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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Гласове 
 
√ АИКБ и Bulgaria Wants You организират мащабен форум в Лондон на 2 април 
Партньорите на Асоциация на индустриалния капитал в България от Bulgaria Wants You организират мащабен форум в 
Лондон на 02.04.2023 г. в сградата на Royal Geographical Society, където ще се проведе тематичното събитие от поредицата 
"Кариера и живот - защо в България" - кариерното изложение на годината с Иван и Андрей, принц Кирил Сакскобургготски, 
Димитър Бербатов и Димитър Маринов. 
Организаторите таргетират българите на Острова с цел да им представят различни кариерни възможности. За тази цел 
канят компании от различни сектори, които да представят дейността си в изложбената площ с брандиран щанд или с 
възможност директно да рекрутват потенциални свои служители за структурите си в България.  
Bulgaria Wants You по традиция кани известни българи, успели и доказали се в своята професия, за да споделят за своя 
опит и да мотивират българите по света, че успешно развитие могат да получат и в родната си страна. Форумът ще бъде 
открит от принц Кирил Сакскобургготски, а лектори са холивудският актьор Димитър Маринов и футболната звезда 
Димитър Бербатов.  
АИКБ е основен партньор на платформата. Събитието е подкрепено от Посолството на Република България в Обединеното 
кралство и с ексклузивната медиййна подкрепа на bTV Media Group.  
Местата са лимитирани, но има възможност за спонсорство.  
Прилагаме презентация с услуги и финансови параметри. Bulgaria Wants You правят 5% отстъпка за членовете на АИКБ.  
 
Здраве 
 
√ НЗОК разпредели бюджета за онколекарствата в болниците със 17 млн. по-малко 
Надзорният съвет на НЗОК е разпределил условите бюджети за трите основни групи лекарства, заплащани от НЗОК, но от 
тях е извадено увеличението от 17 млн. лв. за онкомедикаментите и останалите препарати от група В, което беше 
направено в края на миналата година със средствата от резерва. Това става ясно от стенограмата на заседанието от 24 
февруари. 
Средствата са разпределени за периода от периода от 1 януари 2023 г. до приемане на Закона за бюджета на НЗОК за 2023 
г. за целите на прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Касата. 
„Миналата година сме прилагали върху тези стойности Механизма. Тази година също ще има резерв в бюджета. И сега 
като правим проекторамката на бюджета за тази година, смятам, че ще имаме завишение на средствата. За да не поставим 
притежателите на разрешение за употреба в ситуация сега да възстановяват повече, по-справедливо е да стъпим върху 
разходната част миналата година“, обосновава и. д. управителят на Здравната каса д-р Йорданка Пенкова предложението 
си разпределението да се направи върху увеличените в края на годината средствата за онкомедикаменти. 
Според представителя на МЗ в Надзора Мария Беломорова и Боян Бойчев от АИКБ обаче такова разпределение е 
рисковано и надзорниците приемат условния бюджет да не включва последното увеличение на средствата. 
По време на същото заседание надзорниците отново спорят за това как да бъде решен проблема с различното заплащане 
на един и същ медикамент в различните болници в условия на липсваща Централна обществена поръчка. 
„Ние имаме механизъм и този механизъм работи, и преразход в средствата няма да има. Проблемът е за равнопоставеност 
на лечебните заведения, защото лечебните заведения, които провеждат ЗОП в рамковото споразумение, договарят на по-
ниски цени. Другите лечебни заведения, които не провеждат ЗОП, се съобразяват с цената в Позитивния лекарствен 
списък. Касата заплаща на всяко лечебно заведение, като сравнява трите цени. Тези, които не провеждат ЗОП, получават 
заплащане по цените в ПЛС или от рамковото споразумение. Тези, които провеждат ЗОП и тяхната цена е по-ниска от ПЛС, 
дори и по-ниска от централното договаряне, получават цената, на която са си договорили. Или в най-лошия случай при тях 
е цената в рамковото споразумение, ако е по-ниска от ПЛС. Може да са договорили по-висока цена, но получават цената 
в рамковото споразумение. Рамковото споразумение обаче е двегодишно, което е изтекло декември 2021 година. В тези 
две години преди това не е провеждан централен ЗОП. Има много нови молекули, много молекули, които имат нови 
показания, които не са били включени в централното договаряне и съответно не са включени и в рамковото споразумение. 
Въпросът е за принципно поведение към лечебните заведения. На едните заплащаме на по-висока цена, а на другите – по-
ниска цена за един и същ продукт“, коментира д-р Пенкова. 
„Да, за бюджета на Касата директно няма да има някакъв риск, но индиректно може да има. Още повече, че експертите на 
Касата са посочили в доклада до нас, че би възникнал финансов риск разходите за лекарствата за прилагане за 
онколечение да се увеличат, което пък ще доведе до по-големи суми за директни плащания от притежателите на 

https://glasove.com/biznes/aikb-i-bulgaria-wants-you-organizirat-mashtaben-forum-v-london-na-2-april
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разрешенията за употреба. Съществува риск Касата да има проблем при събиране на тези суми, ако станат значителни“, 
казва обаче Мария Беломорова. 
Според председателя на Надзора д-р Александър Златанов е много целесъобразно да продължи да се прилага реда на 
заплащане, действащ през 2022 г. Той подчертава, че за да се спре заплащането на лекарство от една болница по цена, 
десет пъти или в пъти по-висока на друга, са нужни законодателни промени. 
„Всички юристи на Министерство на здравеопазването и всички юристи на НЗОК не можаха да стигнат по чисто юридически 
професионални съображения до решение може или не може да се направи промяна в Наредба 10 при тези условия, преди 
да има законова промяна. Имаме  едни условия от миналата година, те действат, сега са същите условия и трябва да 
приложим същия подход като миналата година, тъй като нямаме друг вариант като изход“, казва д-р Златанов. 
Цялата стенограма от заседанието може да видите тук. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Заявяваме електронно шест услуги за изборите на 2 април 
Шест електронни услуги за предстоящите на 2 април 2023 г. парламентарни избори са публикувани на Портала за 
електронни административни услуги на Министерство на електронното управление. Те се предоставят от общински 
администрации. 
За да ги заявите електронно, е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата 
„Електронно връчване“, посочват от министерството на електронното управление. 
Публикуваните шест е-услуги са: 

• Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 април 2023 г. 

• Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни 
представители на 2 април 2023 г. 

• Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. 

• Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния 
списък на СИК 

• Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 април 
2023 г. 

• Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател 
Срокът, определен от ЦИК, за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес и подаване на 
заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 18 март 2023 г. 
 
√ Втората пенсия: Намаляват желаещите да прехвърлят партидите си в НОИ 
Интересът към прехвърляне на втора пенсия към НОИ е намалял значително. За една година близо пет пъти по-малко са 
хората, желаещи да се откажат от частен фонд за сметка на солидарната пенсионна система, сочат данните на 
Националната агенция за приходите за изминалите 12 месеца. 
Близо 7000 души са прехвърлили партидите си от универсален пенсионен фонд към фонд "Пенсии" в Националния 
осигурителен институт през 2022 година. За сравнение - през 2021 г. те са били над 32 500. 
За 54-годишния Ангел Калчев от Русе, който вече има 36-годишен стаж като електротехник, засега не е вариант да 
прехвърлили партидите си в Сребърния фонд, за да получава само една пенсия - държавна: 
 

 
 
"При НОИ има някакви плюсове, ако нещата се променят и преценя, че са станали по-сигурни, защото това е много 
важно за един пенсионер, какъвто ще бъда и аз след 10-ина, 12 г., дай Боже, мога да ги прехвърля там, но за момента 
смятам, че това е по-разумният вариант". 

https://www.nhif.bg/upload/17000/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9D%D0%A1%20240223.pdf
https://edelivery.egov.bg/
https://edelivery.egov.bg/
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910005?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910005?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910008?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1
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Според пенсионноосигурителни дружества има отчетлива тенденцията все по-малко хора да избират сребърния фонд и тя 
ще се запази. 
"Причината за нея е, че от есента на 2021 г. пенсионните фондове започнаха да плащат пенсии. Големият брой 
прехвърлили се хора приключи юни 2021 година. На хората определено им харесва това, че имат избор. Средният 
размер на месечните плащания не е никак малък, при разсрочените плащания той е 350 лева. При пожизнените пенсии, 
в зависимост от техния вид, може да да бъде между 80 и 250 лв.", обясни Владислав Русев, зам.-председател на УС на 
пенсионноосигурително дружество. 
Георги Петров от Пловдив обаче смята, че решението да прехвърли малко над 13 000 лева в Сребърния фонд преди две 
години, е добро: 
"Две ще бъде по-малко от едно. Което значи, че ако имаш разделена пенсия, сумата, която ще получиш, е по-малка, 
отколкото, ако цялата ти вноска е в НОИ. Много лесно става, отидох в НОИ и всичко е наред, и така до ден-днешен". 
Кампания на финансовото министерство тогава е причината за решението на Георги Петров да прехвърли партидата си в 
НОИ. А според бившия социален министър Лидия Шулева хората, които постъпват катo Георги, са все по-малко и заради 
увеличението на минималната пенсия. 
"За хората с минимални пенсии дава гаранции за получаване на една абсолютна гарантирана минимална пенсия 
независимо от нейната величина. Т.е. хората предпочитаха да си получават една гарантирана минимална пенсия 
плюс една допълнителна сума", заяви Лидия Шулева, бивш министър на труда и социалната политика. 
Експерти напомнят и че решението за прехвърляне трябва да е информирано. 
"Ако пристъпят към прехвърляне в Сребърния фонд, първо да проверят какво ще получат от там и какво ще загубят", 
каза Владислав Русев, зам.-председател на Управителния съвет на пенсионноосигурително дружество. 
"Не може да се даде обща препоръка. Зависи от конкретната ситуация на дадено лице, какви са били вноските, зависи 
дали те са били внасяни от работодателите, защото има много случаи, в които се начисляват, но не се внасят и 
тогава втора пенсия трудно ще се получи", каза Лидия Шулева. 
Десетте пенсионни дружества у нас в момента изплащат около 14 000 пенсии и разсрочени плащания, сочат данните на 
дружествата. 
 
БНР 
 
√ Делегация на ЮНЕСКО идва на тридневна визита в България 
Делегация на ЮНЕСКО идва на тридневна официална визита у нас. Предвидени са срещи с вицепрезидента Илияна Йотова 
и с министъра на културата Найден Тодоров, както посещения в Пловдив и в Созопол. 
Помощник-генералният директор на ЮНЕСКО Ернесто Отоне и началникът на отдел "Европа" в Центъра за световно 
наследство Берта де Санкристобал идват в България. 
Днес ще имат среща в археологически музей при БАН, а след това с вицепрезидента 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 квартал "Капана", както и Епископската базилика с късноантичните мозайки на Филипопол (обект, който е 
вписан в индикативната листа на България). 
Утре гостите от ЮНЕСКО ще разгледат остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол, където предстоят дискусии около 
проекта за изграждане на Световен Център за изкуствата. 
В четвъртък първо ще има среща с министъра на културата Найден Тодоров, а по обяд – разговори в Национална галерия 
с представители на министерствата на културата и на външните работи, БАН и на Регионалния център за нематериално 
културно наследство под егидата на ЮНЕСКО в Югоизточна Европа. 
 
√ Иван Шишков: Състоянието на пътищата е такова заради начина на възлагане и контрол 
"Инхаусът доведе до капан, в който попадна не само държавата, попаднаха и самите строители" 
Интервю на Таня Милушева с арх. Иван Шишков 
Големият проблем в строителството и нередностите в целия пътен сектор е в начина на възлагане и контрол на 
строителството на пътищата. 
Това каза в интервю за БНР министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посочи, че не си 
е правил анализ "коя фирма къде как е строила, но резултатите са едни и същи" навсякъде. 
"Във всеки от казусите прозира изключителна безотговорност в управлението на държавата" в периода 2019- 2021 г., смята 
той. 
Според Шишков трябва да има по-голям контрол, "за да знае някой, че когато реши да си затвори очите, винаги може да 
носи отговорност". 
Регионалният министър отново акцентира върху "огромното количество незаконни ремонти по пътищата у нас". 
За 31 от проверяваните пътища е имало "готови за одобрение проекти, за да бъдат направени както трябва по закон, но 
това не се е случило", съобщи Шишков. 
Запитан трябва ли да има нормативни промени, за да не се стига до спечелване на обществена поръчка на най-ниска цена, 
което е масова практика, Иван Шишков посочи, че законодателството и в момента дава възможността на възложителя да 
прави обществени поръчки с критерии, които включват не само най-ниската цена. 
"Темата с инхауса доведе до един капан, в който попадна не само държавата, попаднаха и самите строители. Те в един 
момент започват да негодуват и да не искат да строят на старите цени, обаче са взели аванси", коментира Иван Шишков в 
предаването "Преди всички". 
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Проверките и на северната скоростна тангента, и на АМ "Тракия" бяха породени от лошото им състояние, уточни арх. 
Шишков. 
Когато за седма-осма година от пускането в експлоатация на магистралите те са в такова лошо състояние и очевидно се 
нуждаят от основен ремонт, а не от текущ, е редно да се правят такива проверки, настоя министърът на регионалното 
развитие и благоустройството.   
"Състоянието на нашите пътища е такова не защото не се подържат, а защото сме ги строили и ремонтирали по този начин 
в годините назад", допълни той. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ 213 млн. лева за подпомагане на земеделците във връзка с войната в Украйна 
Мярката за подпомагане на земеделските производители във връзка с войната в Украйна ще стартира с бюджет от 213 
млн. лв, от които 102 млн. лв за животновъдство. По време на Съвета по животновъдство вчера бяха обявени и ставките, с 
които различните групи животни ще бъдат подпомогнати, съобщават от Националната асоциация на овцевъдите.  
Приемът на заявления за подпомагане ще започне до две седмици, съобщават от Браншовата асоциация. Предложената 
авансова ставка за овце и кози е 35 лева на брой животно. 160 лева ще получават стопаните на млечни крави. 230 лева е 
сумата за крави под селекционен контрол. 
При месодайните животни подпомагането е 150 лева за крава и 200 лева за тези под селекционен контрол. За биволи 
стопаните ще получат по 230 лева на животно. При конете помощта е 50 лева, по 10 лева за пчелно семейство ще получат 
производителите на мед. По общо мнение на животновъдите, ставките за подпомагане са добри за сектора. 
 
√ Българският фермерски съюз с информационна кампания за възможностите за финансово подпомагане 
Българският фермерски съюз започва информационна кампания за разясняване на възможностите за финансово 
подпомагане, от които заетите в земеделието могат да се възползват. Събитията са със свободен достъп за всички 
заинтересовани. 
Пазарджик, Стара Загора и Пловдив са трите града, в които Българският фермерски съюз ще проведе кампанията като 
започва от днес  в Пазарджик.  
Предвидени са три панела: в първия от тях „Очаквания към старта на тазгодишната Кампания - експерти от  министерството 
на земеделието ще дадат разяснения как фермерите да подадат заявление за подпомагане,  какви интервенции може да 
се заявят за подпомагане, какви изисквания трябва да спазват земеделските стопани и какъв размер на подпомагането ще 
получат? 
В рамките на информационната кампания ще бъдат обсъдени и новите възможности за подкрепа на инвестиции в 
агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост, както и  какви са очакваните приеми през тази година и какви са 
условията, на които проектите трябва да отговарят. 
Фермерите ще получат разяснения и за съвместимостта на проектите финансирани  по Плана за възстановяване с принципа 
за „ненанасяне на значителни вреди“. 
Предвидено е време за въпроси и дискусия по конкретни казуси, подчертават организаторите. 
 
√ 10 000% надценка на водата за земеделците, назряват протести 
Очаква се среща в "Напоителни системи" в четвъртък 
Интервю на Веселина Миланова с Божидар Петков за предаването ''Преди всички'' 
"10 000% е надценката на водата от МОСВ през "Напоителни системи". Тя стига с 10 000% надценка до крайния потребител 
- земеделските производители". Това заяви пред БНР Божидар Петков - председател на Българска асоциация на 
малинопроизводителите.  
"В заповедта, само 15 дни преди крайния срок за сключване на договорите за сезон 2023 г., пише, че цената на водата на 
различните стъпала се увеличава от 20 до 300%. Най-засегнатите райони, в които се отглеждат ягоди, са именно в този 
диапазон, където увеличението е между 200 и 300% в сравнение с цените от 2022 г.", обясни той в предаването "Преди 
всички". И продължи: 
"Този шок ни извежда от релси. Ако миналата година поливката на един декар земеделска земя за отглеждане на ягоди и 
малини е струвала в рамките на 80-120 лв., тази година при тези цени ще струва 780-800 лв., което обърква всички 
калкулации, планове, предварителни договори". 
Тази шокова надценка от 10 000% ни поставя в недоумение, посочи Петков и попита: "Как "нормалният бизнес" може да 
работи в нива на надценки между 20 до 40%, а едно държавно предприятие да работи с надценка от 10 000%, което е 100 
пъти увеличение?".  
"Напоителни системи" не стига, че е държавно предприятие, но е и монополист в по-голямата част от територията на 
Североизточна България, където подпочвените води са на 500-800 метра и на практика е невъзможно да има друг 
алтернативен източник, изтъкна той. По думите му това прави този район изключително чувствителен и зависим от 
"Напоителни системи". 
Веднага алармирахме министър Гечев и поискахме среща, посочи Петков и добави, че е получил уверението на министъра 
за среща. Тя ще се проведе в четвъртък в 13 часа в "Напоителни системи" в София. На нея ще се направят изчисления и ще 
се търсят възможности за оптимизиране на цената на водата. 
Ако няма положително развитие, в петък в района на Община Лозница сме подготвили голям протест на производители 
на плодове, зеленчуци и зърнени култури, предупреди още Божидар Петков.  
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  

https://bnr.bg/post/101789498
https://bnr.bg/post/101789537/10-000-nadcenka-na-vodata-za-proizvoditelite-nazravat-protesti
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√ И решението на ЦИК за отделно вписване на гласуването с хартия и машина ще бъде обжалвано пред съда 
И новото решение на ЦИК за вписването в секционните протоколи на резултатите от гласуването с хартия и с машина на 
отделни редове ще се обжалва пред  Административен съд София град. В Комисията постъпи жалба от гражданин - Емил 
Колев срещу взетото на 4-ти март решение. 
Предишното решение на ЦИК - за общо записване на резултата от двата вида гласуване в протоколите, беше атакувано в 
Административния съд в София и беше отменено. ЦИК реши да се съобрази с позицията на съда. 
ЦИК прие на 4-ти март новите изборни книги, както се наричат протоколите, след като влезе в сила съдебното решение, а 
то отмени предходното на Комисията, че в СИК-протоколите на един ред ще се сумира броят на бюлетините от хартиеното 
гласуване и броят на бюлетините от машините. 
Взимането на решението премина оспорвано, като част от членовете на ЦИК изразиха мнение, че вписването на отделни 
редове прави протоколите сложни и ще затрудни секционните комисии. 
Ето какво коментираха тогава Емил Войнов и Красимир Ципов: 
"Протоколът е сложен и неминуемо ще доведе до много грешки, до забавяне на работата в СИК-овете, както и до забавяне 
при предаването в РИК-овете подобно на изборите на 4-ти април 2021 г. Трябва обаче да се отбележи, че разликата между 
изборите на 4-ти април 2021 г. и сегашните избори е, че тогава Законът ни задължаваше да има сложен протокол. Според 
мен, сега ни задължава не закона, а съда". 
"Ние трябва да си дадем ясно сметка, че през последните години се очерта ясно тенденция за това да се задават все повече 
и по вече затруднения на членовете на СИК". 
Въпреки тези мнения тогава ЦИК прие разделното вписване на броя бюлетини от двата вида гласуване, но и това решение 
сега се обжалва от гражданин пред Административния съд. 
Междувременно ЦИК поиска от външното ни министерство информация за това колко от приемащите държави все още 
не са дали съгласие за провеждането на изборите на 2-ри април или налагат ограничения за разкриването на секции извън 
консулските и дипломатическите ни представителства. 
 
√ Продължават боевете за Бахмут, Зеленски обеща защитата на града да продължи 
Продължават сраженията при украинския град Бахмут. Президентът Володимир Зеленски заяви, че защитата на града ще 
продължи. Същевременно руските сили се опитват да затегнат обсадата на града и да осигурят първата си голяма победа 
на бойното поле от повече от шест месеца. 
Русия се опитва да превземе Бахмут от месеци, като смята, че това ще е голяма крачка към окупирането на цялата 
територия на Донбас. Според западни експерти обаче това би било по-скоро пирова победа предвид необходимото време 
и масовите жертви. Украинските войски подсилват позициите си западно от града, което може да е подготовка за 
евентуално изтегляне. Украинският президент Володимир Зеленски обаче каза, че е обсъдил ситуацията с 
главнокомандващия Валерий Залужни и ръководителя на Сухопътните войски Олександър Сирски. В късното си 
видеообръщение Зеленски заяви: 
„И двамата генерали предложиха да не се изтегляме от Бахмут, а да укрепим нашата отбрана. Военното командваме 
подкрепи единодушно тази позиция. Нямаше други мнения. Казах на началника на Генералния щаб да намери 
необходимите сили да помогнем на нашите момчета. Няма такава част от Украйна, за която да кажем, че се отказваме от 
нея“.  
Бахмут не е обкръжен, каза пред местни медии председателят на украинския Съвет за национална сигурност и отбрана 
Олексий Данилов, но определи ситуацията там като сложна.  
Украинският президент коментира и появил се в социалните мрежи видеоклип, за който се твърди, че показва как руски 
военни убиват украински военнопленник. Президентът обеща виновните да бъдат намерени. Украинската главна 
прокуратура започна разследване за нарушаване на законите по време на война, а външният министър Дмитро Кулеба 
поиска Международният наказателен съд да се самосезира. 
Истинността на видеото обаче не може да бъде потвърдена.  
 
√ Турция е най-големият купувач на злато в света 
Централната банка на Турция е закупила 23 тона злато през януари, като отново се е превърнала в най-големия купувач на 
благородния метал сред централните банки в света. 
„Централната банка на Турция е най-големият купувач на злато в света“, съобщи агенция Блумбърг, като се позова на 
Световния съвет по златото (WGC). 
В момента Турция разполага с 565 тона злато в резервите си - рекордно високо ниво. 
Турция беше и най-големият купувач на злато през миналата година. Централната банка на страната е закупила 145 тона 
през 2022 г., с което резервите ѝ са достигнали 542 тона. 
Общо централните банки на страните са увеличили златните си резерви с 31 тона в края на януари, а покупките са се 
увеличили с 16% спрямо декември 2022 г. 
След Турция най-големите купувачи на злато през януари са Народната банка на Китай и Националната банка на Казахстан, 
които са увеличили златните си резерви съответно с 15 и 4 тона. 
 
√ Специален разследващ ще проучи твърдения за китайска намеса в избори в Канада 
Канадският премиер Джъстин Трюдо ще назначи специален независим разследващ, който ще проверява твърденията за 
намеса на Китай в изборите в страната. 
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Наскоро канадски медии публикуваха информации на анонимни източници от разузнаването, които разказват за схеми на 
Пекин за вмешателство в изборния процес през 2019 и 2021 година. 
Трюдо съобщи още, че е поискал от парламентарната комисия по национална сигурност да докладва пред депутатите след 
проверка за възможността на чужди държави за намеса в изборите. Премиерът каза още, че ще настоява агенцията, която 
контролира службите, да проследи как те са реагирали на такава заплаха. 
Според министър-председателя и високопоставени представители по сигурността китайските опити не са повлияли на 
изборните резултати. Пекин от своя страна отрече твърденията за вмешателство, като каза, че няма интерес от подобно 
нещо. 
 
√ Търговците на суровини отчетоха брутна печалба от над 100 млрд. долара през 2022 г. 
Търговците на суровини вероятно са отбелязали рекордна брутна печалба от 115,6 милиарда долара през миналата година 
поради нестабилността на пазарите, предизвикана от войната на Русия в Украйна, сочи нов доклад, цитиран от агенция 
Блумбърг. 
Ако бъде потвърдено от данните за годишните печалби на търговските компании - много от които все още не са 
публикувани - това ще означава ръст от 61% спрямо предходната година, отбелязва в проучването консултантската фирма 
Оливър Уайман (Oliver Wyman). 
Вторичните пазарни трусове от започналата руска инвазия в Украйна преди малко повече от година изстреляха рязко 
нагоре цените на суровините - от енергията до металите и зърнените култури. Тази нестабилност, заедно със западните 
санкции и експортните ограничения, създадоха възможности за арбитраж за търговците, тъй като бяха преначертани 
маршрутите на световните енергийни и хранителни доставки. 
"Търговските фирми, които прекараха години в разработването на техните портфейли, гъвкава култура и опит, бяха в добра 
позиция да се справят с нарушените доставки и да поддържат стоковия поток", се казва в проучването, като не се изброява 
отделни фирми. 
 

 
 
Според доклада приходите в индустрията са се утроили приблизително от 36 млрд. долара през 2018 г.. Брутните печалби 
на независими търговски къщи далеч надминаха останалите в сектора. За първи път анализът на консултантската компания 
раздели числата на хедж фондовете в отделна секция. 
"Хедж фондовете повече или по-малко напуснаха стоковите пазари след 2010-2011 г., но през последните две-три години 
те наистина изградиха своите възможности за завръщане на пазара, и то доста успешно", отбеляза Ернст Франкъл, който 
ръководи глобалния отдел на фирма за търговия със стоки и рискови практики. 
 
Икономически живот 
 
√ България стои стабилно в ЕС, сочат данни за търговията на дребно 
През януари 2023 г. сезонно коригираният обем на търговията на дребно се е увеличил с 0,3% както в еврозоната, така и в 
ЕС спрямо предходния месец декември, сочат данните на Евростат. 
На годишна база през януари индексът на продажбите на дребно се понижава с 2,3% в еврозоната и с 2,2% в ЕС. 
На този фон България стои стабилно с 1,8% месечен и 5,6% годишен ръст на търговията на дребно през януари. 
В ЕС обемът на търговията на дребно се увеличава с 1,8% при храни, напитки и тютюн и с 1,1% при нехранителни стоки, 
докато намалява с 2,1% при автомобилни горива. 
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Сред държавите членки, за които има налични данни, най-високо е месечното увеличение на общия обем на търговията 
на дребно в Холандия (+4,9%), Люксембург (+4,6%) и Словения (+4,1%). Най-големо намаление е регистрирано в Австрия (-
9,8%), Словакия (-1,4%) и Унгария (-0,6%). 
В ЕС обемът на търговията на дребно на годишна база намалява с 4,7% при храни, напитки и тютюн и с 1,0% при 
нехранителни продукти, докато нараства с 5,6% при автомобилни горива. 
Сред държавите членки най-големият годишен спад в общия обем на търговията на дребно е регистриран в Белгия (-8,9%), 
Германия (-6,8%), Дания и Швеция (и двете -5,8%). Най-голямо увеличение се наблюдава в Словения (+18,5%), Румъния 
(+5,8%) и Малта (+5,7%). 
 
√ Френският кабинет договори с веригите намаляване на цените на основни храни 
Френският министър на финансите Бруно Льо Мер е постигнал споразумение с основните вериги супермаркети в страната, 
с цел да се помогне на купувачите да се справят с инфлацията на цените на храните, съобщава Ройтерс, позовавайки се на 
думи на министъра. 
Търговците на храни на дребно се съгласиха да предложат на купувачите „най-ниските възможни цени“ за период от три 
месеца за група артикули, които те ще определят, посочва Льо Мер. По думите му се очаква отстъпките да струват на 
търговците на дребно „стотици милиони евро“. 
От юни търговците на дребно и държавните служители ще оценят отново ситуацията и може да поискат от големите 
доставчици на потребителски стоки да предоговорят цените с търговците на дребно, добавя той. 
Годишната инфлация във Франция се повиши неочаквано до 7,2% през февруари от 7,0% през януари, отчасти в резултат 
на по-високите цени на храните, показват предварителните данни на статистическата служба INSEE, която прогнозира, че 
инфлацията на цените на храните ще остане на 13% за първата половина на годината. 
Кошницата с антиинфлационни хранителни стоки е най-новият опит на правителството да покаже политическа подкрепа 
на гражданите с по-ниски доходи. Първоначално кабинетът се опита да създаде хармонизирана кошница от ежедневни 
стоки, но супермаркетите не можаха да определят кои хранителни стоки ще бъдат включени. 
В неделя Carrefour, най-големият търговец на хранителни стоки в Европа, изпревари съобщението на правителството, като 
обяви, че ще предложи своя собствена селекция от 200 евтини артикула и че няма нужда правителството да налага 
унифицирана кошница. Главният изпълнителен директор на веригата Александър Бомпард заяви пред Le Journal du 
Dimanche, цитиран от Ройтерс, че 200 артикула ще се предлагат на по-малко от 2 евро от 15 март, а цената ще бъде 
замразена до 15 юни. 
По-малкият конкурент Casino съобщи днес, че ще предложи своята селекция от 500 евтини артикула на по-малко от едно 
евро от 15 март със замразени цени за три месеца. 
Акциите на Carrefour паднаха с 1,3% до 17,86 евро тази сутрин, докато акциите на Casino намаляха с 0,7% до 9,64 евро. 
 
√ Над 50% спада стойността на руския внос в ЕС 
Търговията на ЕС с Русия е силно засегната след нахлуването на Москва в Украйна, като ЕС наложи ограничения върху вноса 
и износа на няколко продукта. Ефектите от тези мерки са особено видими през последните месеци, сочат данни на 
Евростат. 
Като се имат предвид сезонно коригираните стойности както износът, така и вносът спаднаха значително под нивата преди 
инвазията на Русия. Делът на Русия във вноса на ЕС от трети страни спадна от 9,5% на 4,3% между февруари 2022 г. и 
декември 2022 г. През същия период делът на Русия в общия износ на ЕС спада от 4,0% на 2,0%. 
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Търговският дефицит на ЕС с Русия достига своя връх от 18,2 милиарда евро през март 2022 г., преди постепенно да 
намалее до 6,0 милиарда евро през декември 2022 г. Стойността на вноса от Русия спада с 53%, от 21,8 милиарда евро 
през март 2022 г. до 10,3 милиарда евро през декември 2022 г. 
 

 
 
С постепенното изместване на Русия от други търговски партньори, делът на Русия във вноса на ЕС за шест ключови 
продукта намалява, като се наблюдава силен спад при въглища, природен газ, торове, петрол и желязо и стомана. 
По-специално, най-голям спад е регистриран при въглищата (от 45% през 2021 г. на 22% през 2022 г.), природния газ (от 
36% на 21%), торовете (от 29% на 22%), петрола (от 28% % до 21%) и желязо и стомана (от 16% до 10%). 
 
√ Китайски стоки заменят западните на руския пазар 
Руският посланик в Китай Игор Моргулов изтъква добрите перспективи за растеж на китайския износ за Русия. В интервю 
за Китайската централна телевизия, той заявява, цитиран от ТАСС, че „китайските партньори запълват нишите на 
руския пазар, освободени след напускането на западни компании“. 
„След четири месеца престой в Пекин мога да кажа, че руските хранителни продукти са много популярни сред 
китайците, те са много търсени. Това наистина радва“, добавя Моргулов. 
Той също така обръща внимание на добрите перспективи за увеличаване на руския износ на селскостопански продукти за 
Китай. „Днес ние осигуряваме около 2% от целия китайски селскостопански внос. Това очевидно не е достатъчно. 
Сигурен съм, че Русия би могла да достави много повече стоки, включително храни – маслодайни семена, зърно, месо, 
водни продукти и много други“, обясни посланикът. 
Според него има добри перспективи и за разширяване на доставките на продукти от целулозно-хартиената промишленост, 
химическата промишленост, включително торове, битови руди, неблагородни метали и продукти от тях. 
„В същото време сме доволни от увеличаването на китайския износ за Русия, предимно на машиностроителни 
продукти и сложни видове стоки, с които нашите китайски приятели запълват нишите, освободени в резултат на 
оттеглянето на западни компании от руския пазар“, отбелязва Моргулов. „Това са компютри, мобилни телефони и 
автомобили. Днес по улиците на нашите градове можете да видите все повече китайски чуждестранни автомобили, 
които между другото са с много добро качество и изглеждат много добре. Така че виждам добри перспективи за 
растеж на китайския износ за Русия“, заключи той. 
 
√ Рисковете от спирала на заплатите и цените все още са ограничени 
Анализът е от блога на Международния валутен фонд 
Постоянният ръст на заплатите и цените в най-новите данни може да породи безпокойство, че заплатите и цените се 
захранват взаимно и е вероятно да се ускорят за продължителен период, резултат, известен като спирала „заплати-цени“. 
Ако се появи подобна спирала, опасенията са, че инфлацията ще продължи да се покачва. 
Въпреки това, в подобни епизоди от миналото, подобно безпокойство се оказа неоснователно, според наш по-ранен 
анализ, акцентиран в рамките на Световните икономически перспективи от октомври 2022 г. Актуализирайки този анализ, 
за да включи най-новите данни до третото тримесечие на миналата година, все още заключаваме, че рисковете от 
спиралата на заплатите и цените остават ограничени. 
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В нашето проучване ние специално потърсихме исторически епизоди, подобни на днешните, сред редица напреднали 
икономики, датиращи от първото тримесечие на 1960 г. за някои и завършващи през третото тримесечие на миналата 
година. 
Само няколко епизода с динамика като тези в развитите икономики по време на възстановяването след пандемията бяха 
последвани от спирали на заплатите и цените, определени като продължителни периоди на ускорение както на цените, 
така и на номиналните заплати. В повечето случаи номиналните заплати бяха наваксани, докато инфлацията намаляваше 
в продължение на няколко тримесечия, позволявайки коригираните спрямо инфлацията заплати постепенно да се 
възстановят. Устойчивото ускоряване на заплатите и цените е рядкост. 
Когато изобразяваме скорошната инфлация на заплатите и цените до третото тримесечие на 2022 г. за средните 
икономики, виждаме, че въпреки че инфлацията миналата година се е повишила повече, отколкото по време на извадката 
от минали епизоди, номиналният ръст на заплатите не успява да се задържи. 
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В резултат на това реалните заплати са намалели в повечето развити икономики. Равнищата на безработица останаха 
стабилни или спаднаха в повечето страни, тъй като търсенето на работна ръка се повиши след паузата, предизвикана от 
пандемията. По-строгите пазари на труда съвпаднаха с увеличението на номиналните заплати в по-голямата част от света. 
Въпреки това номиналният ръст на заплатите не е необичайно над това, което би се очаквало въз основа на историческия 
опит. 
Нашето заключение е, че рисковете от спиралата на заплатите и цените все още изглеждат ограничени. Историческите 
доказателства от минали, подобни епизоди, също сочат какво можем да очакваме в бъдеще: увеличенията на растежа на 
номиналните заплати могат да се случат заедно със забавяне на потребителските цени, което позволява реалните заплати 
да започнат да растат отново. Затягането на паричната политика помогна за поддържане на инфлацията. 
Ако този среден исторически модел се запази, очакваме номиналният ръст на заплатите да остане висок или да се засили, 
дори докато инфлацията намалява. Това може да възстанови част от покупателната способност, загубена миналата година. 
Важно е, че историята ни казва, че това очаквано възстановяване на растежа на реалните заплати само по себе си няма да 
сигнализира за началото на спиралата заплата-цена. 
 
3e-news.net 
 
√ 2.1% ръст на БВП през четвъртото тримесечие на 2022 година 
Държавният дълг възлиза на 22.9% от БВП при 23,9 процента от БВП в края на 2021 година, сочат обобщените данни 
от месечния обзор за българската икономика на Министерство на финансите 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт на страната ни е нараснал с 2.1 процента на годишна 
база, според експресните оценки на НСИ. Това се посочва в редовния месечен обзор за българската икономика, изготвян 
от Министерството на финансите (МФ). В обзора, който разглеждат основните макроикономически показатели, са 
използвани данни към 15 февруари тази година. 
Отчита се ускоряване на растежа на крайното потребление до 4.7 процента, понижаване на инвестициите в основен 
капитал с 3.3 процента, повишение в износа със 7.2 процента. 
Краткосрочна бизнес статистика 
През декември растежът на краткосрочни индикатори се забави, се отбелязва в анализа. Промишленото производство 
нарасна с 1 процент на годишна база, движено от производството на метални изделия, напитки, електрически съоръжения. 
В същото време се отчита спад при производството на енергийни продукти и машини и оборудване. Растежът на оборота 
в промишлеността е 23.1 процента, с основен принос от енергийните и хранителните продукти. Индексът на строителната 
продукция спадна с 6.3 процента, най-вече заради сградното строителство. При оборота в търговията на дребно е отчетено 
забавяне в растежа до 3.4 процента, което се дължи на търговията с нехранителни стоки, се отбелязва в анализа. 
 

 
 
Отчита се леко повишение през януари на индикатора за бизнес климатa спрямо декември, но и влошаване на доверието 
на потребителите. Показателят за бизнес климата се повиши с 0,4 пункта поради по-благоприятни очаквания за бъдещото 
бизнес състояние на предприятията от промишлеността и търговията на дребно. Същевременно се влошиха оценките за 
текущото бизнес състояние в услугите и строителството. Потребителите бяха по-песимистично настроени относно общото 
икономическо състояние в страната и бъдещото си финансово състояние, посочват от МФ, като отчитат понижение в 
показателя за доверието на потребителите с 3.3 пункта. 
Пазар на труда 
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Според данните от Наблюдението на работната сила, през последните месеци на миналата година пазарът на труда се 
запазва в много добро състояние, като основните показатели остават на по-добро равнище в сравнение с края на 2019 г., 
се отбелязва в анализа. При броя на заетите между 15 и 64 г. се отбелязва годишен растеж от 3.5 процента, а коефициентът 
на заетост достига 71.5 процента през последното тримесечие на годината. Икономическата активност на населението 
между 15 и 64 г. бе 74.4 процента. Очакваните годишни стойности на коефициентите на икономическата активност и на 
заетостта на населението са 73.6 процента и 70.4 процента или с около 0.3-0.4 процентни пункта (пр.п.) по-високи спрямо 
съответните стойности за 2019 г., последната година преди КОВИД-19, се отбелязва в обзора. 
Коефициентът на безработица за тази възрастова група остава под границата от 4 процента (3.9 процента), като показателят 
е много близо до своето естествено ниво. Това е знак, че пазарът на труда е затегнат и повишеното търсене на труд не 
може да се посрещне единствено чрез поток от безработни към заетост, а е необходимо и по-силно активиране на част от 
лицата извън работна сила, е извод от анализа. 
 

 
 
Доходи 
Динамиката на реалната заплата в страната преминава на положителна територия през четвъртото тримесечие на 2022 г. 
Номиналният растеж на средната работна заплата общо в икономиката се ускори до 16.6 процента на годишна база спрямо 
14.7 процента през третото тримесечие. Заедно със задържането на растежа на потребителските цени, реалната заплата, 
дефлирана с ХИПЦ (хармонизирани индекси на потребителските цени), се повиши с 1.8 процента на годишна база. От МФ 
посочват, че ускореното нарастване на заплатите в сравнение с предходните три месеца на годината се дължи в по-голяма 
степен на частния сектор (17.7 процента), докато номиналният растеж на заплатите в публичния сектор, въпреки 
ускоряването, остава сравнително по-нисък – 13.5 процента. Отчита се, че най-висок темп на растеж на заплатите се 
наблюдава в селското стопанство (23.4 процента), производството на енергия (23.1 процента), търговията (20.1 процента) 
и финансовите и застрахователни дейности (20.0 процента). 
Инфлация 
По предварителни данни месечната  инфлация според ХИПЦ за януари т. г. е 1.0 процента, отбелязват от МФ. Цените на 
енергийните стоки и храните се повишиха съответно с 2.6 процента и с 1.5 процента и допринесоха най-много за 
повишението на общия индекс спрямо предходния месец, се отбелязва в анализа. Отчита се ръст в цените на 
транспортните горива от 5.1 процента след отпадането от началото на годината на отстъпката от 0.25 лв. на литър за 
обикновените горива, пропанбутан и метан. Ръстът допринася с 0.31 пр.п. към общия индекс. Цените на суровия петрол 
също се повишиха с 2.7 процента в доларово изражение през месеца, но повишението им беше частично компенсирано 
от по-силното евро спрямо щатския долар. Природният газ за бита поскъпна с 19.2 процента през месеца във връзка с 
решението на КЕВР, се отбелязва в анализа. 
Базисната инфлация (общият индекс без енергийни стоки, храни, алкохол и цигари) се повиши с 0.4 процента спрямо 
декември 2022 г., с принос най-вече от неенергийните промишлени стоки. Техните цени се повишиха с 0.7 процента, докато 
тези на услугите нараснаха минимално с 0.1 процента, отбелязват от МФ. 
 



12 

 

 
 
Отчита се забавяне в годишния темп на инфлация според ХИПЦ до 14.1 процента, тъй като поскъпването при храните и 
услугите се сви - до 25.1 процента и 11.5 процента на годишна база. След тенденцията на забавяне през втората половина 
на м.г., инфлацията при енергийните стоки се ускори до 13.6 процента през януари 2023 г. най-вече поради отмяната на 
отстъпката върху горивата. Спрямо година по-рано, базисната инфлация се забави за първи път от август 2021 г. до 10.7 
процента, посочват от МФ. 
Салдото по текущата сметка достигна излишък от 0.5 процента от БВП в периода януари–ноември 2022 г., се отбелязва още 
в обзора. Отчетеният през ноември дефицит е по-малък в сравнение със същия месец на предходната година, с 
подобрение на баланса на всички подстатии с изключение на вторичния доход. Търговският дефицит се сви, като растежът 
на износа на стоки (37.6 процента на годишна база) превиши този на вноса (29.4 процента). 
Брутният външен дълг възлезе на 51.9  процента от БВП в края на ноември, отчитат от МФ. Съотношението остава почти 
непроменено спрямо месец по-рано, тъй като понижението на чуждестранната валута и депозитите на финансовите 
институции е компенсирано от леко увеличение на задлъжнялостта на останалите институционални сектори. Общото ниво 
на дълга се повиши спрямо предходната година, но съотношението към БВП се подобри поради по-силния номинален 
растеж на БВП, се посочва в обзора. 
Финансов сектор 
В анализа се отчита забавяне в растежа на кредитите за частния сектор до 12.7 процента на годишна база през декември 
спрямо 13.5 процента през предходния месец, като се посочва, че за първи път от юни м. г., темпът на растеж е под 13 
процента. За забавянето допринасят и нефинансовите предприятия, и домакинствата. Отчита се нарастване на кредитите 
за покупка на жилище със 17,8 процента или едва 0,2 пр. п. по-малко спрямо предходния месец. Забавянето при 
потребителските кредити е по-ясно изразено - от 14,1 процента през ноември до 12,4 процента през декември м. г. 
Отбелязва се, че спадът на лошите и преструктурирани кредити е основен фактор за забавянето. Отчита се и забавяне в 
растежа на фирмените кредити до 10,4 процента при 11,1 процента месец по-рано. 
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По предварителните данни дефицитът по Консолидираната фискална програма през миналата година възлиза на 0.8 
процента от БВП или 1.3 млрд. лв., посочват от МФ. Отрицателното салдо по държавния бюджет е само частично 
компенсирано от излишъка при средствата от ЕС, докато другите институционални сектори запазват почти балансирани 
позиции. Отчита се повишение в приходите на касова основа с 23.7 процента през 2022 г., главно поради по-високи 
данъчни приходи, като в почти всички основни подгрупи са отчетени двуцифрени темпове на растеж и превишение на 
плана. Повишението при косвените данъци с 13.5 процента на годишна база е предопределено от по-високите 
постъпления от ДДС при внос. Отбелязва се понижение в приходите от ДДС от сделки в страната с 3.9 процента и 
нарастване на постъпленията от преки данъци и социалноосигурителни вноски - със съответно 20.2 процента и с 12.4 
процента. Увеличението на неданъчните приходите отрази целевите вноски на държавните компании от енергийния 
сектор във Фонда за сигурност на електроенергийната система, които след това бяха разпределени като субсидии към 
частния сектор за облекчаване на отрицателното въздействие от високите цени на електроенергията. В периода юли-
декември вноските възлязоха на 3,1 млрд. лв., се отбелязва в анализа. Посочва се, че дори и при изключването им от 
приходите, неданъчните постъпления биха се увеличили. Помощите също нараснаха, отразявайки първия транш по 
Националния план за възстановяване и устойчивост, получен през декември. Общите разходи се увеличиха със 17.5 
процента, главно поради мерките за фискална подкрепа спрямо високите цени на енергията, като субсидиите се увеличиха 
с 32.8 процента на годишна база. Социалните разходи се удвоиха. Капиталовите разходи и средствата за текуща издръжка 
също нараснаха, но останаха под планираните за годината, отбелязват от МФ. 
Отчита се още, че държавният дълг възлиза на 22.9 процента от БВП при 23.9 процента от БВП в края на 2021 година. 
 
√ Унгарският външен министър благодари на Росен Христов за съдействието при преноса на газ 
Сиярто потвърди участието на Унгария в инициативата ни за проучване на газовия пазар 
Министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто благодари на българския министър Росен Христов за 
сътрудничеството в енергетиката и помощта на страната ни за осигуряване на транзит на газ за Унгария. 
“Ролята на България в преноса на газ за страната ни се увеличава”, подчерта той. Двамата министри проведоха двустранна 
среща по време на форума P-TECC в Загреб. На нея българският министър на енергетиката представи инициативата за 
провеждане на проучване на газовия пазар в региона. 
Идеята е всяка държава да предостави информация за нужното й количество газ, както и възможността й за пренос. 
„На база на това лесно ще определим къде са необходими нови газови връзки или увеличаване на капацитета и 
подобряване на съществуващите такива. Инфраструктурата е ключовият фактор, който определя възможностите за 
диверсификация. Няма как да говорим за енергийна сигурност без взаимодействие на регионално ниво“, подчерта 
министър Христов. Унгарският му колега се съгласи и изрази готовността на страната му да участва в инициативата. 
 
√ С 27% за една година поскъпнаха храните на едро по стоковите тържища 
През отминалата по-кратка работна седмица цените на едро на храните са нараснали с 0.86%, а от началото на 
годината до 2 март са се повишили със 7.38 на сто 
През по-кратката работна седмица (27 февруари-2 март), в която правителството обяви формалното създаване на 
Националното координационно звено за овладяване на цените на хранителните продукти с ръководител вицепремиерът 
Христо Алексиев и в чийто състав влизат всички отговорни по темата държавни институции, цените на едро на храните по 
стоковите борси и тържищата продължиха да се покачват за шеста поредна седмица. 
Да припомним, че преди това, в средата на януари (16-20) храните поевтиняха незначително за първи път след 15 поредни 
седмици на непрекъснато поскъпване. Това показват данните от бюлетините на Държавната комисия по стоковите борси 
и тържищата (ДКСБТ). 
Седмичната равносметка 
През отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 21 са 
поскъпнали, 10 са поевтинели и три са без промяна в цената. 
От млечните и месните храни и варивата най-много е нараснала цената на прясното мляко с над 3% масленост, а най-много 
е поевтиняло слънчогледовото олио; при плодовете най-много са поскъпнали портокалите, а най-много са поевтинели 
лимоните; при зеленчуците най-много се е повишила цената на оранжерийните домати, а най-много е поевтиняло зелето. 
Индексът на тържищните цени на едро (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ, към 2 март е 2.473 пункта спрямо 2.451 пункта 
към 24 февруари или седмично нарастване с 0.86%, след като в предходната седмица беше регистрирано повишение с 
2.85%, най-голямо поскъпване на храните на едно на седмична база от началото на годината. 
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През отминалата по-кратка работна седмица, заради националния празник на 3 март, разликите на цените на храните на 
едро по области са се забавили, след като в предходната беше регистрирано увеличаване. Най-голяма е разликата отново 
при кравето сирене (8.50 лева спрямо същата сума в предходната седмица), при кашкавала „Витоша“ (6.30 лева спрямо 
5.30 лева) и при каймата смес (3.60 лева спрямо 4.10 лева). 
Месечната равносметка 
показва, че през януари храните по стоковите тържища са поскъпнали общо с 1.26%, като най-много са нараснали цените 
с 0.73% през втората седмица на януари (9-13) и само през третата (16-20) са спаднали с 0.82 на сто. През февруари, както 
вече посочихме нарастването на цените се е ускорило до 6.04 на сто, като поскъпването е непрекъснато и през четирите 
седмици на миналия месец. 
Годишната равносметка 
показва, че през последните три месеца на 2022 година – октомври, ноември и декември, храните на едро са поскъпвали 
съответно с 2.54%, 3.37% и с 2%. През останалите девет месеца на отминалата 2022 година храните на едро са поскъпвали, 
а през два са спадали. Най-голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо 
поевтиняване през юни (-6.18%). От началото на годината до 3 март цените на едро на храните са нараснали със 7.36 на 
сто, а на годишна база, спрямо 3 март 2022 година цените на едро са се повишили с 26.96 процента. 
Разликата на цените по области продължи, но забави нарастването 
през последната работна седмица на февруари и първа непълна за март за 10-те основни храни, които се наблюдават от 
ДКСБТ в 19 области на страната. Както вече посочихме, най-голяма е разликата от 8.50 лева при кравето сирене (от 7.00 
лв./кг в Добрич до 15.50 лв. в Силистра), при кашкавала „Витоша“ разликата е 6.30 лева (от 13.70 лв./кг в Добрич до 20.00 
лв./кг в Кърджали), 3.60 лева е разликата при каймата смес (от 6.40 лв./кг във Враца до 10.50 лв./кг в Силистра), при 
замразеното пиле разликата е 2.20 лева (от 4.70 лв./кг в Пловдив до 6.90 лв./кг в Шумен), 2.00 лева е разликата при три 
хранителни продукта: зрелия фасул (от 3.10 лв./кг в Монтана до 5.10 лв./кг в София), ориза (от 2.00 лв./кг в Смолян до 4.00 
лв./кг в Силистра) и слънчогледовото олио (от 3.00 лв./литъра в Хасково до 5.00 лв./кг в Сливен и Смолян), при захарта 
разликата е 0.80 лева (от 1.90 лв./кг във Варна и Велико Търново до 2.70 лв./кг в Силистра, Смолян, Стара Загора и София), 
0.70 лева е разликата при брашното тип 500 (от 0.95 лв./кг във Враца до 1.65 лв./кг в Силистра) и при яйцата разликата е 
0.12 лева (от 0.30 лв./броя до 0.42 лв./броя в Сливен и Стара Загора“. 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ продукти, на седмична база поскъпналите са 13, поевтинелите са 5, а без 
промяна в цената са 2 продукта, като трендът е в нормални граници – от минус 5.1% до плюс 3.2 на сто, което е характерно 
за сезона за тази група хранителни продукти. 
Най-много е поскъпнало прясното мляко над 3% масленост (+3.2% до 2.61 лв./литъра), следвано от киселото мляко, 400 
грама кофичка (+2.5% до 1.25 лв./броя), ориза (+1.6% до 3.21 лв./кг), замразеното пиле (+1.3% до 6.30 лв./кг), зрелия фасул 
(+0.7% до 4.18 лв./кг), брашното тип 500 (+0.7% до 1.38 лв./кг), кравето сирене (+0.7% до 1.38 лв./кг), пилешките кренвирши 
(+0.6% до 5.33 лв./кг), лещата (+0.5% до 4.12 лв./кг), кашкавала „Витоша“ (+0.3% до 18.15 лв./кг). 
Без промяна в цената са яйцата (0.38 лв./броя) и малотрайните колбаси, вкл. шунка (6.17 лв./кг). 
Най-много е поевтиняло слънчогледовото олио (-5.1% до 3.90 лв./литъра), следвано от пакетчето масло 125 грама (-3.1% 
до 2.53 лв./кг) и захарта (-1.9% до 2.52 лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на едро на 5 продукта, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.39 лева), 
следват кравето сирене (+2.76 лева), замразеното пиле (1.66 лева), варено-пушения салам (+1.35 лева) и пилешките 
кренвирши (+1.25 лева). 
При плодовете 
които са регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, най-много е нараснала цената на портокалите (+5.1% до 1.84 лв./кг), 
следвани от мандарините (+0.9% до 2.31 лв./кг), а без промяна в цената са бананите (3.19 лв./кг). Най-много са поевтинели 
ябълките (-3.5% до 1.38 лв./кг), следвани от лимоните (-1.6% до 2.40 лв./кг). 
Трендът при тази група храни е в нормални граници за този сезон – от минус 3.5% до плюс 5.1 на сто. 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година всички плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 2 март 2023 година, като най-голяма е разликата на цените при бананите и лимоните. Трендът на тази група 
храни е в рамките на нормалните граници за сезона – от минус 3.5% до плюс 5.1 на сто. 
При зеленчуците 
на седмична база, от включените в бюлетина на ДКСБТ, повечето са поскъпнали, с изключение на зелето (-4.8% до 0.80 
лв./кг), картофите (-4.0% до 1.19 лв./кг) и червения пипер от внос (-1.2% до 4.15 лв./кг). 
Най-много са нараснали цените на оранжерийните домати (+12.0% до 4.12 лв./кг), следвани от доматите от внос (+10.0% 
до 3.96 лв./кг), морковите (+6.7% до 1.28 лв./кг), оранжерийните краставици (+6.0% до 5.99 лв./кг), зрелия кромид лук 
(+4.0% до 1.35 лв./кг), краставиците от внос (+3.3% до 4.35 лв./кг). 
Трендът за тази група храни е доста широк – от минус 4.8% до плюс 12.0%, което е характерно за сезона. 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база почти всички зеленчуци са поскъпнали, с изключение на зелето. Най-
голяма е разликата на цените на едро при оранжерийните краставици (1.49 лева), оранжерийните домати (1.07 лева), 
доматите от внос (1.06%) и червения пипер от внос (0.99 лева). 
Обзорът е публикуван първо на business/dir.bg 
 
√ Интересът към програмата за саниране ще надхвърли близо шест пъти наличния ресурс от близо 1,2 млрд. лева 
Очаквахме интересът към програмата за обновяване да надхвърли два-три пъти наличния ресурс, но изглежда, че ще е 
още по-голям и ще достигне 5-6 пъти.  
Това съобщи на кръгла маса "Национален фонд за декарбонизация: структуриране, оперативно управление,  пазарно 
развитие" Добромир Василев, директор на дирекция ,,Жилищна политика” към Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.  
Само преди месец стартира процедурата за подобряване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради 
с ресурс от близо 1,2 млрд. лева по Плана за възстановяване и устойчивост като плановете са бъдат обновени около 1000 
сгради. Приемът на проекти ще бъде до края на месец май. В България нужда от обновяване имат над 60 000 
многофамилни жилища и над 1 млн. еднофамилни жилища. 
"Няма как да отговорим на този интерес и да постигнем целите на дългосрочната стратегия за обновяване, без да намалим 
грантовия компонент“, допълни още Добромир Василев. Според националната стратегия трябва да обновим 19 млн. кв 
метра РЗП или са ни нужни 10 млрд. лева, а това няма как да се случи без мобилизиране на инвестиции от страна на хората 
или от финансови институции, подчерта експертът. В момента има редица финансови инструменти на пазара, които 
предлагат алтернативи и дори кредити, които ще се изплащат от спестените разходи за енергия в дома. За съжаление 
според специалистите в бранша липсва единна комуникационна стратегия и кампания, която да информира хората  как 
могат да се включат със собствени средства или дори да намерят финансиране, което да не натоварва техния бюджет, а 
вноските да се изплащат чрез спестяване на вноските за отопление. Ние няма да предложим конкретен финансов 
механизъм, защото изчакваме политическото решение за сформирането на новия Национален фонд за декарбонизация. 
Според консултанти от Световната банка и Европейската инвестиционна банка той може да бъде само координиращо 
звено между всички съществуващи пазарни институции. Но задължително е необходима целенасочена информационна 
кампания, която да убеди хората, че цялостното обновяване на жилищния фонд, на техните домове няма как да се случи 
без активното им участие и знанието, че те ще трябва да съфинансират този процес, коментира Драгомир Цанев, 
изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект". Марко Марков от ЕИБ и редица други експерти 
в бранша нееднократно обясниха, че няма друга държава дори и сред не толкова развити страни, които да финансират 
изцяло санирането. Ако ние планираме първоначално частните собственици да допринесат с 20% първоначално, то в 
много от страните достига 50%, обясняват специалистите. Важното е да се даде възможност на енергийно бедните 
домакинства също да участват, защото в момента те буквално са изключени от програмата, заяви Теодора Пенева от БАН. 
Засега обаче Министерството на регионалното развитие и благоустройството не планира да представи цялостно всички 
възможности за финансиране, а ще остави този процес на конкуренцията между финансовите институции на пазара, каза 
Добромир Василев. 
Други важни въпроси, които трябва да знаем по отношение на програмата е, че средствата за енергийно обследване и 
енергийни паспорти няма да бъдат върнати, но това само може да стимулира хората все пак да потърсят други алтернативи 
за финансиране обновяването на своите домове.  Неодобрените проекти по първия етап на програмата няма да имат 
предимство по втория, защото все пак ще трябва да преценят дали искат да участват със съфинансиране по втори етап на 
програмата. Пилотната схема ще е с ресурс от 300 млн. лева. Според Цвета Наньова, заместник-председател на Българската 
фасилити мениджмънт асоциация дори и при условия на съфинансиране интересът ще е многократно по-голям и трябва 
да се задължително хората да знаят какви алтернативи имат. Василев съобщи, че кандидатстването по втория етап ще 
започне на 1 юни. Все пак идеята е да има информация за подадените и одобрени предложения по първия етап. 
Очакванията на специалистите е това да се забави дори до есента. Това ще доведе до удължаване и на приема по втория 
етап, все пак посочи Василев. Той увери, че за втори етап на процедурата ще са допустими разходите за външна помощ и 
консултантски услуги, свързани с подготовката на документите и кандидатстването по програмата. 
 
√ Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната към 5 март от настоящата година намалява с 12.42%  
Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 13.13 на сто, но в 
разпределителната намалява с 2.19 процента 
Производството и потреблението на електроенергия продължават да се свиват. По-лоши са и данните за салдото (износ-
внос ) на електроенергия. Отново намалява дела, както на базовите, така и на водноелектрическите централи 
(ВЕЦ).  Положително остава участието на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа, но не и в 
разпределителната. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 5 март 2023 г. (01.01.2023 г. – 05.03.2023 г. ) спрямо 
аналогичния период на предходната 2022 г. 
Производството на електроенергия от първи януари до пети март тази година е в обем от 9 149 841 MWh, което 
представлява понижение с 12.85 % в сравнение със същия период на предходната 2022 г. (минус 11.52 % за отчетния 
период до 26 февруари т.г.). Тогава производството на електроенергия е достигало до обем от порядъка на 10 498 776 
MWh. 

https://business.dir.bg/pazari/s-27-za-edna-godina-poskapnaha-hranite-na-edro-po-stokovite-tarzhishta
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Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период от настоящата 2023 г. продължава да се свива и достига 
до обем от 7 883 495 MWh. Това е спад с 3.00 % спрямо аналогичните дни на миналата година (минус 2.04 % седмица по-
рано). За сравнение, през посоченото време на 2022 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 8 127 557 MWh. 
Салдото (износ-внос) на електроенергия не само остава на минус, но и данните продължават да се влошават. За 
сравнявания период от първия ден на януари до петия ден на месец март салдото (износ-внос) на електроенергия е в обем 
от 1 266 346 MWh. Спрямо аналогичния период на миналата година това е понижение с 46.60 % (до предходната седмица 
– минус 44.13 %). Година по-рано за същото време салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 2 371 
219 MWh. 
Делът на базовите централи намалява и то съществено. Така и за посоченото време от настоящата година участието им е 
в обем от 7 947 320 MWh -  минус 12.42 % спрямо година по-рано (спад с 11.45 % преди седмица). Според данните на 
системния оператор, за периода от 1 януари до 5 март миналата година базовите централи са участвали с обем от 9 073 992 
MWh. 
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа увеличават дела си, но не и в разпределителната. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от първи януари до пети март достига до обем от 312 309 
MWh, което е ръст с 13.13 % в сравнение с посочените дни на 2022 г. (плюс 19.76 % преди седмица). Година по-рано за 
посоченото време делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 276 056 MWh. По-добрите данни за времето от 
настоящата година се дължат на положителното участие, на вятърните (плюс 3.58 % ) и фотоволтаичните централи (плюс 
45.54 %), както и на биомасата (плюс 4.43 %). 
Промяна, но негативна има обаче при дела на ВЕИ в разпределителната мрежа. За посочения период от първия ден на 
януари до петия ден на месец март тази година участието им се свива до обем от 364 794 MWh или с (минус) 2.19 % (преди 
седмица плюс 2.01 %).. За сравнение, година по-рано за посочения период ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 
обем от порядъка на 372 949 MWh. Настоящите по-лоши резултати в частност се дължат на спада на участието, на вятърните 
(минус 2.98 %) и фотоволтаични централи (минус  0.70 %), но също и на биомасата (минус 5.10 %). 
По-лоши са и данните за участието на водноелектрическите централи, (ВЕЦ), което за сравняваното време от началото на 
годината до първите пет дни на месец март е в обем от порядъка на 525 418 MWh. Това представлява спад (минус) с 32.27 
% спрямо аналогичния период година по-рано (за отчетния период до 26 февруари – минус 30.01 %). Година по-рано делът 
на ВЕЦ е достигал до обем от 775 779 MWh. 
 
√ Спад със 7.0%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 258.92 лв. за MWh с ден за доставка 7 март 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 258.92 лв. за MWh с ден за доставка 7 март 2023 г. и обем от 77 319.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение със 7.0 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 262.75 лв. за MWh, при количество от 39 123.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 196.20 MWh) е на цена от 255.09 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 240.04 лв. за MWh и количество от 3240.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 158.58 лв. за MWh ( 3528.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 362.43 лв. за 
MWh при количество от 3107.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент се понижава до 223.96 лв. за MWh при обем от 3137.8 MWh 
по данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 278.48 лв. за MWh ( 142.38 евро за MWh) за 6 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 7 март се понижава до 258.92 лв. за MWh ( спад със 7.0 %) по данни на БНЕБ или 132.38 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 6 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 4 111.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 295.46 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     38,16%    2165.36 
Кондензационни ТЕЦ   30,12%    1709.34 
Топлофикационни ТЕЦ   6,43%    364.88 
Заводски ТЕЦ    2,04%    116.02 
ВЕЦ     0,17%    9.73 
Малки ВЕЦ    2,13%    120.62 
ВяЕЦ     5,58%    316.6 
ФЕЦ     14,91%    846.12 
Био ЕЦ      0,46%     26.07 
Товар на РБ         4229 
Интензитетът на СО2 е 381g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията (за сравнение в 
Германия е 613g, Полша - 796g, Чехия - 533g, най-нисък във Франция - 158g). 
 

https://ibex.bg/
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√ Понижение на цените при повечето електроенергийни борси от Централна и Източна Европа за вторник 7 март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 132,38 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 136,26 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 132,38 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 7 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 134,34 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
130,43 евро/мвтч. Най-високата цена от 185,31 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 
81,08 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 7 март ще бъде 136,26 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 139,35 гвтч. Максималната цена ще бъде 185,31 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 12 ч и тя ще бъде 95,07 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 7 март е 136,39 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 142,69 евро/мвтч. Най-високата цена от 185,31 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 108,62 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 80 562,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 7 март на Словашката енергийна борса е 131,96 евро/мвтч. Най-високата цена от 
174,99 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 106,09 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 118,41 евро/мвтч. Най-високата цена от 166,55 
евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 84,09 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 7 март е 137,24 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
141,55 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 68 441,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 162,96 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 116,06 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 106,87 евро/мвтч на 7 март. Пиковата цена ще бъде 109,99 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 614 094,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя ще 
достигне 164,08 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 78,52 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 7 март ще се продава за 152,23 евро/мвтч 
за базова енергия. 
 
√ Цените на европейските електроенергийни борси отново са под влияние на изкопаемите горива 
Производството на електроенергия през изминалата седмица отново намалява, а водещи са изкопаемите горива и в 
частност въглищата и природния газ. Делът на ядрената енергия и производството от офшорния вятър намаляват. Завръща 
се слънцето. 
Данните за февруари като цяло сочат и за спад в търсенето на електроенергия спрямо предходния месец януари на почти 
всички пазари между 0.5 % и 2.7 %. Изключение правят Испания и Италия. 
На повечето електроенергийни пазари, ако се погледне на годишна база като цяло през месец февруари 2023 г. се отчита 
спад на търсенето на електроенергия. Изключение правят испанският и португалският пазар с ръст от 1,2% и 1,5% 
съответно. Според данните най-много се е свил пазара в Нидерландия – с цели 11%. Данните на българския преносен 
оператор също са впечатляващи – спад на производството с 11.52 %, а на търсенето – с 2.04 на сто. На другите пазар 
годишното свиване на търсенето на електроенергия варира между 1,2% на италианския пазар и 5,6% на германския пазар. 
Тези данни говорят от една страна за влиянието на по-топлото време, но от друга и за отражението на войната в Украйна 
като цяло върху икономиката на Европа. Разбира се, става въпрос и за последствията от санкциите. С времето те ще бъдат 
обогатявани от статистиката за индустриалното производство, потреблението, пазара на труда . Сигналите за ефектите и 
финансовото изражение ще допълнят картината съвсем скоро, което от своя страна ще очертае поне първите плюсове и 
минуси, които ще трябва да бъдат взети под внимание преди европейските политици да направят следващата стъпка в 
енергийния сектор на страните от Европейския съюз. В случай, че не бъдат отчетени енергийната криза, която съвсем не е 
отминала може да завие в нежелана посока. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия във всички страни от Европа възлиза на 54 613.82 GWh през деветата седмица на 2023 
г. преди окончателните данни.  За сравнение, през осмата седмица то е достигало до обем от 55 808.14 GWh според 
коригираните данни. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 
48 524.46  GWh (49 854.46 GWh за осмата седмица) във вечерните часове на 5 март 2023 г. според данните на energy charts, 
базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните данни. 
За сравнение, година по-рано, или през 9-та седмица на 2022 г. производството на електроенергия  в страните от ЕС е 
възлизало на 52 383.70 GWh. 
От това общо производство през деветата седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 20 173.27 
GWh (41.57 %) срещу 18 588.87 GWh (37.29 %) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 4353.59 GWh или 8.97 %, а 
на каменните – 4084.00 GWh – 8.42 %. Природният газ държи дял от 21.06 % или 10 218.36 GWh (9237.39 GWh или 18.53 % 
за осмата седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 11 434.56 GWh или 23.56 % (12 463.75 GWh или 25.00 % 
седмица по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници през посочената 9-та седмица е в обем от 16 916.63 GWh или 34.86 % ( 
18 801.84 GWh или 37.71 % през седмата седмица). 
Вятърните централи на сушата през 9-та седмица са произвели обем от 6722.80 GWh (13.85 %), а офшорните – 569.55 GWh 
(1.17%).  
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Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 3120.27 GWh (6.43 %), Редно е да се отчете и участието 
на водноелектрическите и помпените мощности – 4.23% и 5.12 % съответно, както и на биомасата – 3.31 %. 
Цените 
След повишението на 27 февруари, при който ценовите нива останаха  в диапазона 140.61 евро за MWh в Нидерландия и 
до 173.20 евро за MWh в Италия и 182.09 евро за MWh в Ирландия и Северна Ирландия ценовите нива на европейските 
електроенергийни борси тръгнаха надолу. Така с ден за доставка 28 февруари 6 от европейските електроенергийни борси 
се върнаха към понижение, докато на останалите покачването на цените се запази. В процентно отношение спадът 
варираше от 0.5 % в Словакия (151.15 евро за MWh) и 1.4 % в Полша (150.97 евро за MWh) до 2.8 % в Германия (148.05 евро 
за MWh) до 6.0 % в Италия (162.73 евро за MWh). Ръстът в сегмента „ден напред“ на останалите борси бе в изключително 
широк диапазон – 0.1 % в Унгария (152.10 евро за MWh) и 0.3 % в Австрия (152.58 евро за MWh ) до 3.3 % (152.38 евро за 
MWh) в България, Румъния и Гърция (160.42 евро за MWh) и 3.8 % във Франция (160.77 евро за MWh). 
Доста по-висок ръст от 12.9 % бе регистриран в Сърбия (156.52 евро за MWh). 
Извън континента в сегмента „ден напред“ бе регистрирано понижение на цената на електроенергийната борса във 
Великобритания с 2.7 % (159.95 евро за MWh) и ръст с 18.8 % в Ирландия и Северна Ирландия (216.38 евро за MWh). 
Иберийския пазар от своя страна отбеляза  ръст с 12.9 %, а цените се повишиха до 132.68 евро за MWh. 
Първият ден на март донесе на девет от електроенергийните борси в сегмента „ден напред“ слабо покачване с изключение 
на Иберийския пазар, докато на останалите бе регистрирано понижение. Така стойността на българската БНЕБ (IBEX) и 
румънската OPCOM се увеличи до 153.58 евро за MWh (+0.8%),  на унгарската HUPX до  153.42 евро за MWh (+ 0.9 %), а на 
италианската GME до 167.98 евро за MWh (+3.2 %). 
На останалите европейски електроенергийни борси спадът доведе до 142.97 евро за MWh в Германия (- 3.4 %) и 152.81 
евро за MWh във Франция (- 4.9 %), както и 137.30 евро за MWh в Нидерландия (- 5.0%), която бе и най-ниската постигната 
стойност. 
Иберийският пазар се върна към ръст от 10.0 % като цените, както в Португалия така и в Испания достигнаха до 145.91 евро 
за MWh.   
Извън континента спадът от 3.6 % свали стойността във Великобритания до 155.20 евро за MWh, а доста по-значителното 
движение надолу от 11.6 % доведе до нивата в Ирландия и Северна Ирландия до 191.36 евро за MWh. Въпреки това те 
останаха най-високите в Европа. 
Вторият ден от месец март върна ценовите нива на почти всички електроенергийни борси в посочения сегмент към ръст, 
въпреки че на четири от тях бе наблюдавано слабо движение в посока надолу. Без изменение остана постигнатата стойност 
в Италия (0.0 %) – до 167.95 евро за MWh, докато продължаващият спад на борсата в Нидерландия (- 1.8%) доведе до 
нивото от 134.77 евро за MWh. 
Продължаващият ръст (+ 2.9 %)  вдигна стойността на БНЕБ (IBEX) и румънската OPCOM до 158.10 евро за MWh. При 
увеличение с (+) с 3.6 % в Гърция постигнатата цена достигна 160.60 евро за MWh. При доста по-слаб ръст ( + ) от 0.9 % 
цената в Германия се установи на ниво от 144.31 евро за MWh, докато по-значителното увеличение (+) от 8.7 % вдигна 
цената във Франция до 166.06 евро за MWh.  
Иберийският пазар се върна към понижение, макар и слабо (- 2.6 %) и ценовите нива в Португалия и Испания се установиха 
до 142.09 евро за MWh. 
Много различна бе картината, наблюдавана извън континента. Слабото покачване от 0.7 % вдигна цените във 
Великобритания до 154.27 евро за MWh, но значителния скок с 12.8 % в Ирландия и Северна Ирландия до 215.82 евро за 
MWh напомни, че опасно високите нива още не са в миналото. 
Разнопосочното движение, отново не особено силно изразено се запази и с ден за доставка 3 март, като този път повечето 
от европейските електроенергийни борси и то основно на континента се насочиха в посока към понижение. 
Точно противоположно на търговията от предходния ден ръст бе наблюдаван само на шест от борсите. В частност от 
континенталната част покачване (+) 3.4 % бе отчетено в посочения сегмент в Белгия (146.88 евро за MWh). 
Продължаващото повишение от 2.5 % доведе до цена от 158.23 евро за MWh във Великобритания, а доста по-слабото в 
процентно отношение покачване от 1.3 % отново вдигна стойността в Ирландия и Северна Ирландия до 218.70 евро за 
MWh. Ръст от 0.3 % бе отчетен и на Иберийския пазар, при което стойността в Португалия и Испания достигна до 142.56 
евро за MWh. 
Понижението варираше от 0.1 % в Нидерландия (134.70 евро за MWh) и 2.4 % във Франция (162.02 евро за MWh) и 5.2 % в 
Германия (136.76 евро за MWh). По-значителният спад с 6.2 % свали цената на БНЕБ и OPCOM до 148.36 евро за MWh. 
Затова пък спадът с 2.3 % на гръцката HENEX успя да свали нивото до 156.94 евро за MWh. По-висока остана постигнатата 
стойност на италианската GME при понижение с 1.2 % - до 165.88 евро за MWh. 
Все пак европейските електроенергийни борси се върнаха към традиционното масово движение в посока към понижение 
на ценовите нива поне през първия от почивните дни. Спадът с 8.3 % свали стойностите в Белгия и Нидерландия до 134.65 
и 123.51 евро за MWh съответно. 
Понижението с 12.2 % доведе до цена от 142.25 евро за MWh във Франция, а в съседната й Германия движението в посока 
надолу от  21.4 % - до 107.47 евро за MWh. 
Същественият спад с 19.0 % свали стойностите на българската енергийна борса БНЕБ (IBEX) и румънската OPCOM до 120.20 
евро за MWh. На гръцката HENEX цената се установи на ниво от 139.85 евро за MWh (- 10.9 %), а на италианската GME – до 
143.96 евро за MWh (- 13.2 %). 
Движението в посока надолу варираше между 2.8 % (138.57 евро за MWh в Португалия и Испания) на Иберийския пазар и 
6.1 % във Великобритания (148.93 евро за MWh), както и 17.3 % в  Ирландия и Северна Ирландия (180.82 евро за MWh). 
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Още с ден за доставка 5 март европейските електроенергийни борси преминаха към разнопосочност и в очакване на 
новата седмица. Така спадът се запази на осем от борсите, докато на останалите бе наблюдавано покачване. 
Продължилото понижение, макар и слабо от едва 0.7 % свали нивото на българската БНЕБ (IBEX) и румънската OPCOM до 
119.30 евро за MWh.  С 3.1 % се понижи и стойността на гръцката HENEX – до 135.45 евро за MWh. 
Завърналият се ръст от (+) от 2.7 % върна нивото във Франция до 146.08 евро за MWh, а при скок с 13.3 % цената в Германия 
се установи до 121.79 евро за MWh. 
Ръстът, превърнал се за нещо обичайно през последните седмици се завърна и на Иберийския пазар (+ 3.9 %) като цената 
в посочения сегмент се върна на ниво, наблюдавано и по-рано - 143.92 евро за MWh. 
Затова пък електроенергийните борси извън континента запазиха тенденцията за движение в посока надолу  постигнатата 
цена във Великобритания (- 1.9 %) бе 146.13 евро за MWh, а в Ирландия и Северна Ирландия ( - 9.9%) -  162.88 евро за 
MWh. 
Очаквано, европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартират новата седмица с ръст, а цените 
остават в диапазона от 141 до 160 евро за MWh. Съответно най-ниска е постигнатата стойност на борсата в Сърбия (SEEPEX 
, + 16.8% ) – 140.94 евро за MWh, а най-висока във Франция – 160.06 евро за MWh (+9.6 %) що се отнася за континенталната 
чат. Разбира се, на електроенергийните борси извън континента и в частност Ирландия и Северна Ирландия увеличението 
с 2.7 % води до още по-високата постигната стойност от 167.32 евро за MWh. 
Доста под това ниво остава постигнатата цена в посочения сегмент на българската БНЕБ (IBEX) и румънската OPCOM – 
142.38 евро за MWh (+ 19.3 %). 
Средна месечна и средна годишна цена към 26 февруари 2023 г. 
Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ продължават и 
през деветата седмица на 2023 г. За някои от пазарите върви в посока към понижение,  за други – в посока нагоре. 
На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност е 140.32 евро за MWh (141.94 и 142.14 евро за MWh към 
26 февруари). 
За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 148.42 евро за MWh 
(156.09 евро за MWh седмица преди това) в Гърция и 155.61евро за MWh (161.01 евро за MWh седмица по-рано) в Италия, 
както и 154.88 (148.32 евро за MWh по-рано) във Франция. 
По-различна, но този път далеч от предишните стойности остава постигнатата цена в Португалия и Испания – 143.47 евро 
за MWh ( 134.29 и 133.5 евро за MWh съответно към 26 февруари). 
В Германия, средната месечна стойност e 134 евро за MWh (127.58 евро за MWh към 26 февруари), а в Австрия – 142.55 
евро за MWh (144.31 евро за MWh евро за MWh седмица преди това). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 142.65 евро 
за MWh (145.99 евро за MWh предходната седмица), а за Полша – 136.71 евро за MWh (136.25 евро за MWh към 26.02 т.г.). 
За страните отвъд континента като Великобритания средната месечна цена е 152.46 евро за MWh, а за Ирландия и Северна 
Ирландия – 189.48 евро за MWh. 
Средната годишна цена към публикуването на данните за IBEX и OPCOM е 139.21 и 139.29 евро за MWh съответно (138.87 
и 138.96 евро за MWh съответно към 26.02.2023 г.) 
Стойността на гръцката HENEX се понижава спрямо предходната седмица до 172.48 евро за MWh (175.17 евро за MWh 
преди седмица), а на италианската GME – до 166.97 евро за MWh ( по-рано 168.21 евро за MWh). 
Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност е от порядъка на 147.07 евро за MWh (147.33 евро за MWh преди), 
докато на електроенергийната борса във Франция расте до 141.38 евро за MWh  (139.65 евро за MWh към 26 февруари), а 
в Германия – 123. 84 евро за MWh (122.37 евро за MWh по-рано). 
Постигнатата средна годишна стойност на борсите в Португалия и Испания към 5 март е 104.14 и 103.91 евро за MWh ( 
99.58 евро за MWh и 99.32 евро за MWh съответно към 26.02 т.г.). 
Във Великобритания е 151.58 евро за MWh (преди седмица 151.16 евро за MWh), а на ирландските електроенергийни 
борси – 163.41 евро за MWh (159.8 евро за MWh преди). 
Петрол, газ, СО2 
Февруари може да се отбележи като интересен месец със спад в производството на вятърна енергия и повишаване на 
цените на CO2, които се оказват причина за ръста на ценовите нива. На този фон обаче  понижението на цените на газа, а 
и на търсенето на повечето пазари, данните за производството на слънчева енергия, доведоха до спад на цените на 
годишна база. По-ниски през февруари останаха и цените на фючърсите на Brent, стойността на  TTF като цяло спаднаха,  но 
стойността на фючърсите на CO2 достигнаха рекордни стойности от над 100 евро за тон. 
Цената на петрола сорт Brent през миналата седмица останаха достатъчно високи, въпреки че в последния ден от 
търговията появилата се новина, че ОАЕ води преговори за излизане от ОПЕК свалиха за кратко стойността до 83.13 долара 
за барел. 
Априлските фючърси за сорт Brent приключиха седмицата на ниво от 83.45 долара за барел. Фючърсите за месец май, 
които на първи март завършиха търговията при цена от 84.31 долара за барел в края на седмицата вече стигнаха цената от 
86 долара за барел. 
Иначе средната цена за Brent февруари е 83,54 долара за барел и е с 0,6 % по-ниска от предходния януари – 84,04 долара 
за барел. Тя също бе с 11 % по-ниска от договорите за предния месец, когато достигаше 94,10 долара за барел. 
Този спад все още не означава нищо, ако се съди по прогнозите за връщането на Китай на международния пазар. 
Анализаторите очакват, че търсенето ще расте по предварителни данни може да достигне до 16 млн. барела на ден и то 
не само заради Китай, а и заради другите страни от Азиатско-Тихоокеанския регион. Както е известно прогнозата на МАЕ 
е, че търсенето през тази година като цяло ще достигне рекордните 101,9 млн. барела на ден и това ще бъде причина за 
появата на недостиг на пазара. Оживлението на пазара вече започва, посочват анализаторите. Както и преди очакванията 
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са цените през второто полугодие на годината да започнат да достигат до нива от над 90 долара за барел. С една дума – 
промяна в прогнозите няма. Няма и поради факта за липсата на достатъчно инвестиции в сектора и недостатъчния добив 
на шистов петрол в САЩ. 
Все пак анализаторите са внимателни по отношение на търсенето като не забравят да припомнят, че опасенията за рецесия 
остават, но припомнят, че това може само да се отрази в по-бавното увеличение на цените. 
Затова пък борсовата цена на природния газ през миналата седмица, която обхваща последните два дни на февруари и 
първите три от месец март, демонстрира пореден спад като от 47.41 евро за MWh в началото на седмицата  завършиха на 
ниво от 45.20 евро за MWh. 
Що се отнася до предходния месец, то средната стойност на фючърсите за газа по индекса  TTF на борсата ICE за вече 
отминали февруари  е 52,65 евро за MWh. В сравнение търгуваните през  януари фючърси, от 63,92 евро за MWh, средната 
стойност през февруари е спаднала с 18%. В сравнение с фючърсите за февруари,  месец, но търгувани през февруари 2022 
г., когато средната цена беше 81,91 евро за MWh, понижението е от порядъка на 36%. 
За това време на годината газохранилищата на Европа остават доста високи – 59.72 % или 670.4735 TWh при темп на 
теглене от 0.44 п.п. Това, заедно със същественото предлагане на втечнен природен газ по море, допринася за 
намаляването на фючърсните цени на газа по индекса TTF. Не трябва да се забравя, че и температурите в европейските 
страни през февруари бяха по-високи от същия месец, но година по-рано. 
За разлика от газа цените на емисиите останаха високи. Фючърсите по индекса ICE EUA по референтния договор от 
декември 2023 г. достигнаха средна цена през февруари от 95,01 евро за тон или. Това е  с 14% по-висока цена от средната 
цена за предходния януари, изчислена на ниво от 83,03 евро за тон. В сравнение със средната стойност за месец февруари 
2022 г. за референтния договор от декември същата година от 91,18 евро за то, средната стойност за февруари 2023 г. е с 
4,2% по-висока, сочат изчисленията. 
Не трябва да се забравя, че на 21 февруари бе постигната най-високата цена за СО2 от 100.34 евро за тон,  през 
предпоследната седмица този рекорд бе повторен, макари малко по-нисък – 100.23 евро за тон. 
През първите три дни на месец март цената на СО2 по индекса ICE EUA се движиха в посока към понижение и спаднаха 
93.72 евро за тон до 92.27 евро за тон. 
Тенденции  
Напоследък се наблюдават опити войната в Украйна да бъде изолирана от говоренето за енергийните последствия. 
Наслагването на твърдения, че Европа се е справила, изолирайки руските горива трябва да се видят и от гледната точка на 
констатацията на международните финансови институции, според които досега войната между Русия и Украйна само за 
една година вече струва над 2.8 трилиона долара. Това съвсем не означава, че Европа е прескочила енергийната криза и е 
готова по начин, по който политиците се опитват да представят общата картина. 
Реалността е доста по-различна. През 2020 г. делът на въглищата в Европа е спаднал с 13 %. Преди войната в Украйна 
европейските страни обявиха гръмките планове за закриване на 300 въглищни централи. Данните за 2022 г. обаче сочат, 
че делът на въглищата е нараснал до 16 %, а пуснатите общо централи на въглища са 26. Само в Германия, заявила се като 
най-зеления привърженик и реално с най-голям напредък по фотоволтаични мощности през миналата година, пуснатите 
в експлоатация въглищни централи са 14 плюс 3 в готовност. Само по една са върнали в строя Франция, Испания и 
Финландия, но Великобритания освен, че удължава срока на действие на работещи въглищни мощности за пръв път от 30 
години одобрява проекти за изграждане. Австрия също одобри готовност за пускане на ТЕЦ на въглища, а Гърция отмени 
и продължи срокът на работа на 7 въглищни ТЕЦ-а. Разликата в цената на емисиите отпреди две години обаче е различна. 
Международната агенция за енергетика МАЕ е доста мека в оценката си за ръст на емисиите за последната година в 
областта на енергетиката с 0.2 процента. Данните за въглеродния интензитет, следени внимателно не са така 
оптимистични на фона на скока на СО2 до нивото от близо 100 евро за тон. 
Срещу всичко това Европейският съюз изправи облекченията за нови ВЕИ мощности. В частност даде ход на уведомителния 
режим на изграждане на фотоволтаици. Да речем, че бумащината е победена, макар и временно поне за тези, които могат 
да си позволят инвестициите в слънце. При вятърните централи съвсем не е толкова лесно и просто. Така че реалността е 
друга. Европейските експерти, вземайки за пример Германия като страна, пример за напредъка по отношение на ВЕИ са 
изчислили, че за да постигне целите си за зеления преход до 2020 г. ще трябва да строи на ден 43 слънчеви футболни 
игрища и 1600 термопомпи, както 27 наземни и четири офшорни вятърни парка на седмица. В тези изчисления не се говори 
за мрежа за пренос. Грубо приведени подобни данни към различните европейски страни може да дадат представа за 
мечтите на авторите на зеления преход. Въпросът е дали има смисъл да се обясняват абсурди. Равносметката може и да 
не се харесва, но данните говорят, че европейските страни май отново са там, където бяха и преди две години, но вече с 
изтънели национални бюджети. 
 
√ Акциите в Западна Европа затвориха разнопосочно след новините от Китай и статистиката за еврозоната 
С най-голям дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-голямо понижение завърши британският FTSE 100 
Търговията с акции в Западна Европа стартираха новата седмица с повишения, след новината от Китай, че правителството 
в Пекин е определило целевия индикатор за растеж на китайската икономика. Пазарните участници очакваха и 
статистически данни от еврозоната и когато те бяха публикувани, инвеститорите бяха разочаровани, и започна промяната 
на тренда. В крайна сметка пазарите на акции затвориха без ясно изразена посока, а общият европейски индекс Stoxx 600 
Europe затвори с минимален спад. 
Китайското правителство е определило целеви темп на растеж на икономиката на страната тази година от около 5%. Много 
икономисти, обаче, очакваха целта да бъде по-амбициозна. Това даде основание на анализаторите на швейцарската банка 
UBS да повиши прогнозата си за растеж на китайската икономика за 2023 г. до 5.4% от очакваните по-рано 4.9%. Прогнозата 
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за растеж за 2024 г. е повишена до 5.2% от 4.8%. В същото време анкетираните от „Блумбърг“ икономисти очакват 
нарастване с 5.3% на БВП през настоящата година и забавяне на ръста до 5% през 2024 година. 
По-късно в понеделник статистическата служба на ЕС публикува статистически данни еврозоната през януари, които 
разочароваха анализаторите. Обемът на търговията на дребно за ЕС и еврозоната нараства с 0.3% спрямо предходния 
месец декември и спада на годишна база съответно с 2.2% и с 2.3 на сто, сочат данните на „Евростат“. Анкетирани от Trading 
Economics анализатори прогнозираха, че продажбите са се увеличили с 1% спрямо декември и са намалели с 1.8% на 
годишна база. 
Инвеститорите обърнаха специално внимание на интервюто на президента на ЕЦБ Кристин Лагард за испанския вестник El 
Correo, в което тя казва, че банковият регулатор ще продължи да повишава лихвите, за да забави растежа на 
потребителските цени. На срещата на 16 март отново ще бъдат повишени основните лихви с половин процент. 
И Филип Лейн, главният икономист в ЕЦБ, смята, че повишаването на лихвите в еврозоната вероятно ще продължи и след 
март. „Постъпващата информация за основната инфлация предполага, че по-нататъшните повишения на лихвените 
проценти след срещата през март биха били подходящи и конкретният размер на повишенията трябва да отразява 
бъдещите макроикономически прогнози, както и текущите данни за инфлацията и функционирането на механизма на 
паричната политика“, каза Лейн, цитиран от MarketWatch. 
Според него, ключовите данни ще бъдат отчетите за инфлацията през март и април в еврозоната, данните за БВП през 
първото тримесечие, поредица от анкети за пазарните настроения, както и нови данни за ръста на заетостта и заплатите. 
Икономисти и пазарни участници са почти сигурни, че на следващото заседание на ЕЦБ на 16 март основните лихви ще 
бъдат повишени с 50 базисни пункта. ЕЦБ повиши лихвите с 3 процента през последната година. Пазарът очаква основната 
лихва по депозитите да достигне 4% тази година, в сравнение с 2.5% в момента. Индикаторът достига рекордна стойност 
от 3.75% през 2001 година. 
Също така участниците на пазара очакват речта на шефа на Федералния резерв на САЩ Джеръм Пауъл през Конгреса във 
вторник. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.12%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+0.43%), италианския FTSE MIB (+0.41%), 
испанския IBEX 35 (+0.37%) и германския DAX (+0.22%). Британският FTSE 100 спадна с 0.23 на сто. Сесията завърши без 
единна посока за основните измерители. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-голямо понижение 
завърши британският FTSE 100. 
Секторният индекс на акциите на компаниите от минно-добивната индустрия поведе по спад, като се понижи с 2.6%, като 
най-зле представилите се яха книжата на британската Anglo American (-3.66%) и англо-австралийската Rio Tinto (-1.69%). На 
другия край беше секторният индекс на акциите за пътувания и развлечения, който се повиши с 1.8 на сто. 
Акциите на Telecom Italia се покачиха с 3.14% след новината, че италианската банка Cassa Depositi e Prestiti също наддава 
за стационарните активи на компанията в конкуренция с американския инвестиционен фонд KKR. 
Цената на книжата на германския отбранителен концерн Rheinmetall AG се повиши с 3.46%, след съобщението, че акциите 
на Rheinmetall ще бъдат включени в изчисляването на индекса на 40-те най-големи компании на Франкфуртската фондова 
борса от 20 март вместо акциите на производителя на медицинско оборудване Fresenius Medical Care AG. 
В резултат котировките Fresenius в началото спаднаха с 0.2%, но по-късно трендът се обърна и затвориха търговията с 
повишение от 2.29%. 
Водещият по ръст в Stoxx Europe 600 бяха акциите на френската IT фирма Atos, които поскъпнаха със 7.55%. 
На дъното общият индикатор на „сините чипове“ слязоха книжата на швейцарската група компании Belimo Holding за 
системи за отопление, вентилация и климатизация, които поевтиняха с 8.92%. 
На двата най-активни пазара – фондовите борси в Лондон и Мадрид най-добре се представиха акциите на британската 
компанията за спортни залагания и хазарт Flutter Entertainment (+3.41%) и на испанската верига хотели Melia 
Hotels (+3.10%). На същите борси най-голям спад регистрираха съответно минно-добивната Glencore (-3.83%) и за 
инфраструктура за възобновяема енергия Acciona SA (-1.02%). 
 
√ Кристин Лагард: ЕЦБ ще продължи да повишава лихвите, за да намали инфлацията 
Много, много вероятно е ЕЦБ да повиши лихвите с 50 базисни пункта на следващото си заседание на 16 март, обяви 
президентът на банката на еврозоната 
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Базовата инфлация в еврозоната ще остане висока в обозримо бъдеще и Европейската централна банка (ЕЦБ) ще 
продължи да повишава лихвите, за да забави растежа на потребителските цени, каза президентът на ЕЦБ Кристин Лагард 
в интервю за испанския El Correo. 
„Постигаме напредък, но имаме още много работа, докато икономиката на стане устойчива, въпреки че заетостта е добра, 
а безработицата е на най-ниското си ниво в историята. 
Както беше съобщено, инфлацията в еврозоната през февруари се забави до 8.5% от януарските 8.6%, докато през 
октомври миналата година достигна рекордните 10.6%. Междувременно индексът CPI Core, който не включва цените на 
храните и енергията, достигна исторически връх и се повиши с 5.6%. 
„Твърде рано е да се обяви победа над инфлацията в еврозоната“, каза Лагард и добави, че централната банка е „много, 
много вероятно“ да повиши лихвите с 50 базисни пункта на следващото си заседание на 16 март. 
ЕЦБ повиши трите си лихви с 3 процентни пункта през последната година. Пазарът очаква основната лихва по депозитите 
да достигне 4% тази година, в сравнение с 2.5% в момента. Измерителят достигна рекордна стойност през 2001 г. – 3.75%. 
 
√ Доларът е нестабилен в началото на седмицата, спада спрямо еврото, йената и стоковите валути, поскъпва към паунда 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на щатския долар спрямо шест основни валути (евро, швейцарски 
франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижи с 0.57%  
Щатският долар е нестабилен в началото на новата седмица, обезценява се слабо спрямо еврото и йената, отстъпва и на 
стоковите валути, умерено се повишава спрямо британския паунд. 
Участниците на валутния пазар оценяват изявленията на представители на борда на Федералния резерв на САЩ (Фед), 
опитвайки се да предвидят по-нататъшната траектория на лихвените проценти. 
Президентът на Фед на Сан Франциско, Мери Дейли, каза през уикенда, че основният лихвен процент на Фед може да 
остане на високо ниво за дълго време поради постоянната инфлация. „За да оставим след себе си период на висока 
инфлация, вероятно ще се нуждаем от ново затягане на паричната политика, което ще се запази за по-дълго време“, каза 
тя пред преподаватели и студенти на Принстънския университет. Следващото заседание на Фед ще се състои на 21-22 март. 
Послание имаше и от Европейската централна банка (ЕЦБ). В интервю за испански вестник управителят на регулатора 
Кристин Лагард каза, че ЕЦБ ще продължи да повишава лихвите, за да намали инфлацията. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на щатския долар спрямо шест основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижи с 0.57%, а по-широкият WSJ Dollar Index, в 
който са включени 16 валути, спадна с 0.11%. 
Еврото поскъпна спрямо долара с 0.11% до 1.0647 долара спрямо 1.0635 долара при затварянето на сесията миналия петък. 
Общата европейска валута се движи около 1.06 долара от началото на март, след като се обезцени с 3.8% спрямо щатския 
долар през февруари, най-големият му едномесечен спад след срива с 4.6%, наблюдаван през миналия април. Еврото 
също така се възстанови от почти двумесечното дъно от 1.053 долара, достигнато на 27 февруари, подпомогнато от по-
високите от очакваното данни за инфлацията в еврозоната през февруари и ястребовите коментари на членове на борда 
на ЕЦБ. Данните показаха, че инфлацията в еврозоната се е забавила до 8.5% през февруари, докато пазарните участници 
прогнозираха 8.2%. 
Доларът спадна спрямо йената пада с 0.03% и се търгува за 135.81 йени. 
Британският паунд се обезцени с 0.08% и се търгува за 1.2026 долара спрямо 1.2036 в края на последната сесия в петък. 
Щатският долар се повиши спрямо китайския юан с 0.43% до 6.9257 юана за долар, след като китайското правителство 
обяви, че е определило целеви темп на растеж за икономиката на страната тази година от около 5%. Много икономисти, 
обаче, очакваха целта да бъде по-амбициозна. На свой ред анализаторите на швейцарската банка UBS повишиха 
прогнозата си за растеж на китайската икономика за 2023 г. до 5.4% от очакваните по-рано 4.9%. Прогнозата за растеж за 
2024 г. е повишена до 5.2% от 4.8%. 
Доларът се обезценява спрямо двете азиатски стокови валути – австралийския и новозеландския долари, които са 
зависими и от китайската икономика, съответно с 0.28% до 0.6749 щатски долара за един „австралиец“ и с 0.21% до 0.6209 
американски долара за едно „киви“. 
Американският долар спадна и спрямо другите две стокови валути, които са силно зависими от цените на петрола – 
канадския долар и норвежката крона, които нараснаха с 0.03% до 1.3588 канадски долара за един американски и с 0.17% 
до 10.3971 крони за един щатски долар. На стоковата борса в Лондон американският лек суров петрол (WTI) с доставка до 
21 март се понижи с 0.38% до 79.38 долара за барел, а европейският Brent с доставка до 31 март спадна с 0.43% до 85.46 
долара за барел. 
 
√ Саудитска Арабия ще повиши през април цените на петрола за клиентите си в Европа и Азия 
Саудитска Арабия през април ще повиши цените на петрола с доставка за Европа и Азия, според съобщение на компанията 
Saudi Aramco. Най-съществено ще се повиши „тежкият“ сорт Arab Heavy – с 1,3 долара за барел за европейските клиенти и 
с 2,5 долара за азиатските. 
За купувачите от Азия цените на другите сортове петрол ще се увеличат с 0,45 – 0,9 долара за барел. Изключение ще има 
само за сорт Arab Super Light, стойността на който ще бъде намалена с 1 долар за барел. 
Цените на петрола с доставка за САЩ за следващия месец не се променят. 
 
√ Водородните автомобили скоро ще могат да се конкурират с електромобилите на батерии 
С нарастването на глобалния пазар на водород и инвестициите в зелен водород, потенциалът за електрически 
превозни средства с водородни горивни клетки се увеличава 
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Докато много автомобилни производители са се фокусирали върху разработването на електрически превозни средства с 
батерии (BEV), друга екологична алтернатива на традиционните автомобили набира скорост – електромобил с водородни 
горивни клетки (FCEV). Зеленият водород беше приветстван като чистото гориво на бъдещето през последните години, 
нещо, което много автомобилни производители обмисляха, докато разработваха автомобили с горивни клетки, припомня 
Oilprice. 
Въпреки че се говори много за възхода на FCEV, повечето компании все още са в ранен етап на развитие. Но сега някои 
компании са готови да представят своите демонстрационни модели FCEV на обществеността, за да видят как се справят в 
сравнение с електромобилите на пазара. 
Електрическите превозни средства с горивни клетки работят почти по същия начин като традиционните електромобили, 
работещи с електрически двигател вместо двигател с вътрешно горене (ICE). Въпреки това BEV разчитат на батерия, която 
трябва да бъде включена, за да се презареди, използвайки електричество от мрежата. 
Междувременно водородните автомобили могат да произвеждат електричество на борда, без необходимост от 
зареждане. Това е изключително привлекателно за производителите на автомобили, които искат да увеличат обхвата, 
който техните машини могат да изминат, без необходимост от зареждане. А това улеснява потребителите да преминат от 
автомобили с вътрешно горене към екологични алтернативи. Едно от основните предимства на водорода е, че той отделя 
в атмосферата само вода и топлина, а не парникови газове. 
С правителствата и енергийните фирми по целия свят, които насочват средства в проекти за екологичен водород, 
производителите на автомобили все повече виждат потенциала колите да работят с това чисто гориво. За да направят 
щадящи климата водородни автомобили, производителите на автомобили трябва да гарантират, че водородът, който 
доставят, е зелен, а не сив – получен от природен газ. 
Понастоящем цената на зеления водород е много по-висока от алтернативите, отделящи въглерод. Но тъй като 
компаниите инвестират повече в научноизследователска и развойна дейност, цената на зеления водород се очаква да 
падне, почти по същия начин, както се наблюдава при разходите за вятърна и слънчева енергия с разширяването на целия 
сектор. 
Въпреки значителния потенциал на електромобилите, работещи със зелен водород, концепцията за горивна клетка все 
още е относително непозната на потребителския пазар. Докато повечето хора вече са чували за електромобили, особено 
след бума на Tesla, автомобилните производители са споделили с потребителите малко информация за развитието на 
флота си от водородни коли. 
Това вероятно се дължи на множеството препятствия, които все още трябва да бъдат преодолени, преди водородните 
автомобили да излязат масово на пазара. Например, размерът и теглото на горивна клетка, която може да генерира 
достатъчно електричество, за да задвижва кола или по-голямо превозно средство, продължават да бъдат проблем. 
Но някои автомобилни производители сега представят своите иновации на обществеността, демонстрирайки, че очакват 
бъдещето на транспорта да бъде по-широко от електромобилите. През февруари Honda обяви, че ще произвежда нова 
система с водородни горивни клетки, която разработи съвместно с GM. 
Очаква се това да подпомогне растежа на нейния водороден бизнес с цел продажба на 2000 единици от новата система 
годишно до средата на десетилетието и над 60 000 единици годишно до 2030 г. Honda очаква нейната „система от 
следващо поколение“ да бъде по-издръжливи от предишните горивни клетки и около две трети по-евтини спрямо 
съществуващите опции. 
Междувременно BMW пусна демонстрационен парк от водородни автомобили, които използват горивни клетки от Toyota. 
Миналия месец германският автомобилен производител представи своето BMW iX5 Hydrogen с максимална скорост над 
112 мили в час (180 км/ч), което в момента се сглобява в Мюнхен. Изпълнителният директор на компанията вярва, че това 
е „липсващото парче в мозайката, когато става дума за мобилност без емисии“. 
Водородът се съхранява в два резервоара, които могат да се зареждат за три до четири минути, точно както при 
изпомпване на бензин. Това осигурява на iX5 много по-голям обхват от повечето електромобили - около 313 мили (малко 
над 500 км). BMW планира да пусне малък първоначален автопарк през 2023 г. – по-малко от 100 превозни средства, които 
основно ще бъдат „използвани в международен план за демонстрационни и пробни цели за различни целеви групи“. 
В допълнение към Honda и BMW, Toyota и Hyundai са двама други големи автомобилни производители, които искат да 
развият своите възможности за водородните коли, за да се конкурират с производителите на автомобили, които се 
фокусират единствено върху електромобилите с батерии. Въпреки че технологията може да изостава от тази на 
електрическите батерии, потенциалът ѝ е значителен. 
Toyota инвестира в своята технология за горивни клетки повече от 30 години и представи първия си FCEV на пазара през 
2014 г., седанът Mirai. Новата версия на Mirai, пусната на пазара през 2021 г., осигурява разширен пробег от около 650 км 
и използва зелен водород, което означава, че няма замърсяващи емисии. 
И Hyundai очерта своята „Визия FCEV 2030“ през 2018 г., насочена към ускоряване на развитието на водородно общество. 
Hyundai се надява да произвежда 700 000 системи с горивни клетки годишно до 2030 г., включително 500 000 броя 
водородни коли, създавайки 51 000 работни места в индустрията. 
Въпреки че развитието на превозни средства с водородни горивни клетки изостава от електромобилите с батерии, по-
големите инвестиции в индустрията подкрепиха иновациите, необходими за пускането на коли с горивни клетки на пазара. 
С все повече и повече производители на автомобили, които разширяват визията си отвъд батерийните електромобили и 
инвестират във водород, можем да очакваме да видим няколко водородни електромобили през следващото десетилетие, 
предлагащи привлекателна алтернатива на батерийните електроколи. 
Друго важно предизвикателство за сектора остава и развитието на водородна инфраструктура, за да може тези коли да се 
зареждат лесно и удобно по пътища и бензиностанции. 
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Мениджър 
 
√ Стоянов: Правителството обмисля режим, при който търговците да уведомяват КЗП за надценките си 
Служебното правителство обмисля да въведе режим, при който търговците ще трябва да уведомяват Комисията за защита 
на потребителите, ако искат да поставят надценка от 20-25% върху доставната цена на хранителните продукти. Така КЗП 
ще може да прецени дали и кого да провери, за да установи какъв е аргументът за надценката. Това заяви в ефира на Нова 
телевизия икономическият министър Никола Стоянов.  
В момента масово търговските вериги слагат надценка от 80-90 % на хранителните стоки, стана ясно от думите му. Затова 
през следващата седмица министърът на икономиката ще покани на среща представители на Комисията за защита на 
конкуренцията, за да разбере от тях дали са правили проверка за картел, организиран от търговските вериги.  
Той обаче беше категоричен, че правителството не е във война с веригите и не ги сочи с пръст. 
Освен войната и енергийната криза, повишаването на доходите също е спомогнало за високите нива на инфлацията у нас 
през изминалата година, каза още Стоянов. "Моментът е много тънък. Разбира се, че доходите в такава трябва да се вдигат. 
Въпросът е с колко, колко бързо, как е спрямо останалите мерки, които са за компенсиране на високите цени. Това доведе 
до по-високата инфлация в България спрямо Европейския съюз", допълни той. 
Министърът на икономиката допълни, че целта на служебното правителство е цените да бъдат намалени с 20-30%.  
До края на седмицата се очаква да тръгне сайтът, на който ще може да се намери сравнение на цените на хранителни стоки 
в търговските вериги в страните от Европейския съюз и в България.  
 
√ Петролът сорт Брент върви към най-продължителната си възходяща серия от май 2022 г. 
Несигурността около нивото на руските доставки на нефт, както и нивото на наличните запаси от суровината на фона на 
нарастващо търсене от Китай доведоха до нов ръст в цените на петрола, предава Ройтерс. 
Фючърсите на сорта Брент от Северно море отбелязаха ръст от 24 цента или 0,28 на сто до 86,42 долара за барел в ранната 
азиатска търговия, след като контрактът се добави 0,4 на сто вчера. 
Американският лек суров петрол суров поскъпна с 23 цента или 0,29 на сто до 80,69 долара за барел след ръст от 1 на сто 
в предишната сесия. 
Цените на сорта Брент са на път да се покачат за шеста поредна сесия, което би бил най-дългият период на повишение от 
май 2022 г., подкрепен от надеждите за възстановяване на търсенето в Китай. 
Късно снощи главният изпълнителен директор на Chevron Corp Майк Вирт каза, че корабите, превозващи руски суров 
петрол и продукти, сега трябва да пътуват на по-дълги разстояния, за да достигнат до несанкционирани пазари, на фона 
на ограничените петролни запаси и променливите доставки, което прави глобалния пазар уязвим на всяко неочаквано 
прекъсване на предлагането.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Колко ще струват яйцата по Великден и как се стигна до рекордните им цени в магазините? Позицията на 
производители и потребители; 

- Измества ли украинското зърно родното производство и ще има ли протест на браншовите организации? И още - 
ще поевтинее ли хлябът за крайните потребители; 

- Инфлация, цени и дефицит. Адекватни ли са мерките на държавата - гост: финансистът Любомир Дацов; 
- Съвети за здравето на ставите от водещ специалист по ортопедия. Гост: Проф. Васил Яблански; 

НТВ, „Здравей, България" 
- Как служебният кабинет ще се бори с високите цени и спекулата. Гост: Министърът на икономиката Никола 

Стоянов; 
- Мъж намушка медицинска сестра в столична поликлиника. Какво е състоянието й; 
- Победителката в последния епизод на „Като две капки вода" - Керана за превъплъщенията и емоциите на 

сцената. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Заради К-рор манияата внезапно влечение към корейски знания; 
в. Труд  - Замразени доходите на две трети от българите; 
в. Телеграф - Трима свидетели твърдят: Вергов не е ритал Диана; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – В Румъния уязвими от трус сгради са с червени точки, тук още спорят имат ли паспорти; 
в. 24 часа - Бургаски младежи, учещи за авиотехници, ще карат стаж във военния университет в Долна Митрополия; 
в. Труд - Пак бъркотия с данни от вота забърка ЦИК; 
в. Труд - Убиецът от "Соло" заловен в Узбекистан; 
в. Телеграф - Изборни експерти: До 2,9 милиона гласуват на 2 април; 
в. Телеграф - Студентите ядат по-евтино от учениците; 

https://nova.bg/news/view/2023/03/07/403720/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2022-%D0%B3-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://nova.bg/news/view/2023/03/07/403720/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2022-%D0%B3-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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Водещи интервюта 
в. 24 часа - Мира Радева, социолог: Говорещите за "джендър идеология" мечтаят за сексизъм като в едно тв шоу; 
в. Труд - Доц. Стойчо Стойчев, политолог, пред "Труд" news: Единственото възможно правителство е около ГЕРБ; 
в. Телеграф - Зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева: В секциите да броят бюлетините без да бързат; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Евро-КАТ ще направи "чудеса", включително за глобите; 
в. Труд - Един тича на пистата, вторият загрява; 
в. Телеграф – И постната пица стана златна. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 08:00 часа ще се състои брифинг на представител на Пътна полиция в локалното платно на бул. "Ал. Малинов" 
до Академията на МВР. 

- От 9:00 часа, пред служебния вход на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", лекарите ще дадат информация за 
актуалното състояние на медицинската сестра, която беше приета по спешност в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
с пет прободни рани. 

- От 11:00 часа помощник-генералният директор на ЮНЕСКО Ернесто Отоне и началникът на отдел "Европа" в 
Центъра за световно наследство Берта Де Санкристобал пристигат на официално тридневно посещение в 
България. 

- От 15:00 часа, на езерото "Ариана", Коалиция "Заедно" открива предизборната си кампания. 
- От 12:00 часа, пл. "Македония" 1, конгресен център "Глобус", зала "Америка-Африка", ет. 2, КНСБ започва 

традиционните срещи с представители на основните политически партии, които участват в предстоящите избори 
за Народно събрание. 

- От 16:00 ч. в Софийската синагога ще бъде връчването на благодарствени писма на институциите, които 
спомогнаха по улиците на град София да не се провежда шествието на омразата, т.нар. Луков марш. 

*** 
Бургас. 

- От 10.30 часа в Културен дом НХК ще започне концерт на Пенсионерски състави "За жените на Бургас". Входът е 
свободен. 

- От 13.00 ч. в хотел "България" Областната организация на БЧК-Бургас ще проведе своето годишно отчетно общо 
събрание. 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще започне "Завръщане в Итака" - дует "Морски струни". Представят Живка 
Митева и Иван Ненков. Входът е свободен. 

*** 
Варна. 

- От 18:00 на ул. "Л. Каравелов" 1 - изложба на Дора Драгнева в Градската художествена галерия - Варна. 
*** 
Велико Търново. 

- От 11:00 часа в регионален пресклуб на БТА - Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 2, участие в провеждането на 
начална пресконференция по Проект BG16RFOP001-1.009-0005-C04 / 19.07.2019 г. "Интегриран градски транспорт 
на град Велико Търново". 

*** 
Видин. 

- От 11:00 ч. в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на Проект на годишен 
план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин за 2023 г. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в залата на Община Кюстендил ще бъде представен проектът "Повишаване на туристическия 
потенциал в Кюстендил и Куманово чрез модерна визия на регионите". 

- От 19.00 чака в голямата зала на Общински драматичен театър ще се състои благотворителният концерт 
"Надежда за Ива". 

*** 
Стара Загора. 

- Между 8:30 и 11:30 часа в Офис НФК Берое ще се проведе акция по кръводаряване под надслов "Кръвна група 
"Берое". 

- От 17.30 часа в Къща музей "Гео Милев" ще бъде представена книгата "Имало едно време в България" 
(мемоари, втори том на Мерсия Макдермот). 

- От 19.00 часа в Културния център "Стара Загора "ДТ "Стоян Бъчваров" - Варна ще гостува с комедията 
"Любовникът от Занзибар" по "Любовник на жена си" от Ели Саги. 

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

