената, за да увеличат сигурността на доставките и да предпазят от студеното време или по-
нататъшна загуба на доставки от Русия. 
Досега тази зима обаче броят дни за отопление във Франкфурт са били с около 8% по-ниски от средното за десет години. 
Европейският център за средносрочни метеорологични прогнози смята, че температурите ще бъдат малко по-ниски от 
средните за седемте дни между 6 и 13 март, но след това по-топли до края на март. 
Цените на фючърсите се понижават, за да спрат набъбващия излишък чрез насърчаване на повече потребление от 
промишлеността и генераторите на електроенергия и пренасочване на танкери с втечнен природен газ (LNG) към 
алтернативни пазари в Южна и Източна Азия. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Пулев ръководи българската делегация на конференция на ООН в Доха 
Във форума на високо равнище относно най-слабо развитите страни присъстват делегации от над 150 държави 
Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ръководи българската делегация на Петата конференция на ООН 
относно най-слабо развитите страни, която се провежда в Доха, Катар. Заместник-ръководители на делегацията са 
Лъчезара Стоева, постоянен представител на Република България към ООН и председател на Икономически и социален 
съвет на ООН и Пламен Делев, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар. 
На 6 март (понеделник) министър Пулев ще има изказване в общия дебат на международната конференция, а по-късно 
ще участва и в Тематична кръгла маса на високо равнище „Използване на силата на науката, технологиите и иновациите за 
устойчивото развитие на най-слабо развитите държави“, където се предвижда да вземат участие около 30 държави. 
На 7 март (вторник) министър Пулев ще участва и в министерската среща за сътрудничество Юг-Юг "Обновени 
партньорства за приложими решения в подкрепа на изпълнението на Програмата за действие от Доха". В нея ще вземат 
участие и представители на високо равнище от системата на ООН, многостранни и регионални банки за развитие и 
финансови институции, частният сектор, академичните среди и НПО. 
Очаква се в края на конференцията да бъде приета декларация. 
Във форума на високо равнище в Доха присъстват делегации от над 150 държави, представители на европейски 
институции, търговски камари, агенции за насърчаване на инвестициите, ръководители на фондовете, агенциите и 
програмите на ООН, представители на международни институции, международни компании и др. 
 
√ Средната цена на базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през февруари се е повишила с 4.5% до 278.34 лв. за 
MWh 
В същото време с 1.5 на сто спрямо първия месец от годината е спаднала средно претеглената цена „в рамките на 
деня“ 
Средната цена базов товар в сегмента „ пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през 
февруари 2023  г. се е повишила с 4.5 % спрямо предходния януари, а търгуваният базов обем се е свил. В сегмента „пазар 
в рамките на деня“ цените са се понижили слабо, но въпреки това търгуваният обем е намалял. Редно е обаче да се 
припомни, че през януари спрямо декември цената на базовата енергия в сегмента „ден напред“ се понижи с 44.8 
процента, а „в рамките на дена“ – с 40 на сто.  При пазарен сегмент „двустранни договори“ цените са се понижили, както 
в частта доставени, така и в частта изтъргувани количествата. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец февруари 2023 г., 
Цифрите от доклада дават отговор на достатъчно въпроси – от влиянието на топлото време до състоянието на 
икономическия сектор, особено ако се проследят и по-ранните периоди. 
Пазар ден напред 
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Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец февруари 2023 г. е нараснала с 4.5 % или с 11.97 
лв.  спрямо предходния първи месец от годината. Ако през януари отчетената стойност е била 266.36 лв.за MWh, то през 
февруари се е повишила до 278.34 лв. за MWh. 
Затова пък средната цена пиков товар се е понижила с (минус) 10.7 % или с 35.25 лв. – до 295.47 лв. за MWh (330.72 
лв./MWh месец по-рано). 
По-съществено е повишението при сри средната цена извън пиков товар – тя е нараснала 29.3 % или с 59.20 лв. през 
февруари спрямо предходния януари – до 261.21 лв. за MWh. 
Впечатляващ е скокът при най-ниската цена през втория месец от годината, която е нараснала с цели 9800.0% - от 0.02 лв. 
за MWh, отчетени през януари до 1.98 лв. за MWh. 
В същото време с 12.3% е спаднала най-високата цена – от 708.62 лв. за MWh през януари до 621.29 лв. за MWh през 
февруари тази година. 
Търгуваните количества през отчитания втори месец от годината са се понижили, макар и малко в процентно отношение. 
Според данните на борсовия оператор общо търгуваният базов обем през февруари е спаднал с 4.8 % и бил от порядъка 
на 2 466 854.1 MWh. За сравнение, през януари общо търгуваният базов обем и достигал до 2 590 284.2 MWh. 
Пиковият обем се е свил с 4.6 % до 1 266 228.9 MWh, а извънпиковият – с 4.9 % - до 1 200 625.2 MWh. 
На този фон средно дневният и средно часовият търгувани обеми са се увеличили с по 5.4 на сто. Средно дневният търгуван 
обем е нараснал от 83 557.6 MWh през януари до 88 101.9 MWh през февруари. 
Средно часовият съответно се е повишил със 189.3 MWh/h и е достигнал до 3 670.9 MWh/h през февруари в сравнение с 
3 481.6 MWh/h месец по-рано. 
Регистрираните пазарни участници през февруари са били 100, както и през първия месец на годината. 
От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става 
ясно, че през февруари спрямо месец януари осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия 
при пренос и разпределение са били 7 %, от производителите – 4%, от търговците – 81 %, и от потребители – 8 %. 
Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са били, както следва - 50 % от производители, 19 
% от участници с до и над 5 MWh, а 31 % - от търговци.   
Пазар в рамките на деня 
Според данните от отчета при „пазар в рамките на деня“ цената е спаднала незначително, но по-важен е фактът, сочещ за 
значително свиване на търгуваните количества. 
Средно претеглената цена в посочения сегмент през февруари спрямо предходния януари е намаляла слабо – с едва 1.5 % 
или с 4.04 лв. за MWh – до 270.30 лв. за MWh (274.35 лв.за MWh месец по-рано). 
Със значителните 14.2 % или с 46.36 лв. за MWh се е свила средно претеглената цена пиков товар, с което през посочения 
втори месец от годината е спаднала до 280.79 лв. за MWh. 
Точно противоположно – средно претеглената цена извънпиков товар е нараснала с цели 21.0% или с 43.90 лв. за MWh. 
Ако през януари тя е съставлявала 208.69 лв. за MWh, то през февруари е повишила до 252.59 лв. за MWh. 
Общо търгуваният базов обем в сегмента „пазар в рамките на деня“ през февруари спрямо март е намалял със значимите 
22.6 % или с 41 866.8 MWh – до 143 359.9 MWh. 
Пиковият обем през посочения втори месец от настоящата година се е свил с 12.3 % до 90 043.8 MWh, а извънпиковият – с 
високите 35.4 % до 53 316.1 MWh. 
С по 14.3% са спаднали, както средно дневният, така и средно часовият търгувани обеми. Така през февруари средно 
дневният търгуван обем е достигал до 5 120.0 MWh спрямо 5 975.1 MWh месец по-рано. 
Средно часовият се е свил до 213.3 MWh/h, което е с 35.6 MWh/h по-малко от януарският обем. 
Пазарните участници не са се променили и през февруари, както и месец по-рано са били 82. 
Пазарен сегмент „двустранни договори“ 
Изменения в посока към спад в този пазарен сегмент са настъпили, както при доставените, така и по отношение на 
изтъргуваните количества, сочат още данните. 
От отчета на борсовия оператор става ясно, че в частта доставени количества средно претеглената цена се е понижила със 
значителните 21.3 % или със 115.26 лв. за MWh. В резултат, през февруари тя е съставлявала 425.61 лв. за MWh в сравнение 
540.87 лв. за MWh месец по-рано. 
Доставените количества също са спаднали и то с 34.9% или с 231 696.0 MWh до 432.984.0 MWh. 
Що се отнася до изтъргуваните количества в този сегмент данните сочат, че и тук цените също са се движили в посока 
надолу. 
Така средно претеглената цена се е е понижила (и то за пореден месец) I 12.0 % или с 40.32 лв. за MWh и през февруари е 
била от порядъка на 294.78 лв. за MWh (335.10 лв. за MWh през януари, 514.35 лв. за MWh през декември м.г.). 
Общо изтъргуваните количества обаче са се свили с невероятните 91.0 % или с 409 946.0 MWh до 40 540.0. MWh. За 
сравнение, през януари 2023 г. те са възлизали на 450 486.0 MWh, а през последния месец на миналата година - 636 974.0 
MWh. Броят на успешните сделки на екран Auction през февруари е бил 6. Най-ниската постигната средно претеглена цена 
е била 282.99 лв. за обем от 7 200 MWh, а най-високата – 345.68 лв. за обем от 840 MWh. 
 
√ Повишение с 19.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 278.48 лв. за MWh с ден за доставка 6 
март 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 278.48 лв. за MWh с ден за доставка 6 март 2023 г. и обем от 77 546.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст от 
19.3 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
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Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 291.99 лв. за MWh, при количество от 41 893.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (35 652.90 MWh) е на цена от 264.97 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 272 лв. за MWh и количество от 2772.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 13 часа – 186.57 лв. за MWh ( 3699.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 424.59 лв. за 
MWh при количество от 3838.4 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент се понижава до 217.98 лв. за MWh при обем от 3150.8 MWh 
по данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 233.33 лв. за MWh ( 119.30 евро за MWh) за 5 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 6 март нараства до 278.48 лв. за MWh ( ръст от 19.3 %) по данни на БНЕБ или 142.38 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 5 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 687.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 217.99 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     42,66%    2163.84 
Кондензационни ТЕЦ   35,52%    1801.43 
Топлофикационни ТЕЦ   7,27%    368.6 
Заводски ТЕЦ    2,39%    120.98 
ВЕЦ     0,20%    10.04 
Малки ВЕЦ    2,22%    112.85 
ВяЕЦ     0,66%    33.36 
ФЕЦ     8,52%    431.9 
Био ЕЦ      0,57%     28.97 
Товар на РБ         4340.28 
Интензитетът на СО2 е 420g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ръст в цените по всички електроенергийни борси из Европа за понеделник 6 март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 142,38 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 142,65 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 142,38 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 6 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 149,29 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
135,48 евро/мвтч. Най-високата цена от 217,09 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 
95,39 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 6 март ще бъде 142,65 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 138,00 гвтч. Максималната цена ще бъде 217,09 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 13 ч и тя ще бъде 95,39 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 6 март е 152,81 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 168,13 евро/мвтч. Най-високата цена от 217,09 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и 
тя ще бъде 110,65 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 75 350,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 6 март на Словашката енергийна борса е 152,24 евро/мвтч. Най-високата цена от 
217,09 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 109,20 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 151,07 евро/мвтч. Най-високата цена от 217,09 
евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 102,06 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 6 март е 152,89 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
166,69 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 74 883,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 217,09 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 116,65 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 150,67 евро/мвтч на 6 март. Пиковата цена ще бъде 166,25 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 585 136,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 217,09 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 108,58 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 6 март ще се продава за 147,15 евро/мвтч 
за базова енергия. 
 
√ Проектиране на пазара на електроенергия в Европа: къде сме и накъде вървим? 
Разработването на дизайн на европейския пазар на електроенергия е постепенен процес, който се формира от различни 
фактори и участници с течение на времето. С напредването на световната икономика след Ковид-19 и с нарастването на 
търсенето на енергия, цената на електроенергията също се повиши. 
Тази динамика се засили в Европа с избухването на войната в Украйна. Призивите за промяна на устройството на пазара 
на електроенергия с цел по-добра защита на потребителите от ценови изкривявания доведоха до началото на процес на 
реформи в Европа. Но как стигнахме дотук и какъв вид пазарна структура е най-подходяща за осигуряване на надеждно, 
устойчиво и достъпно електроснабдяване? 

https://ibex.bg/
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Как функционира европейският пазар на електроенергия? 
Понастоящем, европейският пазар на електроенергия се управлява от набор от правила и разпоредби, които имат за цел 
да насърчават конкуренцията, да гарантират сигурността на доставките и да стимулират инвестициите във възобновяеми 
енергийни източници. Тези правила се контролират от Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори на 
Европейския съюз (ACER) и се прилагат от националните регулаторни агенции във всяка държава членка. 
Сърцевината на пазара на електроенергия е пазарът на едро, на който се купува и продава електроенергия между 
производители, търговци, доставчици и агрегатори. Цената на този пазар се определя от търсенето и предлагането, като 
цените варират в зависимост от количеството произведена и потребена електроенергия. Този принцип има за цел да 
гарантира, че търсенето се удовлетворява във всеки един момент по най-рентабилния начин. След това електроенергията 
се продава от доставчиците чрез пазара на дребно. 
Как се формират цените на едро? 
Цените на едро се формират в резултат на конкуренцията между производителите, които подават оферти на пазарите ден 
напред, в рамките на деня и форуърдните пазари, като се стремят да продадат своето производство и да задоволят 
търсенето, прогнозирано от операторите на преносни мрежи (ОПС). 
Пазарът функционира, като задоволява търсенето на възможно най-приемливата цена. Производителите се диспечират в 
ред, започващ от най-евтиния към най-скъпия енергиен източник, докато предлагането на енергия задоволи търсенето. 
Производителите подават своите оферти, а крайната цена се определя по тарифата, предложена от последната централа, 
която е била активирана, за да задоволи търсенето, известна като крайна централа. 
В резултат на това крайната цена е равна на променливите пределни разходи на последната електроцентрала, която е 
била необходима. На всички производители, които са доставяли енергия през този период, ще бъде платена същата ставка 
като на последния активиран производител. Това плащане се нарича инфрамаргинална рента и гарантира, че фиксираните 
инвестиционни разходи са покрити. 
Предимството на тази система е, че тя насърчава инвестициите в слънчева и вятърна енергия, които имат много ниски 
пределни разходи и стимулира ефективното използване на различните производствени активи по отношение на техните 
въглеродни емисии. 
Как настоящата енергийна криза се отрази на пазарите? 
Инфлацията започна да се повишава с излизането на континента от пандемията и възстановяването на икономическия 
растеж, съчетано с постоянно повишаване на цените на енергията от юли 2021 г. Ситуацията се усложни от военната 
агресия на Русия в Украйна и нарушените доставки на нефт и газ. Цените на природния газ рязко се повишиха, което доведе 
до спад в промишленото производство, увеличение на сметките на домакинствата и допълнително повиши инфлацията. 
Тъй като глобалното търсене на изкопаеми горива нарасна, цените на електроенергията започнаха да се повишават 
осезаемо от юни до септември 2021 г. Тази тенденция се запази през цялата 2022 г., като през август 2022 г. средните цени 
на електроенергията за ден напред в ЕС достигнаха връхната си точка от 405 EUR/MWh, което представляваше 
зашеметяващо увеличение от 532 % спрямо януари 2021 г. Към края на 2022 г. тези промени започнаха да оказват влияние 
върху цените на дребно. 
Енергийната криза беше ускорена от умишлените действия на Русия за нарушаване на енергийните доставки в Европа. В 
резултат на ограничения поток на газ  Европа преживява криза в доставките, която пряко засегна европейските пазари на 
електроенергия. Освен това се наблюдава недостиг на ядрена и водна енергия, което влошава ситуацията. 
Изключително важно е да се признае, че високите цени на електроенергията не са причинени от сегашната структура на 
пазара. Напротив, пазарът е донесъл значителни ползи. Сегашният скок на цените на енергията е по-скоро резултат от 
газовата криза, която има значителен верижен ефект върху цените на електроенергията, въпреки факта, че повечето от 
мерките и интервенциите, приети в ЕС, са насочени към пазара на електроенергия. 
Ответен отговор: необходимост от реформа 
Съществуващата структура на пазара продължава да бъде от съществено значение за осигуряването на важни 
инвестиционни сигнали. Въпреки това, поради нарастващите инвестиционни изисквания и продължаващия недостиг на 
газ, цените на електроенергията оказват непропорционално въздействие върху сметките на потребителите, което налага 
допълнителни промени на пазара. 
Европейските лидери обсъждат бъдещето на пазарната структура на електроенергийния пазар от близо една година, а 
през първото тримесечие на 2023 г. се очаква Комисията да приеме предложението си за нова пазарна структура. 
С нарастването на политическия натиск върху националните и европейските законодатели бяха предложени редица 
интервенции – от незабавни спешни мерки до призиви за структурни пазарни реформи. Част от тези интервенции обаче 
могат да бъдат контрапродуктивни. Някои страни предлагат реформа на пазара на ЕС, ръководена от държавата, докато 
други подчертават необходимостта Комисията да избягва радикални промени. 
Поправяне на нещо, което не е счупено 
Вътрешният енергиен пазар отразява смущенията в предлагането, а не ги предизвиква. Сегашният дизайн на пазара според 
Eurelectric, основан на merit-order и пределно ценообразуване, гарантира оптимизирането и функционирането на 
енергийната система, като същевременно осигурява значителни ползи за потребителите. Ето защо е от съществено 
значение да се запазят основните характеристики на настоящата пазарна структура и да се оценят всички възможни 
промени, като се вземат предвид дългосрочните ползи от тях, а не въздействието на настоящата криза. 
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Въз основа на тази здрава основа Eurelectric предлага да се добавят три нови стълба към настоящата пазарна структура: 

• рамка за договаряне и ангажиране на потребителите с цел по-последователно прехвърляне на ползите от по-
евтината чиста и възобновяема енергия към потребителите; 

• пазарно съвместима инвестиционна рамка, която да гарантира правилните инвестиционни сигнали за 
капиталоемките възобновяеми и нисковъглеродни технологии; 

• рамка за сигурност на доставките, която да отговаря на променящите се изисквания на енергийната система. 
Съществен елемент в предложението е разширяването на възможностите за използване на дългосрочни договори и 
инструменти за хеджиране за потребители, доставчици, търговци и производители. За производителите това може да 
осигури по-ясни дългосрочни инвестиционни сигнали като комбинацията от дългосрочни и краткосрочни ценови сигнали 
може да ограничи въздействието на ценовите шокове. 
Веднъж въведени, тези корекции могат да  гарантират, че ЕС разполага с пазар на електроенергия, който е устойчив, 
надежден, ефективен и в крайна сметка подходящ за нулево нетно потребление. За да се постигне това, предстоящата 
реформа трябва да: 

• да въведе по-разнообразни дългосрочни хеджиращи продукти, които да надхвърлят сегашния времеви хоризонт 
на форуърдните пазари (обикновено около 2 години) и да достигат до 10-15 години; 

• да премахне съществуващите пречки пред дългосрочните договори, като например споразуменията за закупуване 
на електроенергия (СИЕ), като премахне всички правни пречки, насърчи стандартизацията и прозрачността; 

• да определи общи показатели, методологии и отговорности за разширяване на рамката за планиране на системата 
и подкрепа за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници, гъвкавостта и нуждите от постоянна 
енергия. 

За повече информация: Europe’s Electricity Market Design: where are we and where are we headed?, Eurelectric. 
 
√ Испания и Франция изграждат първия помежду си подводен електропровод на стойност 2,85 млрд. евро 
Приходите от проекта се очаква да са добри, а и ще спомогне за преноса на зелена енергия от Иберийския полуостров 
към Европа 
Франция и Испания обявиха пробив този четвъртък в дългогодишната безизходица относно това, което ще бъде техния 
първи подводен електропровод. Очаква се чрез проектът да се увеличи почти двойно капацитета за обмен на 
електроенергия между двете страни – от 2800 на 5000 мегавата MW). Испанският надзорен орган за конкуренцията CNMC 
и френският енергиен регулатор CRE дадоха зелена светлина на ново споразумение за споделяне на разходите между 
двете страни за проект, който за първи път беше поставен през 2017 г. след рязко увеличение на прогнозната му цена.  
400-километровият кабел, простиращ се от северния бряг на Испания до западния бряг на Франция през Бискайския залив, 
сега се оценява на обща цена от около 2,85 милиарда евро. Първоначалната оценка бе за около 1,75 милиарда евро, каза 
CNMC. 
Европейският съюз ще допринесе с най-малко 578 милиона евро за покриване на разходите, се казва в съобщението, 
цитирано агенция „Ройтерс“. След отстъпка от помощта на ЕС, разпределението на разходите ще бъде 54% за Испания и 
46% за Франция. Тежестта за Испания е малко по-ниска от договорената през 2017 г., според източник от испанския 
регулатор. 
„Въпреки увеличението на разходите по проекта, поради неблагоприятния контекст на напрежение на пазарите на 
суровини, регулаторните органи признаха, че този проект все още носи ползи за двете страни и по-широко за Европа“, се 
казва в изявление на CRE. „Това споразумение активира, с незабавен ефект, продължаването на проекта“, се казва в 
изявлението. 
Проект от общ европейски интерес 

https://www.eurelectric.org/in-detail/electricitymarketdesign/
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Плановете за удвояване на междусистемните електрически връзки между Франция и Испания претърпяха неуспех 
миналата година, когато планираният проект за захранващ кабел в Бискайския залив се натъкна на технически 
затруднения. Интерконекторът беше определен през 2013 г. като проект от общ интерес (PCI) от ЕС и първоначално се 
очакваше да бъде завършен през 2025 г. Но служител на ЕС каза през юни, че е по-вероятно да бъде открит през 2026 г. От 
интернет страницата на проекта обаче се виждат сроковете „2026-2027 г.“, припомня Euractiv. 
Испанският оператор на електрическа мрежа REE обвини увеличаването на разходите на „насищането на пазарите за 
производство на материали“ и недостига на компании с техническия капацитет за изграждане на кабела. Въпреки това 
сега се  виждат и повече възможности за по-големи печалби. 
„Очакваните печалби от проекта също се увеличиха значително, поради очакваното развитие на енергийния микс и 
потреблението на електроенергия в европейските страни, в контекста на ускоряване на енергийния преход“, се казва в 
изявление на CNMC. CRE повтори това мнение, като каза, че „очакваните ползи от проекта също са се увеличили рязко, 
поради промени в прогнозите за енергийния микс и потреблението на електроенергия в европейските страни, в контекста 
на ускоряващ се енергиен преход“. The €578 in funding from the EU budget also helped and “reflects the importance of the 
project for the European Union,” CRE added. 
Проектът ще увеличи капацитета на междусистемната връзка между двете страни от 2,8 гигавата до 5 GW и се очаква да 
бъде пуснат онлайн през 2028 г., каза CRE. 
Подводният кабел ще позволи на Испания да предоставя изобилната си възобновяема енергия в по-широката европейска 
мрежа, което я прави все по-важна, след като руската инвазия в Украйна отприщи енергийна криза в Европа миналата 
година. 
Така ще се увеличат и възможностите за създаване на електролизатори и изграждане на системи за зелен водород. 
 
√ Франция ще търси 51 млрд. евро за нови реактори 
Строителството на 6 реактора от ново поколение (EPR) ще струва на Франция не по-малко от 51 млрд. евро. До края на 
годината правителството ще има ясна визия как ще финансира програмата за развитие на ядрените електроцентрали след 
2035 година, съобщи министърът на енергийния преход Агнес-Пание Рунахер. Сред възможните варианти са грантове, 
банкови заеми или пък апортна вноска в капитална на задлъжнявала компания EDF, чиито основен акционер е държавата. 
„Нямаме нужда от нов данък, а от дългосрочно финансиране. Как ще стане това, до края на годината ще определим 
параметрите“, заяви пред France Info министърът и побърза да уточни, че това не разход, а „инвестиция, която ще носи 
пари в бъдеще“. Като пример за подобни инвестиции тя посочи подкрепата във ВЕИ проекти, от които влизат в държавния 
бюджет над 20 милиарда евро.   
В друго интервю за Les Echos министърът, че държавата гледа смело напред и чертае планове за изграждане на още 
реактори извън обявените вече 14. Само по този начин, според Агнес-Пание Рунахе, Франция ще постигне въглеродна 
неутралност. „Постигането на тази цел до 2050 година изисква да произвеждаме повече електроенергия“, аргументира се 
тя. 
Изграждането на повече мощности изисква в бъдеще и повече кадри за управлението им. Затова отсега се мисли за 
обучение на над 100 000 души през следващите години.  
"Ядрената индустрия отново започва да привлича инженери. При всяка среща младите хора казвам: работата в ядрената 
енергетика работи за климата", отбелязва още в интервюто френският министър. 
Агнес-Пание Рунахе маркира още, че за да бъде в добро „функционално и финансово здраве“ ядреният сектор, да носи 
стабилност, трябва да се произвежда по 400 тераватчаса електроенергия годишно, което в момента е невъзможно, заради 
спрените ядрени реактори за модернизация. 
По данни на оператора са произведени през 2022 едва 279 тераватчаса. Липсата на произведена енергия донесе загуби на 
държавната компания EDF в размер на 64,5 млрд. евро. Плановото производство на електроенергия тази година, според 
отчет на оператора,  ще е от 300 до 330 ТВтч. 
Наред с приоритетите вътре във Франция, енергийният министър се нагърбва и с още един на европейската сцена. Агнес-
Пание Рунахе положи подписа си под декларация, заедно с още 11 министри, за създаването на „ядрен алианс“ в рамките 
на ЕС. Предвиждат съвместни проекти за обучение, "възможности за засилено научно сътрудничество" и координирано 
внедряване на най-добри практики в областта на сигурността. 
И тази инициатива е пряко свързана с разработваната програма за нови мощности с хоризонт след 2035. Париж иска да 
използва атома, за да постигне климатичните си цели по отношение на "зеления" водород в транспорта и промишлеността, 
на което яростно се противопоставят няколко държави, включително Германия и Испания. 
Като част от реформата на европейския пазар на електроенергия Франция се застъпва и за дългосрочни договори на 
гарантирани цени, включително за ядрено производство, което Берлин отказва. 
Страната паралелно усилено се работи по модернизацията на флота. През тази година предстои изключване от 
енергийната мрежа 7 атомни блока за ремонт, за да се удължи живота им с 10 години - от 40 на 50. Атомните централи 
Chinon и Saint-Laurent ще работят между 6 и 9 месеца с намалени мощности. Други 5 АЕЦ също готвят спиране на блокове. 
10 пък все още са в процес на ремонт заради корозия. 
Притиснатa от проблемите с производството на електроенергия, компанията EDF иска да съкрати срока и да пусне някои 
от блоковете възможно по-бързо от планираното, за да осигури достатъчно електроенергия в микса на страната, 
коментира телевизия BFM Bussiness. 
Неволите със спрените реактори тормозят френската компания от миналото лято. През юли и август, когато нивата на 
реките бяха безпрецедентно ниски заради засушаването, компанията вече беше спряла половината си мощности си  и 
натрупа близо 18млрд. евро дефицит в сметката си.  
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Ядрените и хидроенергийните мощности на Франция, които бяха силно засегнати през миналото лято, ще възстановят 
капацитета си поетапно най-късно до 2025 година, съобщи шефът на оператора RTE Ксавие Пиехачик. "Франция няма да 
има недостиг на електроенергия“, уверява той. 
 
√ Печалбите по пазарите на акции потушиха притесненията на инвеститорите за инфлацията 
Паритет на БФБ – два от индексите завършиха с повишение и два – със спад през отминалата кратка работна 
седмица 
Във фокуса на внимание на инвеститорите през отминалата работна седмица (27 февруари – 3 март) от двете страни на 
Атлантическия океан бяха многобройните годишни корпоративни отчети, от които стана ясно, че повечето компании са 
регистрирали годишни печалби, затова и акциите на повечето от тях регистрираха седмични ръстове, което е и основната 
причина основните борсови индекси на „сините чипове“ в Западна Европа и САЩ да завършат с повишения. Инвеститорите 
правеха и равносметка след множеството икономически данни, публикувани през отминалата работна седмица, и най-
вече за инфлацията в еврозоната. 
В София, на Българската фондова борса (БФБ), имаше паритет – два от индексите завършиха кратката работна седмица 
заради националния празник, 3 март, с повишение и два със спад. Така трендът на търговията на нашата борса отново се 
размина с фондовите пазари от двете страни на Атлантическия океан. 
Акцентът от отминалата работна седмица за пазарите на акции в Западна Европа бяха предварителните данни за 
инфлацията в еврозоната през февруари, които разочароваха инвеститорите, защото поскъпването на потребителските 
стоки и услуги вместо да се забавя - нараства, а където е отчетен спад, е незначителен. Това накара много пазарни 
участници отново да променят очакванията си, че ще има ново повишение с 50 базисни пункта на вече високите от 
десетилетие лихви на Европейската централна банка (ЕЦБ) на срещата този месец. 
Инфлацията на потребителските цени в 20-те държави, които споделят еврото, се понижи до 8.5% през февруари от 8.6% 
месец по-рано поради по-ниските цени на енергията, но все пак надхвърли очакванията за 8.2% от проучване на „Ройтерс“ 
сред икономисти. Базисната инфлация, обаче, която не включва храната и енергията, се е повишила от 5.3% на 5.6%. 
Преди това данните показаха, че инфлацията във Франция и Испания се е ускорила неочаквано през февруари, а 
германската предварителна оценка постави нивото на инфлация, хармонизирано с останалата част от ЕС, на 9.3% през 
февруари, което е увеличение от 9.2% през януари. 
По този повод президентът на ЕЦБ Кристин Лагард каза в четвъртък пред „Ройтерс“, че постигането на инфлацията до целта 
от 2% все ще отнеме време и обявеното по-рано повишение от 50 базисни пункта на основните лихви през март все още 
остава в сила. 
Същото се отнася и за САЩ, където президентът на Федералния резерв (Фед) на Атланта Рафаел Бостик каза, че е „твърдо 
за повишаване на лихвите с четвърт пункт“ и че централната банка на САЩ трябва да върви „бавно и стабилно към целта 
си от 2%“. Основният индекс Dow Jones на „Уолстийт“ имаше най-добрия си ден (2 март) от началото на февруари, тъй като 
цената на рисковите активи се покачи, подкрепени от нарасналия апетит за риск на пазарните участници. Въпреки това, 
членът на борда на Фед Кристофър Дж. Уолър предупреди, че е възможна и по-висока крайна ставка от очаквания четвърт 
процент, ако инфлацията не се охлади. Данните за инфлацията в САЩ през февруари се очакват към 15 март. Да 
припомним, че нарастването на потребителските цени в САЩ на годишна база през януари се забави до 6.4%, достигайки 
най-ниско ниво от октомври 2021 г., което е сигнал, че американската инфлация отслабва трайно от пика от 9.1%, достигнат 
през юни 2022 г. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика приключи със съществени повишения, където 
доминираше зеленият цвят за всички национални измерители на „сините чипове“. 
През отминалите пет работни дни фондовите позари в Западна Европа затвориха както посочихме с повишение, след 
среден спад над процент. Общият европейски измерител на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши 
с 1.43%, а от националните измерите на „сините чипове“ с най-голямо повишение беше италианският FTSE MIB (+3.16%), 
следван от испанския IBEX 35 (+2.94%), германския DAX (+2.47%), френския САС 40 (+2.37%) и британския FTSE 100 (+0.92%). 
От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк затвори също с нарастване и на трите индекса, но малко 
по-слабо от повечето измерители в Западна Европа. През отминалите пет работни дни с най-голям седмичен ръст 
приключи технологичният Nasdaq (+2.57%), следван от широкия S&P 500 (+1.90%) и индустриалния Dow Jones (+1.75%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През последната непълна работна седмица за февруари, заради националния празник на 3 март, (27 февруари -  2 март) 
търговията на БФБ приключи на паритет – два от индексите завършиха с повишение и два – с понижение, като най-голям 
ръст регистрира измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+0.86%), следван от широкия индекс BG BX40 (+0.10%), докато 
равно претегленият BG TR30 се понижи (-0.24%), следван от секторния BG REIT (-0.19%). 
БФБ с по-слаб седмичен оборот 
спрямо предишната работна седмица (20-24 февруари), което е нормално, като се има предвид, че отминалата седмица 
имаше 4 работни дни. През периода са осъществени 1 199 сделки с 8 811 511 лота за 4 565 258 лева спрямо 1 276 сделки с 
1 044 766 лота за 5 651 121 лева или с 1 085 863 лева по-малко, при осъществени 139 сделки по-малко, но със 7 766 745 
лота повече. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 3 дружества, докато в предходната бяха пет. С най-голям седмичен 
оборот приключи Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 213 сделки за 2 301 224 лева, следвано от ХипоКредит АД (9RTE) 
с 2 сделки за 987 061 лева, Софарма АД (SFA) със 192 сделки за 280 472 лева. 
Трети най-оборотни емисии формират 78.17% от седмичния оборот на БФБ. 
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След като има паритет между четирите индекса, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 41% за печелившите към 48% за губещите и 11 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията са различни: при обемите в лева (41% за губещите към 55% за печелившите и 4 на сто без промяна), при 
емисиите (36% за печелившите към 43% за губещите и 21 на сто без промяна) и при сделките (41% за печелившите към 
48% за губещите и 11 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (27 февруари -  2 март) показва, както вече посочихме, че два от четирите индекса са на печалба и два 
на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано най-голямо повишение с 0.86% спрямо нарастване в предходната седмица. През отминалите 
четири работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 
сделки с 548 436 лота за 3 023 711 лева спрямо 1 140 824 лева в предходната работна седмица; 
- при BGBX 40 е отчетен ръст от 0.10% спрямо повишение с 1.27% в предходната седмица. През отминалите пет четири 
дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 607 584 лота за 3 509 918 лева при 
2 168 171 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирана четвърта поредна седмична загуба с 0.24% спрямо понижение с 0.10% в предходната 
седмица. През отминалите четири работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са 
реализирани сделки с 588 464 лота за 3 405 227 лева при 2 317 179 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е отчетено понижение с 0.19% спрямо повишение с 0.33% в предходната седмица. През 
отминалите четири работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 20690 лота за 
69 800 лева спрямо 95 219 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е Захарни заводи АД (ZHZA) с ръст от 31.72% и оборот от 10 988 лева, при последна цена от 4.900 
лв./акция и пазарна капитализация от 54 453 303 лева; 
- Софарма АД (SFA) с повишение от 8.33% и оборот от 280 472 лева, при последна цена от 5.200 лв./акция и пазарна 
капитализация от 700 949 075 лева; 
- Форуком Фонд Имоти АДСИЦ (FFI) с нарастване от 2.74% и оборот от 135 292 лева, при последна цена от 1.500 лв./акция 
и пазарна капитализация от 2 714 610 лева; 
- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с ръст от 2.05% и оборот от 2 301 224 лева, при последна цена от 7.960 лв./акция и 
пазарна капитализация от 171 138 846 лева; 
- Уебит Инвестмънт Нетуърк АД (WIN) с повишение от 0.42% и оборот от 54 721 лева, при последна цена от 0.954 лв./акция 
и пазарна капитализация от 5 617 151 лева. 
Най-губещите акции 
Начело в тази група емисии е БГ Агро АД (BGAG) със спад от 7.35% и седмичен оборот от 84 387 лева при последна цена от 
1.260 лв./акция и пазарна капитализация от 50 850 374 лева; 
- американската Pfizer Inc. (PFE) с понижение от 4.50% и оборот от 4 345 евро (8 497 лева), при последна цена от 37.800 
евро/брой*; 
- Българска фондова борса АД (BSE) на минус с 3.45% и оборот от 182 785 лева, при последна цена от 8.400 лв./акция и 
пазарна капитализация от 55 296 024 лева; 
- Неохим АД (NEOH) със спад от 2.44% и оборот от 40  830 лева, при последна цена от 40.000 лв./акция и пазарна 
капитализация от 106 174 320 лева; 
- американската Apple Inc. (APC) със спад от 2.02% и оборот от 48 441 евро (94 740 лева), при последна цена от 135.900 
евро/акция. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите четири работни дни (27 февруари – 2 март), с книжата на: 
- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 20 февруари с 10 акции за 147 лева, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 14.700 лв./акция и пазарна капитализация от 91 894 051 
лева; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани сделки с 1 500 акции за 9 000 лева на 27 февруари, след което цената им 
се е понижила с 3.23%, при поседна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 92 130 840 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 февруари с 863 акции за 820 лева, след 
което цената им се е понижила с 5.00%, при последна цена от 0.950 лв./акция и пазарна капитализация от 23 852 990 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 февруари с 250 акция за 400 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна 
капитализация от 21 337 392 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 500 акции за 1 716 лева на 28 февруари, след което цената им не 
се е променила, при последна цена от 1.150 лв./акция и пазарна капитализация от 21 112 676 лева; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 февруари с 20 акции за 408 лева, при 
последна цена от 20.400 лв./акция, след което цената им не се е променила, както и пазарната капитализация, която е 177 
582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са 
реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална 
стойност, след което цената им не се е променила; 
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- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари със 7 740 акции за 11 
997 лева, след което цената им се не се е променила, при  последна цена от 1.550 лв./акция и пазарна капитализация от 
44 822 881 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 
облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с 5 500 акции за 8 250 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и непроменена пазарна 
капитализация от 30 768 534 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с 2 860 акции за 10 010 
лева, след което цената им се е понижила с 2.78%, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 99 
222 032 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като 
последната е била на 25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е 
променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за лот. 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg. 
 
Мениджър 
 
√ Лихвите по потребителските кредити отново се понижават 
Лихвите по потребителските кредити отново се понижават, показват данните на БНБ. През януари 2023 г. средният лихвен 
процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.71 пр. п. до 8.93%, а годишният процент на разходите (ГПР) 
по тези кредити – с 0.71 пр. п. до 9.45% спрямо месец по-рано, информира pariteni.bg. 
Незначително увеличение има на лихвата по кредитите за жилище в лева - с 0.01 пр. п. до 2.61%, а годишните разходи по 
тях намаляват с 0.04 пр. п. до 2.82%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава на месечна база с 
0.11 пр. п. до 3.34%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица запазва 
нивото си от 3.17%. През януари 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.11 пр. п. до 14.46%, 
а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.11 пр. п. до 20.52%. 
Българите теглят повече потребителски заеми, отчита още БНБ. Обемът на новите кредитите за потребление в левове 
нараства с 16.7% (84.7 млн. лв.) до 591.2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 
26.8% (23.2 млн. лв.) до 110 млн. лв. Намаляват обаче новите заеми за покупка на жилище - с 23.2% (144.9 млн. лв.) до 
480.7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се повишава с 4.1% (6.7 млн. лв.) до 169.4 
млн. лв. 
При тях лихвите вече вървят нагоре, като  през януари средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени 
в левове, се увеличава с 0.11 пр. п. до 3.35%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.55 пр. п. до 3.61%. Средният лихвен процент 
по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.17 пр. п. до 4.15%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.22 
пр. п. до 4.13%. През януари 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0.07 пр. п. до 2.74%, а по 
овърдрафта в евро – с 0.33 пр. п. до 3.71%. Ръстът на лихвите води и до по-малко изтеглени кредити, като тези до 1 млн. 
евро, договорени в левове, намаляват с 15% (61.1 млн. лв.) до 347.3 млн. лв., а над 1 млн. евро – с 44.9% (387.7 млн. лв.) 
до 476.7 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление 
с 27.1% (133.4 млн. лв.) до 358.2 млн. лв. 
Повишение обаче има на лихвите по депозитите на фирмите, като през януари 2023 г. в сравнение с декември 2022 г. 
средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0.04 пр. п. до 0.47%, а по 
тези в евро – с 0.47 пр. п. до 0.95%.Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се повишава незначително 
до 0.01%, а по тези в евро нараства с 0.01 пр. п. до 0.02%. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в 
левове се увеличава с 37.4% (63.6 млн. лв.) до 234 млн. лв., а по тези в евро намалява с 6.7% (21.9 млн. лв.) до 303.9 млн. 
лв. Влоговете на домакинствата обаче им носят по-малко пари, като лихвата спада с 0.05 пр. п. до 0.29%  по тези в лева, а 
по тези в евро – с 0.39 пр. п. до 0.88%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на 
нива от 0.01%. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро 
запазват нивата си съответно от 0.11% и 0.16%. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се 
понижава с 4.9% (8.6 млн. лв.) до 164.4 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро се повишава с 0.3% (0.4 млн. 
лв.) до 171.9 млн. лв. 
 
√ Спад в цената на петрола след по-ниска от очакваното прогноза за ръст на китайската икономика 
Със спад в цената на двата водещи сорта петрол започна търговията в понеделник, след като в Китай поставиха по-ниски 
икономически цели от очакваното, както и заради предстоящото изслушване на президента на Управлението за федерален 
резерв (УФР) на САЩ Джером Пауъл, което ще се проведе в американския Конгрес, предават Ройтерс и БТА.  

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/pechalbite-po-pazarite-na-aktsii-potushiha-pritesneniyata-na-investitorite-za-inflatsiyat
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Фючърсите на сорта Брент от Северно море се търгуваха надолу с 58 цента или 0,7 на сто до 85,25 долара за барел в ранната 
азиатска търговия.  
Цената на американския лек суров петрол също се понижи с 0,7 на сто до 79,12 долара за барел.  
В края на седмицата управляващата партия в Китай посочи, че се стреми към растеж от 5,5 на сто тази година, докато 
източници на Ройтерс посочиха по-рано, че Пекин ще обяви цел от 6 на сто.  
И двата показателя за суровия петрол се повишиха с повече от 1 на сто в петък, след като два източника на Ройтерс 
посочиха, че появилата се информация, че Обединените арабски емирства обмислят подготвят напускане на ОПЕК, е 
неточна.  
Президентът на УФР Джером Пауъл ще бъде изслушан във вторник и сряда в Конгреса, където вероятно ще бъде попитан 
дали са необходими по-големи увеличения на лихвените равнища в страната, която е най-големият потребител на нефт в 
света. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- За проверките в търговските вериги, нарушенията и как държавата ще овладее поскъпването на храните; Гост: 
Стоил Алипиев - председател на КЗП. 

- Спорът за минималната работна заплата стигна и до ЕК; Гости: Мария Минчева - БСК; Пламен Димитров – КНСБ. 
- След мащабните проверки на европрокуратурата в ТЕЦ-ове и топлофикации у нас; Гост: Емил Димитров - бивш 

министър на околната среда и водите. 
- Бум на онлайн измамите у нас; Гост: Любомир Тулев - експерт по киберсигурност. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Какви са вариантите за съставяне на правителство след вота на втори април и кой на какво ще заложи в 

предизборната кампания. 
- Какво време ни очаква през март. 
- Колко струват жилищата у нас и в Европа. 

  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Мъка за политиците: честите избори им изядоха 1 г. от стажа за пенсиониране 
в. 24 часа  - Игра на отстъпки, с която "Лукойл" "спечели" глоба за 67 млн. 
в. Труд - Вдигат пенсиите с 12% от 1 юли 
в. Труд - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с унищожителна критика към големите вериги: Нямате ли срам? Грабите със 100-
200% надценка! 
в. Телеграф  - Купуваме апартамент със 100 заплати 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Пенсията на жената с 220 лв. по-ниска от мъжката, за 13 г. пораснала с 394 лв. 
в. 24 часа - Дългът се увеличи с 2,9 млрд. - вече е над 40 млрд. лв. 
в. Телеграф  - Фалшив грип напада децата 
в. Телеграф - Заради високи цени и липса на контрол: Прясно мляко залива сивия пазар 
в. Телеграф - 4 г. след изтичането на данните на 5,1 млн. души: Тръгва делото за хакерската атака срещу НАП 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Петър Ризов, управител на " Булсатком": "Булсатком" продължава развитието си с ново съдържание, нови услуги 
и технологии 
в. Труд - Доброслав Димитров, председател на БАСКОМ, пред "Труд news": Изкуственият интелект може да е по-опасен от 
ядрените оръжия 
в. Телеграф - Геологът проф. д-p Янко Герджиков: В нашия район няма реална заплаха от цунами 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Западът руши паметниците, ние тук трън си вадим 
в. Труд - Ваймарският момент за България – продължението 
в. Труд - Как русофилите и русофобите унищожават България? 
в. Телеграф - След години съсипване на цели отрасли: Бомбата с цените е заложена отдавна. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната ще даде пресконференция 
в сградата на институцията. 

- От 11:00 часа, сградата на Министерството на туризма, министър Илин Димитров ще представи приоритетите в 
работата на ръководената от него институция в рамките на следващия служебен кабинет. 

- От 14:30 часа министърът на младежта и спорта Весела Лечева и президентът на Международната федерация по 
тенис (ITF) Дейвид Хагърти ще отговарят на въпросите на медиите, след като проведат среща в сградата на 
министерството. 
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- От 10:30 часа ще се проведе заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК). 
*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа пл. "Атанас Сиреков" ще започне ритуал по издигане на националния флаг на Република България и 
флаговете на Европейския съюз и Община Бургас. Благодарствен молебен за благоденствието на града по повод 
145 години от Освобождението на Бургас. 

- От 11.30 часа пред Руски паметник ще се проведе тържествен ритуал по отдаване на военни почести и полагане 
на венци и цветя. 

- От 11.30 часа пред паметната плоча на ген. А. М. Лермонтов, Паметник на руския лазарет ще бъдат положени 
венци и цветя. 

- От 12.00 часа в Регионален исторически музей ще започне лекция с презентация на тема "Бургас през Руско-
турската война. Освобождението на града от отряда на полк. А. М. Лермонтов". Лектор ще бъде Владимир 
Анигностов. 

- От 12.30 часа в пл. "Тройката" ще започне концерт на ПФА "Странджа". 
- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Извънредно положение". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне "Животът е вкусен". 

*** 
Добрич. 

- В 12:00 ч. в Частно основно училище "Мария Монтесори" ще се проведе образователен концерт на Български 
камерен оркестър - Добрич с диригент Арто Чифчиян. 

- В 19:00 часа Камерна зала Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич представя спектакъла "За снахите и 
свекървите". Драматизация и режисура - Красимир Демиров, сценография - Димитър Митев. 

*** 
Дупница. 

- От 10:30 часа, Съдебна палата - гр. Дупница, съдия Иван Димитров ще се проведе пресконференция за представяне 
на Годишния отчетен доклад на съда. 

*** 
Поморие. 

- От 17:30 ч. в Градска художествена галерия "Дечко Стоев" ще се проведе беседа на тема "Първомайстор Уста Генчо 
Кънев - от колиби Генчовци, Тревненско до Анхиало". 

*** 
Русе. 

- От 10:00 часа, в Комплексния онкологичен център ще се проведе пресконференция на тема "Подмладява ли се 
ракът и защо редовната превенция е задължителна?". 

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

