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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Гълъб Донев се срещна с новия германския посланик Ирене Планк 
Министър-председателят Гълъб Донев прие германския посланик в България Ирене Планк. 
В разговора премиерът Донев поздрави посланик Планк за назначението ѝ, като изрази увереност, че ползотворното 
сътрудничество между България и Германия ще продължи да се развива. 
В хода на срещата министър-председателят Гълъб Донев обсъди с посланик Ирене Планк въпроси от двустранен интерес, 
както и някои теми от европейския дневен ред. 
 
√ Екоминистърът: Чакаме резултатите от проверката на европрокуратурата в редица топлофикационни дружества у нас  
Чакаме резултатите от проверката на европрокуратурата в редица топлофикационни дружества в страната. Европейската 
прокуратура има своите планове и тя е компетентната, за да извърши проверката. Това заяви в студиото на "Денят започва" 
служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова. 
"Ние като министерство и структурите, цялата информация, която е изискана е предоставена, оказваме активно 
съдействие. Освен това, считам че на този етап, тъй като тече такава активна проверка, не е редно да се правят 
каквито и да било коментари и интерпретации, още по-малко внушения. След като те приключат своята работа, 
резултатите ще бъдат взети и предприети при необходимост съответните мерки", обясни екоминистърът. 
Карамфилова не е знаела за такава проверка, но е знаела, че е правена такава през 2021 г. от българската прокуратура. 
"Проблемът, който на практика съществува, е идентифициран още от далечната 2017 г. Забелязва се, че има 
намаляване на коефициенти, които са представени от съответните оператори, което дава индикация за 
намаляване на емисиите на парниковите газове. Цялата информация е предоставена на нашата прокуратура", каза 
Росица Карамфилова. 
По думите ѝ, всеки оператор трябва да има разрешително за емисии с парникови газове и план за мониторинг, който се 
издава от Изпълнителната агенция по околна среда. Освен това, когато операторът заяви, че примерно ще работи с 
въглища, той определя своите коефициенти по лабораторни анализи. Има акредитирана лаборатория, която ги подава. 
Следващият етап е, когато операторът изготвя доклад и има верификатори, които отново са под акредитация. 
Министърът допълни, че значително се наблюдава намаляване на емисиите парникови газове от страна на определени 
оператори. Тя обаче не отговори на въпроса кой е собственикът на тези ТЕЦ-ове. 
По отношение на нерегламентираните сметища, Росица Карамфилова заяви, че в момента се определят точките на 
замърсяване, като вече са идентифицирани над 450 такива места. Дадени са съответните предписания и са направени 
срещи с местната власт. Срокът за почистване е 31 март, а след това следват проверки, допълни тя. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ България иска официално от ЕС изравняване на земеделските субсидии 
България изпраща в ЕС нарочна декларация, с която официално иска изравняване на субсидиите за земеделските 
производители още от тази година. Решението е на Министерски съвет. Земеделският министър Явор Гечев го мотивира 
със забавената конвергенция и щетите, които държавите от Източна Европа понасят от войната в Украйна. 
"След войната констатираме, че държавите по източния флаг на ЕС на практика понасят много по-големи 
последствия от войната от западните страни. В същото време източните държави са тези, които получават по-
ниски субсидии в ЕС. Мислим, че е крайно време това да стане. И мислим, че иначе равнопоставеността и 
солидарността се подкопава, ако ЕС не реагира, така че с това нарочно решение имаме официална позиция", каза Явор 
Гечев. 
Той изрази надежда, че други държави от ЕС ще подкрепят България в това искане. 
 
√ Забраната за коли на бензин и дизел засега се отлага - но готови ли сме за електрически? 
Въвеждането на забраната за конвенционални коли с бензинови и дизелови двигатели след 2035 г. засега се отлага, след 
като предложението не беше гласувано от съвета на ЕС заради несъгласието на Германия. Готвеният от Брюксел нов 
екостандарт "Евро-7" от идната година обаче може да ускори процеса. 
Каква е готовността на България да се раздели със старите коли и да премине на електрически? 
12% от въглеродните емисии в Европа са следствие от двигателите с вътрешно горене на автомобилите. Затова в края на 
миналата година Европейският парламент и Европейската комисия постигнаха съгласие след 2035 г. да се спре тяхната 
продажба. 

https://bntnews.bg/news/ekoministarat-chakame-rezultatite-ot-proverkata-na-evroprokuraturata-v-redica-toplofikacionni-druzhestva-u-nas-1225990news.html
https://bntnews.bg/news/balgariya-iska-oficialno-ot-es-izravnyavane-na-zemedelskite-subsidii-1225882news.html
https://bntnews.bg/news/balgariya-iska-oficialno-ot-es-izravnyavane-na-zemedelskite-subsidii-1225882news.html
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"Експертите у нас смятат, че това може да стане значително по-рано чрез въвеждането на новия екостандарт 
"Евро-7" в края на следващата година. 
"В края на следващата година ще бъде въведен така нареченият стандарт Евро-7. В момента валидният стандарт е "Евро-
6". При "Евро-7" има драстично намаление на газовете, които колите могат да излъчват в атмосферата. Практически чрез 
този стандарт ЕС ще се приравни към калифорнийския стандарт, който е най тежкия в момента в света", обясни Любомир 
Станиславов - изпълнителният директор на "Аутомотив Клъстер България". 
На този етап България обаче не е готова за масово въвеждане не електромобили. Причината - липса на държавна политика. 
"България е една от малкото държави, в които няма така наречените "скрапинг" програми - те дават допълнителни 
стимули за покупка на електрически автомобил и по-важното е, че все още няма програми за изграждане на 
инфраструктура за изграждане на зарядни станции", каза още Любомир Станиславов. 
От фотоволтаичната асоциация успокоиха собствениците на електрически коли и онези, които тепърва планират да си 
купят такива, че няма регулаторни пречки пред изграждането на зарядни станции. 
"Европейската регулация задължава до 2 години да се изпълнят определени критерии за брой на зарядни станции, 
така че очаквам много скоро и това удобство за всички шофьори на електромобили да се изпълни в страната", обясни 
Миглена Русинова - председател на Българската фотоволтаична асоциация. 
Няма никакви административни пречки за монтиране на зарядни станции в домашни условия, гаражи или навеси, 
необходимото условие е да има трифазен ток. 
"Когато обаче става дума за търговско използване на зарядни станции, тогава, разбира се, се изискват съответните 
разрешителни от мрежовото дружество, което оперира в съответния град или територия", обясни Миглена 
Русинова. 
На пръв поглед формалното гласуване на забраната за автомобили с бензинови и дизелови двигатели след 2035 г. от 
Съвета на ЕС неочаквано беше блокирано от Германия миналата седмица. Наложи се канцлерът Олаф Шолц да обяснява, 
че Берлин не е против предложението, а иска допълнителни уточнения. 
"Това, което в момента обсъждаме, не e съдържанието на регламента, което е вече е договорено, а нещо друго, за 
което в нашето правителство има единство, а Еврокомисията трябва да каже как ще се реализира. Така че въобще 
не става въпрос за спорни моменти, а това как на практика да решим въпроса с автомобилите със синтетични 
горива", заяви той. 
От Брюксел засега не посочват конкретна дата кога отново ще се проведе гласуването на забраната. 
 
БНР 
 
√ Илин Димитров: България ще получи награда за най-добра туристическа дестинация на Балканите 
"Туризмът се събужда и скоростта му на възстановяване става все по-голяма" 
Интервю на Даниела Големинова и Мила Младенова с Илин Димитров в предаването ''12+3'' 
"България ще получи награда за най-добра туристическа дестинация на Балканите. Дава я Асоциация от 7000 журналисти". 
Това съобщи пред БНР служебният министър на туризма Илин Димитров. До 9 март България участва в най-голямото и 
престижно международно туристическо изложение в света Internationale Tourismus-Börse в Берлин.  
44 български туристически фирми и общински администрации участват в изложението. 
"Променихме изцяло стратегията ни за реклама и ще кандидатстваме за партньор на най-големите изложения за туризъм 
в Щутгарт, Лайпциг и Хамбург. Ще предприемем нов метод за рекламиране, заедно с туроператорите, защото бизнесът 
знае най-добре как да се рекламира, заедно с големите германски туроператори. Искаме да сме домакин на едно 
изложение за приключенски туризъм, на Световната организация по адвенчър туризъм, планираме то да стане 2024 или 
2025 г. Най-вероятно ще бъде в Пловдив".  
Туризмът се събужда и скоростта му на възстановяване става все по-голяма, категорично подчерта служебният министър. 
Интервюто на Даниела Големинова и Мила Младенова с Илин Димитров в предаването "12+3" можете да чуете от 
звуковия файл. 
 
√ Последен ден от визитата на делегация на ЮНЕСКО 
В последния ден от тридневната официална визита на делегация от ЮНЕСКО са предвидени срещи с министъра на 
културата и с представители на различни ведомства. 
Помощник генералният директор на организацията Ернесто Отоне и началникът на отдел „Европа“ в Центъра за световно 
наследство Берта де Санкристобал ще разговарят с Найден Тодоров преди обяд. 
А след това ще имат среща в Национална галерия с представители на министерствата на културата и на външните работи, 
БАН и на Регионалния център за нематериално културно наследство под егидата на ЮНЕСКО в Югоизточна Европа. 
Следобед преди да отпътуват от България представителите на ЮНЕСКО ще се срещнат с министъра на външните работи 
Николай Милков. 
 
√ Производители на плодове и зеленчуци на среща в "Напоителни системи" заради високата цена на водата 
Производители на плодове и зеленчуци настояват да получат информация – как е образувана цената на водата за поливане 
и защо държавното предприятие „Напоителни системи“ обявява драстично поскъпване на водата броени дни преди 
крайния срок за подписване на договори. 
Днес представители на бранша ще се срещнат с ръководството на Министерството на земеделието и на „Напоителни 
системи“. 

https://bnr.bg/post/101790373/ilin-dimitrov-balgaria-shte-poluchi-nagrada-za-nai-dobra-turisticheska-destinacia-na-balkanite
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И ако не бъде постигнат компромис - утре производителите излизат на протест. 
От позицията на монополист държавното дружество „Напоителни системи“ диктува неизпълними условия, каза за 
„Хоризонт“ председателят на Асоциацията на малинопроизводителите Божидар Петков: 
„Увеличението е между 200 и 300% в сравнение с цените от 2022 г.“. 
Има райони в страната, където цената на водата скача 100 пъти  спрямо посочената от Министерството на околната среда 
и водите: 
„От МОСВ през "Напоителни системи" тя стига с 10 000% надценка до крайния потребител. Този шок ни изважда от релси, 
защото, ако миналата година поливката на един декар земеделска земя за отглеждане на ягоди и малини е струвала в 
рамките на 80-120 лв., тази година при тези цени ще струва 780-800 лв., което обърква всички калкулации, планове, 
предварителни договори". 
Ако на днешната среща с министъра на земеделието държавното дружество не преразгледа сметките си, в петък сме 
подготвили голям протест на производители на плодове, зеленчуци и зърнени култури, предупреди още Божидар Петков. 
 
√ Цветанка Минчева, СЖББ: Полов паритет сред служители и мениджъри носи успех на компаниите 
Разговор с Цветанка Минчева 
Участието на професионалисти от двата пола около масата за вземане на решения е въпрос на бизнес. И проучванията, и 
практиката показва, че компании, където има равнопоставеност на мъже и мени – сред служители и в управлението, са 
по-успешни. 
Това отбеляза при гостуването си в Радио София Цветанка Минчева - председател на Съвета на жените в бизнеса в 
България (СЖББ) и водещ банкер. Организацията вече 10 години насърчава професионалното развитие на жените в малкия 
и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, подкрепя младите специалисти за реализиране на 
потенциала им в България. 
Минчева цитира изследване, според което 64% от българите смятат, че мъжете могат да се реализират по-добре. Повече 
от половината мислят, че жените са по-слабо оценени на мениджърски позиции и по-трудно могат да правят кариера. 
Спрямо средноевропейските показатели обаче българките в това отношение са в по-добро положение. 
Предизвикателствата пред дамите са същите, които са валидни за всички участници в съществуващата бизнес среда в 
България, допълни Минчева. Към тях трябва да се добавят ангажиментите към домакинството, грижите за децата и 
семейството. 
Събеседничката сподели част от съветите, които е научила и изводите, до които е достигнала с течение на работата си в 
банковия сектор. 
Трябва да се осъзнава разликата между инвестиции и спестявания. 
Инвестирането може да осигури алтернативен източник на доходи, с който да даде свобода и избор за решения в живота. 
А 5-те ключови принципа в основата на всички видове инвестиции са: 

• Определяне на цел – това много помага да се следва първоначалния план;  

• „Яйцата“ да не са в една единствена кошница;  

• Колкото по-рано – толкова по-добре. Има и базови инструменти, които могат да се ползват и от 
непрофесионалисти;  

• Емоциите под контрол;  

• Доверете се на професионалисти – те могат да ви направят оценка на вашия профил, да предложат 
диверсифициране на вложенията ви. 

През 2023-та ще бъде отбелязана и 10-годишнината на Лидерската академия на СЖББ – за личностно развитие и 
изграждане на бизнес модел от около 40 дами, про боно. 
„Всяка година провеждаме лятна стажантска програма – там младите се убеждават в многото възможности за развитие у 
нас. Те не бива да забравят, че за успеха си трябва непрекъснато да се усъвършенстват, да не си слагат ограничения, тавани, 
да разширяват контактите си в професионален план“, каза още Цветанка Минчева. И допълни, че по повод годишнината 
на СЖББ, по-късно тази година ще се проведе голямо международно събитие. 
Чуйте целия разговор на Катя Василева. 
 
√ Проф. Димитър Иванов: Разпокъсахме селското стопанство, а се учудваме от поскъпналата потребителска кошница 

- "На България ѝ е необходима цялостно нова стратегия за развитието на селското стопанство“ 
- "Вътрешната ни политическа нестабилност се превръща в голям международен проблем" 

Интервю на Даниела Големинова с проф. Димитър Иванов в предаването ''12+3'' 
"България е неглижирала структурно-стратегическите въпроси на цялата продоволствена осигуреност на гражданите. Не 
си даваме сметка, че за годините след Прехода стъпка по стъпка губим хранителния суверенитет на нашата страна. В 
общата структура на нашата икономика през 1989 година селското стопанство обхващаше около 28%, днес то има дял от 
3,9-4,1%". 
Това каза пред БНР макроикономистът проф. Димитър Иванов. 
И допълни, че между 2005 – 2020 година България е рекордьор в целия Европейски съюз по спад на работната сила в 
сектор "селско стопанство". 
"Спадът е с над 8,3% на година. Как тогава няма да внасяме скъпи храни? Зарязана е политиката на държавно субсидиране 
и развитие на сектора. Разпокъсахме селското стопанство и сега се учудваме защо потребителската ни кошница е 
поскъпнала с 24%". 

https://bnr.bg/post/101790456/cvetanka-mincheva
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В предаването "12+3" макроикономистът посочи, че резултатът от всякакви мерки в икономиката се появява до 6-12 
месеца: 
"Дори и да опитаме да контролираме цените на стоките, те няма да намалеят за следващите миниум 6 месеца. Новият 
парламент трябва да държи Централната банка много по-отговорна в политиките ѝ за спиране на нарастващите цени. 
Поддържането на ниска инфлация е основна задача на Централната банка. Бъдещото правителство ще трябва да се опита 
да сключи с основните хранителни вериги политическо бизнес договаряне – тип мораториум, за кошница основни 
хранителни продукти, чиято цена да не се вдига за 6 месеца. Това могат да бъдат само български продукти. Необходимо е 
цялостно стратегическо договаряне с ЕС за повишаване на нашите субсидии по всички основни хранителни продукти. 
Трябва да се премахнат бариерите за влизане на малки селскостопански производители в големите хранителни вериги". 
По думите на проф. Иванов на България ѝ е необходима цялостна нова стратегия за развитието на селското стопанство: 
"Трябва да се запази непредубеденост по отношение на траекторията на инфлацията, като се избягва популисткия и 
прекалено опростен разказ за т.нар. "временна инфлация"... През тази и през следващата година Европа ще продължи да 
има най-високите разходи за енергия, ще следва нов пик на цените на природния газ, ще продължи да има най-високите 
разходи за труд, най-тежката регулаторна среда, огромен проблем с миграцията. Затова темпът на икономически растеж 
в целия ЕС, особено в слабите икономики, ще продължи да бъде много нисък и да се достигне до рецесия. Ние имаме 
четвърто поредно тримесечие на спадане на ръста на БВП. Вътрешната ни политическа нестабилност се превръща в голям 
международен проблем". 
Интервюто на Даниела Големинова с проф. Димитър Иванов в предаването "12+3" можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Министри на ЕС ще обсъдят състоянието на Шенген, диалогът с Украйна 
Състоянието на Шенген, убежището и миграцията, диалога с Украйна в рамките на вътрешната сигурност и извършените 
там военни престъпления ще бъдат темите, които ще се разискват на Съвет "Правосъдие и вътрешни работи" днес и утре 
в Брюксел. 
Шведското председателство и Комисията ще информират министрите за общото състояние на Шенгенското пространство 
и за изпълнението на приоритетите, както са определени от Съвета през юни. Един от тях е неговото разширяване. Краен 
срок обаче не е поставен, а днес не можем да очакваме конкретно решение за България и Румъния. 
Във връзка с дебатите по миграцията и убежището, е възможно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да 
повдигне въпроса за финансирането на ограда по границата с Турция - мярка, на която Европейската комисия се 
противопоставя, но е склонна да отдели средства за подсилването й.  
Утре министрите на правосъдието ще разискват хода на действията по създаването на международен център за 
разследване на престъпленията в Украйна в Хага, който трябва да заработи през лятото. 
 
√ Лагард: ЕЦБ ще направи всичко, за да върне стабилността на цените в Европа 
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че ще направи всичко необходимо, за да върне стабилността на цените в 
Европа, съобщи "Франс прес". 
"Първите жертви на високата инфлация са най-онеправданите и уязвимите граждани. Затова ще направим всичко 
необходимо, за да върнем стабилността на цените", подчерта Лагард на среща на Световната търговска организация. 
Миналата седмица Лагард намекна, че повишението на лихвите от страна на ЕЦБ ще продължи и след предвиденото 
увеличение през март, за да се овладее инфлацията. 
 
√ Френският Сенат одобри увеличаване на пенсионната възраст 
Френският Сенат одобри тази нощ увеличаване на пенсионната възраст с две години - от 62 на 64 - на фона на засилваща 
се съпротива от профсъюзите. 
Ключовият текст беше подкрепен от 201 срещу 115 гласа, а днес дебатите ще продължат до пълното приемане на 
законопроекта. Очаква се пълният текст да бъде гласуван до полунощ в неделя. 
От своя страна синдикатите се заканиха да увеличат натиска върху правителството с протести. 
Заради недоволството вчера бяха затруднени доставките на гориво. Нарушен беше графикът на влаковете и полетите, а 
важни морски пристанища бяха блокирани. 
 
√ Кипър очаква растеж на БВП от 2,5% 
Икономиката на Кипър се очаква да достигне растеж от 2,5% през 2023 г., който ще надвиши 5 пъти средното ниво от 0,5% 
в еврозоната, а инфлацията ще намалее до 3,3% в сравнение с 8,1% през миналата година. Това показват последните 
прогнози на Централната банка на страната, които съобщи нейният управител Константинос Херодоту на бизнес форум. 
Преките чуждестранни инвестиции в Кипър ще бъдат важен двигател за икономическия растеж и през тази година, 
подчерта гуверньорът на Централната банка Константинос Херодоту. 
Според него тяхното увеличаване е резултат от въведените от държавата нови финансови стимули, заради които много 
мултинационални технологични компании с висока добавена стойност прехвърлят дейността си на острова, като по този 
начин подкрепят брутния вътрешен продукт на Кипър. 
Икономиката на страната е показала „забележителна устойчивост“ през миналата година, регистрирайки значителен 
растеж от 5,6% въпреки отрицателната международна среда, отчете още Херодоту. 
Сред причините за успеха той посочи по-високата от очакваната активност в туризма, липсата на зависимост на Кипър от 
руски природен газ, както и много ограничената експозиция на кипърските банки към руската икономика и оттам - към 
санкциите срещу Русия. 

https://bnr.bg/post/101790355/prof-dimitar-ivanov-razpokasahme-selskoto-stopanstvo-a-sega-se-uchudvame-zashto-potrebitelskata-ni-koshnica-e-poskapnala
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Към края на януари депозитите на граждани на Руската федерация представляват по-малко от 2,2% от общите депозити в 
кипърските банки, съобщи Константинос Херодоту. 
 
√ В Кипър обсъждат увеличение на минималната пенсия до 745 евро 
Увеличение на минималната пенсия в Кипър с 5% и тя да стане 745 евро обсъжда социалното министерство. Незабавното 
повишаване на ниските доходи на възрастните хора е сред програмните ангажименти на президента Никос 
Христодулидис. 
Допълнителните разходи, необходими за покриване на 5-процентното увеличение, ще бъдат включени в актуализацията 
на бюджета, която се очаква правителството да внесе в парламента през юни, каза социалният министър Янис Панайоту. 
С действащ от 1 януари тази година план за месечна надбавка за възрастните хора с ниски доходи се гарантира, че всеки 
пенсионер ще получава над прага на бедността – не по-малко от 710 евро месечно, ако е сам, и 1210 евро за двойка 
пенсионери. 
През тази седмица социалният министър провежда нов кръг консултации със синдикатите и работодателите за 
автоматичната индексация на заплатите в зависимост от инфлацията. След срещи поотделно с организациите се очаква до 
2 седмици да се проведе съвместно заседание, за да се намери решение възможно най-скоро. 
Министър Панайоту подчерта позицията на правителството, че индексацията не се премахва /както искат работодателите/, 
но при сегашните финансови възможности на държавата не може да се изплаща 100% (както искат синдикатите). 
 
√ Има ли риск от провал на санкционния режим срещу Русия на Острова 
Във Великобритания водещите кампания за затягане на санкциите срещу Русия заявиха, че те трябва да включват и 
роднини на вече санкционираните след изнесени данни от вестник „Таймс“, че 8-годишна дъщеря на един от 
приближениет на Владимир Путин притежава апартамент за 2,3 милиона паунда в лондонския квартал Кенсингтън. 
В статия озаглавена: „Режимът на санкции срещу Русия пред риск да се разпадне“, анализатори на вестник „Таймс“ 
разкриват, че стотици милиони паунда под формата на недвижимо имущество са притежание на членове на семейства на 
хора в близки връзки с  Кремъл, които вече са санкционирани от Лондон и Киев. 
На повече от 1300 лица бяха замразени авоарите във Великобритания  след руското нахлуване в Украйна миналата година. 
Санкциите обаче не засягат членовете на техните семейства и това умело се използва, показват нови данни за пране на 
пари на Острова. В съвместното разследване на „Таймс“ и „Трансперънси интернешънъл“ освен вече споменатия случай с 
8-годишното момиче, са изброени още много други пробиви в системата. 
Сред тях е съпруга на санкциониран олигарх, която притежава търговски помещения в лондонския квартал Падингтън, 
купени за близо 100 милиона паунда, включващи офиси и пъб. Санкциониран от Украйна руски тютюнев магнат е приписал 
на децата си части от имение от 19-ти век  в графство Съри на стойност 40 милиона паунда. А също и семейството на 
проруски политически активист от Крим, помогнал за анексирането на полуострова от Русия и издирван в Украйна по 
подозрения в държавна измяна, който притежава няколко имота в елитни лондонски квартали. 
Снощи правителството бе призовано от високопоставени депутати на Консервативната партия в Камарата на общините да 
преразгледа режима на санкции. Сър Иън Дънкан Смит, бивш лидер на торите и съпредседател на междупартийната 
парламентарна група за санкциите "Магнитски", заяви: 
"Трябва да се справим с всичко това много бързо. Обединеното кралство трябва да си вземе поука от правителството на 
САЩ, защото то е санкционирало повече хора с по-широк обхват, така че става дума и за семействата им. Обединеното 
кралство категорично изостава далеч след САЩ“. 
 
√ Русия подложи на масирана ракетна атака редица украински области 
Русия е изстреляла ракети по цели в цяла Украйна - от Харков на север до Одеса на юг и Житомир на запад. Ударени са 
жилищни сгради и инфраструктура в Харков и Одеса, а в няколко района има прекъсвания на тока. Това става на фона на 
продължаващите ожесточени битки за град Бахмут в източна Украйна. Шеф на американското разузнаване предположи, 
че войната може да продължи с години. 
Масова ракетна атака удари енергийно съоръжение в пристанищния град Одеса, предизвиквайки прекъсвания на тока, 
съобщи губернаторът Максим Марченко. 
Ударени са и жилищни райони, но няма съобщения за жертви. „Около 15“ удара са нанесени по град Харков и региона Те 
са били насочени по „съоръжения от критичната инфраструктура“ и жилищна сграда, заяви ръководителят на областната 
администрация Олех Синегубов. 
Други засегнати региони от последните руски атаки са Виница и Ровно на запад и Днипро и Полтава в централната част на 
страната. 
Директорът на националното разузнаване на САЩ Аврил Хейнс каза, че президентът Путин може би планира да протака 
войната с години, но че Русия не е достатъчно силна, за да започне големи нови офанзиви тази година. Тя посочи, че 
войната в Украйна се е превърнала в "изтощителна война, в която нито една от страните няма окончателно военно 
предимство". 
„Не предвиждаме руската армия да се възстанови достатъчно тази година, за да постигне големи териториални печалби, 
но Путин най-вероятно смята, че времето работи в негова полза и че удължаването на войната, включително с потенциални 
паузи в боевете, може да бъде най-добрият му път към евентуално осигуряване на стратегическите интереси на Русия в 
Украйна, дори и да отнеме години“, каза тя. 
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По думите на Хейнс Русия може да се обърне към защита на териториите, които сега окупира, като Москва ще се нуждае 
от допълнителна „задължителна мобилизация и източници на боеприпаси от трети страни“, за да поддържа нивото на 
операциите в Украйна.  
Украинската армия твърди, че е отблъснала интензивните руски атаки срещу източния град Бахмут, въпреки че руските 
сили настояват, че са поели контрола над източната му половина. 
 
√ Втора поредна вечер на сблъсъци между полиция и демонстранти в Тбилиси 
Демонстранти и полиция влязоха в сблъсъци за втора поредна вечер по време на антиправителствените протести в 
грузинската столица, съобщиха информационните агенции. 
Снощи органите на реда отново използваха сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, за да разпръснат протестите срещу 
така наречения закон за чуждестранните агенти, който според критиците му тласка страната към авторитаризъм. 
В разгонването на демонстрантите участваха стотици полицаи, които бяха струпани по улиците около сградата на 
парламента. За разлика от сблъсъците предишната вечер този път нямаше хвърляне на коктейли "Молотов" и камъни от 
страна на демонстрантите, макар че най-малко една кола на силите на реда беше преобърната. 
Разнеслият се сълзотворен газ над централния столичен булевард "Руставели", където се намира парламента, накара поне 
част от хилядите демонстранти да се оттеглят. 
По данни на министерството на вътрешните работи 77 са общо задържаните по време на първите сблъсъци във вторник 
вечерта, които избухнаха след приемането на закона на първо четене, посочва БТА. Нормативният акт предвижда 
организации, получаващи повече от 20 процента от финансирането си от чужбина, да бъдат задължени да се регистрират 
като "чуждестранни агенти", в противен случай да им се налагат значителни глоби. 
Управляващата партия "Грузинска мечта" казва, че при написването на закона е използван като образец аналогичен 
американски нормативен акт, съществуващ от 30-те години на миналия век. Според опоненти на законопроекта като 
президента Саломе Зурабишвили той напомня на закон, който Русия прие през 2012 г., който беше използван срещу 
критици на властта, и може да навреди на шансовете на Грузия да влезе в ЕС. 
В интервю за Си Ен Ен Зурабишвили призова властите да се въздържат от употреба на сила срещу демонстрантите и 
окачестви Грузия като жертва на агресия от страна на Москва, която по думите ѝ е решена да запази влиянието си в региона 
на Кавказ. 
"Очевидно Русия няма да се откаже лесно, но тя губи войната си в Украйна", каза тя. 
 
√ Управляващите в Грузия оттеглиха спорния законопроект, довел до мащабни протести 
Управляващата партия в Грузия заяви, че оттегля законопроекта за т.нар. "чуждестранните агенти", предаде Ройтерс. 
Проектозаконът предизвика бурни протести две поредни нощи. Стигна се и до сблъсъци с полицията, и до арести. 
Законът изискваше медиите и неправителствените организации с над 20% финансиране от чужди източници да се 
регистрират като "чужди агенти". 
 
√ Според Кристалина Георгиева в средносрочен план руската икономика ще се свие със 7% 
Опустошителните последици върху руската икономика ще дойдат в средносрочен план, коментира Кристалина Георгиева 
пред CNN, като уточни, че ръководеният от нея Международен валутен фонд е взел под внимание пренасочването на 
продажбите на руски нефт към Индия и Китай, след като европейският пазар е затворен за тях заради военната агресия на 
Москва срещу Украйна. 
Според Георгиева Русия вече страда от липса на достатъчно работна ръка, защото много от кадрите ѝ са емигрирали. Също 
така прекъснатият достъп до технологии има своя ефект върху руската икономика, а и широкият пакет от санкции върху 
енергийния сектор оказва влияние. В средносрочен план можем да видим свиване на руската икономика със седем 
процента, смята Георгиева. 
CNN припомня, че в понеделник руското правителство е докладвало за бюджетен дефицит от 2,58 трилиона рубли (което 
се равнява на около 34 милиарда долара) за януари и февруари тази година. За сравнение за същия период през 2022 
година Москва е работила с бюджетен излишък от 415 милиарда рубли (равняващ се на 5,5 милиарда долара). На годишна 
база приходите от продажба на природен газ и петрол са спаднали с 46 %, според официалните данни на Москва. 
Руската инвазия в Украйна започна на 24 февруари миналата година, а първите санкции срещу държавата – агресор бяха 
наложени още март миналата година, като впоследствие бяха разширени. 
 
Сега 
 
√ 49-ият парламент ще стартира със закона за разследване на главния прокурор 
Служебният кабинет отново прие проекта, който трябва да сложи край на недосегаемия първи обвинител 
49-ото Народно събрание, което предстои да бъде избрано на 2 април, ще започне работата си със законопроекта, 
регламентиращ механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Това стана ясно от думите на 
служебния министър на правосъдието Крум Зарков вчера, след като Министерският съвет отново прие проекта. 
В 48-ия парламент пакетът промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, които да сложат край 
на недосегаемостта на главния прокурор, претърпя пълен провал. Той беше внесен паралелно от служебното правителство 
и "Демократична България", но в крайна сметка беше бламиран. Сега, чисто процедурно, трябваше отново да бъде приет 
от правителството. Министърът посочи, че има правно-технически промени, но философията на проекта остава същата. 
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Де юре и сега всеки прокурор може да разследва главния. Де факто обаче това трудно би могло да се случи независимо, 
тъй като всички прокурори и следователи са му подчинени. Проектът предвижда когато има нужда съдия с ранг на 
върховен временно да се превръща в прокурор и да разследва главния прокурор или заместниците му.  
Механизмът за разследване на главния прокурор, който да премахне неговата недосегаемост, е ангажимент, поет от 
България пред Брюксел с плана за възстановяване. Страната ни очаква около 6 млрд. евро по този план, но трябва да 
изпълни и обещанията за реформи, дадени в него. Специално тази, свързана с недосегаемостта на главния прокурор е 
висяща още от 2009 г., когато България беше осъдена от Европейския съд по правата на човека по прословутото вече дело 
"Колеви". 
Зарков обяви вчера, че с предложените от МП промени, страната ни най-сетне ще отговори на изискванията на 
европейските стандарти и "ще свали от гърба ни над 70 осъдителни решения срещу България". Според него този проект 
има символно значение. 
"Много хора питат - това ли е цялата съдебна реформа? Не е, не, но без този законопроект реформа няма да има. Това е 
лакмусът за наличието на политическа воля. Ако няма воля за първата стъпка, няма за целия път", каза още служебният 
министър. Той изрази надежда промените да бъдат сериозно обсъдени и приети в първите месеци на 49-ото Народно 
събрание. "Той се очаква от българските граждани и международните ни партньори", посочи още Зарков. 
Попитан за обещанието на Бойко Борисов, дадено неотдавна покрай санкционирането на Владислав Горанов от САЩ по 
закона "Магнитски". "Смятам, че имаме проблем с върховенството на закона. Дори срещу президента има инструмент - 
импийчмънт. Не може главният прокурор да бъде недосегаем и да не може да бъде разследван", коментира той. Борисов 
заяви, че истински съжалява, че ГЕРБ не са приели антикорупционните закони на Крум Зарков и че от партията му 
са се оставили на "Кирил и Асен" да ги надиграят. "Оставихме им се. Щяхме да подкрепим законопроекта на Крум, защото 
Европа и Америка искат да го подкрепим", посочи той и декларира готовност веднага след изборите да го подкрепи. Преди 
това обаче ГЕРБ дори сезираха Конституционния съд по темата. 
Зарков каза, че приветства и запомня всички предизборни обещания и се надява ГЕРБ да държат на думата си. 
 
√ Банките са оскъпили услугите по разплащателни сметки с 20-30% за година 
Масово са повишени таксите за внасяне и теглене на суми, както и за банкови преводи 
С 20-30% са скочили таксите за едни от най-ползваните от гражданите банкови услуги за една година - откриване и 
поддържане на разплащателна сметка, внасяне и теглене на пари на гише, както и различни банкови преводи. Това 
показват публикувани наскоро данни на БНБ за средната тарифа на услугите, предоставяни по разплащателни сметки през 
2022 г. Данните са към края на 2022 г. и не отразяват предприетите от редица банки увеличения на таксите в първите 
месеци на 2023 г. и обявените предстоящи поскъпвания през пролетта. 
Таксата за откриване на разплащателна сметка за една година се е вдигнала до средно 3.18 лв. - преди година средната 
тарифа е била 2.52 лв. Ако към сметката има и дебитна карта таксата за откриване се е увеличила от 1.57 лв. на средно 2.15 
лв. 
Месечната поддръжка на разплащателната сметка също е поскъпнала в последната година, ако към нея няма дебитна 
карта - банките прибират всеки месец средно по 3.73 лв. за обслужване на сметката, докато година по-рано таксата е била 
3.37 лв. Ако тя е в пакет с дебитна карта месечната такса през 2022 г. леко пада от 2.45 на 2.37 лв. и това е единствената 
услуга, за която се отчита поевтиняване. 
Припомняме, че някои от големите банки в страната премахнаха преди две години депозитите и спестовните влогове и 
преоформиха парите по тях в разплащателни сметки. Такива сметки не само че не носят никаква доходност на титулярите, 
но и всеки месец парите в тях се топят заради такса обслужване и таксите по внасяне и теглене на суми. 
Сериозно се е оскъпило внасянето и тегленето на пари по сметка за последната година, показват данните на БНБ. Ако през 
2021 г. за внасяне на суми до 3111 лв. се е начислявала такса от средно 0.87 лв., през м.г. тя вече е 1.20 лв., а таванът на 
сумата е свален до 3064 лв. Над тази сума банките начисляват средно 0.23%, но не по-малко от 2.50 лв. 
За теглене на пари в брой от разплащателна сметка на гише таксата е 3.55 лв. средно за суми до 1000 лв., но за по-големи 
суми таксата става доста по-голяма -  0.58% от изтеглената сума, но не по-малко от 6.50 лв. Предната година за теглене на 
пари от сметка банките са начислявали средна такса от 0.48% от сумата и минимум 4.38 лв. 
През последната година съществено бе завишена таксата за теглене на пари от банкомат. През 2021 г. например банките 
взимаха за това средно по 26 ст. при ползване на собствените им банкомати и 1.14 лв. при теглене на пари от банкомат на 
друга банка. Година по-късно обаче бе въведена такса, която вече е процент от теглената сума и това значително оскъпи 
услугата - 0.13% и минимум 0.30 лв. за собствен банкомат, и 0.18% и мин. 1.39 лв. за теглене на пари от чужд банкомат. 
Поскъпнала е и услугата за плащане на сметки за ток, вода, парно и пр. през разплащателна сметка. Средната такса през 
2022 г. е 2.48 лв., докато година преди това - 2.08 лв. Ако плащането е към сметка на друга банка таксата скача до 4.65 лв. 
средно, при 3.92 лв. година преди това. 
Повишени са и таксите за банкови преводи, нареждани на гише. На хартиен носител към платежна сметка при същата 
банка средната цена на услугата е 3.05 лв. при 2.34 лв. преди година. Ако преводът е към платежна сметка при друга банка 
таксата е 4.90 лв. средно при 4.11 лв. преди година. 
Леко, с по една-две стотинки, са пораснали за една година и таксите за онлайн банкиране, става ясно от публикуваната от 
БНБ таблица за осреднените такси за 2022 г. 
Централната банка изготвя сравнителни таблици със осреднените такси по разплащателните сметки от 2017 г. насам, след 
като евродиректива задължи банките в ЕС да създадат условия гражданите лесно и на поносима цена да може да си 
откриват сметка, да имат дебитна карта и да правят плащания. Целта е да се помогне на бедни хора, на младежи, студенти, 
мигранти и пенсионери - които най-често са извън банковата система - да ползват някои от най-популярните финансови 

https://www.segabg.com/category-observer/20-g-po-kusno-erata-na-filchev-vuzkrusna-geshev
https://www.segabg.com/category-observer/20-g-po-kusno-erata-na-filchev-vuzkrusna-geshev
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/sasht-i-velikobritaniya-sankcioniraha-vladislav-goranov-i-rumen-ovcharov-za-korupciya
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/sasht-i-velikobritaniya-sankcioniraha-vladislav-goranov-i-rumen-ovcharov-za-korupciya
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/boyko-borisov-turskoto-robstvo-imame-problem-korupciyata
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/gerb-shte-spasyava-geshev-prez-konstitucionniya-sud
https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentAccountswithBF/PSPAwithBFAverageFees/index.htm
https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentAccountswithBF/PSPAwithBFAverageFees/index.htm
https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentAccountswithBF/PSPAwithBFAverageFees/index.htm
https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentAccountswithBF/PSPAwithBFAverageFees/index.htm
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услуги. Това става чрез откриване на т.нар. платежна сметка за основни операции. БНБ може да ограничи таксите 
единствено по тези сметки. Цената на услугите по тях не трябва да надвишава осреднената тарифа по стандартните 
разплащателни сметки, която публикува всяка година централната банка.  
Както многократно сме отбелязвали, проблемът е, че банките не желаят да предлагат такива платежни сметки. 
Често банковите служителите изобщо не знаят за "евтините" сметки или подвеждат клиентите, като им обясняват, че те са 
само за социално слаби, на които да се получават помощи. Има обаче още едно сериозно ограничение пред ползването 
на платежна сметка за основни операции - потребителят не трябва да има сметка в друга банка.  
 
3e-news.net 
 
√ Нови 10 специалности - защитени от държавата 
Нови десет специалности влизат в Списъка на защитените от държавата специалности от професии за 2023/2024 учебна 
година, реши правителството. Седем от новите защитени специалности са от професионално направление „Строителство“ 
- „Строително дърводелство“, „Строително тенекеджийство“, „Вътрешни облицовки“, „Покриви“, „Метални конструкции“, 
„Сухо строителство“ и „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях“. Останалите три нови защитени специалности 
са „Класически инструменти“ за професия „Лютиер“ от професионално направление „Приложни изкуства и занаяти“, 
„Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия“ от професионално направление 
„Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“ и „Управление на радиоактивни отпадъци“ от 
професионално направление „Електротехника и енергетика“. С тях за защитените от държавата специалности от професии 
стават общо 60. 
Това са специалности, които са уникални като съдържание и всяка от тях се преподава в не повече от четири училища в 
страната. Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най-малко 9 ученици. От списъка 
се изважда една специалност - „Дограма и стъклопоставяне“, тъй като вече не отговаря на критерия за уникалност по 
териториален признак. 
С шест нови специалности се актуализира и Списъка със специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на 
труда за учебната 2023/2024 година. Две специалности са от професионално направление „Горско стопанство“ - 
„Дърводобив“ и „Механизация на горското стопанство“. Други две са от професионално направление „Строителство“ - 
„Основни и довършителни работи“ и „Строителство и архитектура“, а останалите са „Програмно осигуряване“ от 
професионално направление „Компютърни науки“ и „Логистика на товари и услуги“ от професионално направление 
„Транспортни услуги“. Така специалностите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда стават общо 84. 
Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най- малко 12 ученици. 
Списъците са актуализирани с предложения от национално представителните работодателски организации и 
министерствата. Ще се прилагат от учебната 2023/2024 година за учениците, приети в VIII клас по държавния прием. 
 
√ Измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия, подготвени от КЕВР получиха подкрепа от участниците 
на пазара 
Операторите на затворени електроразпределителни мрежи и операторите на съоръжения за съхранение на 
електрическа енергия ще могат да участват на електроенергийния пазар 
Позитивна. Такава е оценката на участниците на пазара по проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия 
с електрическа енергия (ПИД на ПТЕЕ). Това стана ясно по време на общественото обсъждане, което се проведе в 
Комисията за енергийно и водно регулиране. 
По своята същност измененията предвиждат приемане на изцяло нова методика за определяне на цени на балансиращата 
енергия. Както и привеждане на Правилата в съответствие с измененията в Закона за енергетиката, с които се регламентира 
дейността на операторите на затворени електроразпределителни мрежи, а също и на операторите на съоръжения за 
съхранение на електрическа енергия. Новите изменения прецизират разпоредбите, касаещи заплащането на мрежови 
услуги и на цената за задължения към обществото. 
С предложената Методика за определяне на цените на балансиращата енергия, която е приложение към ПТЕЕ, се цели 
създаването на механизъм за изчисляване на разходите за балансиране на координаторите на балансиращи групи във 
всеки период на сетълмент, статус на регулиране, позиция на небаланса (излишък/недостиг) и посока на плащане. Новата 
методика се основава на резултатите от извършените симулации с постигнатите реални данни за периода 01.10.2022 г. – 
31.12.2022 г. след въвеждането на 15-минутния период на сетълмент.   
С проекта на Методика не се допуска създаването на стимули за пазарните участници преднамерено да бъдат в позиция 
на изкуствен недостиг или изкуствен излишък. Същевременно цените за недостиг и излишък са равно отдалечени от цената 
на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа енергия. Освен това, паричните потоци 
следват позицията на небаланс на системата, т.е. независимо дали пазарният участник е в излишък или недостиг, той е 
третиран като доставчик на балансираща енергия и получава плащане от оператора, ако помага на системата, т.е. ако 
небалансът му е обратен на системния, съответно плаща при еднаква посока на системния небаланс. Методиката съдържа 
таблица, която позволява на координаторите на балансиращи групи лесно да изчислят разходите за небаланси на групата 
си за всеки период на сетълмент. 
Освен приемане на нова Методика за определяне на цените на балансиращата енергия с промените в ПТЕЕ се създават 
нормативни предпоставки операторите на затворени електроразпределителни мрежи и операторите на съоръжения за 
съхранение на електрическа енергия да участват на електроенергийните пазари. По този начин се гарантира тяхната 
равнопоставеност с останалите търговски участници и възможността пълноценно да осъществяват дейността си. С 
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измененията се уреждат и отношенията между участниците на енергийните пазари и съответните оператори на 
електрически мрежи във връзка с предоставяните от операторите услуги. Създава се и яснота в отношенията на търговските 
участници с операторите на електрически мрежи и с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. 
С измененията в ПТЕЕ се постига по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между търговските участници 
на пазара на електрическа енергия. Това ще подобри ефективността на балансиращия пазар и ще допринесе за постигане 
на енергийни доставки при минимални разходи. Същевременно се създават пречки отделни участници да се възползват 
от досегашните недостатъци на пазара, като умишлено избират да бъдат в недостиг/излишък, вместо да се стремят да 
прогнозират максимално точно баланса на групата си. Измененията на ПТЕЕ ще допринесат и за цялостното интегриране 
на операторите на затворени електроразпределителни мрежи и на операторите на съоръжения за съхранение на 
електрическа енергия като пълноценни участници в електроенергийните пазари. С нормативните промени се надгражда 
досегашния механизъм за заплащане на мрежови услуги и цена за задължения към обществото, улесняват се 
разплащанията между крайните клиенти, производителите и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа 
енергия с доставчиците, мрежовите оператори и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, както и между самите 
мрежови оператори. 
С малки изключения участниците в общественото обсъждане изразиха принципна подкрепа на предлаганите от КЕВР 
промени в ПТЕЕ и ги определиха като навременни и допринасящи за правилното функциониране на пазара. В същото 
време някои от участниците поискаха отлагане на влизането на правилата. В частност представителят на ЕСО  Николай 
Илиев отправи предложение към  КЕВР за отлагане на влизане на правилата за сетълмент от 1-во число за последващ 
месец. Мотивът на Илиев бе, че ЕСО „ще се нуждае горе-долу от един месец, за да приведе системата си за 
администриране на пазара в съответствие с новия механизъм“. 
Отлагане поискаха също така и от Електрохолд, Енерго-Про и Електроразпределение Юг, но от новия ценови период от 1 
юли тази година.   
Търговският директор на НЕК Венцислав Марков изрази принципна подкрепа на промяната на правилата и особено в 
частта за формиране на цените балансиращата енергия. В  частност на формирането на цената на излишък и недостиг и 
въвеждането на единна цена в някои от ситуациите. В основните ситуации тя ще бъде единна т.е. няма да бъде 
предварително прогнозируема от участниците и затова ще се стремят да въвеждат балансиращ график за потребление и 
производство, а не да стоят в едно от двете състояния – на излишък, или на недостиг преди периода на доставка, каза 
той.  Представителят на НЕК изрази надежда, че предлаганата методика ще нормализира пазара, което ще доведе и до по-
малко използване на някои от ресурсите за регулиране, предвидени иначе за резерв. В същото време Марков посочи, че 
настоящата промяна ще повлияе на други сегменти от пазара като визира Доставчика от последна инстанция (ДПИ). 
Предложените три групи изменения са очаквани, навременни и необходими, коментира от своя страна Зорница Генова от 
Електрохолд. 
„Видно от проекта, се предлага методиката да влезе в сила от 1 април. Нашето мнение е, че въвеждането на методиката 
трябва да се предхожда от тестове с цел да се оцени промяната в начина на балансиране и съответно как ще се променят 
разходите за балансиране на търговските участници. Последното е особено важно и за търговците, които в крайна сметка 
ще трябва да отразят тази промяна в договорите си с крайните си клиенти. За провеждане на тестовете, считаме, че ЕСО 
трябва да предостави информация на търговските участници за статуса на регулиране за всеки период на сетълмент за 
предходния месец и от тези данни да е видно дали търговският участник е помагал на системата или е увеличавал 
системния небаланс. 
Допълнително считаме, че с оглед на осигуряване на прозрачност и яснота при балансирането информацията за статуса на 
регулиране на всеки период на сетълмент трябва да представлява общо достъпна информация и като такава следва да се 
предоставя от ЕСО“, посочи Генова. От тази гледна точка тя предложи новата методиката по ПТТЕ да влезе в сила от 
началото на новия ценови период, а именно от 1 юли. 
Подкрепа на предложенията за изменението на Правилата за търговия с електрическа енергия и виждането за влизане в 
сила от 1 юли се споделя  и от Енерго-Про и Електроразпределение юг. Освен това вероятно КЕВР ще трябва да даде повече 
яснота по отношение на мрежовите услуги на операторите за съхранение на енергия, ако се съди и по поставените въпроси 
от страна на електроразпределителните предприятия, вкл. „Златни пясъци“. 
„За период от около 3 месеца искаме да получаваме резултати от сетълмента по всеки негов период. Независимият 
преносен оператор прилага методика за балансиране, по която се определя цената за балансиране, при което резултатите 
се предоставят ежеседмично. Подобно прилагане на регламента не видяхме да бъде отразено в правилата", посочи 
Красимир Живашки, изпълнителен секретар на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ). Той също 
подкрепи думите на представителя на НЕК Венцеслав Марков за необходимостта от уточняване на цената на ДПИ. 
„Смятаме, че трябва да се изясни какво ще се случи с пределните цени, дали ще останат в този си вид. Уреждането на 
достъп до данни за формиране на цените на балансиране също трябва да се засегнат. Останалите предложения ще ги 
предоставим писмено". Това заяви и Ивайло Найденов, изпълнителен директор на „Българската федерация на 
индустриалните енергийни консуматори" (БФИЕК). 
Адвокат Георги Тошев от Института за развитие и управление на ресурсите (ИРУР), уточни, че не са ясни ефектите от 
въвеждането на 15 минутният сетълмент. „Има риск от изкуствено повишаване на цените, трябва да се види как ще 
повлияе то върху тях, плюс това няма и данни от измерването. Ние трябва да направим методиката, така че да може да 
бъде ползвана от крайния потребител в криза", заяви адв. Тошев. 
Българската фотоволтаична асоциация и Хидроенергийната асоциация се ангажираха основно с писмени становища. 
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Подкрепа за настоящите изменения на Правилата за търговия с електрическа енергия заяви и бившия депутат Георги 
Самандов, който взе участие като гражданин, но изрази и съответни резерви, предвид необходимостта от още 
законодателни действия. 
Отлагателна клауза обаче е по-вероятно да няма, ако се съди от  отговора на ръководителя на работната група и директор 
на дирекция „Електроенергетика и Топлоенергетика“  към КЕВР Пламен Младеновски. Той дори изрази учудване от 
искането на ЕСО за отлагане до 1 април.  В отговор на поставените въпроси Младеновски отново обясни, че  с предлаганите 
промени регулаторът въвежда законовите промени в подзаконовата уредба. Според него измененията в ПТЕЕ трябва да 
бъдат въведени без отлагане, тъй като сега на пазара е създадена абсурдна ситуация, която го деформира и редица 
участници имат финансов стимул умишлено да остават в недостиг. Както стана ясно от обяснението на директора от КЕВР 
при такава ситуация, дори и с тестове за по-продължителен период данните ще са изкривени. Изразено беше становището, 
че запазването на сегашната ситуация води до недостиг в цялата енергийна система и застрашава енергийната сигурност 
на страната. Младеновски обоснова и необходимостта от промяна в Методиката за определяне на цени на Доставчик от 
последна инстанция, което обаче изисква законови промени, които съответно трябва да бъдат направени от действащо 
Народно събрание. Той уточни, че Методиката в голямата си част е заимствана от германския и нидерландския оператори. 
В същото време изрази очакване от електроразпределителните предприятия, НЕК, АТЕБ, БФИЕК и другите участници в 
общественото обсъждане да представят повече коментари в писмените си становища по някои от текстовете в частта за 
реда, условията и съотношение в заплащането на мрежови услуги и цена за задължения към обществото, както и по 
сделките за транзит.  
 
√ 3.4% ръст на българската икономика за 2022 година, отчита НСИ 
През последното тримесечие на миналата година БВП нараства с 2.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 
година и с 0.6 на сто спрямо третото тримесечие на 2022 година, сочат предварителните данни на статистиката 
Брутният вътрешен продукт (БВП) за 2022 г., като сума от тримесечните данни възлиза на 165 384 млн. лв. по текущи цени 
и се увеличава в реално изражение с 3.4% спрямо 2021 г., сочат предварителните данни на НСИ. 
На тримесечна база, през последното тримесечие на миналата година БВП нараства с 2.3% спрямо четвъртото тримесечие 
на 2021 година и с 0.6 на сто спрямо третото тримесечие на 2022 година. 
Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.861798 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 88 830 
млн. долара. На човек от населението се падат 24 252 лв. от обема на показателя, или 13 026 долара. Преизчислен в евро, 
БВП е съответно 84 559 млн. евро, като на човек от населението се падат 12 400 евро. 
Брутната добавена стойност възлиза на 145 614 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.4% по-висок в 
сравнение с този, достигнат през 2021 година. 
Индустриалният сектор създава 29.5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 5.7 процентни пункта 
в сравнение с 2021 година. Секторът на услугите намалява до 65.5%, при 71.2% през 2021 година, а аграрният сектор остава 
без промяна - 5.0% от добавената стойност. 
БВП в стойностен обем, текущи цени за четвъртото тримесечие на 2022 година 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 47 430 млн. лв. по текущи цени според 
предварителните данни. На човек от населението се падат 6 986 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за 
тримесечието валутен курс от 1.921193 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 24 688 млн. долара и съответно на 3 637 
долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 24 250 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 572 
евро. 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 
2022 г. възлиза на 42 402 млн. лв. по текущи цени. 
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През четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 
3.3%, като намалява с 0.4 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. Индустриалният сектор 
увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.4 процентни пункта до 25.1%. Относителният 
дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 71.6% през четвъртото 
тримесечие на 2022 г. при 73.6% през четвъртото тримесечие на 2021 година. 
 

 
 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. за крайно потребление се изразходват 82.8% от БВП. Инвестициите (бруто 
образуване в основен капитал) формират 18.0% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. 
Тримесечни изменения на темпа на прираст на БВП по сезонно изгладени данни 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0.6% спрямо предходното тримесечие според предварителните и 
сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.7% на тримесечна база. 
 

 
 
Сезонно изгладените данни за четвъртото тримесечие на 2022 г. показват нарастване на крайното потребление с 2.0% и на 
бруто образуване на основен капитал - с 1.6%, спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава 
равнището си с 1.5%, а вносът на стоки и услуги нараства с 1.9%. 
Годишни изменения на тримесечна база 
БВП нараства с 2.3%, а БДС с 2.8% през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. 
според сезонно изгладените данни. 
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Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Строителство - 27.6%, 
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.6%, Промишленост - 3.5%, 
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2.9%, Финансови и застрахователни 
дейности - 2.1%, Култура, спорт и други дейности - 1.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения - 1.7%. 
Спад на годишна база е регистриран в: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; 
хотелиерство и ресторантьорство - с 1.6%, Операции с недвижими имоти - 1.0%, както и в Селско, горско и рибно стопанство 
- с 0.3%. 
По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното 
потребление с увеличение от 5.8% и бруто образуване на основен капитал – с 1.1%. През четвъртото тримесечие на 2022 г. 
износът на стоки и услуги се увеличава с 9.0%, а вносът на стоки и услуги - с 9.3%, в сравнение с четвъртото тримесечие на 
2021 г. по сезонно изгладени данни. 
 
√ Всеки зает българин създава средно 29.2 лв. БВП за един отработен час 
Заетите в икономиката през 2022 година са 3 502,1 хил., а общият брой отработени часове е 5 668,9 милиона, сочат 
данните на националната статистика 
Всеки зает в българската икономика създава средно 29.2 лв. БВП за един отработен час, а на един зает се падат 47 224,4 
лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), сочат данните на НСИ, обявени днес. 
По предварителни данни за 2022 г. БВП на един зает се увеличава реално с 2,1 на сто в сравнение с предходната година. 
Заетите в икономиката са 3 502,1 хил., а общият брой отработени часове е 5 668,9 милиона. Структурата на заетостта по 
икономически сектори през 2022 г. спрямо 2021 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и 
намаление на относителния дял в аграрния сектор. 
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През 2022 г. брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает се увеличава реално с 2,2 на сто, а на един отработен 
човекочас се увеличава реално с 2,2 на сто. 
По предварителни данни за 2022 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 49 124,1 лв. 
брутна добавена стойност средно на един зает и 29,6 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает 
произвежда средно 41 535,6 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 25,2 лв. от текущия обем на 
показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 13 323,4 лв. БДС на един зает и 9,2 лв. за един 
отработен човекочас. 
 
√ БНБ: Инфлационният натиск в икономиката остава силен в края на 2022 година 
Динамиката на потребителските цени се определя главно от проявлението на преки ефекти от цените на петрола 
и природния газ на международните пазари, обобщават анализаторите на централната банка 
През четвъртото тримесечие се наблюдаваше известно забавяне на годишната инфлация, която възлезе на 14.3% през 
декември 2022 г. Тази динамика се определяше главно от проявлението на преки ефекти от отчетеното в края на 2022 г. 
съществено забавяне на годишния растеж на цените на петрола и природния газ на международните пазари. Инфлацията 
при храните се установи на високо ниво в рамките на четвъртото тримесечие на 2022 г., като продължи да има най-голям 
принос за общата инфлация. 
Това е един от основните изводи на екипа анализатори на БНБ, в публикувания на интернет страницата на централната 
банка "Икономически преглед", бр. 4 от 2022 г.* 
В същото време инфлацията при услугите продължи да се ускорява и в края на 2022 г. Тези изменения показват, че в края 
на 2022 г. инфлационният натиск в икономиката остава силен, независимо от отслабването на проинфлационното влияние 
на външната среда по линия на енергоносителите. Фактори, свързани с вътрешната макроикономическа среда, които 
допринасяха за формирането на висока инфлация през цялата 2022 г., бяха нарастването на разходите за труд на единица 
продукция и растежът на разходите за крайно потребление на домакинствата. 
Отбелязва се още, че фискалната политика има разнопосочно влияние върху инфлацията в отделните групи на ХИПЦ 
(хармонизирания индекс на потребителските цени, по стандартите на „Евростат“). 
След отчетеното през първите девет месеца на 2022 г. съществено ускоряване на годишния растеж на потребителските 
цени (до 15,6 процента през септември), през четвъртото тримесечие се наблюдава известно забавяне на инфлацията, 
която е 14,3 процента през декември м.г., посочват от БНБ и добавят, че динамиката се определя главно от проявлението 
на преки ефекти от отчетеното в края на 2022 г. съществено забавяне на годишния растеж на цените на петрола и 
природния газ на международните пазари. 
Влиянието на субсидиите и косвените данъци 
В анализа се отбелязват предприетите през 2022 г. редица дискреционни мерки под формата на субсидии за отделни 
продукти и намаление на косвени данъци (акцизни ставки и ДДС), ориентирани главно към енергийните суровини и 
храните, с цел смекчаване на проинфлационното влияние на международната среда. В същото време по-високият на 
годишна база размер на нетни фискални трансфери към домакинствата и възнаграждения в бюджетната сфера подкрепяха 
растежа на частното потребление и бяха предпоставка за ускоряване на инфлацията при по-чувствителните към търсенето 
компоненти на ХИПЦ, като например услугите, посочват от БНБ. Паричните условия в страната са друг фактор с 
потенциално проинфлационно влияние, тъй като силно отрицателните в реално изражение лихвени проценти по депозити 
и кредити допълнително подкрепяха растежа на частното потребление, се отбелязва в анализа. 
В анализа се отчита 
повишаване на инфлацията при храните до 25,0 процента през декември м.г. 
(спрямо 8,1 процента в края на 2021 г.). Тази група имаше най-голям положителен принос за общата инфлация, което се 
дължеше както на преработените, така и на непреработените храни. В групата на непреработените храни е регистрирано 
повишение на цените от 22,3 процента на годишна база през декември м.г. (спрямо 6,0 процента за същия период на 2021 
г.). Посочва се, че най-голям принос за поскъпването на непреработените храни са имали подгрупите "месо и месни 
продукти" и "плодове и зеленчуци", като това може да се обясни с по-високите цени на вноса на тези продукти, както и с 
повишените разходи за местно производство в съответствие с поскъпването на продуктите и услугите, използвани за 
междинно потребление в селското стопанство. 
Годишната инфлация в групата на преработените храни достига 26,3 процента през декември миналата година (при 9,2 
процента в края на 2021 г.), се отчита още в анализа, а най-голям положителен принос за това има подгрупата "мляко, 
млечни продукти и яйца", следвана от "хляб и зърнени храни" и "захар и шоколадови изделия". Поскъпването на тези 
храни се определяше от възходящата динамика на цените на вноса, както и от растежа на цените на производител в 
преработващата промишленост в условията на съществено поскъпване на селскостопанската продукция в страната и по-
високи разходи на фирмите за заплати, електроенергия, горива и други материали. 
Базисната инфлация, която включва цените на услугите и нехранителните стоки, следва тенденция към устойчиво 
ускоряване през цялата 2022 г. и достига 11,9 процента през декември (спрямо 3,2 процента в края на 2021 г.), се посочва 
в анализа. За тази динамика допринася повишението на цените както в групата на нехранителните стоки, така и на услугите. 
Отчита се повишаване на икономическата активност в страната 
през третото тримесечие на миналата година с 0,6 процента на верижна база според сезонно изгладени данни, но забавяне 
на растежа на реалния БВП на годишна база, който възлиза на 2,9 процента (спрямо 3,9 процента през предходното 
тримесечие). Повишаване на икономическата активност на годишна база е отчетено в секторите "индустрия (без 
строителство)" и "услуги". Заетостта се повишава с 1,2 процента на годишна база благодарение главно на нарастването на 
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броя на заетите лица в сектора на услугите, се посочва още в анализа. Отбелязва се, че компенсацията на един нает 
продължава да отчита високи темпове на растеж на годишна база, подкрепена както от повишените инфлационни 
очаквания в страната, така и от засиленото търсене на труд в условията на нарастваща икономическа активност и 
увеличаващ се недостиг на работна сила. Конюнктурните индикатори през четвъртото тримесечие на 2022 г. сочат, че на 
верижна база темпът на нарастване на икономическата активност ще бъде сходен с отчетения през третото тримесечие, 
пише в анализа. Прогнозира се отслабване на икономическата активност през първата половина на 2023 г., за което ще 
допринасят прогнозираното понижение на запасите в икономиката и очакваният по-слаб износ на стоки вследствие на 
влошаващата се глобална икономическа обстановка и на специфични за България фактори. 
В анализа на БНБ се отбелязва и тенденцията през миналата година към 
ускоряване на годишния растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система 
която се определя от депозитите на нефинансовите предприятия. Нарастването на номиналния брутен опериращ излишък 
в сектора на индустрията, за което повлия същественото поскъпване на енергийните ресурси, както и растежът на 
номиналните обороти в търговията допринасят за силния растеж на фирмените депозити. Допълнителен фактор за 
растежа на депозитите през годината е запазващата се слаба инвестиционна активност на фирмите, посочват от БНБ. 
Отбелязва се още, че от началото на третото тримесечие тенденцията към забавяне на годишния темп на растеж на 
депозитите на домакинствата е преустановена, което вероятно е повлияно от отмяната от големите търговски банки на 
таксата за поддържане на парични наличности над определен размер и от започналото постепенно покачване на 
лихвените проценти по депозитите. 
Темповете на растеж на кредитите за неправителствения сектор 
през 2022 година се запазват високи в условията на силно отрицателни равнища на реалните лихвени проценти, 
значителен обем на привлечените средства и висока ликвидност в банковата система, пише в анализа. Посочва се, че 
търсенето на кредити от предприятията е било предимно с цел осигуряване на финансов ресурс за оборотни средства и 
натрупване на запаси поради значителното поскъпване на основни суровини и материали, затруднения във веригите за 
доставки и повишена несигурност в икономическата среда. Отчетеният спад на запасите в икономиката след високите 
нива, достигнати през първата половина на годината, затягането на стандартите на банките за отпускане на кредити, както 
и започналото от края на третото и продължило през четвъртото тримесечие на 2022 г. плавно повишение на лихвените 
проценти по новите кредити, в резултат на затягането на паричната политика в еврозоната, допринесоха за известно 
забавяне на растежа на фирмените кредити през последните месеци на годината, посочват от БНБ. Ниските в исторически 
план нива на лихвените проценти и ускоряването на инфлацията стимулираха търсенето на потребителски и жилищни 
кредити, като растежът на жилищните кредити остана висок през цялата година, а при потребителските кредити той слабо 
се забави в края на 2022 г., се отчита в анализа на БНБ. 
Външната среда 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. глобалните конюнктурни индикатори запазиха низходящата си тенденция и дават 
индикация за верижен спад на световната икономическа активност. За отслабването на икономическата активност влияние 
оказват високата инфлация, влошаването на условията за финансиране вследствие на затягането на паричната политика 
на големите централни банки, както и продължаващото през периода действие на строгите противоепидемични мерки в 
Китай. Влошаването на глобалната икономическа активност и необичайно високите за сезона температури в Европа 
доведоха до понижаване на търсенето и съответно до забавяне на годишния растеж на цените на суровия петрол и 
природния газ, което бе фактор за преустановяване на тенденцията към нарастване на глобалната инфлация в края на 2022 
г. Федералният резерв и ЕЦБ продължиха да затягат паричната си политика, но понижиха скоростта на повишаване на 
основните лихвени проценти съответно в САЩ и в еврозоната. 
През периода от декември 2022 г. до началото на февруари 2023 г. Федералният резерв повиши основните лихвени 
проценти с общо 75 базисни точки, а ЕЦБ – с общо 100 базисни точки, като интервалът на лихвения процент по федералните 
фондове достигна 4.50–4.75%, а лихвените проценти на ЕЦБ по основните операции по рефинансиране, по пределното 
кредитно улеснение и по депозитното улеснение възлязоха съответно на 3.00%, 3.25% и 2.50%. Федералният резерв 
продължи да намалява размера на баланса си, ограничавайки реинвестициите на постъпленията от падежиращи ценни 
книжа в портфейла си, като през декември 2022 г. ЕЦБ също обяви план за понижаване на размера на баланса си чрез 
ограничаване на реинвестициите от март 2023 г. Двете централни банки продължиха да сигнализират, че цикълът на 
повишаване на лихвените проценти най-вероятно ще продължи през 2023 г. Тези изменения във външната среда 
предполагат наличие на благоприятни ценови условия на търговия за България през четвъртото тримесечие на 2022 г., 
както и отслабване на външното търсене на български стоки и услуги и влошаване на условията за финансиране през 
четвъртото тримесечие на 2022 г. и през първото тримесечие на 2023 г. 
През периода януари – ноември 2022 г. България бе нетен кредитор на останалата част от света, като финансовата сметка 
отчете излишък в размер на 2.1 млрд. евро. Положителното салдо по финансовата сметка се формира в резултат на по-
голямо натрупване на чуждестранни активи на българските резиденти спрямо това на пасиви към нерезиденти. 
Същевременно през разглеждания период салдото по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс беше 
положително в размер на 326.9 млн. евро при 722 млн. евро за периода януари – ноември 2021 г. Понижаването на 
излишъка се дължеше на регистрирания дефицит по капиталовата сметка, докато излишъкът по текущата сметка се 
повиши. В резултат на тези обстоятелства брутните международни валутни резерви на страната по платежния баланс за 
периода януари – ноември 2022 г. се повишиха с 1.2 млрд. евро 
*„Икономически преглед“, бр. 4 от 2022 г. е представен на УС на БНБ на заседанието му на 23 февруари 2023 г. В него 
са използвани статистически данни и информация, публикувани до 2 февруари 2023 г. Описаните в документа 
очаквания за икономическото развитие в България в краткосрочен план (до второто тримесечие на 2023 г.) са 
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базирани на макроикономическата прогноза на БНБ, изготвена към 12 януари 2023 г. Публикуваните оценки и прогнози 
не следва да се считат за съвет или препоръка и всяко лице, ползващо представената информация, поема пълна 
отговорност за вземаните от него решения. 
 
√ България е осма в ЕС по ръст на БВП през последното тримесечие на 2022 година 
БВП на ЕС-27 се е увеличил с 1.7 на сто, а на валутния съюз - с 1.8 на сто, сочат последните данни на „Евростат“ 
През периода октомври - декември 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България е бил с 0.6 на сто по-висок, 
запазвайки темпа си на растеж от третото тримесечие, показват сезонно коригираните данни на „Евростат“. 
Междувременно през последното тримесечие на миналата година, но в сравнение със същия период на 2021 г., 
българската икономика се е разширила с 2.3 на сто, забавяйки, обаче, годишния си ръст спрямо третото тримесечие, когато 
нарастна с 3.2 на сто. 
Спад на БВП в ЕС-27 и без промяна в еврозоната 
Според данните на „Евростат“ БВП на Европейския съюз през четвъртото тримесечие на миналата година е намалял с 0.1 
на сто спрямо предходното тримесечие, докато за същия период икономиката на еврозоната е запазила нивото си без 
промяна. През третото тримесечие на тримесечна основа икономиките и на ЕС, и на еврозоната растат с 0.4 на сто. 
 

 
 
Отнесен към същото тримесечие на предходната година, през периода от октомври до декември 2022 г. БВП на ЕС се е 
увеличил с 1.7 на сто, а този на валутния съюз - с 1.8 на сто, след като през предходното тримесечие икономиките на двете 
зони се увеличи съответно с 2.6 на сто и 2.4 на сто. 
За цялата 2022 г. БВП се е увеличил с 3,5 на сто и в ЕС, и в еврозоната, след отчетените ръстове със 5.4 на сто и 5.3 на сто 
през 2021 г. 
За сравнение през последното тримесечие на 2022 г. икономиката на САЩ се е увеличила с 0.7 на сто спрямо предходното 
тримесечие, докато на годишна база нараства с 0.9 на сто. 
Сред страните членки най-голямо разширяване на икономическото си производство през четвъртото спрямо третото 
тримесечие е регистрирала Гърция (+1.4%), следвана от Малта (+1.2%) и Кипър (+1.1%). На другия край на скалата, с най-
голям спад на БВП, са Полша (-2.4%), Естония (-1.6%) и Финландия (-0.6%). 
Компоненти на БВП и принос към растежа 
През последното тримесечие на миналата година, отнесено към предходното тримесечие, крайните потребителски 
разходи на домакинствата са намалели с 0,8 на сто в ЕС и с 0,9 на сто в еврозоната (след +0,7 на сто в ЕС и +0,9 на сто в 
еврозоната през предходното тримесечие). Правителствените разходи за крайно потребление са се увеличили с 0,7 на сто 
и в двете общности (след -0,2 на сто и за двете зони през предишното тримесечие). Бруто образуването на основен капитал 
е намаляло с 2,8 на сто в ЕС и с 3,6 на сто в еврозоната (след съответно +3,5 на сто и +3,9 на сто). 
В същото време износът на ЕС не се е променил, докато този на еврозоната се е увеличил с 0,1 на сто (след +1,9 на сто и 
+1,7 на сто през предишното тримесечие). Вносът е намалял с 1,9 на сто както в ЕС, така и в еврозоната (след +3,9 на сто и 
+4,2 на сто през предходното тримесечие). 
Разходите за крайно потребление на домакинствата са имали отрицателен принос за растежа на БВП и в двете зони (-0,4 
процентни пункта (п.п.) за всяка). Приносът на крайните държавни разходи обаче е положителен (+0,1 п.п. за ЕС и +0,2 п.п. 
за еврозоната). Приносът на бруто образуването на основен капитал е бил отрицателен и в ЕС (-0,6 п.п.), и в еврозоната (-
0,8 п.п.). 
Нивата на БВП в ЕС и еврозоната 
Обемите на БВП в ЕС и еврозоната са били съответно с 2,8 на сто и 2,4 на сто над нивото, достигнато преди избухването на 
пандемията, през четвъртото тримесечие на 2019 г., сочат сезонно коригираните данни. За сравнение за същия период в 
САЩ БВП е бил с 5,1 на сто по-висок. 
 
√ Ръст на заетостта в ЕС и еврозоната в края на 2022 година 
България заема 18 място с ръст на заетостта от 0.2 на сто спрямо предходното трето тримесечие на миналата 
година, сочат данните на „Евростат“ 
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В Европейския съюз, както и в еврозоната, броят на заетите лица се е увеличил с 0,3 на сто през четвъртото тримесечие на 
2022 г. спрямо третото тримесечие, когато също на тримесечна база заетостта се беше повишила съответно с 0.2 на сто и 
0.3 на сто. В сравнение със същото тримесечие на предходната година заетостта се е увеличила с 1,3 на сто в ЕС и с 1,5 на 
сто в страните, приели еврото, сочат обявените окончателни данни от „Евростат“. 
Според първоначалната оценка на Статистическата служба на ЕС, заетостта през цялата 2022 г. се е увеличила с 2 на сто в 
ЕС и с 2.2 на сто в еврозоната. Отработените от служителите часове са се увеличили съответно с 0.5 на сто и 0.4 на сто през 
четвъртото в сравнение с третото тримесечие. В сравнение със същото тримесечие на предходната година отработените 
часове са били с 1,1 на сто повече в ЕС и с 1,3 на сто повече в еврозоната. 
Ръст на заетостта в страните членки 
През четвъртото тримесечие на миналата година Малта (+1.6 на сто), Полша (+0.9 на сто), Естония, Кипър и Нидерландия 
(+0.7 на сто за всяка) са отбелязвали най-висок ръст на заетостта спрямо предходното тримесечие. Противно на тях най-
голям спад на заетостта е регистриран в Португалия (-0.8 на сто), Литва и Латвия (-0.5 на сто за всяка). 
 

 
 
В България заетостта през четвъртото спрямо третото тримесечие на 2022 г. се е увеличила с 0.2 на сто, запазвайки темпа 
си от третото и второто тримесечия. По този показател България заема 17-то място, според оценките на „Евростат“. 
Същевременно през последното тримесечие на миналата година, отнесено към същото на 2021 г., заетостта у нас 
нараснала с 1 на сто, забавяйки се спрямо предходните трето и второ тримесечие, когато се е разширила съответно с 1.2 
на сто и 1.3 на сто. По този показател България заема 17-то място, според оценките на „Евростат“. 
Нива на заетост в ЕС и еврозоната 
През четвъртото тримесечие 214.6 милиона души са били заети в Евросъюза, от които 165 милиона са били в еврозоната. 
Така броят на заетите лица в ЕС е бил с 4.7 милиона над равнището им през същото тримесечие на 2019 г., а в еврозоната 
с 3.6 милиона. 
Комбинацията от данни за БВП и броят на заетите позволяват да се състави оценка и за производителността на труда. През 
четвъртото тримесечие на 2022 г. производителността на труда се е увеличила с 0.4 на сто в ЕС и с 0.3 на сто в еврозоната 
спрямо същото тримесечие на предходната година. 
 
√ Спад с 13.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 212.68 лв. за MWh с ден за доставка 9 март 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 212.68 лв. за MWh с ден за доставка 9 март 2023 г. и обем от 79 271.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение със 13.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 186.11 лв. за MWh, при количество от 39 039.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 231.90 MWh) е на цена от 239.25 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 222.3 лв. за MWh и количество от 3166.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 79.48 лв. за MWh ( 3231.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 313.11 лв. за 
MWh при количество от 3502.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент се понижава до 214.55 лв. за MWh при обем от 3381.3 MWh 
по данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 246.83 лв. за MWh ( 126.20 евро за MWh) за 8 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 9 март се понижава до 212.68 лв. за MWh ( спад с 13.8 %) по данни на БНЕБ или 108.74 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 8 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 870.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 226.60 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 

https://ibex.bg/
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Име                      MW 
АЕЦ     43,72%    2164.98 
Кондензационни ТЕЦ   28,94%    1432.77 
Топлофикационни ТЕЦ   7,11%    352.24 
Заводски ТЕЦ    2,26%    112.07 
ВЕЦ     0,20%    10.1 
Малки ВЕЦ    2,19%    108.68 
ВяЕЦ     1,54%    76.24 
ФЕЦ     13,23%    655.08 
Био ЕЦ      0,79%     39.31 
Товар на РБ         3970.25 
Интензитетът на СО2 е 355g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Втори пореден ден Балканите се радват на едни от най-ниските цени на електроенергията в ЕС 
Румънската OPCOM затвори при цена от 108,74 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 115,16 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 108,74 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 9 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 95,16 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 122,32 
евро/мвтч. Най-високата цена от 160,09 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 40,64 
евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 9 март ще бъде 115,16 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 123,86 гвтч. Максималната цена ще бъде 220,20 евро/мвтч и тя ще бъде в 6 ч. 
Минималната цена ще бъде в 12 ч и тя ще бъде 40,64 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 9 март е 131,38 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 140,10 евро/мвтч. Най-високата цена от 160,09 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя 
ще бъде 109,70 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 246,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 9 март на Словашката енергийна борса е 131,47 евро/мвтч. Най-високата цена от 
160,36 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 109,38 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 128,89 евро/мвтч. Най-високата цена от 159,33 
евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 109,38 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 9 март е 128,49 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
135,25 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 62 160,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 158,01 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 109,38 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 127,20 евро/мвтч на 9 март. Пиковата цена ще бъде 133,50 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 606 651,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 159,06 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 109,38 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 9 март ще се продава за 133,24 евро/мвтч 
за базова енергия. 
 
√ Европейските пазари на акции затвориха с печалби след като стартираха със загуби в сряда 
С най-голям дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а единствен с понижение завърши френският САС 40 
Водещите фондови пазари в Европа откриха песимистично днешната си търговска сесия, след като в изявата си във вторник 
пред банковата комисия на американския Конгрес председателят на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл 
обяви, че лихвите ще продължат да се покачват за по-дълго време, докато инфлацията бъде овладяна, съобщи CNBC. 
Вчера инвеститорите очакваха и второто изказването на Пауъл, този път пред Комитета по финансовите услуги и банките 
на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ. Неговото изявление е планирано, когато пазарите на акции в Западна 
Европа ще бъдат затворени, но най-вероятно Пауъл ще каже отново, че централната банка може да повиши лихвените 
проценти по-агресивно, ако данните за инфлацията останат силни. „Ако съвкупността от данни показва, че по-бързото 
затягане е оправдано, ние бихме били готови да увеличим темпото на повишаване на лихвите“, каза Пауъл във вторник, 
предизвиквайки разпродажба на Уолстрийт както на акции, така и на облигации. 
Промишленото производство в Германия е нараснало значително повече от очакваното през януари, като се е увеличило 
с 3.5% спрямо предходния месец, съобщи федералната статистическа служба. В проучване на „Ройтерс“ анализаторите 
посочиха увеличение от 1.4% за месеца. Според много анализатори статистиката е обърнала тренда на фондовите пазари 
в Западна Европа. 
В същото време продажбите на дребно са паднали неочаквано с 0.3%, което е значително под прогнозата за ръст от 2% от 
анализаторите, анкетирани от „Ройтерс“. Показателят, обаче, е по-добър спрямо декември, когато продажбите на дребно 
бяха спаднали с 5.3%. 
До обед общият индекс на най-големите компании в Западна Евроха Stoxx 600 Europe се понижи с 0.23%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-силен спад беше британският FTSE 100 (-0.29%), следван от френския САС 40 (-0.21%), 
италианският FTSE MIB (-0.12%), испанския IBEX 35 (-0.10%) и германския DAX (-0.08%). Следобед трендът се обърна и 
всички измерители се озоваха в зелената зона, с изключение на френския бенчмарк. 
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Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а единствен с понижение 
завърши френският САС 40. 
Акциите на британско-американската Darktrace Plc спаднаха с 4.36%, като изтриха част от загубите до обед, когато книжата 
на компанията за информационни технологии, която е специализирана в киберсигурност, се сринаха със 7%. Darktrace 
понижи прогнозата си за приходите за цялата 2023 година от 65% на 55%, въпреки че отчете 36% увеличение на приходите 
за 2022 година. 
Сред губещите до обед бяха и акциите на германската Adidias, които се понижиха с 2.36%, след като компанията обяви, че 
намалява размера на дивидентите за 2022 до 0.70 евро на акция, което е близо пет пъти спад от 3.30 евро на акция през 
2021 г. Германската марка за спортно облекло предупреди, че може да претърпи първата си годишна загуба от три 
десетилетия тази година, след като прекрати партньорството си с дизайнера Кание Уест, след като той направи 
антисемитски коментари онлайн. Неочаквано за много наблюдатели в късния следобед цената на акциите на Adidias се 
промени и в крайна сметка приключиха търговията в сряда с повишение от 2.12%. 
Най-добре от включените в Stoxx 600 емисии се представиха акциите на германския производител на авточасти и 
автомобилни гуми Continental, след като обяви, че очаква по-високи печалби тази година на фона на „продължително 
възстановяване на пазара“. Цената на акциите се повиши със 7.67%. 
На дъното на общия европейски измерител на „сините чипове“ слязоха акциите на британската финансова група Admiral (-
4.07%), след като обяви финансовите си резултати, от които стана ясно, че печалбата преди данъци е спаднал от 769 
милиона паунда (911 милиона долара) до 469 милиона паунда. Компанията също така обяви, че ще намали дивидента си 
за цялата година с 40%. 
 
√ Доларът рязко поскъпна до 3-месечен връх след речта на президента на централната банка на САЩ 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), нарасна с нови 1.39% 
Американският долар рязко поскъпна още във вторник вечерта, като продължи възходящия си тренд и в сряда, движейки 
се до най-високите си нива от три месеца, тъй като председателят на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джеръм Пауъл 
предложи по-агресивна перспектива за паричната политика на централната банка, отколкото пазарите очакваха. Във 
вторник той представи полугодишен доклад за паричната политика и икономиката в банковата комисия на Сената, а вчера 
говори пред членовете на комисията по финансови услуги на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ. 
Пауъл предупреди, че крайното ниво на лихвените проценти може да бъде по-високо от очакваното по-рано в светлината 
на по-силни от очакваното икономически данни. Той също така каза, че централната банка ще бъде готова да увеличи 
темпа на повишаване на лихвите, ако данните са оправдани. Пазарите сега оценяват на 70% шанс за повишаване на лихвите 
с 50 базисни пункта през март, според анкетата на „Блумбърг“, спрямо 30% шанс преди ден. 
Доларът достигна многомесечни върхове спрямо повечето основни валути, с изключение на двете азиатски стокови 
валути. Повишеното внимание на пазара ще бъде насочено към публикуването следващия петък на статистическите данни 
за пазара на труда в САЩ за февруари. 
Според главния анализатор на Deutsche Bank за международните пазари Алън Раскин, ако данните за заетостта сочат по-
вероятно повишаване на лихвения процент с 25 базисни пункта през март, доларът ще запази сегашните си диапазони. Но 
ако ясно посочат необходимостта от повишаване на лихвите с 50 б.п., което е с голяма степен на вероятност, доларът ще 
поскъпне още по-значително. 
В същото време еврото ще бъде най-стабилно спрямо долара в сравнение с други основни валути, смята експертът на 
Deutsche Bank. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), нарасна с нови 1.39%, след като във вторник затвори с ръст от 
0.96 на сто, достигайки 3-месечен връх, а по-широкият WSJ Dollar Index, в който са включени 16 валути, се повиши по-слабо, 
с 0.17%. 
Еврото се понижи с 0.02% до 1.0544 долара, като слезе под границата от 1.06 долара за пръв път от осем седмици, тъй като 
инвеститорите се втурнаха към долара на фона на нарасналите очаквания признаци, че Фед може да ускори темпото на 
затягане на паричната политика. Участниците на пазара усвоиха и ястребовите забележки от няколко членове на борда на 
Европейската централна банка (ЕЦБ), като Робърт Холцман, който призова за още четири увеличения на лихвените 
проценти от 50 базисни пункта за борба с инфлацията, а президентът Кристин Лагард каза, че увеличението с 50 базисни 
пункта през март (срещата на ЕЦБ е насрочена за 16 март) „много, много вероятно ". Данните от миналата седмица 
показаха, че инфлацията в еврозоната се е понижила до 8.5% през февруари, в сравнение с пазарния консенсус от 8.2%, 
докато основният лихвен процент достигна ново рекордно ниско ниво. 
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Британският паунд отслабна с 0.03% до 1.1824 долара, докосвайки най-слабото си ниво от ноември 2022 г. Пазарните 
очаквания са Банката на Англия (BoE) да повиши лихвените проценти с нови 25 базисни пункта този месец, преди да 
прекрати цикъла на затягане на паричната политика. Централната банка на Обединеното кралство извърши 10 
последователни повишения на лихвените проценти от края на 2021 г. Членът на борда на директорите Катрин Ман 
предупреди във вторник, че паундът може да бъде уязвим от ястребовите перспективи на Фед и Европейската централна 
банка. 
Японската йена също е сред губещи световни валути, като спадна най-много, с 0.31% до 137.56 йени за долар. Йената 
продължи да отслабва, повишавайки перспективите пред тежките за износ индустрии на Япония и превръщайки японските 
активи по-привлекателни за чуждестранните инвеститори. Инвеститорите отчетоха и данните, показващи, че Япония е 
регистрирала рекорден дефицит по текущата сметка през януари. 
При стоковите валути съотношението е разнопосочно. Двете азиатски валути – австралийският и новозеландският долар, 
които са зависими и от състоянието на китайската икономика, се повишиха съответно с 0.24% до 0.6598 щатски долара за 
един „австралиец“ и с 0.08% до 0.6111 американски долара за едно „киви“. 
Другите две стокови валути, които са зависими от цените на петрола – канадският долар и норвежката крона се обезцениха 
съответно с 0.09% до 1.3763 канадски долара за един американски и с 0.05% до 10.7012 крони за един американски долар. 
На стоковата борса в Лондон американският лек суров петрол (WTI) с доставка до 21 март се понижи с 0.43% до 77.25 
долара за барел, а европейският Brent с доставка до 31 март спадна с 0.25% до 83.08 долара за барел. 
 
Мениджър 
 
√ Производството на ток у нас намаляло с близо 13% от началото на 2023 г. 
Производството на ток в България е намаляло с 12,85%  от 1 януари до 5 март 2023 г. спрямо същия период на миналата 
година. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния 
системен оператор (ЕСО), публикувани на страницата на оператора. 
От началото на годината до 5 март е отчетено производство на електроенергия в обем на 9 149 841 мегаватчаса, докато за 
аналогичния период на миналата то е било 10 498 776 мегаватчаса. 
От 1 януари тази година до 5 март потреблението на електроенергия в страната е намаляло с 3 процента. За този период 
са изразходени 7 883 495 мегаватчаса, докато за същия период на изминалата година 8 127 557 мегаватчаса. 
Салдото (износ-внос) на електроенергия е намаляло с 46,60 процента, изчисляват от ЕСО. 
Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до 5 март спрямо този период 
на 2022 г. също намалява - с 12,42 на сто. От базови централи от 1 януари до 5 март  тази година са произведени 7 947 320 
мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на изминалата година електрическата енергия от тях е била 9 073 
992 мегаватчаса. 
Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се е увеличило с 13,13% за периода 1 януари 
2023 г. - 5 март 2023 г. спрямо същия период на миналата година. Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа обаче е 
намаляло с 2,19 на сто в сравнявания период. 
Отчита се спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ - 32,27 процента за периода 1 януари 2023 г. - 5 март 2023 г. 
спрямо 1 януари 2022 г.  - 5 март 2022 г., сочи още справката на ЕСО, цитирана от БТА. 
 
√ Лек ръст в цените на петрола на фона на данните за запасите в САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, след като по-голямото от очакваното понижение на 
запасите от суров петрол в САЩ и надеждите за ръст на търсенето в Китай се сблъскаха с опасенията, че потенциално по-
агресивно повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв ще забави икономическия растеж и ще намали 
потреблението на петрол, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 0 ,05 долара, или 0,06%, до 82,71 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,04 долара, или 0,05%, до 76,70 долара за барел. 
Във вторник петролните фючърси паднаха с повече от 3% и отбелязаха най-големия си дневен спад от началото на януари 
след коментари на председателят на Федералния резерв Джером Пауъл, който заяви, че централната банка вероятно ще 
трябва да повиши лихвените проценти повече от очакваното в отговор на последните икономически данни. 
„Цените на петрола все още са под влиянието на ястребовия тон на Пауъл напоследък и нарастващата възможност за ново 
повишение на лихвите с 50 базисни пункта, вместо с 25 базисни пункта“, каза Сувро Саркар, водещ енергиен анализатор в 
DBS Bank. 
Докато вносът на суров петрол в Китай падна с 1,3% през първите два месеца на 2023 г. спрямо година по-рано, 
анализаторите посочиха ускоряването на вноса през февруари като знак, че търсенето на горива се възстановява, след като 
Пекин се отказа от политиката си за нулев COVID. 
На конференция в Хюстън във вторник генералният секретар на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) 
каза, че търсенето на петрол в Китай ще нарасне с 500 000 до 600 000 барела на ден през 2023 г. 
Междувременно данните от Администрацията за енергийна информация на САЩ показаха в сряда, че запасите от 
суров петрол в страната са паднали с 1,7 милиона барела миналата седмица, докато прогнозите на анализаторите бяха за 
ръст от 395 хил. барела. Така бе прекратена 10-седмична серия на ръст. 
В допълнение към опасенията за търсенето, запасите от бензин в САЩ намаляха с 1,1 милиона барела, според официални 
данни. Това е по-малък спад от прогнозираното от анализаторите понижение от 1,9 млн. барела. 
В същото време от дестилати нараснаха със 138 хил. барела, докато очакванията бяха за спад от 1 милион барела. 
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Въпреки че докладът за инвентаризацията на Администрацията за енергийна информация показа първият спад на запасите 
от суров петрол за годината, годината, несигурността при търсенето на суров петрол в краткосрочен план „задържа цените 
на петрола високи“, посочи в бележка старшият анализаторът на OANDA Едуард Моя. 
„Докато не видим ясни признаци за набиране на скорост при възстановяването на Китай, цените на петрола изглежда ще 
останат високи“, добави той. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- След трагичния инцидент край Лесново - какви са причините за катастрофата и как се осигурява безопасността на 
полетите с леки самолети. 

- За проверките на вредните емисии, новият проект за разширяване на системата за ранно известяване при 
бедствия и още за мерките срещу нерегламентираните терени с отпадъци. Гост: Служебният екоминистър Росица 
Карамфилова; 

- Случаят "Семерджиев" - за показанията и хода на делото говорят адвокатите Антон Станков и Иво Найденов. 
- Какви вируси ни атакуват и как да се предпазим - съветите на проф. Тодор Кантарджиев. 
- Има ли балон на цените на имотите и кои са факторите, които определят пазара на жилища; 

БТВ, "Тази сутрин". 
- Какви са причините за самолетната катастрофа при Лесново; 
- Сравняваме цените на храните в Гърция, Сърбия, Румъния; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Какви са шансовете за стабилно мнозинство след изборите на 2 април и какви са посланията на основните 

политически партии в надпреварата; 
- След като втора комисия на Столичната община даде зелена светлина за демонтаж на Паметника на Съветската 

армия. Ще бъде ли премахнат от центъра на София?; 
- Драстичен ръст в цените на ресторантите. Колко струва обяд или вечеря у нас и в Европа? Сравняваме менютата в 

„На твоя страна". 
  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Новите коли ще поскъпнат през лятото с още 2000 лв. 
в. 24 часа - А1 и "Йетел" срещу "Виваком" - или защо се взриви иначе възпитаната конкуренция между трите телекома? 
в. 24 часа - Велико Желев: Андонов открадна много повече от 68 хил. лв. и си призна, никой не го е бил 
в. Труд - Професорът по конституционно право Пламен Киров: "Не подкрепям никого" е вот на вятъра 
в. Телеграф - Министър намали кормуването; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - "Главболгарстрой" откри официално завода за стоманобетонни конструкции в Пазарджик 
в. 24 часа - Затварят Бетонния мост за 4 месеца, цял Пловдив разкопан заради ремонти 
в. Труд - Дават 7 евро за час труд у нас и 37 евро в Германия 
в. Телеграф - Всяка 7-а секция без стрийм от броенето 
в. Телеграф - Летец загина, докато прави висш пилотаж 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Илин Димитров, министър на туризма: След COVID туристите искат да наваксат, но лесно се разочароват - да 
заложим на разнообразни преживявания, а не на евтини 
в. Труд - Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, пред "Труд news": 
Имаме нужда от нови и гъвкави санкции в училище 
в. Телеграф - Зам.-председателят на УС на СФМВР Генади Тенев: Нови граничари на браздата чак след 2 г. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как да махнем паметника и да възстановим Княжеската градина 
в. Труд - Анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ): Жените и пазарът на труда в България -заетост, професии, 
заплати 
в. Телеграф - Капитулация пред джигитите. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" вицепрезидентът Илияна Йотова ще 
участва в откриването на международна конференция "Ролята на юристите за спасяването на българските евреи". 

- От 11.00 часа в централата на КНСБ, пл. "Македония" 1, конгресен център "Глобус", зала "Европа", КНСБ ще 
проведе дискусия с кандидат-депутати от коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България". 

- От 11:00 ч. в галерия Сан Стефано (ул. "Сан Стефано" 22) ще се проведе медийно събитие на тема "Бъбрекът страда 
тихо", организирано от AstraZeneca България. 
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- От 12.00 ч. до 13.15 ч. в зала "Launchee" (партер ЦУМ) Портал на пациента кани на дискусионно студио: България 
е на трето място по заболяемост от рак на маточната шийка (HPV) и на четвърто по смъртност в Европа. Създаване 
на двигател на промяната - КОАЛИЦИЯ HPV. 

- В 16.00 часа в 134 Средно училище "Димчо Дебелянов" - ORT School вицепрезидентът ще участва в отбелязването 
на 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи. Събитието ще се проведе пред стената на българските 
праведници на света. 

- От 16:00 ч. в зала "София" в Централата на БЧК (бул. "Джеймс Баучер" 76) - отчетната сесия на Общото събрание 
на Столичната червенокръстка организация. 

- От 17.00 часа в зала 110К в нов учебен корпус "К" на Университета за национално и световно стопанство ще се 
проведе публична лекция "Защо да избера съдийската професия?" 

- В 18.00 часа в изложбена зала "Райко Алексиев" Илияна Йотова ще присъства на откриването на изложба с творби 
на преподаватели от Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и 
Методий". Експозицията е по повод 60-годишнината на факултета. 

- От 18:00 ч. Регионален исторически музей - София ще бъде домакин на изложбата "Еврейската улица - 
реконструкция". 

- От 18:00 часа, зала "Райко Алексиев" на СБХ, откриване на изложба на преподавателите от Факултета по 
изобразително изкуство при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 60 години от създаването на факултета. 

*** 
Бургас. 

- От 12.30 часа в градското пространство "Толерантност" - между улиците "Александровска" и "Богориди", ще се 
проведе възпоменателна церемония по повод 80 години от спасяването на българските евреи. 

- От 14.00 и от 17.30 часа в Културен дом НХК ще започне "Алиса в огледалния свят" - мюзикъл по романа на Луис 
Карол. Гостува Държавен куклен театър - Варна. 

- От 17.00 часа в Културен център "Морско казино" ще започне концерт, посветен на поета Тарас Шевченко. 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне комедията "Ревност". 
- От 19.00 часа в Държавна опера - Бургас ще започне Симфоничен концерт с диригент Любомир Денев - син. 

*** 
Велико Търново. 

- Oт 10:30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на коалиция "Заедно", на която водачът на листата 
за Великотърновски избирателен район Любомир Каримански ще представи кандидатите за изборите на 2 април 
и целите на коалицията. 

- От 12:00 часа в пресклуба на БТА ще бъдат представени участниците и програмата за 12-ия трабант фест-Велико 
Търново. 

*** 
Видин. 

- От 11:00 ч. в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за 
специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на 
територията на града. 

*** 
Кюстендил. 

- На площад "Велбъжд" от 11.00 часа премиерът Донев ще присъства на честването на годишнината от 
Кюстендилската акция за спасяването на българските евреи и ще поднесе цветя на паметника на Димитър Пешев. 

- В 11.30 часа министър-председателят ще се включи в тържественото шествие до къщата на Иван Момчилов, 
където ще поднесе цветя на паметната плоча. 

*** 
Смолян. 

- От 11:00 ч. в сградата на ЮЦДП, Смолян, ул. "Полк. Дичо Петров 1А", етаж 4 ще се проведе информационна среща 
по проект "Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на 
екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавнo предприятие" по приоритетна ос 3 "Натура 
2000 и биоразнообразие" на ОП "Околна среда 2014-2020 г." 

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

