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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
3e-news.net 
 
√ Финансист: Ограничените инвестиции и демографските проблеми ще забавят ръста в икономическото развитие на 
България 
В България в момента се очертават два основни проблема, свързани с икономиката ни. Единият е ограничените 
инвестиции у нас и в Европа, съчетани с оскъдния потенциал за икономически растеж. Вторият фактор е демографският 
проблем, който също утежнява ситуацията с липсата на работна ръка. Това стана ясно от думите на финансистът Любомир 
Дацов по време на кръгла маса на тема „Актуални проблеми на енергийната сигурност в България“, организирана от 
интернет портала 3eNews и Славчо Нейков, експерт по енергийна политика. 
Според финансистът България има сходни проблеми с тези на другите европейски държави. През последните 15 години в 
България съотношение между инвестиции и БВП обикновено е между 18% и 22%.  Когато нивото на инвестиции е в тези 
граници, моделите показват, че рядко е възможно икономическия растеж да бъде над 3% на година. 
Той обясни, че е важно да има политически лидери, които да поемат риска от взетите решения за развитие и те да не се 
променят непрекъснато. Движението по инерция също няма да реши проблемите в икономиката и затова е нужна е 
политическа и съществена воля, категоричен бе Дацов. 
В изказването си Дацов обясни, че демографията вече определя все повече привлекателността на инвестициите. В същото 
време изкуственият интелект и новите технологии ще променят все повече структурата на икономиката. 
В същото време решенията в енергийната сфера се взимат с хоризонт от 25 г. и в този сектор просто е на практика 
невъзможно да се вземат и изпълнят мерки в по-кратки срокове. При по-малък хоризонт просто не се взимат решения за 
инвестиции. 
„Ако тренда не се обърне и България намалее като население с още 1 млн. човека до 2050 г. А по-лошите прогнози говорят 
тук да са останали да живеят около 5,5 – 5,6 млн. души. Това води също е водещо за решенията за инвестиране, различните 
технологии и предизвикателствата пред сектор енергетика“, смята Дацов. 
Предизвикателства пред енергетиката 
Според него предизвикателство занапред ще бъдат и електромобилите, като това е валидно за цяла Европа. Финансистът 
е категоричен, че инвестициите в сектора са важни 
Дацов също така смята, че в енергийния сектор стоят две предизвикателства за решаване в следващите две години. 
Първото е откъде ще се произвежда електроенергията и второто е как ще се използва водородът в бъдеще. На първото 
предизвикателство отговорът, според Дацов, е в термоядрения синтез като стратегически източник на енергия. 
Следващото е че водородът трябва да се използва и за гориво, а не само като батерия за съхранение на енергия. Възможна 
е добра синергия между водорода и соларните панели по покривите на хората, категоричен бе той. 
Дацов засегна и финансовата част на икономиката и макрорамката. В момента на касова основа у нас имаме 720 млн. лв. 
бюджетен дефицит до края на февруари.  В момента държавният бюджет стои пред избор – или ще има ограничение на 
компенсациите за бизнеса, или ще има намаляване на пенсии. 
„За тази година очакваме от Министерство на финансите да има 14 млрд. евро инвестиции в страната ни. Съмнявам се 
обаче, че това ще стане. Но ако искаме да бъдем приети в Еврозоната трябва отново да спазваме правилото и бюджетният 
дефицит да не надхвърля прага от 3%“, припомни Дацов. В тази ситуация имаме две възможности – или сериозно вдигане 
на данъците от страна на правителството, или орязване на програмите за инвестиции. 
Държавата обаче с нейните решения е на път да направи ръста на инфлацията от международен в местен проблем. 
Причината е, че заради компенсациите за високите цени и вдигането на пенсиите на практика се увеличиха и парите в 
оборот в икономиката ни. А това в крайна сметка доведе и до покачване на цените за всички потребители, обясни по време 
на кръглата маса и икономистът Красен Станчев. 
Бизнесът смята, че подкрепата реално води до намаляване на инфлационните процеси 
Новите пари в обращение са в полза на потребителите, а за бизнеса това са пари, с които се компенсират високите цени 
на електроенергията. Това обясни и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по 
време на кръглата маса. Той обясни, че именно благодарение на мярката таван на цените в момента предприятията плащат 
по 250 лв./мвтч за електроенергия, вместо по 430 лв./мвтч. А тази мярка реално понижава и ръста на инфлацията. 
Велев отново критично се обърна към правителството, че мерките в подкрепа на бизнеса трябва да бъдат по-добре 
обмислени, защото и в момента родните предприятия плащат значително повече за електроенергия, спрямо другите 
страни от ЕС. 
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Според експертът в момента около 150 лв/мвтч се движи себестойността на електроенергията на енергийния пазар, а 
домакинствата получават ток на цена от 82 лв./мвтч. С тази разлика в цените между енергийно бедните и енергийно богато 
могат да се подпомогнат уязвимите групи от населението, смята Велев. 
По отношение на визията за развитие на електроенергийния сектор у нас до 2050 г. от АИКБ продължават да настояват да 
участват заедно със синдикатите в работните групи по темата. Оттам са и категорично против мегапроекта за батериите в 
комплекса „Марица Изток“. Този проект ще се финансира по Плана за възстановяване. Според Велев средствата трябва да 
се разпределят като грантова схема към малки ВЕИ проекти и системи за съхранение, както и за ВЕИ системи за собствена 
консумация. 
Отделно трябва да се правят и инвестиции в системи за съхранение на енергия, ПАВЕЦ и най-важното – в развитие и 
дигитализация на мрежата. 
 
Вusiness.dir.bg 
 
√  Финансист: Ограничените инвестиции и демографските проблеми ще забавят ръста в икономическото развитие 
В България в момента се очертават два основни проблема, свързани с икономиката ни. Единият е ограничените 
инвестиции у нас и в Европа, съчетани с оскъдния потенциал за икономически растеж. Вторият фактор е демографският 
проблем, който също утежнява ситуацията с липсата на работна ръка. Това стана ясно от думите на финансистът Любомир 
Дацов по време на кръгла маса на тема "Актуални проблеми на енергийната сигурност в България", организирана от 
интернет портала 3eNews и Славчо Нейков, експерт по енергийна политика. 
Според финансистът България има сходни проблеми с тези на другите европейски държави. През последните 15 години в 
България съотношение между инвестиции и БВП обикновено е между 18% и 22%. Когато нивото на инвестиции е в тези 
граници, моделите показват, че рядко е възможно икономическия растеж да бъде над 3% на година. 
Той обясни, че е важно да има политически лидери, които да поемат риска от взетите решения за развитие и те да не се 
променят непрекъснато. Движението по инерция също няма да реши проблемите в икономиката и затова е нужна е 
политическа и съществена воля, категоричен бе Дацов. 
В изказването си Дацов обясни, че демографията вече определя все повече привлекателността на инвестициите. В същото 
време изкуственият интелект и новите технологии ще променят все повече структурата на икономиката. 
В същото време решенията в енергийната сфера се взимат с хоризонт от 25 г. и в този сектор просто е на практика 
невъзможно да се вземат и изпълнят мерки в по-кратки срокове. При по-малък хоризонт просто не се взимат решения за 
инвестиции. 
"Ако тренда не се обърне и България намалее като население с още 1 млн. човека до 2050 г. А по-лошите прогнози говорят 
тук да са останали да живеят около 5,5 - 5,6 млн. души. Това води също е водещо за решенията за инвестиране, различните 
технологии и предизвикателствата пред сектор енергетика", смята Дацов. 
Предизвикателства пред енергетиката 
Според него предизвикателство занапред ще бъдат и електромобилите, като това е валидно за цяла Европа. Финансистът 
е категоричен, че инвестициите в сектора са важни. 
Дацов също така смята, че в енергийния сектор стоят две предизвикателства за решаване в следващите две години. 
Първото е откъде ще се произвежда електроенергията и второто е как ще се използва водородът в бъдеще. На първото 
предизвикателство отговорът, според Дацов, е в термоядрения синтез като стратегически източник на енергия. 
Следващото е че водородът трябва да се използва и за гориво, а не само като батерия за съхранение на енергия. Възможна 
е добра синергия между водорода и соларните панели по покривите на хората, категоричен бе той. 
Дацов засегна и финансовата част на икономиката и макрорамката. В момента на касова основа у нас имаме 720 млн. лв. 
бюджетен дефицит до края на февруари. В момента държавният бюджет стои пред избор - или ще има ограничение на 
компенсациите за бизнеса, или ще има намаляване на пенсии. 
"За тази година очакваме от Министерство на финансите да има 14 млрд. евро инвестиции в страната ни. Съмнявам се 
обаче, че това ще стане. Но ако искаме да бъдем приети в Еврозоната трябва отново да спазваме правилото и бюджетният 
дефицит да не надхвърля прага от 3%", припомни Дацов. В тази ситуация имаме две възможности - или сериозно вдигане 
на данъците от страна на правителството, или орязване на програмите за инвестиции. 
Държавата обаче с нейните решения е на път да направи ръста на инфлацията от международен в местен проблем. 
Причината е, че заради компенсациите за високите цени и вдигането на пенсиите на практика се увеличиха и парите в 
оборот в икономиката ни. А това в крайна сметка доведе и до покачване на цените за всички потребители, обясни по време 
на кръглата маса и икономистът Красен Станчев. 
Бизнесът смята, че подкрепата реално води до намаляване на инфлационните процеси 
Новите пари в обращение са в полза на потребителите, а за бизнеса това са пари, с които се компенсират високите цени 
на електроенергията. Това обясни и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по 
време на кръглата маса. Той обясни, че именно благодарение на мярката таван на цените в момента предприятията плащат 
по 250 лв./мвтч за електроенергия, вместо по 430 лв./мвтч. А тази мярка реално понижава и ръста на инфлацията. 
Велев отново критично се обърна към правителството, че мерките в подкрепа на бизнеса трябва да бъдат по-добре 
обмислени, защото и в момента родните предприятия плащат значително повече за електроенергия, спрямо другите 
страни от ЕС. 
Според експертът в момента около 150 лв/мвтч се движи себестойността на електроенергията на енергийния пазар, а 
домакинствата получават ток на цена от 82 лв./мвтч. С тази разлика в цените между енергийно бедните и енергийно богато 
могат да се подпомогнат уязвимите групи от населението, смята Велев. 
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По отношение на визията за развитие на електроенергийния сектор у нас до 2050 г. от АИКБ продължават да настояват да 
участват заедно със синдикатите в работните групи по темата. Оттам са и категорично против мегапроекта за батериите в 
комплекса "Марица Изток". Този проект ще се финансира по Плана за възстановяване. Според Велев средствата трябва да 
се разпределят като грантова схема към малки ВЕИ проекти и системи за съхранение, както и за ВЕИ системи за собствена 
консумация. 
Отделно трябва да се правят и инвестиции в системи за съхранение на енергия, ПАВЕЦ и най-важното - в развитие и 
дигитализация на мрежата. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Кабинетът ще обсъди компенсации за земеделците днес 
На редовното си заседание служебното правителство трябва да одобри компенсации за земеделските стопани свързани с 
повишените цени на енергоносителите. 
Парите са предвидени във връзка с мерките, които държавата предприе за подкрепа на земеделието при усложнената 
обстановка свързаната с войната в Украйна и поскъпванетто на фуражи, торове и горива. 
Вчера в сутрешния блок на БНТ председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана 
Кукушева увери, че българският хляб се произвежда от българска пшеница, а украинската не се използва у нас, защото не 
отговаря на фитосанитарните условия. 
 
√ Явор Гечев: Има реакция на пазара - храните влизат в промоции 
Вече има реакция на пазара след предприетите от държавата мерки за цените на храните, заяви в "Денят започва" 
министърът на земеделието Явор Гечев. 
По думите му огромна част от цените при хранителните продукти са започнали да влизат в промоции до 25%. 
"Ние обаче не искаме тази история да е епизодична - искаме да е траен подход, който да не е за сметка на 
производителите. При тези цени ние смятаме, че има достатъчно пространство да се помогне и на самите 
производители, вдигайки изкупните цени, защото ако правиш промоция - намаляване на цените на доставчиците за 
сметка на производителите - това е особен вид натиск". 
Той увери, че държавата няма да води битки и войни с търговските вериги, което обаче не значи, че не разполага с 
инструменти, с които да си върши работата. 
Почти е завършена информационната платформа за цените на продуктите, готова е и първата наредба за контрола на 
хранителната верига от внос до щанд. Работи се и по още една наредба, която забранява т.нар. нелоялни търговски 
практики, чрез които търговците качват цените, уточни Явор Гечев. 
Министърът заяви, че държавата може да въведе различни видове мерки, включително електронни етикети за основни 
продукти в магазините. 
"Електронният етикет е малък компютър. В редица държави това е етикетът, който има фискална памет и е  
свързан с редица платформи, които проследяват цените онлайн. Можем да въведем подобни етикети за редица 
продукти, които проследяваме". 
Ще поканим веригите да съдействат на този процес, няма да водим войни, повтори Гечев и отново напомни, че държавата 
разполага с още много ресурс, който може да бъде използван. 
Благоразумието едва ли ще свали цените - коментира Гечев - трябва да се води разумна политика и ако обществото взима 
повече блага, правителството също ще е по-благосклонно спрямо търговците. 
Още отсега започваме да прилагаме нормативна рамка, няма да чакаме Народно събрание, заяви Гечев и коментира, че 
надценката на продуктите в магазините не трябва да надвишава 20%. 
"Надценката, която на щанда, съдържа в себе си N брой такси, включително реклами, позициониране на цена, 
табелка, етикет, допълнителни такси на оборот. Това ние смятаме, а и не само ние, това са добрите търговски 
практики, че трябва да е елемент от цената и да е включено в надценката". 
Той заяви, че на сайта на Министерството на земеделието от години има информация за събирането на цени. 
"Всички данни, които ползваме, са публични. За да ги направим по-приложими, правим допълнителна електронна 
платформа, която медиите и гражданите всеки ден ще могат всеки ден да виждат. Ние стъпваме на истински данни, 
това не са измислени данни, те се подават и в Евростат". 
И Явор Гечев увери, че българският хляб се прави само от българска пшеница, както и че хлебопроизводителите сами са 
готови да се подложат на проверки. Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Крум Зарков: Случаят "Соло" показва, че не е направено всичко възможно наказанията да са неизбежни 
Задържането на убиеца от "Соло" припомни, че съдебната реформа и въпросът за правосъдието не са нещо отвлечено и 
показва, че докато говорим за това колко големи и какви да са наказанията, не е направено всичко възможно те да са 
неизбежни. 
Това заяви в "Още от деня" служебният министър на правосъдието Крум Зарков. 

https://bntnews.bg/news/yavor-gechev-ima-reakciya-na-pazara-hranite-vlizat-v-promocii-1225876news.html
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"Този убиец е осъден с влязла в сила присъда най-тежката мярка - доживотен затвор и въпреки това е успял в 
продължение на 10 години да се укрива. Все пак правосъдието го достигна". 
Тук не става дума пропуск в закона, а за пропуск в изпълнението му, коментира Зарков. Оттогава такива случаи не се 
наблюдават често, но трябва да се направи много внимателно изследване защо се случват подобни неща, посочи още той. 
"Това е единият от случаите - друг случай да избягаш от закона е въобще да не ти бъде повдигнато обвинение или да 
не бъдеш осъден". 
Крум Зарков заяви, че няма право да обсъжда съдии и посочи, че контрол над действията на един съдия може да извършва 
само по-висш такъв. На въпрос работи ли съдебната система отговори, че в повечето случаи работи, но има два големи 
проблема: 
"Единият е кой изобщо стига до съд и има ли такива, които са защитени - не с имунитет, а фактически - това е 
въпросът за високите етажи на властта и политическата корупция. Този въпрос е обект на законопроекти, които, 
надявам се скоро, ще бъдат приети. Другото е организацията на самата система, така че да не  може някой, който 
вече е осъден, такива случаи са редки, да се отклони от изпълнението на своята присъда". 
Има какво да се направи, за да се подобрят правоохранителната и правораздавателната система, както и да се изчисти 
политическата власт от корупцията, но не е вярно, че системата не работи - тя просто трябва да бъде подобрена, заяви 
министърът. 
На въпроса какво ще се случи с антикорупционното законодателство той също отговори с въпрос: "Ще има ли мнозинство, 
което да посмее и да устои необходимите промени? Надявам се, че отговор ще дадат скорошните избори". 
Зарков каза, че не разполага с различна от вече публично известната информация за ареста на бизнесмена Велико Желев 
и връзката му със строежите на АМ "Хемус". "Трябва да видим как ще се развият нещата, дали и за какво ще бъде обвинен", 
посочи той. 
Европейската прокуратура има доста работа в България - само миналата година са започнали 143 разследвания за 
материали и интерес от около 500 млн. евро, коментира Крум Зарков. 
"България трябва да запълни своята бройка - не за да се харесаме на европейската главна прокурорка, а защото имаме 
нужда от европейски делегирани прокурори, които да проверят онези въпроси, които така и не намериха отговор в 
нашата прокуратура". 
Проблемът с домашното насилие и битовата агресия е много сериозен бич, който се подценява и за който се сещаме, 
когато се случи драма, каза още правосъдният министър. 
"Работя по темата от няколко години. Виждам, особено в МВР, много неща, които се направиха. Тези сигнали вече се 
регистрират и обработват по коренно различен начин, има и друго отношение на самите служители към тях. 
Въпреки това има още много какво да се направи на законово ниво. В Министерството на правосъдието също работим 
по закон за изменение и допълнение на Закона за домашното насилие". Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ НАП публикува попълнените данъчни декларации на физическите лица 
Както и в предишни години те са достъпни чрез персонален идентификационен код или електронен подпис 
Националната агенция за приходите ще публикува предварително попълнените данъчни декларации за физическите лица. 
Както и в предишни години те са достъпни чрез персонален идентификационен код или електронен подпис. От приходната 
агенция предупреждават, че формулярите може да не са достъпни още в сутрешните часове, а по-скоро ранния следобед. 
Данните в тях трябва да бъдат допълнени, ако се налага и след това потвърдени от потребителите, заяви за БНР говорителят 
на приходната агенция Антония Иванова. През март можем да използваме и пет процента отстъпка от данъка за довнасяне. 
В предварително попълнените декларации се съдържа цялата информация за доходите – облагаеми – т.е. възнаграждения 
от договор или хонорар, изплатени от юридическо лице (работодател или самоосигуряващ се) или необлагаеми, каквито 
са ваучерите за храна. 
„Както и за ползваните облекчения, които са през работодател през изминалата година“, заяви за БНР говорителят на 
приходната агенция Антония Иванова и даде пример с облекченията за родители, ползвани през работодател: „Това са 
именно за изплатените доходи от друга стопанска дейност като например за наем, за обезщетения, за пропуснати ползи 
или неустойки, награди от игри, от състезания, конкурси“. 
Има и доходи, които данъкоплатецът сам трябва да допълни, припомни Иванова: „Например едно физическо лице, което 
е придобило доходи от упражняване на свободна професия или дейност като земеделски стопани, към автоматично 
попълнената сума трябва да добави и сумата за доходите, които са придобили от трети физически лица“. 
През март при онлайн попълване на данъчната декларация можем да използваме 5 % отстъпка от данъка за довнасяне, 
ако има такъв. Плащането му обаче също трябва да стане до края на месеца, а съветът към тези, които възнамеряват да се 
възползват от тази възможност, е „предварително да си проверят дали имат такива публични задължения към момента на 
подаване на декларацията. Ако имат, е необходимо да ги платят и след това да подадат и своята декларация“. 
Тази година данъчната кампания за физическите лица приключва на 2 май, а до септември има възможност за еднократна 
корекция на данните. 
 
√ Отбелязваме 8 март - Международен ден на жената 
Международният ден на жената - 8 март, се отбелязва с равносметка за постиженията на жените в реализацията им като 
личности и професионалисти, с акцент върху напредъка в областта на техните права. От началото на 20 век досега фокусът 
се разширява върху въпроси, които варират от проблема с насилието до равнопоставеността на работното място.  

https://bntnews.bg/news/krum-zarkov-sluchayat-solo-pokazva-che-ne-e-napraveno-vsichko-vazmozhno-nakazaniyata-da-sa-neizbezhni-1225846news.html
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Темата на ООН тази година е "DigitALL: Иновации и технологии за равенство между половете".  
Информационните агенции цитират данни на световната организация, според които жените с достъп до интернет са с 259 
милиона по-малко от мъжете. 
В София за седма поредна година от 19 ч. от пилоните на НДК ще се проведе Шествие в защита на правата на жените. 
Подобни акции ще има и в други градове в България, заяви за БНР Калина Клинкова от организацията „Феминистки 
мобилизации“. 
„Тази година решихме слоганът да е „Нито една повече“, защото имаме сериозен проблем с домашното насилие в 
България. Бихме искали цялостна превенция и работа срещу насилието над жени, което включва дискриминация, 
домашно насилие, сексуалното насилие“, заяви Клинкова. 
 
√ Новият германски посланик в София: „Всички живеем в Европейския дом“ 
Посланик Ирене Мария Планк за приоритетите в мандата си, за мигрантската криза и за Истанбулската конвенция 
Посланикът на Федерална Република Германия Ирене Мария Планк връчи акредитивните си писма през януари т.г. Тя е 
третата жена, изпратена в България като посланик на Германия, след прехода ни към демокрация. В първото си интервю 
за БНР, и специално за Радио България, тя говори за приоритетите в своя мандат, за Истанбулската конвенция и за 
мигрантската криза, както и дали България трябва да получи допълнителна подкрепа от ЕС за справяне с миграционните 
потоци. 
Какви са приоритетите на новия германски посланик? 
„България е заедно с нас страна в Европейския Съюз. Това означава, че всички живеем в този европейски дом. България 
заема апартамента в другия край на етажа и естествено има много неща, които трябва да обсъдим заедно“, казва посланик 
Планк и добавя: „Между тези общи неща от европолитическа гледна точка, в които бихме искали да подкрепим България, 
са членството ѝ в Шенгенското пространство и възможно най-скорошното ѝ присъединяване към еврозоната.“ 
Освен приоритетите в политическата сфера, посланик Планк определя като акцент в мандата си насърчаването на 
икономическото сътрудничество между България и Германия. 
„Германия и България са членки на НАТО и аз смятам, че това също е съюз, в който можем по-силно да се сближим. За мен 
това също е приоритет“, каза Ирене Планк. Освен това, като друга първостепенна задача, тя споменава развитието на 
българското гражданско общество, „защото това е и приоритет на германската външна политика: насърчаване на 
сътрудничеството между различни институции, на общинско ниво, между неправителствени организации, и активиране 
на гражданското общество.“ 
Трябва ли България да получи повече помощ от ЕС във връзка с мигрантската криза? 
„Европейските държави не са в еднакво положение“, е мнението на посланик Планк. Някои страни са по-скоро 
миграционни дестинации, като Германия и Франция, докато България е по-скоро транзитна страна за мигрантите. 
„Европа като цяло трябва да се справи с проблемите на миграцията, но за България те са различни от тези на Германия“ и 
тъй-като всички заедно сме в Европа, „трябва да работим заедно за решаването им“, подчертава посланик Планк. 
„Обезопасяването на европейските външни граници със сигурност е много важен момент“, добавя посланик Планк, както 
и „дискусията за това, как да го постигнем най-добре заедно“. 
В Европейския съюз има различни мнения относно Истанбулската конвенция. България многократно се е 
противопоставяла на „Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното 
насилие“. 
В България, както и в други страни, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция, като Унгария, Словакия, Армения 
и Литва, някои части предизвикват недоумение, като например член 4 (3), където става дума за „биологичния или социален 
пол“, или член 14 (1), който гласи, че трябва да има „адаптирани учебни пособия по теми като премахването на 
установените роли“. 
Германия е на различно мнение от България. 
„Разбира се, че в рамките на ЕС може да има различни мнения. Никой не може да казва на България как да се отнася към 
Истанбулската конвенция“, категорична е посланик Планк. 
„Първото ми впечатление е, че тук се е водил много страстен дебат относно Истанбулската конвенция. В първия момент 
дори не я разпознах в този дебат.“ 
Посланик Планк изразява своята убеденост, че Истанбулската конвенция е „крайъгълен камък в европейската защита на 
правата на човека“. „В това отношение, разбира се, бих приветствала, ако дискусията в България доведе до това, моят 
европейски съсед от другата страна на коридора също да я подпише“, казва Ирене Планк и добавя: „Става дума за 
предотвратяване и борба с насилието срещу жените. Никой, който гледа с отворени очи на света, не може да отрече, че 
определено има насилие над жени, домашно насилие и насилие по улиците.“ 
В различните региони на света се проявява по различен начин, допълва новият германски посланик: 
„Наскоро видях и статистиката за домашното насилие в България, според която една трета от всички жени на възраст 
между 18 и 29 години, в даден момент са преживели насилие - в дома, в семейството, от страна на техните партньори или 
други членове на семейството. Това не е приемливо.“ Според докладите за периода на пандемията, тази статистика се е 
влошила не само в България, но и в Германия и в други страни по света. 
Германия ратифицира Истанбулската конвенция през 2017 г. „В Германия семейството не се е разпаднало заради това, а 
точно обратното: това е инструмент за укрепването му, защото дава правна основа“, казва посланикът. 
Ратификацията е предизвикала създаването на цяла инфраструктура, която, например, помага на жени в ситуации на 
домашно насилие, обяснява посланик Планк. Но също така помага на мъжете, „които не контролират склонността си към 
насилие, да преминат към различен модел на поведение“, обяснява Ирене Планк. 
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Според германския посланик, има много държави в света, в които представителството и участието на жените в 
обществения живот и възможността им да определят собствения си живот, все още е на много ниско ниво, така че 
„международният ден на жената е нещо добро, за да напомня на всички нас, колко много имаме още да направим“. 
 
√ 12-годишният Калоян Гешев от София защити световната си титла по скоростно смятане на ум 
12-годишният Калоян Гешев от София защити световната си титла по скоростно смятане на ум и за втора поредна година е 
номер едно в света, съобщиха организаторите от Световното първенство по умствена скоростна математика. Сребърният 
и бронзовият медал са отишли при представители от Индия. 
До последния кръг Калоян и неговият основен съперник Арян Шукла от Индия са имали изравнени резултати, но нашето 
момче е успяло да се наложи като решава финалната сложна задача само за 8 секунди. 
 
√ Проучване на ЕЦБ: Намалява очакваната инфлация от потребителите в еврозоната 
Потребителските инфлационни очаквания за 12 месеца напред спадат през януари спрямо декември, сочи проучване на 
Европейската централна банка. В същото време се завишават очакванията за подобрение на доходите. 
Докато през декември потребителите в еврозоната са дали инфлационни очаквания за следващите 12 месеца на ниво от 
5%, то януарският отговор спада до 4,5 на сто. 
Възприятието им за инфлацията през последната година също е понижено – докато през декември то е било за 9,9 %, през 
януари оценката е 9,5 на сто, показват данните на Европейската централна банка. 
В хоризонт от три години напред потребителите също очакват по-ниска инфлация спрямо декемврийските си отговори, 
като през януари те прогнозират 2,5 %. 
По-оптимистични за нивото на инфлацията – както при възприятието си за последната година, така и при прогнозите си, са 
младите хора – между 18-34 години. По-възрастните са по-умерени в прогнозите си. 
Очакванията за доходите също се подобряват, сочи проучването на ЕЦБ. 
За следващите 12 месеца има очакване за ръст на доходите от 1,3 на сто при отговор от едно на сто през декември. 
При номиналните разходи за периода от една година напред потребителите очакват ръст от 3,8 на сто при отговор 4,2 % 
през декември. 
 
√ Байдън обсъди с Макрон ситуацията с Украйна, както и с Китай 
Президентът на САЩ Джо Байдън е обсъдил с френския си колега Еманюел Макрон нахлуването на Русия в Украйна и 
предизвикателствата, които поставя Китай, съобщиха от Белия дом. 
По време на телефонния си разговор двамата са обсъдили и сътрудничеството в Индо-Тихоокеанския регион и прехода 
към чиста енергия. 
 
√ Пауъл, Фед: Поддържането на ценова стабилност ще изисква и рестриктивна парична политика 
За по-висок темп на покачване на основните лихвени проценти в Съединените щати, предупреди ръководителят на 
Федералния резерв Джером Пауъл. В реч пред Конгреса във Вашингтон Пауъл обърна внимание, че през януари данните 
за инфлацията са били по-високи от очакваните. 
Федералният резерв прибегна до осем лихвени покачвания миналата година, като в момента водещата лихва е в 
диапазона от 4,5 до 4,75 %, припомня CNBC. Въпреки това през януари данните за инфлацията се оказаха изненадващо по-
високи, което ще накара централната банка да обмисли по-сериозни от очакваните лихвени повишения. 
"Поддържането на ценова стабилност най-вероятно ще изисква да поддържаме и рестриктивна парична политика за 
известно време", заяви ръководителят на Фед Джером Пауъл пред Конгреса, но подчерта, че решенията ще бъдат вземани 
на всяка отделна среща на управителния съвет на централната банка.  
Според Пауъл все още не е усетен пълният ефект от досегашните покачвания на лихвите върху инфлацията, но пред ФЕД 
"има още работа за вършене". 
Водещите фондови пазари в Европа закриха песимистично днешната си търговска сесия, след обявеното в американския 
Конгрес от Джером Пауъл, че лихвите ще продължат да се покачват, "докато е необходимо", за да бъде овладяна 
инфлацията, съобщава още CNBC. 
Лондонският FTSE 100 загуби 10,31 пункта или 0,13 на сто до 7919,48 пункта. 
Във Франкфурт DAX намаля с 94,05 пункта или 0,6 на сто до 15 559,53 пункта. 
Парижкият CAC 40 спадна с 33,94 пункта или 0,46 на сто до 7339,27 пункта. 
Общоевропейският Stoxx 600 закри с намаление от 0,8 на сто. Всички сектори светеха в червено, а най-губещи бяха минните 
компании, спаднали с 2,5 на сто, следвани от технологичните, изтрили 1,8 на сто. 
 
√ Bank of America: Икономиката на САЩ ще е в техническа рецесия през третото тримесечие 
Икономиката на Съединените щати ще изпадне в техническа рецесия през третото тримесечие на годината, сочи 
прогнозата на "Bank of America", цитирана от Ройтерс. 
Според главния изпълнителен директор на банката Браян Мойнихан забавянето в корпоративния сектор ще тласне 
страната към три поредни тримесечия с отрицателен растеж. Потреблението обаче ще остане на добро ниво, прогнозират 
още от банката. 
Очакванията са за икономическо свиване между половин и един процент на тримесечие. Заради това лихвените проценти 
ще започнат да падат още от втората четвърт на 2024 година, прогнозират още от банката. 
 



7 

 

√ Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш е на посещение в Украйна 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш е на посещение в Украйна за разговори с украинския президент Володимир 
Зеленски. 
Гутериш и Зеленски ще обсъдят подновяването на Черноморската инициатива за зърното, чието действие изтича на 18 
март. Благодарение на споразумението, сключено между ООН, Украйна, Русия и Турция на 22 юли миналата година, досега 
от Украйна са изнесени около 20 милиона тона зърно през транспортен коридор в Черно море. 
В самата Украйна продължават сраженията за Бахмут в Донецка област. Според американския Институт за изследване на 
войната руските сили няма да са в състояние да използват евентуалното превземане на града за по-нататъшна офанзива 
към градовете Краматорск и Славянск, тъй като тактическите нападателни части, използвани при Бахмут, не са в състояние 
да водят маневрена война. 
Частите на руската военна организация "Вагнер" са установили пълен контрол над източната част от град Бахмут в 
украинската Донецка област, заяви нейният лидер Евгений Пригожин в записано изявление в Телеграм тази сутрин. Той 
уточни, че групировката владее териториите на изток от река Бахмутка. 
Агенция Ройтерс отбелязва, че засега няма независимо потвърждение на твърдението на Пригожин. 
Хиляди украинци са получили комплексни травми, свързани с войната, и се нуждаят от рехабилитация и специално 
оборудване, смятат от Световната здравна организация. Нападенията срещу здравни заведения, намалелият брой здравни 
работници и недостигът на електроенергия възпрепятстват оказването на помощ на нуждаещите се в Украйна. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Европа спечели енергийната война само за да се изправи пред рецесия 
Миналогодишната „победа“ срещу скока на цените на енергията не се почувства много като такава за 
потребителите и корпорации 
Една година след нахлуването в Украйна Европа избегна най-лошия сценарий на брутален енергиен спад. Цената на 
природния газ се върна на предвоенните нива, фабричното производство отново расте и лидери като Урсула фон дер 
Лайен обявяват победа на единството срещу Владимир Путин, който „загуби енергийната война, която започна“, пише 
Лионел Лоран за Bloomberg. 
Европа обаче рискува да е избегнала една рецесия само за да се сблъска с друга, причинена от самата себе си: поредица 
от повишения на лихвените проценти от нервни централни банкери. Базисната инфлация в еврозоната, с изключение на 
енергията и храните, достигна исторически връх от 5,6% през февруари и Европейската централна банка изглежда готова 
да повиши лихвите до рекордните 4%. Страхът е, че без това по-нататъшно затягане на паричната политика ще започне нов 
порочен цикъл от повишаване на цените, движен от заплатите. 
Централните банкери може да грешат твърде много по отношение на мерките, точно както през 2021 г. сгрешиха твърде 
много по отношение на самодоволството, когато инфлацията изглеждаше „преходна“. Икономиката на еврозоната досега 
е избегнала рецесията, но не процъфтява, както писаха миналата седмица икономистите на Barclays. Индексите на 
мениджърите по поръчките PMI почти не са в територия на разширяване. Германската икономика се сви с 0,4% в края на 
миналата година, повече от очакваното. Безработицата е близо до най-ниската си стойност за всички времена, но се 
повиши в няколко страни, включително в Испания и Италия. Гуверньорът на ЕЦБ Кристин Лагард казва, че намерението не 
е да се „счупи икономиката“ с повишаване на лихвите. Но пукнатините вече се виждат. Очакванията на потребителите за 
бъдещата инфлация в еврозоната вече значително намаляха. 
 

 
Индикаторите в еврозоната напоследък са разочароващи спрямо очакванията. Графика: Bloomberg 
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Миналогодишната „победа“ срещу скока на цените на енергията, базирана на стратегия за намаляване на търсенето и 
намаляване на стандарта на живот и инвестициите, не се почувства много като такава за потребителите и корпорации като 
BASF. Ако рецесията е била избегната, това не се дължи на безупречния момент на централните банкери, а защото 
държавите предприеха огромни усилия за харчене - на стойност близо един трилион долара - за защита на домакинствата 
и улесняване на обръщането на водената от Германия зависимост от руския газ. Повтарянето на постижението през 2023 
г. ще бъде трудно. 
Разбира се, основната инфлация от 8,5% все още е болезнено висока (въпреки че напоследък се забавя). Намаляването на 
покупателната способност означава, че европейците ядат по-малко, а не само се отопляват по-малко: средното 
потребление на храна е намаляло с 4,6% миналата година във Франция – нещо невиждано от началото на воденето на 
статистика през 1960 г. – и вероятно ще подхрани протести, които заплашват да доведат страната до застой. 
Междувременно собственикът на Zara, например, наскоро се съгласи да увеличи заплащането на работниците в своите 
магазини в Испания средно с 20%. 
Но такива походи също трябва да бъдат поставени в контекст. Корпорациите бяха забележително бързи да повишат 
цените: брутните маржове на печалбата, които показват ценовата мощ, средно се повишиха през последната година за 
най-големите фирми в еврозоната. През юни Inditex отчете брутен марж от 60%, с който ръководството се похвали, че е 
най-високият от десетилетие. Междувременно заплащането на служителите не успява да се справи с инфлацията. 
Ако разглежданият проблем изглежда повече като корпоративна ценова мощ, а не като прекомерно потребителско 
търсене, ще са необходими различен дебат и различни инструменти. Игнацио Виско от ЕЦБ каза, че ще „следи отблизо“ 
дали компаниите, които повишиха цените миналата година, сега ще прехвърлят своя спад в разходите за енергия. 
 

 
Изменения в нетния маржин на индустриите 2021-2022 г. Графика: Bloomberg 

 
Pepsi, например, каза миналата година, че въпросът за „връщането назад“ на цените е „труден“ за отговор и че фокусът 
остава върху марки, които привличат потребители, „склонни да платят повече“. По-резките инструменти на 
правителствената политика биха били по-добри от агресивните повишения на лихвите, които обещават да смажат 
инвестициите и растежа, заедно с инфлацията. 
Последното нещо, от което Европа се нуждае в момента, е спад, предизвикан от ЕЦБ. Във време, когато САЩ разгръщат 
фискалния еквивалент на близо 400 милиарда долара и когато Китай е на път да стане втори в света по износ на пътнически 
превозни средства, Европа трябва да инвестира, за да компенсира за едно изгубено десетилетие и да остане на върха на 
следващото. Инвестициите в САЩ са нарастват с 35,9% между първото тримесечие на 2008 г. и средата на 2022 г., докато в 
Европа цифрата е 4,8%, според Николас Гьотцман, главен икономист във Financiere de la Cite. САЩ също бяха по-смели по 
време на Covid-19, разширявайки дълга към брутния вътрешен продукт с повече от еврозоната. 
 

 
Договорени заплати спрямо потребителска инфлация. Графика: Bloomberg 
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Може би европейските законодатели ще осъзнаят, че по-тясната фискална интеграция е ключова за задоволяване на 
нуждите от разходи, както се твърди от Кралския институт Елкано. Но по-предпазливо отношение от страна на централните 
банкери също може да си струва да се опита. 
 
√ Китайските автомобили навлизат в Русия по следите на изгонените западни марки 
Дейностите на компаниите в Русия може да опетнят репутацията им и поставят под риск мрежата от глобални 
партньори, точно когато някои от тях се готвят да влязат по-сериозно в Европа и САЩ 
Китайските производители на автомобили запълват празнотата, останала от световните производители на автомобили 
след изтеглянето им от Русия. Досега те успяват да избегнат ответната реакция, насочена към западните компании, които 
се опитаха да останат. 
Производителите на автомобили, включително Geely Automobile Holdings Ltd., производителят на миниванове Chery 
Automobile Co. и Great Wall Motor Co., известни с достъпната си марка Haval, взеха 17% от руския автомобилен пазар през 
2022 г., след като повечето от най-големите автомобилни производители в света, включително Volkswagen AG и Toyota 
Motor Corp., напусна страната след нахлуването в Украйна преди малко повече от година. 
Докато западните компании от Apple Inc. до Sony Corp., BP Plc и McDonald’s Corp. се изтеглиха от Русия в първите дни на 
войната след бързи икономически санкции и потребителски натиск, много китайски фирми продължиха да работят там 
безнаказано. Президентът Си Дзинпин застана зад Владимир Путин и китайските компании не са изправени пред сериозна 
опасност от обратна реакция на потребителите у дома. 
 

 
 
Това е в рязък контраст с опита на Renault SA, която претърпя един от най-големите удари сред бизнеса, който преди година 
не желаеше да се оттегли от Русия. След като украинският президент Володимир Зеленски разкритикува автомобилния 
производител и други френски компании за „спонсориране на военната машина на Русия“, Renault отстъпи, спирайки 
дейността си на втория си по големина пазар и отписвайки активи на стойност 2,4 милиарда долара. Японската Fast Retailing 
Co. също беше изправена пред призиви в социалните медии за бойкот, след като се забави да напусне. 
Докато китайските производители на автомобили досега са избягвали всякакъв обратен удар, тяхното продължаващо 
присъствие в Русия може да насочи светлината на прожекторите върху тяхната мрежа от глобални партньори и рискува да 
опетни репутацията им, точно когато някои от най-големите имена в китайското автомобилно пространство се готвят да 
влязат по-сериозно в Европа и САЩ. 
Geely, например, и нейният основател Ли Шуфу контролират шведски производители на автомобили, включително Volvo 
Car AB и Polestar Automotive Holding. Марката Lynk & Co. на Geely и Volvo предлага месечни коли под наем в градове, 
включително Берлин, Барселона и Милано, а марката Zeekr на Geely си сътрудничи с компанията за автономни автомобили 
Waymo на Google. 
Милиардерът Ли създаде обширна автомобилна империя, за да остане в крак с двете най-големи тенденции в индустрията 
– електрификация и автоматизация. Той е един от най-големите акционери на Mercedes-Benz Group AG и Aston Martin 
Lagonda Global Holdings Plc, докато Geely има два съвместни проекта с френския производител на автомобили Renault SA. 
Geely и други китайски производители на автомобили могат да спечелят много повече, работейки в останалия свят и 
работейки с компании като Renault, отколкото продавайки превозни средства в Русия, според Джефри Зоненфелд, 
професор в Училището по мениджмънт на Йейл, който предизвика недоволство в Русия чрез създаване на глобален списък 
на чуждестранни компании, които търгуват с нацията. 
„Абсолютно най-добрият сценарий в Русия за китайските компании бледнее в сравнение с най-лошия сценарий в тези 
партньорства“, каза Зоненфелд. 
Докато Volvo и Mercedes се присъединиха към изтеглянето от Русия преди година, те и други компании, свързани с 
китайските автомобилни производители, които все още работят в Русия, може да се сблъскат с политически натиск да 
прекъснат връзките си с тези, които правят бизнес с Русия и косвено подкрепят „военната машина“ на Путин, каза той. 
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Geely отказа няколко искания за коментар. Представители на Volvo Car и Mercedes казаха, че не коментират други 
компании. 
Тримата водещи китайски производители на автомобили на руския пазар – Chery, Great Wall и Geely – успяха да „прелетят 
под радара“, защото не са добре известни в Европа или САЩ, каза Марина Рудяк, асистент по китайски изследвания в 
университета в Хайделберг. 
Компаниите не трябва да подценяват подкрепата, която хората в Европа чувстват за Украйна, каза Рудяк. „Мисля, 
че това е нещо, което най-много изненада Китай. Нашите цени на бензина се удвоиха и за много хора това е трудно. 
Китай и Русия не очакваха страните от ЕС да са готови да поемат това." 
Китайската държавна телевизия CCTV съобщи, че Great Wall Motors, единственият китайски автомобилен производител, 
който има производствено съоръжение в Русия, е продавал своя SUV Haval на руските военни през 2021 г. Уебсайтът на 
Haval казва, че има дъщерни дружества в Австралия, САЩ и търговска мрежа, обхващаща над 60 страни и региони. Все пак 
продажбите му за износ са малка част от вътрешния пазар, което намалява излагането му на евентуална обратна реакция. 
Компанията, която също има партньорство с BMW AG за производство на електрически автомобили Mini в Китай, отказа 
искания за коментар. 
Докато Chery – най-продаваната китайска марка в Русия миналата година – е вторият по големина китайски износител на 
автомобили в световен мащаб след подкрепяната от държавата SAIC Motor Corp., нейните основни пазари са в Близкия 
изток, Южна Америка и Африка, където има явна липса на действия срещу компании, които продължават да работят в 
Русия. Chery има съвместно предприятие в Китай с Jaguar Land Rover. 
Chery не отговори на обаждания и имейли за коментар. 
Възнагражденията, които китайските компании печелят в Русия, са малки в сравнение с геополитическите рискове, които 
поемат. 
 

 
 
През 2022 г. продажбите на Chery в Русия бяха средно 4475 автомобила на месец; Great Wall има средно 2940 доставки на 
месец, а Geely, която продава свои собствени модели като Coolray и Atlas, има средно само 2035 доставки на месец, според 
данни на руската аналитична компания Autostat. Най-продаваният модел в Русия през 2022 г., Lada Granta, се продава 
средно по 7331 бройки на месец. 
През последното десетилетие продажбите на автомобили в Русия се колебаеха драстично, като се сринаха с 36% през 2015 
г., след като страната беше санкционирана заради анексирането на Крим от Москва. Обемите не са се възстановили до 
пика от около 2,9 милиона, наблюдавани през 2008 г. и 2012 г., според Асоциацията за европейски бизнес. Руският пазар 
на нови автомобили миналата година беше по-малко от 5% от размера на китайския. 
Има причина Great Wall да е единственият от трите най-големи китайски автомобилни производители в Русия, който е 
създал производствена база там, каза Темур Умаров, сътрудник във Фондацията Карнеги за международен мир. 
„Русия е непредсказуемо място за работа и никой не знае какво ще се случи“, каза Умаров, който е работил за 
китайския автомобилен производител Lifan Technology Group в Москва между 2016 и 2018 г. „Икономическата  криза е 
на хоризонта и покупателната способност на хората е много ниска.” 
 
3e-news.net 
 
√ До дни подписваме меморандум със съседните държави за съвместно проучване на пазара на природен газ в 
Югоизточна и Централна Европа 
България стартира инициативата за анализ на пазара на газ в Югоизточна и Централна Европа, която ще даде отговор на 
въпросите по отношение на търсенето и възможностите за осъществяване на алтернативни газови доставки. Освен това 
ще затвърди и разшири ролята на страната ни на газовата карта, което е и в основата на енергийната сигурност на България, 
но и на региона. Това заяви министъра на енергетиката Росен Христов по време кръгла маса на тема „Актуални проблеми 
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на енергийната сигурност в България“, организирана от интернет портала 3eNews и експерта по енергийна политика 
Славчо Нейков. 
Министър Христов в частност напомни, че няма как да се говори за енергийна сигурност само в България, ако в съседните 
страни съществува нестабилност. В обръщението си пред участниците в кръглата маса енергийният министър обясни, че 
впоследствие тази инициатива може да бъде разработена като визия за развитие на газовия пазар, подобно на вече 
получилата популярност визия за развитие на електроенергийния сектор. 
Инициативата на министър Христов 
„Подехме една мащабна инициатива за анализ на пазара на газ в Югоизточна и Централна Европа, която да ни даде 
възможност да осигурим всички необходими количества газ в този регион от алтернативни източници, както и развитие на 
съществуващата инфраструктура за доставка, включително повишаване на капацитета й, така че да задоволим изцяло 
търсенето. 
За последните дни направих двустранни срещи с министрите на енергетиката на Гърция, Северна Македония, Сърбия, 
Унгария, Румъния, Молдова, Украйна и всички министри подкрепиха нашата инициатива.  В момента сме пред 
подписването на меморандум, така че газопреносните оператори да могат да започнат работата по това мащабно 
проучване“, каза министър Росен Христов. Той напомни, че такова проучване в региона досега не е извършвано. 
Очакванията са в рамките на няколко седмици да бъдат получени всички параметри. Това, по думите на министъра на 
енергетиката „ще даде възможност да планираме доставките и да диверсифицираме източниците на газ за Централна и 
Югоизточна Европа“. 
„България ще има ключова роля като страна, която се намира на кръстопътя на повечето от възможните канали за доставка. 
Какво означава това за нас ? Първо засилва енергийната ни сигурност по отношение на доставките на газ, тъй като, колкото 
повече газ минава през страната и играем роля за региона, толкова по-голям избор имаме и за доставчици, а и като 
гъвкавост“, обясни министър Христов. Той изрази и положителна предварителна оценка за финансовите, икономически, 
политически ползи. 
Когато се финализират всички възможности, освен максимално натоварване на нашата газопреносна мрежа и 
инвестициите в нейното развитие, включително  газохранилището в Чирен „това би донесло чисто финансово на страната 
няколко десетки милиона евро приходи от такси и комисионни, свързани с търговията  газ“. 
„Чисто политически това е изключително важно, тъй като поставя България на масата на стратегическите партньори на 
държавите в региона. Самия факт, че разработихме и предложихме такава инициатива вече се оценява много високо и в 
момента сме едни от най-търсените партньори в цяла Европа по отношение на сигурност на енергийните доставки и по-
нататъшното движение по стабилизиране на пазара в цяла Европа, включително и по отношение на европейските 
политики“, посочи министър Христов. 
Природният газ и значението му за енергийната сигурност 
Преди това енергийният министър обърна внимание, че при настоящата геополитическа ситуация енергийната сигурност 
играе изключително важна роля. „Енергийната сигурност засяга не само България, но и целия свят и особено Европа във 
връзка с последните геополитически промени и широко дискутираната тема за войната в Украйна, и ефекта върху 
глобалните доставки на енергийни източници“, заяви той.  Той уточни, че работата на министерството е насочена именно 
към осигуряване на енергийната сигурност на страната, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. 
„В тоз аспект работим плътно с всички държави от Европа, не само в Европейски съюз, но и с всички държави, които са на 
континента, особено в региона.  Имам предвид Сърбия и Турция“, каза министър Христов. 
Той очерта и основната тенденция, която в основата си е свързана със задоволяване на енергийни ресурси „като те трябва 
да бъдат в увеличаващи се количества , зелени и по възможност най-евтини. Тези неща по принцип доскоро бяха взаимно 
изключващи се, а като технологии бяха изключително скъпи. В момента с мащабното им развитие, зелената енергия под 
каквато и форма придобива доста по-добри икономически показатели така че масовото развитие вече не е проблем. 
Проблем е да се осигури необходимото количество и съответно инвестициите и законовите рамки, които да позволят 
всичко това да се случи в изключително кратки срокове“, посочи Росен Христов, като напомни, че не само проблемите, но 
и решенията в различните направления на енергетиката не може да бъдат унифицирани. 
Министърът напомни, че проблемът с газовите доставки не беше в резултат на липсата на газ, а в резултат на 
инфраструктурата.  „Каналите за доставка на газ  са структурирани от Изток на Запад , от Русия за Европа. Газопроводите 
работеха в тази посока. Изведнъж през миналата година трябваше да се преориентираме към доставки от различни 
източници, а това предизвика и паника“, посочи той като наблегна на скока на цените и необходимостта от бърза 
организация, така че да се реши проблема. 
„За няколко месеца успяхме да осигурим изцяло алтернативни доставки на газ, така че цените да бъдат поносими и да 
имаме сигурност“, посочи министър Росен Христов, като наблегна на бързата организация на екипите на енергийното 
министерство за осигуряване на алтернативни доставки през терминалите на газ с Гърция и Турция. „Смея да кажа, че този 
проблем е решен, тъй като подписахме историческо споразумение с Турция за достъп до техните терминали за следващите 
13 години, което на практика е от европейско значение, тъй като ще можем да осигуряваме снабдяване с газ редица 
европейски държави“, допълни Христов, очертавайки значението не само на европейско, но и на международно ниво. 
„Пускането на интерконектора с Азербайджан ни даде възможност да осигурим необходимите количества на достъпна 
цена плюс още една трета от доставките. Договорките които имаме с Гърция за техните терминали плюс изграждащият се 
LNG терминал в Александруполис осигурява още една трета от доставките, за които сега ще обявим търгове, така че да 
имаме абсолютна сигурност“, посочи още енергийният министър. В допълнение той изрази и очакване за продължаващ 
спад на цените на синьото гориво, което от своя страна означава, че „няма да има пиков сезон на запълване. Тоест, 
очакваме тенденцията за понижаване на цените да се запази. 
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„Много е важно да се каже, когато говорим за енергийна сигурност е, че ако няма такава в Европа и особено в нашия 
регион няма как и България да е напълно обезпечена“, посочи Росен Христов. Както уточни той, след локалното решаване 
на проблема с природния газ предстои страната ни да се подготви и да започне да играе ролята на стабилизиращ фактор 
в региона.  
 
√ България актуализира националния план за енергетиката и климата до 30 юни и с още мерки за енергийно обновяване 
Все още не сме се възползвали от възможностите за финансиране на проекти за екологични проекти от 
Модернизационния фонд 
До 30 юни страната ни трябва да актуализира Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата, а до 
15 март да представи напредъка по изпълнението му. Това коментира по кръгла маса "Националният фонд за 
декарбонизация: структуриране, оперативно управление, пазарно развитие" Николай Налбантов от Министерството на 
икономиката, организирана от "ЕнЕфект". 
Вече се работи по въпроса с конкретни указания от Европейската комисия. Страната ни трябва да подготви прогнози за 
потреблението на енергия по сектори и след като има такива прогнози се идентифицират мерки и решения как ще се 
изпълняват целите и къде трябва да бъдат насочени по сектори, да се направят т.н. секторни прогнози. Ситуацията от 
последната година промени доста тенденции например потребление на природен газ, посочи Налбантов. Но не посочи по 
какви конкретни промени работят. 
Има конкретни указания да се направят и публичните обществени консултации на плана по сектори. Общините също 
очакват с нетърпение обсъждането на промените в интегрирания план за енергетиката и климата, защото именно те са 
прекият изпълнител на мерките, които ще бъдат заложени, посочи кметът на община Габрово Таня Христова.  
Планът е много по-ангажиращ дори от национална стратегия за устойчиво енергийно развитие с пропуски в процедурата 
за екологична оценка в несигурната политическата ситуация. Една от критиките към нея беше абсолютната липса на мерки 
за енергийна ефективност и сградно обновяване макар пестенето на енергия да е основния стълб за намаляване 
потреблението и разходите за енергия. Актуализацията на интегрирания план ще включва мерки за енергийно обновяване. 
Ще бъдат заложени мерки за оползотворяване на енергия от ВЕИ, но тези мерки са възможно ако това доведе до 
намаляване на крайното енергийно потребление. 
Държавата свързва всички мерки за финансиране на сградното обновяване със създаването на Национален фонд за 
декарбонизация. Към момента по предложение на министъра на енергетиката Росен Христов има решение на 
Министерски съвет, че ролята на Национален фонд за декарбонизация ще играе  Фонд за енергийна ефективност и 
възобновяеми източници. Той обаче е с твърде ограничени възможности да управлява и финансира проекти за енергийна 
ефективност, смятат консултанти от Европейската инвестиционна банка. Предложението е Националния фонд за 
декарбонизация да бъде по-скоро координиращо звено между всички финансови институции в страната, които имат вече 
опит и капацитет да кредитират проекти за енергийна ефективност. Независимо от решението на Министерския съвет 
сформирането му стои във въздуха. Тепърва трябва да се гласуват промени в Закона за енергийна ефективност промени и 
да се установи мястото на ФЕРИ като Национален фонд за декарбонизация и да се установи форма на управление на 
бъдещия фонд. Според Надя Данкинова от "ФЛАГ" създаването му трябва да стане максимално бързо, за да може да бъдат 
капитализирани и съществуващите на пазара финансиращи институции, които предлагат кредитиране на проекти за 
сградно обновяване. 
Настоящият Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата на Република България е 
подготвен през 2020 година. В документа са дефинирани основните тенденции и политики в областта на 
енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализирането на електроенергийния пазар и 
интегрирането му в Общия европейски енергиен пазар, развитието и разширението на газовия пазар, както и 
възможностите за използване на нови високоефективни енергийни технологии в страната. Но вече не достатъчно 
актуални спрямо новата геополитическа ситуация. В Интегрирания план е предвидена перспективата въглищните 
централи да бъдат основни базови мощности в българската електроенергетика до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. 
Заложената в плана цел за постигане на поне 15% междусистемна свързаност в енергетиката ще съдейства за 
установяване на общ пазар на електроенергия в Общността. Пълната либерализация на електроенергийния пазар 
трябва да бъде факт до 2025 г.,  е записано още в плана, но знаем, че депутатите гласуваха това да се случи от 2026 
година. Процесът ще бъде съпътстван с въвеждане на мерки за защита на уязвимите потребители. В документа е 
заложен дял от 27%  за енергията от ВЕИ в общия енергиен микс до 2030 година. 
Мегапроекти планираме и с пари от Модернизационния фонд 
Държавата пропуска възможности за създаването на още един фонд - това е Модернизационният фонд. Той е свързан с 
представяне на конкретни проекти, но досега не сме се възползвали. Информацията към момента е, че се работи по 
представянето на проекти, но те са свързани с по-големи инвестиции. Една от идеите е например да се финансират идеи 
за улавяне на CO2 и внедряването им в големите ТЕЦ. Но това са много опасни технологии, които трябва да гарантират 
екологичната стабилност в региона, защото неправилното съхранение може да доведе до унищожаване на земята в целия 
регион на Стара Загора, коментират специалисти. Освен това са изключително скъпи технологии. Модернизационният 
фонд ще събира средствата от продажбата на квоти от предприятията, които участват в Европейската схема за търговия с 
емисии и ще се разпределят между страните. България ще може да се възползва от стотици милиони евро, за което обаче 
още не е представила проекти. Въпросът е защо трябва да са тестови мегапроекти вместо да са инвестиции за развитие на 
регионите и местните общности.  
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√ Понижение с 4.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 246.83 лв. за MWh с ден за доставка 8 
март 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 246.83 лв. за MWh с ден за доставка 8 март 2023 г. и обем от 75 553.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение със 4.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 245.02 лв. за MWh, при количество от 38 146.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 407.30 MWh) е на цена от 248.64 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 226.17 лв. за MWh и количество от 3018.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 99.75 лв. за MWh ( 3334.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 338.55 лв. за 
MWh при количество от 3282.8 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент се понижава до 232.74 лв. за MWh при обем от 3129.5 MWh 
по данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 258.92 лв. за MWh ( 132.38 евро за MWh) за 7 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 8 март се понижава до 246.83 лв. за MWh ( спад с 4.7 %) по данни на БНЕБ или 126.20 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 5 032.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 235.97 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     44,98%    2164.6 
Кондензационни ТЕЦ   37,15%    1787.9 
Топлофикационни ТЕЦ   7,36%    353.99 
Заводски ТЕЦ    2,31%    111.12 
ВЕЦ     0,20%    9.77 
Малки ВЕЦ    2,59%    124.45 
ВяЕЦ     1,26%    60.87 
ФЕЦ     3,29%    158.37 
Био ЕЦ      0,87%     41.75 
Товар на РБ         4379.43 
Интензитетът на СО2 е 393g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията (за сравнение в 
Германия е 342g, Полша - 614g, Чехия - 477g, най-нисък във Франция - 96g). 
 
√ Нов спад в енергийните цени по борсите на Балканите за 8 март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 126,20 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 126,25 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 126,20 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 8 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 125,28 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
127,13 евро/мвтч. Най-високата цена от 173,10 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 
51,00 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 8 март ще бъде 126,25 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 125,12 гвтч. Максималната цена ще бъде 173,10 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 51,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 8 март е 139,73 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 152,35 евро/мвтч. Най-високата цена от 173,10 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и в 
5 ч и тя ще бъде 111,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 68 917,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 8 март на Словашката енергийна борса е 139,46 евро/мвтч. Най-високата цена от 
173,10 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и в 5 ч и тя ще бъде 111,00 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 138,99 евро/мвтч. Най-високата цена от 173,10 
евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 110,58 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 7 март е 139,39 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 138,89 евро/мвтч на 8 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 8 март ще се продава за 135,90 евро/мвтч 
за базова енергия. 
 
√ Фондовите пазари в Западна Европа се сринаха след реч на президента на централната банка на САЩ Джером Пауъл 
С най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо понижение завърши британският FTSE 100 

https://ibex.bg/
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Борсовите индекси на най-големите страни от Западна Европа се повишиха още на старта на търговията във вторник в 
очакване на речите на председателя на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джеръм Пауъл. Днес той представи полугодишен 
доклад за паричната политика и икономиката в банковата комисия на Сената, а в сряда - в комисията по финансови услуги 
на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ. 
След речта на Пауъл, обаче, фондовите пазари в Западна Европа се сринаха, защото той каза, че Фед е готов да направи 
всичко необходимо, за да се бори с инфлацията, включително да ускори темпа на повишаване на основния лихвен процент. 
„Ако съвкупността от входящи данни сочи необходимостта от по-бързо затягане, ние сме готови да ускорим темпото на 
повишаване на лихвените проценти“, каза Пауъл, цитиран от MarketWatch. 
На предишното заседание Фед повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до 4,5-4,75% след като 
повишаваше лихвата със 75 базисни пункта на няколко поредни срещи. Изявлението на Пауъл притесни инвеститорите, 
което се отрази веднага на фондовите пазари, не само на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, но и в Западна Европа, защото на среща 
на Фед, която е насрочена за 22 март, се увеличава вероятността основната лихва да бъде повишена с нови 50 базисни 
пункта. 
Пазарните участници също преценяваха ястребовите изявления на управителя на Австрийската централна банка Робърт 
Холцман, който призова Европейската централна банка да повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта още четири 
пъти, за да ограничи инфлацията, съобщава Trading Economics. 
Обемът на поръчките на индустриалните предприятия в Германия през януари се е увеличил с 1% в сравнение с 
предходния месец, според Министерството на икономиката на страната. Това беше изненада за анализаторите, които 
средно прогнозираха спад от 0.9%, според Trading Economics. 
Темпът на растеж на цените на едро в Австрия през февруари се забавя до 10.2% на годишна база от 13.2% месец по-рано, 
според статистическата служба на страната. Това е най-ниското покачване от април 2021 година насам. Тези данни не 
оказаха влияние върху тренда на борсите в региона. 
До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се повиши с 0.20%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+0.30%), следван от британския FTSE 100 (+0.27%), 
френския САС 40 (+0.25%), италианския FTSE MIB (+0.17%), испанския IBEX 35 (+0.06%). Следобед трендът се обърна и всички 
борсови измерители затвориха в червената зона. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо понижение 
завърши британският FTSE 100. 
Всички секторни индекси са на „червено“, като най-голям спад регистрира измерителят на акциите на минното дело (-
2.5%), следвани от технологичните акции (-1.8%). 
Сред компонентите Stoxx 600, по ръст поведе френският производител на медицинско оборудване Orpea SA, чийто акции 
поскъпнаха с 4.2%. 
Цената на книжата на британската Ashtead Group, която предоставя подводно оборудване под наем, се повиши с 2.62%. 
Компанията през третото финансово тримесечие (ноември-януари) е увеличила приходите си с повече от 20% - до 2.43 
млрд. долара, което надхвърля консенсусната прогноза от 2.33 млрд. долара. 
В Германия стойността се повиши на компании като Porsche (+0.87%), на производителя на суровини на основата на 
полиуретан и поликарбоната Covestro (+1.64%), на производителя на камиони Daimler Truck (+0.89%) и на 
енергийната RWE (+0.89%), а губещи: на оператора на недвижими имоти Vonovia (-5.63%), на здравната 
компания Fresenius Medical Care (-3.70%) и на индустриалния гигант Henkel (-2.72%). 
На фондовата борса в Париж се покачиха цените на акциите на енергийната промишлена група Engie (+0.43%), на 
фармацевтичната компания Sanofi (+0.87%) и на производитеря на млечни храни Danone (+1.09%), а губещи: на Schneider 
Electric (-0.63%), на производителя на автомобили Stellantis (-0.26%) и на най-големия производител на стомана в 
света ArcelorMittal (-1.84%). 
В същото време цената на акциите на германския доставчик на храна HelloFresh SE спадна с 10.21%, което я отведе на 
дъното на Stoxx 600, след като отчете по-високи приходи и печалби, но прогнозира по-ниска печалба за 2023 г. от 
очакваното от анализаторите. Компанията увеличи приходите си за 2022 г. с 19% (до 1.87 млрд. евро) и очаква увеличение 
с между 2 и 10 процента през настоящата година. Коригираната печалба през 2023 г. се очаква да бъде в диапазона 460-
540 млн. евро, в сравнение с 477.4 млн. евро през миналата година. 
Акциите на Carlsberg загубиха 1.04% след новината, че главният изпълнителен директор на пивоварната Сес’т Харт ще 
напусне поста си не по-късно от третото тримесечие на тази година. 
Сред губещите са и акциите на германският онлайн търговец на дребно Zalando (-3.37%), след като до обед поскъпваха. 
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√ Турция допуска забавяне на доставките на газ от новооткритото газово находище в Черно море 
Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Фатих Дьонмез допуска отклонение от графика на 
дейностите по доставките на черноморски природен газ. По думите му въпросът се очаква да бъде решен по-скоро през 
април. Това става ясно от информация на агенция Anadolu. Причината е голямото земетресение в страната отнело живота 
на десетки хиляди души. 
Турция откри през 2020 г. голямо находище на природен газ в Черно море с първоначална оценка за 540 млрд. куб м. 
Президентът на страната Реджеп Тайип Ердоган заяви, че подаването на синьо гориво към газопреносната система ще 
започне през първото тримесечие на 2023 г. 
Говорейки понастоящем за старта на доставките от новото газово находище на Турция министърът допуска незначително 
отклонение от графика. По думите му, част от персонала, участващ в проектните дейности е живеел в района на 
опустошителното земетресение в югоизточната част на страната. Затова сега а хората е по-важно да се погрижат за 
семействата си. 
„Част от работниците вече се връщат на работа. По-скоро въпросът ще се реши през април“, цитира думите на министъра 
турската агенция. 
Междувременно вестник Star от своя страна информира и за процеса по изграждане на газов хъб в страната. „През 
следващите дни този въпрос ще бъде внесен в парламента, а след това ще бъде завършена юридическата база“, цитира 
изданието турския енергиен министър. Както се уточнява, проектът изисква изменения в някои закони, които обаче трябва 
да бъдат обсъдени от парламента. Работите по изграждането на хъба обаче продължават. 
Преди ден пък руски медии информираха, че насрочено обсъждане между купувачи и производители на предварително 
посочената дата 22 март няма да се състои  и нова дата не се обсъжда. По този повод експерти коментираха, че 
изграждането на един такъв проект не може да се случи за няколко седмици и се нуждае от време. 
 
√ Китай е намалил вноса на газ с 9,4 % от началото на годината, но със 70,8 на сто са нараснали въглищата 
Китай за периода януари-февруари е намалил вноса на природен газ с 9,4 %, а на петрол – с 1,3 на сто, става ясно от 
публикуваните във вторник данни от главното митническо управление на страната. 
За посочения период Китай е осъществил внос на 84,06 млн. тона нефт като в ценово изражение покупката на суровия 
петрол от чужбина е струвала 49,51 млрд. долара, което е с 5,3 % по-малко от аналогичния период на 2022 г. Като обем 
вносът за януари – февруари тази година е намалял с 1,3 %. 
Вносът на природен газ за първите два месеца на 2023 г. е възлизал на 17,92 млн. тона и е струвал 11,96 млрд. долара, 
което в ценово изражение е спад с 9,2 %. Като количество вносът за посочения период е спаднал с 9,4 %. 
В същото време, според данните Китай е увеличил вноса на въглища със 70,8 % в сравнение с аналогичния период на 
миналата година. Според данните, за отчетния период вносът на въглища е бил от порядъка на 60,64 млн. тона и се 
изчислява на сумата от 8,28 млрд. долара, което в ценово отношение е скок с 39,4 %. 
 
√ Продажбата на чипове в света през януари е намаляла с 18,5 % 
Продажбата на чипове през януари се е сринала с 18,5 % до 41,33 млрд. долара в сравнение с 50,74 млрд. долара година 
по-рано, се казва в съобщение на Асоциацията на полупроводниковата индустрия (Semiconductor Industry Association, SIA). 
В сравнение с декември миналата година спадът е с 5,2 % (от 43,61 млрд. долара). 
„Независимо от рекордно високите продажби през 2022 г. глобалният пазар на полупроводници се охлади значително 
през второто полугодие и тази тенденция се запази през първият месец на 2023 г. Независимо от настоящия краткосрочен 
цикличен спад, дългосрочните перспективи на пазара остават силни заради постоянно нарастващата роля на чиповете за 
захранването на критичните технологии на днешния и утрешния ден", заявява главният изпълнителен директор на SIA 
Джон Нюфър. 
Продажбите в Северна и Южна Америка през януари са спаднали с 12,4 % в сравнение със същия месец година по-рано, в 
Китай – с 31,6%, в Азиатско-тихоокеанския и другите региони – с 19,5 %. В Европа обаче продажбите са се увеличили с 0,9 
%, както и в Япония – с 0,7 на сто. 
Реализацията на чипове спрямо декември е спаднала в Северна и Южна Америка със 7,9 %, в Япония – с 2,1%, в Китай – с 
8%, а ва Азиатско-тихоокеанския регион – с 2,7 %. В Европа обаче отново се отчита увеличение с 0,6 %. 
SIA представлява от порядъка на 99% от американските представители на полупроводниковия сектор и около 66% от 
производителите на чипове от други страни. 
 
Мениджър 
 
√ България готова да инвестира в най-слабо развитите страни в света 
България вижда в най-слабо развитите страни икономически партньор. Има неизползван потенциал в развитието на общи 
инвестиционни инициативи. Можем да помогнем чрез български иновации и високи технологии да подобрим живота в 
тези държави. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по време на Петата конференция на 
ООН относно най-слабо развитите страни (НСРС), която се провежда в Доха, Катар. 
Министърът на иновациите и растежа е ръководител на българската делегация на конференцията, на която участват 
лидери на над 150 държави, представители на европейски и международни институции, ръководители на фондовете, 
агенциите и програмите на ООН, международни компании, съобщи на сайта си Министерството на иновациите и растежа. 
В изказването си на форума министър Пулев подчерта, че България е изградена върху стълбовете на солидарността. "Ние 
сме древна държава с дългогодишни традиции и богата история. Преодоляхме серия от политически и икономически 
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кризи. Поради тази причина ние, като нация, имаме дълбоко разбиране за предизвикателствата, пред които са изправени 
най-слабо развитите страни днес", каза той. 
По думите му, страната ни последователно подкрепя най-слабо развитите страни през годините, като помощта от страна 
на България към тези държави досега е била предоставена по различни начини, включително пряко финансово, 
опрощаване на дългове, чрез програми за обучение и образование, фокусирани върху IT, инженерство и математика. 
"България е дарила ваксини на Република Бангладеш и на Кралство Бутан. Наскоро развихме нови търговско-
икономически връзки с Камбоджа, Етиопия и Нигерия", даде пример още Пулев. 
"Виждаме неизползван потенциал в развитието на общи инвестиционни инициативи с най-слабо развитите страни като 
наши стратегически партньори. Твърдо вярваме, че най-ефективният начин за подкрепа към тях не е чрез продажба на 
стоки и услуги. Трябва да подкрепяме най-слабо развитите страни, за да увеличат експортния си потенциал, да създадат 
локални вериги за създаване на стойност, да създадат местни производствени съоръжения", каза още министърът на 
иновациите пред делегатите на международната конференция. 
Пулев подчерта, че България вече прави значителни крачки в тази посока. "Български финтех компании инвестират в 
Африка, в Югоизточна Азия, създават офиси, наемат местни таланти. Тези инвестиции са изключително подходящи, тъй 
като много от НСРС все още нямат достъп до традиционни банкови услуги. Български компании разработват мобилно 
банкиране и идентификационни услуги, както и предоставят структуриран достъп до микрофинансиране, така че местното 
население да може да започне бизнес и да развие своите таланти", добави още той. 
 
√ КЗК разширява обхвата на проверките за нелоялни търговски практики 
Комисия за защита на конкуренцията разширява обхвата на инициираното проучване за нелоялни търговски практики от 
страна на големите хранителни вериги при доставката на селскостопански и хранителни продукти. 
До настоящия момент са изискани данни и доказателства от Комисията за защита на потребителите (КЗП), от асоциации 
на производители на хранителни продукти и от доставчици на определени продукти. Поетапно се очаква да постъпват 
съответните документи, като в хода на проучването КЗК разширява неговия обхват по отношение на продуктите, чийто 
цени са особено чувствителни за потребителите, като изисква допълнителни данни от множество производители и 
доставчици. 
Целта на проучването е събирането на надлежни данни и доказателства относно поведението на големите търговски 
вериги в отношенията им с техните доставчици – дали същите понасят необосновано тежки търговски условия по смисъла 
на чл. 37в и чл. 37в от Закона за защита на конкуренцията, което рефлектира при формирането на цените към крайните 
потребители. 
По-конкретно подобно поведение би могло да се изразява в неправомерното налагане на такси, отстъпки и други 
търговски условия, които са в ущърб на доставчиците и водят до намаление на доставните цени, от една страна.  
От друга страна, следва да се установи дали това се отразява при формирането на крайните цени към потребителите или 
ползите от наложените условия остават само за търговските вериги, и още повече дали цените на дребно дори се 
увеличават. 
В случай че от събраните информация и доказателства възникнат основателни съмнения за извършени нарушения на 
Закона за защита на конкуренцията, КЗК ще се самосезира, за да санкционира и прекрати неправомерните действия. 
Комисията отново обръща внимание, че доставчиците на хранителни и селскостопански продукти могат да инициират 
производство срещу купувачи (вкл. и търговски вериги), като самоличността им бъде запазена в тайна съгласно 
действащите вътрешни правила, приети от КЗК.  
 
√ Енергийният бизнес даде силен тласък на финансовите резултати на Еврохолд 
Силно представяне през последното тримесечие на 2022 г. затвърди финансовите резултатите на най-големия публичен 
холдинг в България и една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, с което 
той отчита още една успешна година.   
Холдингът регистрира близо 77% ръст на приходите спрямо предходната година до над 6.3 млрд. лв. и около 52% 
увеличение на печалбата преди лихви, данъци и амортизации до почти 286 млн. лв., показва оповестеният годишен 
консолидиран отчет. Нетната печалба се повишава с 8.8% за година до 68.3 млн. лв.    
Най-голям принос за резултатите има енергийният бизнес, който оперира под бранда Електрохолд. Той формира повече 
от половината от приходите и подобрява значително рентабилността на холдинга. Това е първият годишен отчет, в който 
са консолидирани изцяло резултатите на дружествата, които Еврохолд придоби през 2021 г. от чешката CEZ.  
Застрахователният бизнес на Еврохолд, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), продължава да бележи стабилен 
ръст, благодарение на успешната дейност на почти всички застрахователни поделения на групата. Брутният премиен 
приход на ЕИГ се увеличава с 24% за година до приблизително 1.7 млрд. лв.    
Най-голямото дъщерно подразделение на ЕИГ - Евроинс Румъния, приключва годината с 62.2 млн. лв. печалба преди 
данъци, въпреки сътресенията заради разкритите наскоро от ръководството на холдинга опити за враждебно завладяване 
на дружеството. През изминалите месеци ръководството на групата предприе ключови мерки, които гарантират още 
повече финансова стабилност на румънското дружество, посочват от Еврохолд. 
Евроинс Румъния сключи нов презастрахователен договор с ЕИГ Ре EАД, част от ЕИГ, който покрива плащането на всички 
щети на румънския застраховател и осигурява трансфера на значителна част (87%) от риска в неговия портфейл извън 
компанията, при това ретроцедиран при водещи европейски презастрахователи. 
Отделно, още през миналата година акционерите предприеха увеличение на капитала на румънското дружество със 100 
млн. леи (20.3 млн. евро). Освен това, Евроинс Румъния продължава да диверсифицира портфейла си с цел намаляване на 
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риска. За период от една година пазарният дял на застрахователя в сегмента “Гражданска отговорност” намалява с 15% до 
около 28%, измерено чрез броя на издадените от дружеството полици и регистрираните автомобили в страната. Спрямо 
броя на активните полици в края на 2022 г. този дял е още по-малък - 27.68%. Очакванията на ръководството са, че до края 
на настоящата година той ще бъде редуциран до 25% и ще е съизмерим с този на двата преки конкурента на компанията 
в сегмента. Паралелно, приходите от застраховане на компанията, които не са свързани с полицата “Гражданска 
отговорност”, непрекъснато се увеличават. За изминалата година този ръст е двукратен.  
В края на декември ЕИГ продаде застрахователните си операции в Беларус и Русия. Същевременно, компанията запази 
непроменени участията си в другите държави в този регион - Грузия и Украйна. В Украйна двете местни подразделения на 
групата успяха да се адаптират в условията на война и продължават да развиват дейност. 
В консолидирания отчет не са включени резултатите от автомобилния и лизингов бизнес, който беше продаден от 
Еврохолд през юни, 2022 г.  В активите на Еврохолд остава относително по-малката спрямо останалите сегменти 
финансово-инвестиционна дейност, концентрирана в компанията Евро-Финанс АД, която увеличава леко приходите си и 
също е на печалба. 
 
√ Поръчките за германската индустрия тръгнаха нагоре 
Обемът на поръчките на индустриалните предприятия в Германия през януари е нараснал с 1% спрямо предходния месец, 
показват данни на Министерството на икономиката. 
През декември 2022 г., според ревизираните данни, индустриалните поръчки в Германия са нараснали с 3,4%, а не с 3,2%, 
както беше съобщено по-рано. 
Вътрешните поръчки през януари намаляват с 5,3% спрямо предходния месец, чуждестранните се увеличават с 5,5%. 
Поръчките от страните от еврозоната намаляват с 2,9%, от други страни - нарастват с 11,2%. 
Според статистиката на германското Министерство на икономиката обемът на поръчките за средства за производство се  
увеличава с 8,9%, а за продукти за междинно потребление- намалява с 8,6%. Обемът на поръчките за потребителски стоки 
също бележи спад от 5,5%. 
Общият обем на поръчките на германските индустриални предприятия е намалял с 10,9% спрямо януари 2022 г. след спад 
с 9,9% през декември. 
 
√ Bundesbank изтеглила от обращение над 44 хил. фалшиви банкноти за година 
През 2022 г. Bundesbank е изтеглила от обращение в Германия 44 145 фалшиви банкноти на обща стойност 2,7 милиона 
евро. Това е с 5,2% повече от предходната година, се казва в прессъобщение на банката. 
"През 2022 г. броят на фалшификатите леко се увеличи. Това вероятно се дължи на факта, че анти-COVID ограниченията, 
действащи през предходните две години, бяха до голяма степен премахнати и събития като панаири и коледни базари, 
където парите са преобладаващи начин на плащане, зачестиха.“, каза членът на изпълнителния съвет на Bundesbank 
Буркхард Балц. Значително се е увеличил броят на фалшивите банкноти от 100 и 200 евро, тъй като са регистрирани редица 
случаи, при които с фалшиви пари се плаща за стоки с висока стойност. В същото време най-голям дял фалшификати имат 
банкнотите от 50 евро - 41%, следвани от 20 евро - 28%. Най-малко (2%) "теглят" банкноти от 5 и 500 евро. 
Въпреки нарастването на загубите обаче като цяло броят на фалшивите банкноти остава много нисък, отбелязват от 
Централната банка. През 2022 г. на 10 000 жители са се падали само пет фалшиви банкноти. 
Както и в предишни години, най-голям дял от фалшификатите са "кинопарите". Това са обикновени печатни фалшификати 
без защитни елементи за използване в киното и театъра. 
Bundesbank е открила 73 384 фалшиви монети през 2022 г. спрямо 41,1 хил. година по-рано. Резкият ръст обаче се дължи на 
факта, че редица компании са натрупали фалшиви монети в продължение на няколко години и след това са ги прехвърлили 
на Централната банка, се казва в доклада. Най-често се фалшифицират монети от 2 евро – в 92% от случаите. 
В еврозоната броят на фалшивите банкноти се е  увеличил с 8,4% през 2022 г., до 376 000. Общият им номинал възлиза на 
21,5 млн. евро срещу 17,5 млн. евро през 2021 г. В същото време банкнотите от 50 евро са най-популярни сред 
измамниците, като те са  почти 40% от фалшификатите. 
 
√ Стачката срещу пенсионната реформа във Франция спря терминалите за втечнен газ 
Профсъюзите затварят и четирите терминала за втечнен газ във Франция в знак на протест срещу пенсионната реформа. 
Три съоръжения на Elengy ще спрат за една седмица, а терминалът Fluxys ще спре за два дни, пише местната преса. 
Франция е най-големият купувач и получател на втечнен газ в Европа, като представлява 27% от целия внос в региона. През 
първите пет дни на март френските терминали са изпратили по 117 милиона кубически метра към газопреносната система 
за денонощие. Теоретично спирането на приемните терминали може да бъде компенсирано чрез изпомпване на газ от 
подземните хранилища - техническите възможности позволяват да се покрият изпуснатите обеми. Въпреки това днес 
Франция има едни от най-оскъдните газови запаси в газовите си хранилища - под 38%. В Европа ситуацията е по-лоша само 
в Латвия. Освен това недостигът на газ в системата може да бъде компенсиран от внос от съседни държави. Всичко това 
обаче неминуемо ще се отрази на цените на спот пазара. Все още не е възстановено и газоподаването по тръбата от 
Обединеното кралство до Белгия. Газопроводът спря миналата събота поради авария. 
 
√ Борсов наблюдател: Банкери и безработица ще вълнуват пазарите 
Събитието на предстоящата седмица е в края ѝ – месечният доклад за пазара на труда в САЩ и данните за безработицата, 
която е един от най-важните фактори при вземането на решения от централните банки. 
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Прогнозите са за задържането на безработицата на рекордно ниското й равнище от 3.4% за последните десетилетия. 
Американските компании все още задържат служителите си в очакване на растеж на приходите си през тази година. 
Липсата на работна ръка води и до растеж на разходите за заплати, което е един от факторите зад задържането на висока 
инфлация. Централните банкери се стремят да спрат този процес и силни данни за пазара на труда ще означават по-високи 
лихви. 
През февруари вече се забелязва тази тенденция на промяна на отношението на инвеститорите към дългосрочните 
перспективи пред лихвите. Доходността на щатските облигации се покачи до равнището от 4%, а еврото загуби спрямо 
долара. 
Очакванията се променят и от 3% лихва в края на следващата година, в момента пазарът прогнозира 4%. Това е значителна 
промяна с голямо отражение върху акциите, когато става дума за дългосрочна перспектива. 
Към момента акциите не се влияят от промяната на инфлационните очаквания, която виждаме при облигациите. Водещо 
за инвеститорите е избягването на рецесията през тази година и вероятно това е причината за доброто представяне на 
акциите от началото на 2023. Трудно е да се каже дали това ще продължи и през март, защото още през тази седмица 
предстоят изявления на ръководителите на Федералния резерв и Европейската централна банка. Ако банкерите подскажат 
по-високи лихви, това може да качи доходността на държавните облигации още повече и съответно да се отрази негативно 
на сектори като финансите или технологиите. И от там да доведе до продължаване на спада на индексите, който се 
наблюдаваше през февруари. 
Ако индексите не отразят коментарите на банкерите и новините за безработицата и се покачат, това ще е знак за 
продължаване на растежа на S&P 500 от текущите нива от 4050 пункта към 4300-4400 в близко бъдеще. 
 
√ ЕС стартира първи търг за общи доставки на газ през април 
Европейският съюз планира да стартира търг за общи доставки на газ през април в опит да намали цените на синьото 
гориво. Това съобщи заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) Марош Шефчович в интервю за Bloomberg. 
Общото договаряне на доставки бе една от основните мерки, набелязани още миналата година за овладяване на ценовите 
шокове със синьото гориво. 
След обявяването на търга до юни се очаква ЕС да подпише първите договори с доставчици от САЩ, Африка и Близкия 
изток. „Надявам се, че ще създадем нова система, която ще увеличи конкуренцията, ще привлече нови доставчици и ще 
намали цените на енергията“, каза Шефчович. По думите му повече от 50 доставчици от цял свят проявяват интерес към 
енергийно сътрудничество с Европа. 
По предварителни оценки общото търсене на 27-те страни членки на ЕС ще възлиза на 24 милиарда кубически метра през 
следващите три години. Шефчович отбеляза, че най-голям интерес към съвместни покупки на газ от европейски 
индустриални потребители се наблюдава в индустрии като производството на стомана, алуминий, керамика, стъкло и 
автомобили. „Все по-неотложно е да се справим с цените. Не можем да укрепим икономиката си с такива огромни ценови 
разлики със САЩ и Китай“, подчерта той. 
Преди това Европейската комисия предложи план от мерки за ограничаване на цените на газа, който включва механизъм 
за "динамичен таван" в случай на големи скокове в цените на газовата борса в Амстердам, но временно - не повече от три 
месеца. Предлага се и прилагане на формулата за колективно закупуване на газ, тествана върху коронавирусни ваксини, 
която ще задоволи поне 15% от общото европейско търсене на този вид гориво. 
 
√ Мъжете в страните от ЕС вземат по-големи заплати от жените, разликата обаче намалява в селските райони 
Мъжете в  в страните от Европейския съюз(EС) взимат по-високи заплати от жените, като разликата е приблизително 5 
процента през последното десетилетие. През 2021 година в абсолютно изражение средната стойност на годишните доходи 
за мъжете е била 18 774 евро, което е почти 800 евро повече, отколкото при жените (17 972 евро), сочат данните на 
Евростат, оповестени днес. 
През 2021 г., като се вземат предвид разликите в степента на урбанизация, разликата между половете в ЕС по отношение 
на нетния доход е по-малка за хората, живеещи в селските райони, отколкото за тези, живеещи в градовете: 4,0% срещу 
4,8%. 
На национално ниво разликите в доходите между половете са по-големи в градовете, отколкото в селските райони в 13 
държави членки, като Литва и Малта представят най-големите разлики по отношение на степента на урбанизация: 
съответно 8,5 и 7,3 процентни пункта. 
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В България разликата в доходите между половете в градските и селските райони е била средно 7,5 на сто.  
Сред 14-те страни, където разликите в доходите са по-високи в селските райони, отколкото в градовете, Австрия (5,3 
процентни пункта) и Италия (4,2 процентни пункта) показват най-големите разлики между разликите в доходите между 
половете, наблюдавани в градските и селските райони. Интересното е, че в австрийските градове и малтийските селски 
райони разликата в доходите е в полза на жените: съответно -1,7% и -4,4%, сочат данните на евростатистиката. 
 
√ За първи път ЕС въвежда санкции за нарушаване на правата на жените 
Европейският съюз обяви вчера пакет от санкции срещу лица и организации, замесени в сексуално насилие и нарушаване 
на правата на жените в първите ограничителни мерки от този тип, свързани с нарушаване на човешките права. Това 
съобщава испанската агенция EFE. 
Решението неслучайно е взето в навечерието на Международния ден на жената, това е първата стъпка в борбата за 
"справедливост и равенство", отбелязва агенцията. 
Според инициатора на новия санкционен списък, холандския външен министър  Вопке Хоекстра правата на жените се 
нарушават постоянно в конфликтни зони като Украйна, Южен Судан, Иран, Мианмар, Сирия и Афганистан. 
„В конфликти като в Украйна и Южен Судан сексуалното насилие се случва редовно, особено срещу жени и момичета“, 
каза той. 
В списъка на лицата и организациите, които са обект на санкции, са включени руски военни, както и представителят на 
талибаните Мохамад Джалид Ханафи, заместник-началникът на Министерството на вътрешните работи на Мианмар, 
полицията на Южен Судан и др. Освен това под санкциите попадат Сирийската републиканска гвардия, щабът на армията 
и сигурността на Мианмар и ирански затвор. 
ЕС възнамерява да продължи да се бори "за справедливост и равенство на половете", защитавайки всеобхватно правата 
на жените, посочва агенцията, позовавайки се на резолюцията към решението. 
 
√ Швеция и Финландия ще участват за първи път в антикризисни учения на НАТО 
Финландия и Швеция, двете страни, поканени за членки на НАТО, ще участват за първи път в годишното учение на алианса 
за управление на кризи CMX 2023, съобщи агенция BNS във вторник, като се позова на литовската правителствена служба. 
Според съобщението, по време на ученията, които ще се проведат от 9 до15 март, цивилен и военен персонал ще бъдат 
обучени за управление на кризи. В тях ще участват Литва и други съюзници от Алианса. 
По време на ученията Литва ще се опита да засили сътрудничеството със съюзниците и да повиши готовността си за 
управление на евентуални кризисни ситуации, отбелязват от правителствения офис. В ученията няма да участват 
разположени съюзнически сили. Те ще отработват отговор на сложни гражданско-военни сценарии в хибридна среда, се 
подчертава в съобщението. Такива учения се провеждат от 1992 г. 
Държавите-членки на НАТО подписаха протоколите за присъединяване на Финландия и Швеция към 
Северноатлантическия съвет на 5 юли 2022 г. Тези държави ще се присъединят към НАТО веднага щом всички държави-
членки на алианса ратифицират протоколите за присъединяване. От 30-те страни от НАТО, Турция и Унгария все още не са 
ратифицирали членството на Швеция и Финландия в Алианса. 
 
√ Инфлацията в страните от ОИСР се забави до 9,2% 
Потребителските цени в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са се повишили с 
9,2% през януари на годишна база. По този начин инфлацията се забави спрямо декемврийското ниво от 9,4%, се казва в 
съобщение на ОИСР. 



20 

 

Забавяне на поскъпването е регистрирано в половината от 38-те страни членки на ОИСР. Най-голям ръст на цените има в 
Унгария, Латвия, Литва и Турция - над 20%. 
Увеличението на цените на енергията в страните от ОИСР през януари се забави до 16,4% на годишна база от 18,2% месец 
по-рано. Това е най-малкото увеличение на този показател от март 2021 г. През миналия месец храните са поскъпнали с 
15,2%, което е по-малко от декемврийските 15,6%. 
Потребителските цени без разходите за храна и енергия (базисна инфлация) в ОИСР са се увеличили със 7,2% през януари. 
Създадена през 1961 г., ОИСР е една от водещите икономически организации в света, която включва 38 държави. В 
момента включва Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Унгария, Германия, Гърция, Дания, Израел, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексико, Холандия, Нова 
Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, САЩ, Турция, Финландия, Франция, Чехия, Чили, 
Швейцария, Швеция, Естония, Южна Корея и Япония. 
Припомняме, че инфлацията в еврозоната (HICP индекс) падна до 8,7% през януари при 9,2% през предходния месец. 
Междувременно темпът на растеж на показателя, без цените на храните и енергията, се ускори до 5,3% от 5,2%. 
Предварителните данни на статистическата служба на Европейския съюз сочат по-нататъшно отслабване на ръста на 
индекса HICP през февруари до 8,5% поради забавянето на поскъпването на енергията. 
 
√ Саудитска Арабия инжектира 5 млрд. долара в турската лира 
Саудитска Арабия е подписала споразумение с Анкара за депозирането на 5 милиарда долара в централната банка на 
Турция през Саудитския фонд за развитие, предаде Reuters, като цитира източници от фонда. Саудитският финансов 
министър Мохамед бин Абдула ал-Джадаан обяви намерението си за осъществяването на този депозит през декември. 
Депозитът ще помогне на Турция да укрепи позициите на собствената си валута - лирата, допълнително отслабена от 
катастрофалното земетресение преди месец, посочва Асошиейтед прес. Преди година един долар се разменяше за 14,26 
лири, а сега вече за 18,90 лири. 
Фондът не обяснява как парите ще бъдат използвани и дали Саудитска Арабия ще поиска те да бъдат върнати. В специално 
изявление само се посочва, че депозитът е "доказателство за близкото сътрудничество и историческите връзки между 
Саудитска Арабия и Турция и техните братски народи". 
 
√ Китай води в глобалната конкуренция за ключови нововъзникващи технологии 
Китай има "зашеметяваща преднина" в 37 от 44 критични и нововъзникващи технологии, тъй като западните демокрации 
губят глобалната конкуренция за изследователска продукция. Това показват данните от проучване на 
Австралийския институт за стратегическа политика (ASPI), според което в някои области всичките 10 най-добри 
изследователски институции в света са базирани в Китай, предава Ройтерс.  
Проучването, финансирано от Държавния департамент на Съединените щати, установи, че САЩ често са на второ място, 
въпреки че водят глобални изследвания в областта на високопроизводителните изчисления, квантовите изчисления, 
малките сателити и ваксините. 
Западните демокрации губят глобалната технологична конкуренция, включително надпреварата за научни и 
изследователски пробиви, се казва в доклада, призовавайки правителствата за по-големи инвестиции в научни 
изследвания. Китай е установил "зашеметяваща преднина в изследванията с голямо въздействие" по правителствени 
програми. Докладът призовава демократичните нации да си сътрудничат по-често, за да създадат сигурни вериги за 
доставки и "бързо да преследват стратегическата критична технологична стъпка". 
ASPI проследява най-цитираните научни статии, за които каза, че е най-вероятно да доведат до патенти. Изненадващият 
пробив на Китай в областта на хиперзвуковите ракети през 2021 г. щеше да бъде идентифициран по-рано, ако бяха открити 
силните научни изследвания на Китай, се казва в съобщението. 
През последните пет години Китай генерира 48,49% от световните научноизследователски статии с голямо въздействие 
върху усъвършенствани авиационни двигатели, включително хиперзвукови, и е домакин на седем от 10-те най-добри 
изследователски институции в света, се посочва в доклада. 
В областта на фотонните сензори и квантовата комуникация изследователската сила на Китай може да доведе до 
"затъмняване" на наблюдението на западното разузнаване, включително "Петте очи" на Великобритания, Съединените 
щати, Австралия, Канада и Нова Зеландия. 
Националните потоци от таланти на изследователи също бяха проследени и бяха идентифицирани монополни рискове. 
Китай вероятно ще стане монополист в 10 области, включително синтетичната биология, където произвежда една трета от 
всички изследвания, както и електрически батерии, 5G и нано производство. Китайската академия на науките, държавен 
изследователски орган, се класира на първо или второ място в повечето от 44-те проследени технологии, които обхващат 
отбрана, Космос, роботика, енергия, околна среда, биотехнологии, изкуствен интелект (AI), съвременни материали и 
квантова технология. Проучването препоръчва програми за скрининг на визи, за да се ограничи незаконният трансфер на 
технологии и вместо това да се благоприятства международното сътрудничество със съюзници по сигурността. 
Австралийските университети заявиха, че спазват законите за чуждо влияние, предназначени да спрат незаконния 
трансфер на технологии към Китай, но също така отбелязаха, че международното сътрудничество е неразделна част от 
университетските изследвания. 
 
√ Рекорден брой платформи сондират за нефт и газ по света 
Броят на действащите сондажни платформи за нефт и газ в света се е увеличил през февруари за втори пореден месец и е 
на максимум от почти три години - от март 2020 г. Това показват данните на американската компания Baker Hughes. 

https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-deposits-5-bln-turkeys-central-bank-statement-2023-03-06/
https://www.reuters.com/technology/china-leads-us-global-competition-key-emerging-technology-study-says-2023-03-02/
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Средно 1921 инсталации са работили в света миналия месец срещу 1889 през януари. В същото време февруарското ниво 
е с 252 по-високо от броя на нефтените и газови платформи за същия месец на 2022 г. 
В САЩ инсталациите миналия месец са намалели с 14 спрямо януари до 758. В Канада броят е нараснал с 22 до 248. 
Броят на сондажните платформи в Африка през февруари се е увеличил с 2, до 94, което е максимумът от април 2020 г.), в 
Латинска Америка - с 11 до 181, в Близкия изток - с 9 до 327. 
Само в Европа броят им е намалял с 6 до 111, както и в Азиатско-тихоокеанския регион - с 2  до 202. 
Baker Hughes публикува данни за активни сондажни платформи от 1944 г. Първоначално компанията събира информация 
само в САЩ и Канада, от 1975 г. - в целия свят.  
 
√ Прогноза: Световните доставки на компютри и таблети ще намалеят с над 11% 
Световните доставки на персонални компютри (PC) и таблети през 2023 г. ще свият с 11,2% до 403,1 млн. броя. 
Това  прогнозира изследователската компания International Data Corporation (IDC). 
Декемврийската прогноза на IDC предвиждаше по-умерен спад на доставките на персонални компютри и таблети до 429,5 
млн. броя. 
Продажбите на персонални компютри тази година може да намалеят с 10,7% - до 260,8 милиона, а на таблети - с 12%, до 
142,3 млн., очакват експертите на IDC. 
Възстановяване на пазара, също както и при смартфоните се очаква през 2024 г. до 417,7 млн. броя. Общият годишен темп 
на растеж (CAGR) на продажбите на компютри в периода 2023-2027 г. се очаква да бъде около 2,9%, докато пазарът на 
таблети се очаква да е с нулева динамика. 
„Търговското търсене от компании и образователни институции остава източник на оптимизъм през целия прогнозен 
период, тъй като хибридните работни потоци и инициативите за предоставяне на компютри на всеки ученик увеличиха 
размера на целевия пазар“, коментира Джитеш Убрани,  мениджър в IDC. 
Според Убрани краят на обслужването за операционната система Windows 10 ще стимулира търсенето на компютри през 
2024 и 2025 г., а търсенето на таблети ще бъде поддържано от  покупки в сектора на образованието. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Как държавата ще се справи със спекулата на пазара и има ли начин да противодейства на високите цени на 
храните. Гост: Служебният министър на земеделието Явор Гечев; 

- Жени с мъжки професии и как се намира балансът между работата и семейството. Гост: Главен комисар Росица 
Димитрова, директор на "Гранична полиция"; 

- Защо не стигат парите за образование и какви са пречките при откриването на нови специалности в 
университетите; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Първият предизборен дебат в студиото -представители на ПП и ДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП; 
- Има ли връзка между проверките за "Хемус" и акцията срещу Велико Желев; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Инфлация и ценови бум. Какви мерки предлагат партиите? Предизборен дебат в студиото с кандидатите за 

народни представители на ГЕРБ-СДС,„Продължаваме Промяната - Демократична България", „Възраждане", „БСП 
за България", „Български възход"; 

- След ареста на бизнесмена Велико Желев. За обвиненията и разследването. Гост: Адвокатът на обвиняемия 
Менко Менков; 

- Твърдения за насилие в клас. Удряла ли е учителка деца в столично училище? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Съветската армия тръгва към КАТ, София; 
в. Труд - Учат народа как да купува евтини стоки; 
в. Телеграф - Коронясват Чарлз III с мирото на Батенберг; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – 200 страници потеглят към Ташкент, искаме с тях Илиян Тодоров, за да влезе в затвора до живот; 
в. 24 часа - Прокуратурата обвини Велико Желев в изнудване на подчинен. От фирмата му: Не е вярно - служителят е 
уволнен след нарушения; 
в. Труд - Пет партии с шанс за парламента; 
в. Труд - Местят Паметника на Съветската армия в музей; 
в. Телеграф - Социолози и политолози пред "Телеграф": Ключът за кабинет е в малките партии; 
в. Телеграф - Коли на старо колкото панелка в София; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Васил Тончев, социолог: ПП има по-голям интерес от вот 2 в l наесен, защото за разлика от ГЕРБ няма структури 
по места; 
в. Труд - Проф. Михаил Константинов пред Труд news: ПП и ГЕРБ ще бъдат заставени да направят кабинет; 
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в. Телеграф - Ръководителят на Софийската районна прокуратура Невена Зартова: Очаквам нов ръст на ало-измамите; 
Водещи анализи 
в. Труд - Изборните шашми с BG запазена марка; 
в. Телеграф - Монументът, който раздели нацията. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 ч. служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 11:00 часа вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ще проведе среща с помощник-

генералния директор на ЮНЕСКО Ернесто Отоне и началника на отдел "Европа" в Центъра за световно 
наследство Берта Де Санкристобал, които са на официално посещение у нас. 

- От 10.00 часа в централата на КНСБ - в продължение на традиционните срещи с представители на основните 
политически партии, които участват в предстоящите избори за Народно събрание, ще се проведе разговори с 
кандидат-депутати от партия "Възраждане". 

- От 11.30 ч. в Галерия "Алма Матер" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще бъде представена 
изложбата "Българският жестов език - пълноценно общуване за всички". 

- От 13.00 ч. в присъствието на кмета Йорданка Фандъкова ще започне засаждането на първата "Гора в квартала" - 
инициатива за засаждане на горички в кварталите на София. 

*** 
Бургас. 

- От 17.00 часа и от 19.30 часа в Културен дом НХК ще започнат предпремиерни прожекции на филма "Чалга" на 
Мариан Вълев. 

- От 17.30 часа в Културен център "Морско казино" ще започне спектакълът "С обич за мама" на Театрална школа 
"Детско царство към ЦПЛР- Бургас. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне спектакълът "Училище за бащи". 
*** 
Видин. 

- От 10:30 ч. в пресклуба на БТА във Видин ще бъде организирана регионална конференция по проект "Европа в 
България: Общо бъдеще", който агенцията изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. 

*** 
Кюстендил. 

- От 17.30 часа в читалище "Братство" ще бъде открита изложба на гоблени на кюстендилката Велина Стойнева. 
- От 18.00 часа в залата на читалище "Братство" ще бъде представен моноспектакълът "Мемоарите на един 

Въргал". 
*** 
Стара Загора. 

- В 10.00 часа в Конферентната зала на хотел "Верея" ще бъде открита Националната кампания "Възможности за 
подкрепа на земеделските стопани" 2023 г. 

- В 11.00 часа в параклиса "Св. Теодор Тирон" Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит 
Киприан ще отбележи своя 47-ми рожден ден. Ще бъде отслужен молебен за здраве. Приканват се миряните и 
благочестивите християни да се включат в духовната радост. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои музикално поетичен спектакъл на Детска театрална студия 
"Мила моя, мамо". 

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

