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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
EuroNews 
 
√ Пазарът на труда губи по 50 000 души годишно 
Все още нашето законодателство е много далеч от добрите европейски практики. Недостигът на човешки ресурси е един 
от трите основни проблема през последните години за българския бизнес. 
Това каза в студиото на Euronews Bulgaria Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Причината е демографскта картина и тя няма да отпадне. Всяка година губим от порядъка на 50 000 души от пазара на 
труда. В пенсия всяка година излизат 110-120 000, а влизат 60-70 000. 
Във всеки един сектор имаме проблем с недостига на хора. Във високотехнологичните индустрии този проблем е много 
по-сериозен. Липсата на хора означава изчезването на тези индустрии, каза Доброслав Иванов, председател на БАСКОМ. 
Не е като да има някаква огромна опашка от чакащи да дойдат да работят в България. За това има много повече фактори 
от чисто документално да влязат в държавата. Имаме имиджов проблем, който не е реален – България вече е добро 
място за правене на кариера. Войната в Украйна доведе до по-голямо движение на хора, това движение се изразява в 
1000 души, които са взели сини карти през миналата година, допълни още той. 
Имаме няколко хиляди души годишно като сезонна заетост – от Украйна, Киргизстан, Турция. За 2012 г. сините карти са 
под 500, а в годините надолу намаляват с по 100. За една година са се удвоили, но това е в пъти по-малко в сравнение с 
потребностите. Най-зле стоят нещата с единните разрешителни за пребиваване и работа – за постоянната заетост. Там 
действат и абсолютно излишни ограничения, като не повече от 20% в едно предприятие да бъдат чужденци. Такова 
ограничение в другите европейски страни няма. Изобщо ние си слагаме повече ограничения, отколкото се изискват от 
европейското право. Каза още Велев. 
Дори и при най-голямо желание документните процедури са много бавни и отнемат по минимум два месеца. Решението 
на това е цифровизация на целия процес, по което вече се работи. В Германия такава карта се издава за 2-3 седмици, а в 
България се чака по 2-3 месеца. 
Вижте цялото интервю във видеото. 
 
Tribune 
 
√ Васил Велев: Всяка година губим около 50 000 души от пазара на труда 
Всяка година губим от порядъка на 50 000 души от пазара на труда. В пенсия всяка година излизат 110-120 000, а влизат 
60-70 000 души, коментира пред Euronews Bulgaria Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал/АИКБ/. По думите му причината е в демографската картина, която няма да отпаде скоро. 
"Във всеки един сектор имаме проблем с недостига на хора. Във високотехнологичните индустрии този проблем е много 
по-сериозен. Липсата на хора означава изчезването на тези индустрии", изтъкна Доброслав Иванов, председател на 
БАСКОМ. Той потвърди, че няма някаква огромна опашка от чакащи да дойдат да работят в България.  
"Имаме имиджов проблем, който не е реален – България вече е добро място за правене на кариера. Войната в Украйна 
доведе до по-голямо движение на хора, това движение се изразява в 1000 души, които са взели сини карти през 
миналата година, посочи Иванов. 
Председателят на АИКБ Васил Велев потвърди, че годишно у нас като сезонна заетост влизат няколко хиляди души от 
Украйна, Киргизстан, Турция. 
"За 2012 г. сините карти са под 500, а в годините надолу намаляват с по 100. За една година са се удвоили, но това е в 
пъти по-малко в сравнение с потребностите. Най-зле стоят нещата с единните разрешителни за пребиваване и работа – 
за постоянната заетост. Там действат и абсолютно излишни ограничения, като не повече от 20% в едно предприятие да 
бъдат чужденци. Такова ограничение в другите европейски страни няма. Изобщо ние си слагаме повече ограничения, 
отколкото се изискват от европейското право", предупреди Велев. Според него дори и при най-голямо желание 
документните процедури в страната са много бавни и отнемат по минимум два месеца. 
"Решението на това е цифровизация на целия процес, по което вече се работи. В Германия такава карта се издава за 2-3 
седмици, а в България се чака по 2-3 месеца", подчерта Велев. 
 

 
 
 

https://euronewsbulgaria.com/news/11143/pazarut-na-truda-gubi-po-50-000-dushi-godishno


2 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев: България се гордее, че не допусна депортацията на нито един български евреин 
Спасяването на българската еврейска общност през Втората световна война е източник на национална гордост за всички 
българи, защото нито един български евреин не е бил депортиран в нацистките лагери на смъртта. Това заяви президентът 
Румен Радев по време на среща с представители на организации на български евреи в Израел. 
Срещата се проведе по инициатива на организациите Съюз на емигрантите от България в Израел ("Ихуд Олей България"), 
Български културно-информационен център и Дружество за приятелство "Израел-България", а поводът е отбелязването на 
80-годишнината от спасяването на българските евреи през Втората световна война през настоящата година. В срещата 
участваха известният историк и общественик от Израел проф. Михаел Бар-Зоар и посланикът на Държавата Израел у нас 
Йорам Елрон. 
"Един малък народ, заедно със своето правителство, църква и интелигенция успя да спаси еврейските си сънародници 
в един от най-мрачните периоди от човешката история и за нас е задължение да продължим този завет, като не 
допускаме нови прояви на антисемитизъм“, заяви държавният глава. 
Румен Радев припомни, че благодарение на акта на храброст и толерантност, осъществен от България през Втората 
световна война, цялата еврейска общност в страната, наброяваща около 50 хиляди души, преживява войната. 
Президентът изтъкна, че спасените български евреи и техните наследници в Израел са солидна основа за развитието на 
двустранните отношения и стратегическото партньорство между България и Израел. По думите му страната ни може да 
използва примера на Израел за развитие в сферата на науката, технологиите и икономиката. 
Представителите на организациите на българските евреи изказаха благодарност към България и българския народ за 
спасяването на цялата еврейска общност в страната от депортация по време на Втората световна война. Те поставиха 
въпроса за необходимостта от ускоряване на процедурата по придобиване на българско гражданство и засилване на 
сътрудничеството в областта на образованието, науката и културата. 
В рамките на срещата бяха обсъдени и предизвикателствата, свързани с манипулацията на историческите факти за 
действията на България по време на Втората световна война. Обща бе позицията, че са необходими обединени усилия за 
отстояване на историческата истина за спасяването на българските евреи от България и българския народ, като 
представителите на организациите на българските евреи изразиха решимост да допринесат за това. 
 
√ Гълъб Донев: Започват масови проверки срещу купения и корпоративния вот 
Служебният министър-председател Гълъб Донев коментира предстоящия вот на 2 април и подготовката за него. Донев 
посочи, че подготовката за изборите върви по план-графика на ЦИК, а правителството подпомага действията по 
провеждането на вота. 
"Започват и масови проверки и кампании от страна на МВР, на НАП и другите контролни органи, които следят за 
купения вот, за корпоративния вот, затова да можем да осигурим едни честни и демократични избори. Такива, 
каквито нашата държава е имала през последните няколко десетки години", заяви премиерът Донев. 
Премиерът каза още, че правителството е приело план-сметката за предстоящите избори и я е допълнило с близо 6,5 
милиона лева, за да бъде осигурено новото изискване в Изборния кодекс за видеонаблюдение и видеозаснемане. 
 
√ Три институции с акция срещу спекулата с храни 
Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на 
храните с проверки срещу спекулата. 
Ще се проверяват нелоялни търговски практики, за които от няколко седмици държавата говори. 
 
√ С електронни етикети властите ще борят спекулата при храните 
В опита си да пресече спекулата правителството ще се опита да регламентира пътя на хранителните стоки - от 
производителя до магазина. Идеята е това да стане с електронни етикети, чрез които да се следи надценката по веригата. 
Иначе - държавата продължава и с проверките по магазините. 
Сирена и кренвирши с изтекъл срок на годност бяха първите нарушения, които инспекторите от Комисията за защита на 
потребителите и Агенцията за безопасност на храните установиха при проверка на хранителен магазин. 
"Това, което агенцията следи, е дали има вносен продукт, който би могъл да бъде преопакован и представен като 
"произход България" и вземаме проби за наличие на немлечни мазнини", каза д-р Галя Викьова, заместник-изпълнителен 
директор на Българската агенция по безопасност на храните. 
Проверява се и за имитиращи продукти, подвеждаща информация на брошурите, разлика в цената на щанда и на касата, 
наличност на количества от продукти в промоция. Санкциите достигат до 50 000. На прицел са големите магазини. 
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"Тези, които държат преобладаващия пазарен дял, съвсем нормално е, прилагайки голям брой нелоялни търговски 
практики, да изкривяват целия пазар и да завличат по-малките търговци заедно с тях", каза Стоил Алипиев, 
председател на Комисията за защита на потребителите. 
Проверките вече дават ефект, според служебния премиер. 
"Това, което се наблюдава като практика в редица търговски вериги, е това, че те поставят крайни промоции и 
намаления на цените от 25-27%, нещо което говори за това, че има резерв в намаление на цените на хранителните 
продукти и то тези, които са от първа необходимост и които най-много засягат българските граждани, които са с 
ниски доходи", каза Гълъб Донев. 
Предстоят още срещи на държавата с бранша и регулации на пазара, обясни Донев. А Върховната административна 
прокуратура се самосезира и изиска информация от държавните органи за предприетите от тях мерки по контрол на 
инфлацията и повишаването на цените. 
 
√ Росица Матева: Броенето на бюлетините ще се излъчва на живо и ще се прави запис 
Какви ще са устройствата за видеонаблюдение при броенето на бюлетините, кога ще бъдат доставени и как ще се борави 
с тях, трябва да отговорят от "Информационно обслужване" и Министерство на електронното управление. Техническото 
осигуряване на видеонаблюдението е дейност, възложена на МС, който я възложи на Министерството на електронното 
управление - респективно на "Информационно обслужване". Това обясни в "Денят започва" Росица Матева, говорител и 
зам.-председател на ЦИК. 
Изборният ден ще протече както и досега, но за разлика от предходните избори, сега избирателите ще имат възможност 
да избират дали да гласуват с машина или хартиена бюлетина. 
По време на гласуването през целия изборен ден няма да има видеонаблюдение, за да не се притесняват избирателите, 
че някой ще записва за кого са гласували. Тези устройства, с които ще се осигурява видеонаблюдението на изборите, ще 
се включат след като приключи изборният ден, след като председателят на СИК обяви неговия край, уведоми РИК и се 
обяви край на изборния ден в цялата страна, обясни Матева. 
Тя заяви, че имат уверение от Министерството на електронното управление, че устройствата ще са такива, че много лесно 
ще се включват - буквално със зелено и червено копче. Ще има стойка, върху която ще се поставят. Задължението е да 
бъдат насочени така, че да се вижда масата, върху която ще бъдат броени бюлетините. Ще се излъчва и попълването на 
протоколите и подписването им. 
Изискването на ЦИК е устройствата да са с такава разделителна способност, за да се вижда как е гласувал избирателят, 
номера на партията и коалиция и номера на преференцията. Трябва да се записва и звук, за да се чува какво обявяват 
членовете на СИК, които вадят бюлетините. 
В населените места, където липсва интернет или има технически причини, ще бъде извършен запис. Навсякъде 
едновременно с излъчването на живо ще се прави запис. Записите ще бъдат качени в интернет платформа, за да бъдат 
гледани впоследствие. 
По подобен начин се правят изборите в Южна Корея, каза Росица Матева. 
Тя напомни на членовете на СИК, че на страницата на ЦИК ще бъдат качени в електронен вариант протоколите, така че 
могат да започнат да правят симулации. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Посланията на партиите за изборите на 2 април 
Според последните прогнозни социологически проучвания 5 са сигурните партии и коалиции, които ще бъдат част от 
новото 49-о Народно събрание. Това са новата коалиция между "Продължаваме промяната" и "Демократична България", 
ГЕРБ-СДС, ДПС, "Възраждане" и БСП. 

https://bntnews.bg/news/rosica-mateva-broeneto-na-byuletinite-shte-se-izlachva-na-zhivo-i-shte-se-pravi-zapis-1226102news.html
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През последните дни до официалния старт на предизборната кампания на 3 март, а и преди това лидерите на всички тях 
заявиха твърдата си позиция, че ще се борят за победа на предстоящия вот. 
"Продължаваме промяната-Демократична България" залагат на слогана "Има как!". 
Под него те отправят всичките си послания: "България да избухне - като талант, като икономика, като общество. И ще стане 
по-красиво","Да живеем нормален европейски живот", "Всички вече разбират, че няма спасител. Не сме в ролята на 
жертва, всичко зависи от нас". 
Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков е убеден, че с позитивната си и ясна програма коалицията 
"ПП-ДБ" ще е първа политическа сила. 
"Основното е битката с корупцията, която задушава институциите и органите не работят, хората го разбират и 
виждат, особено бизнесът, и разчитаме той да ни подкрепи", е основното послание от началото на кампанията на 
съпредседателя на "Демократична България" Атанас Атанасов. 
"За стабилна България отново" е мотото на ГЕРБ-СДС в тази кампания. 
С него от партията напомнят за противоборството си с "Продължаваме промяната", които в последната една година 
упрекват за обедняването в държавата и лошото им 6-месечно управление. От ГЕРБ-СДС смятат, че само те са подготвени 
да се справят с нарастващата инфлация в страната. 
Лидерът им Бойко Борисов многократно заявява "Бием ли – ще намерим начин държавата да тръгне пак напред", "На 2-
ри, ако сме първи, може да има правителство". 
"Две години виждахме разруха, хаос, безвремие, аматьорщина, липса на политическо лидерство и отговорност. Всички 
неизпълнени обещания през тези две години струват твърде много на българите", е посланието от началото на 
кампанията и на председателя на ПГ на ГЕРБ-СДС в последните няколко парламента Десислава Атанасова. 
Позицията на ДПС и в тази предизборна кампания е, че на страната ни е нужна коалиция, за да има взаимен контрол в 
управлението. 
"Времето на едноличната и еднопартийна власт свърши", посочва лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. Той призовава 
и за лична и колективна отговорност, партийна и парламентарна, за да могат решенията да бъдат реализирани. 
"Необходим ни е диалог, за да намерим устойчивите политически формули, които да гарантират стабилност на 
икономиката и достигане на средноевропейските доходи", категоричен е Карадайъ. 
"Ще работим за самостоятелно управление на "Възраждане" с наш мандат". 
С тази нагласа към вота на 2 април тръгват от партията на Костадин Костадинов. От "Възраждане" са убедени, че връщат 
доверието на българите в политическата система, целта им е да увеличат двойно резултата си на предстоящите избори. 
Един от законопроектите, които обещават да внесат в следващия парламент, е за контрол на главния прокурор. 
Още преди да започне предизборната кампания от "Възраждане" събират и подписи за референдум в защита на 
българския лев. 
И в тази кампания от БСП залагат най-вече на социалните послания към избирателите. 
"Проблемът с цените на храните изисква бързи решения сега и дългосрочна държавна политика занапред", посочва 
неведнъж председателят на БСП Корнелия Нинова. 
Според нея само временен таван на цените на храните от малката потребителска кошница ще спаси българските 
домакинства. БСП също събират подписи за референдум - за джендър идеологията в училищата. 
А дали и колко от тези предизборни послания и обещания ще бъдат спазени зависи в много голяма степен от това каква 
конфигурация ще отредят избирателите за 49-ия парламент. 
 
БНР 
 
√ Президентът открива изложба "80 години от спасяването на българските евреи" 
Президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 80-годишнината от спасяването на българските евреи. 
Държавният глава ще открие документална изложба в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", а по-късно 
ще се включи в церемония пред Паметните плочи на спасителите на българските евреи до храма "Света София". 
Събитията от програмата на Националния инициативен комитет за отбелязване на 80 години от спасяването на българските 
евреи през Втората световна война са под патронажа на президента. 
В изложбата "80 години от спасяването на българските евреи" са включени експонати от фонда на Националната 
библиотека, както и наградите, с които посмъртно е удостоен цар Борис III от международните еврейски организации. 
Експозицията показва ръкописи, старопечатни и редки книги, фотографии и документи на български, иврит и на 
османотурски език. 
Документални извори и спомени на съвременници разказват за събитията в България през периода 1940-1943 година, 
пряко свързани със спасяването на близо 50 хиляди български евреи от нацистките лагери на смъртта. Специално място е 
отделено на документалните свидетелства, включително и от германски архиви, които разкриват позицията на цар Борис 
III по еврейския въпрос. 
Акцент е поставен и върху реакцията на народните представители от 25-ото народно събрание в писмото на Димитър 
Пешев, подписано от 43-ма депутати. Сред темите в изложбата са заслугите на Българската православна църква и Светия 
синод в защита на евреите, както и Кюстендилската акция от март 1943 година. 
"Тогава видях добротата и любовта. България спаси 50 хиляди. Българският пример показва как една малка страна, която 
беше една хапка за Хитлер, която беше под неговия ботуш, как тази малка страна три пъти му каза "не, няма да го направим, 
няма да ги пратим". Това показва как един малък Давид може да победи един голям Голиат", казва известният историк и 
общественик в Израел проф. Михаел Бар-Зоар. Той ще бъде почетен гост на събитието в Националната библиотека. 
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Бар-Зоар и семейството му са сред хилядите български евреи, спасени от лагери на смъртта по време на Втората световна 
война. 
Пощенска марка за годишнината 
Главният изпълнителен директор на Български пощи Филип Алексиев ще пусне в употреба издание на тема "80 години от 
спасяването на българските евреи". 
На събитието в Регионалния исторически музей в София ще участват и председателят на Организацията на евреите в 
България "Шалом" проф. Александър Оскар, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и художникът Николай 
Петрусенко. 
Пощенско-филателното издание се състои от една пощенска марка в блок и специален пощенски печат. 
Възпоменателна церемония, молебен и Поход на толерантността в София 
Столичната община и организацията на евреите в България „Шалом“ организират възпоменателна церемония, която ще 
започне в 11 ч. пред "Паметника на спасението" в градината „Св. Климент Охридски“. Преди това - от 10.30 ч. - пред храма 
"Света София ще бъде отслужен молебен за мир и от там ще тръгне Походът на толерантността. 
 
√ МВР отказа да е част от национално междуведомствено звено за изборите 
За пореден път МВР отказа да е част от Национално междуведомствено звено за изборите. 
Като се позоваха на императивен текст от Изборния кодекс, от прокуратурата съобщиха вчера, че ръководството ѝ и 
ръководството на Държавната агенция „Национална сигурност“ са подписали съвместна заповед за създаване на такова 
звено. Със заповедта се регламентират действията на двете институции за гарантиране на политическите права на 
гражданите и за осигуряване на бързо и ефективно противодействие на т.нар. изборни престъпления. 
В края на февруари главният прокурор Иван Гешев изпрати покана и до служебния министър на вътрешните работи, но в  
сряда Иван Демерджиев заяви, че няма юридическо основание МВР да подпише такова споразумение. Демерджиев обаче 
беше категоричен, че това няма да попречи на съвместната работа с прокуратурата за противодействие на купения и 
корпоративен вот. 
 
√ МФ не прие предложението на ЦИК за увеличени възнаграждения в РИК 
Министерството на финансите (МФ) не приема предложението на ЦИК да се увеличат възнагражденията на членовете на 
районните избирателни комисии и на специалистите, които подпомагат тяхната работа. 
Секретарят на ЦИК Севинч Солакова съобщи мотивите на финансовото министерство: 
"Обръщат внимание, че утвърдените възнаграждения на членовете на РИК за произвеждане на изборите на 2 април са 
завишени спрямо определените възнаграждения на последните аналогични избори през месец октомври 2022 г. с около 
40-50%. 
Отчитат фискалната ситуация в страната, очерталите се тенденции в приходите и разходите, възможност да възникне риск 
от формиране на прекомерен дефицит над референтната стойност от 3 на сто". 
 
√ Шест области в страната ще имат достъп до евросредства за ремонт и модернизация на ВиК-системите 
Шест области в страната ще имат достъп до евросредства за ремонт и модернизация на ВиК-системите. Това стана ясно на 
среща, на която бяха представени постигнатите резултати. 
Пречиствателни станции за питейни и отпадни води са сред приоритетните обекти. Ще бъдат подменени и стотици 
километри водопроводи и канализация. 
Изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания за областите София област, Габрово, Търговище, Хасково, 
Велико Търново и Плевен са на финален етап. 
Стратегическите документи са разработени по проекта на Министерството на регионалното развитие за подпомагане на 
регионалното инвестиционно планиране в отрасъла, финансиран от Оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г." 
Проектите са от изключителна важност за ВиК дружествата, защото те ще са бенефициенти на оперативната програма, 
съобщават от регионалното министерство. Дружествата ще провеждат тръжните процедури за проектиране, строителство, 
а някъде и за инженеринг и съответно ще са възложители по Закона за обществените поръчки. 
От ведомството уточняват, че агломерациите с над 10 000 души във Великотърновска област, в които ще се инвестират 
средства, са Велико Търново, Горна Оряховица в комбинация Лясковец и Свищов. В област Габрово са включени 
агломерациите Габрово и Севлиево. От област Плевен - Кнежа и Плевен. 
Регионалното прединвестиционно проучване на София област предвижда достъп до средства от програмата да имат 
агломерациите Самоков, Ботевград, Ихтиман, Елин Пелин и Костинброд. Търговище и Попово са единствените с 
необходимото население за инвестиции в област Търговище. 
Хасково, Димитровград, Харманли и Свиленград са агломерациите, включени от област Хасково. 
Инвестициите ще бъдат насочени към ремонт и модернизиране на съществуващи станции за питейни и отпадъчни води, 
изграждането на нови, както и ремонт и строителство на довеждащи водопроводи и канализационни колектори, вътрешни 
водопроводни и канализационни мрежи, информационни системи за наблюдение и контрол в реално време, както и ГИС 
(Географски информационни системи). 
 
√ Един милион лева за цитиране на публична информация, или за свободата на медиите 
Интервю на Снежана Иванова с Павел Димитров и Александър Кашъмов в предаването ''12+3'' 
Застрахователната компания "Лев инс" е завела иск в Софийския градски съд срещу Mediapool за 1 млн. лева с мотив, че 
се е почувствала засегната от информационен материал от 27 септември 2022 г., който практически цитира и преразказва 
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стенограма от заседание на Министерския съвет. Публикацията е основана на публично достъпна в интернет стенограма 
от заседание на правителството, в което се дискутира "Зелена карта" и последствията, ако проблемът не бъде решен. 
В предаването "12+3" адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Програма "Достъп до информация", член 
на Съвета за върховенство на правото и участник в работната група по свобода на словото в него, коментира, че в 
случая става дума за "едно посегателство върху свободата на словото, която е основна европейска ценност": 
"Един такъв иск може да унищожи дадена медия! Със завеждането на подобно дело България ще оглави класацията, която 
се води от Съвета на Европа на делата "шамари", в Европа. Не говорим само за ЕС, а 46 държави, които са членки на Съвета 
на Европа".  
По думите на адв. Кашъмов това дело не е първият опит, но е най-сериозният в цялата българска история, защото става 
дума за приявен иск от 1 милион лева: 
"Може би за застрахователно дружество това не са много пари, но за една малка медия това е огромна сума, която реално 
я закрива и която подкопава свободата на словото".  
Изпълнителният директор на Програма "Достъп до информация" припомни, че България е била първата държава в света, 
в която бяха отворени заседанията на Министерския съвет за обществото - посредством публикуване на стенограмите в 
интернет. Практиката е от 2009 г. 
Пред БНР изпълнителният директор на "Лев инс" Павел Димитров заяви, че заглавието на публикацията "цели да 
предизвика притеснение, страх и сериозна тревога в българските граждани, като за причина се посочва "Лев инс" като 
компания, която не е платила своите задължения": 
"Напротив, "Лев инс" плаща своите задължения и има достатъчно голям размер на резервите. Доказателство за това е 
последната година, когато ние сме платили повече от 140 млн. лева и около 70 милиона в системата "Зелена карта".  
Според Димитров "става дума за една организирана корупционна схема, на която не ни се даде възможност да отговорим. 
... Нашето право на отговор щеше да бъде свързано с тези 22 млн. лева, които са незаконно надвзети и източени от 
компанията посредством мафиотска схема за облагодетелстване. Най-лошото е, че тези пари не е известно в каква посока 
са отишли - кой ги е взел и за какво ги е използвал".  
Той посочи, че е бил потърсен от медията с въпроси, на които са поискали отговора му: 
"Статията (в Mediapool - б.р.) беше публикувана, без да бъде взета нашата позиция, не беше чуто нашето мнение и не беше 
дадена възможност да бъде изразена позицията на дружеството по отношение на проблем, който касае целия сектор, а 
оттам касае и финансите на българските граждани". 
Сумата от 1 милион лева е определена на база на нанесените щети на компанията, подчерта директорът на "Лев инс". 
По думите му тази сума не би трябвало да "затвори устите" на медиите, които вече заради страх от подобни съдебни искове 
срещу тях да не задават въпроси към компанията: 
"Призовавам медиите, които са заинтересовани, на разговор по темата, защото тя е много важна. Радвам се, че чрез 
сезирането на европейските организации на журналистите тя би могла да достигне и до Европейския парламент".   
Според адвокат Кашъмов тази покана не е за спокоен разговор, а е "покана с ядрена бомба": 
"Право на отговор се дава, след като дадена статия бъде публикувана. Шест месеца са изтекли от публикуването на 
въпросната статия в Mediapool, в които "Лев инс" не е поискало никакво право на отговор". 
Той подчерта, че в момента на публикуването на статията отразяването на гледната точка на компанията не е задължение 
на медията, защото става дума за публична информация, отразена в документ на правителството.    
В публикация днес (9 март) Mediapool обяснява: 
"Репортери без граници" призова "Лев инс" да оттегли съдебния иск за 1 млн. лева срещу Mediapool с коментар, че 
българската медия е отразила официален правителствен документ, водена от обществения интерес. Призивът на 
организацията е публикуван първо в "Туитър". 
Искът на застрахователна компания срещу медията е определен от "Репортери без граници" като злоупотребяващ 
(abusive). 
По същото време друга международна организация - "Балканска инициатива за свободи медии" (BFMI) също декларира, 
че започва активно да следи случая и ще докладва пред Съвета на Европа. 
"Българската медия Mediapool е изправена пред рекорден иск на стойност половин милион евро, заведен от 
застрахователната компания. Делото, известно като SLAPP, е за това, че новинарският сайт е отговорен за 
накърняване на репутацията на застрахователната компания чрез публикуване на информация от публично 
достъпен препис. Делото се гледа в Софийския градски съд и предстои да видим какъв ще е изходът от този спорен 
иск", се казва в позиция на организацията. 
Преди ден Асоциацията на европейските журналисти – България първа призова "Лев инс" да оттегли съдебния 
иск срещу българската медия: 
"Искът на застрахователната компания "Лев Инс" срещу Mediapool за 1 млн. лв. е класически пример за "дело шамар" 
или стратегическо дело за ограничаване на общественото участие", се казва в позиция. 
АЕЖ информира, че "ще подаде сигнал за случая до Платформата за защита на журналистите на Съвета на Европа и 
ще използва всички налични механизми за даване на международна гласност на случая, както и за подкрепа на 
колегите ни". 
Настоява се и за категоричен отговор от страна на журналистическата общност и на обществото, тъй като 
материалът на Mediapool е от обществен интерес, доколкото въпросът дали България ще бъде извадена от 
системата "Зелена карта" засяга милиони български потребители. 
"В никакъв случай не бива да се стига до нормализиране на подобни искове срещу медии и журналисти, тъй като това 
би имало смразяващ ефект върху цялата медийна среда", се казва в позицията. 
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"Абсурдно е медия да бъде съдена за това, че е цитирала изказване на министър, като се е позовала на официална 
стенограма. Недопустим е и размерът на предявения иск – 1 млн. лева. Действията на компанията навеждат на 
мисълта, че целта им е да бъдат отказани медии и журналисти изобщо да се занимават със застрахователя, 
изправени пред риска срещу тях да се води дело за колосалната сума от 1 млн. лева", коментира АЕЖ-България. 
Интервюто на Снежана Иванова с Павел Димитров и Александър Кашъмов в предаването "12+3" можете да чуете от 
звуковия файл. 
 
√ ЕС ще бори инфлацията с насърчаване на местните производства 
Цветелина Пенкова: Нямаме избор, освен да постигнем съгласие и да направим нужните промени 
Интервю на Силвия Великова с Цветелина Пенкова за предаването ''Преди всички'' 
"В България разходите за храна са основната част от бюджета на домакинствата. Това прави непосилно за гражданите да 
се справят с високата инфлация. Търси се европейско решение и не мисля, че ще има несъгласие в тази посока".  
Това коментира пред БНР евродепутатът Цветелина Пенкова. 
Нямаме избор, освен да постигнем съгласие и да направим нужните промени, категорична бе тя.  
Евродепутатът припомни, че в САЩ беше приет закон за справяне с инфлацията. ЕС подготвя подобен отговор в тази 
посока, каза тя и обясни: 
"Целта е да се насърчат производствата на вътрешния пазар, т.е. да се справяме със собствените ресурси, които имаме 
налични, повече инвестиции в местни производства, за да не сме толкова зависими от цените на вносни суровини. Мисли 
се в посока на облекчаване на правилата за държавните помощи и към кои сектори да бъдат насочени. Разчитаме на 
политики, които да насърчат производствата и ролята на държавата в някои от тези направления". 
Пенкова очерта 2 направления в мерките - краткосрочни и средносрочни.  
Разговорите и призивите към търговските вериги да обявят ключови стоки от основната потребителска кошница, които да 
се продават на възможно най-ниска цена, са част от краткосрочните мерки. Тук държавите на ниво национална политика 
трябва да предприемат мерки, посочи тя. 
Говорейки за обща европейска политика обаче, трябват средносрочни и дългосрочни мерки, които да гарантират трайно 
намаляване на цените, коментира евродепутатът.  
На какво се дължи покачването на цените в момента, попита тя и даде отговора: "Това се дължи на високите цени на 
електроенергията в последната година. Европа предприема реформа на пазара на електроенергия. Целим да решим 
именно този проблем - с цената на електроенергията. Цената на електричеството е пряко свързана с цената на природния 
газ. С реформата, която предстои, целим да променим това. Когато говорим за мащабни реформи, се създават притеснения 
в държавите-членки. Трябва да променим механизма и начина на ценообразуване на електричеството в Съюза, за да може 
да се гарантираме, че цените в дългосрочен план ще намалеят и няма да са подвластни на такъв тип шокове, ако се случват 
в бъдеще".  
Предложението ще бъде направено на 16 март и ще дойде от ЕК, обяви Цветелина Пенкова и добави, че има бърза 
процедура за разглеждането му в ЕП.  
Евродепутатът коментира и спънките за България пред еврозоната. Според нея политическата нестабилност е основната 
причина за забавянето ни по пътя към еврозоната. Тя отбеляза, че е нормално да има притеснения и страхове в 
обществото, когато говорим за такива промени.  
"Когато правиш толкова сериозна стъпка, ти трябва стабилна политическа система, която да се справи с всякакъв тип 
спекула и проблеми, които могат да настъпят след приемането ни в еврозоната. Това е важно за нашите европейски 
партньори, защото ставайки част от еврозоната, ние вече имаме влияние върху самата валута в рамките на Съюза, т.е. те 
трябва да знаят, че могат да разчитат на своите партньори в България, че ще има органи, които могат да реагират веднага".  
"Беше очаквано, че при това, което се случва, че ще има стъпка назад от страна на Европа, защото ставайки част от 
еврозоната, имаме директно влияние. Трябва да има стабилност", категорична бе Цветелина Пенкова. Освен това е 
необходимо и обществено спокойствие, добави тя и призова:  
"Нека гледаме напред и да започнем кампанията възможно най-бързо".  
За референдума за еврото евродепутатът изказа мнение, че не е редно да се правят такъв тип прояви, без да е дадена 
цялата информация. Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ ЕК обяви облекчени правила за "зелени" субсидии в конкуренция със САЩ 
Предвижда се тези правила да са в сила до края на 2025 година и да се прилагат само в изключителни случаи 
Компаниите и фирмите от страните членки на Европейския съюз ще могат да получават толкова държавни субсидии, 
колкото биха получили и от Съединените щати, ако решат да пренесат дейността си там заради атрактивния пакет от 
субсидии за инвестиции в "зелена енергия". Това става ясно от облекчени правила за субсидирането, обявени вчера от 
Европейската комисия, цитирани от агенция Ройтерс. Променените правила се отнасят за инвестиции във възобновяема 
енергия и автомобили с нулеви въглеродни емисии, с което се разчита Евросъюзът да прекрати зависимостта си от 
американски и китайски технологии и продукти. 
Предвижда се тези правила да са в сила до края на 2025 година и да се прилагат само в изключителни случаи. 
 
√ Украйна съобщи за нови руски удари по критична инфраструктура 
Украйна съобщи за нови руски удари по критичната инфраструктура в Запорожка област и за цивилни жертви на 
вчерашните масирани атаки. Съединените щати осъдиха нападенията, а европейски страни призоваха на Украйна да бъдат 
осигурени бойните самолети, за които тя настоява. 

https://bnr.bg/post/101790914/1-milion-leva-za-citirane-na-publichna-informacia
https://bnr.bg/post/101791274/cvetelina-penkova
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Масираните руски нападения по цялата територия на Украйна са довели до спиране на тока, водоснабдяването и 
отоплението в редица населени места. 
Най-тежка остава ситуацията в Харковска и Житомирска област, заяви в късното си обръщение президентът Володимир 
Зеленски. Сериозна е ситуацията и в Одеса, Днепропетровска и Запорожка област и в Киев. 
"Ремонтните бригади, енергетиците, местните и централната власт, всички ще работят толкова, колкото е необходимо, за 
да бъде възстановено подаването на енергията, в районите, където има проблеми. Ние вече показахме на какво е способна 
Украйна, И колкото и подлости да върши Русия, нашата страна и народът ни няма да бъдат в окови." 
Полша и Словакия призоваха съюзниците си да осигурят и бойни самолети на Украйна. Властите във Варшава и Братислава 
изтъкнаха, че са готови да изпратят своите съветски изтребители МиГ-29 на Киев като част от международна коалиция. 
След обещанията за танкове, засега няма признаци, че страни като САЩ и Великобритания ще се съгласят да изпратят и 
изтребители. 
Руският президент Владимир Путин е подчертал в телефонен разговор с египетския си колега Абдел Фатах ас Сиси 
необходимостта от комплексно изпълняване на истанбулската зърнена сделка, включително и износа на руски храни и 
торове наред с украинското зърно, съобщиха от пресслужбата на Кремъл. 
Русия въведе санкции срещу 144-има граждани на Литва, Латвия и Естония заради прояви на враждебност. 
Съединените щати и съюзниците им са блокирали през последната година над 58 милиарда долара руски активи. 
 
√ Риши Сунак отива във Франция, акцент в разговорите е миграцията 
Британският премиер Риши Сунак днес ще посети Франция за среща с френския президент Еманюел Макрон, надявайки 
се да задълбочи двустранното сътрудничество по въпросите на миграцията и да заздрави поставеното ново начало в 
отношенията след години на Брекзит спорове. 
Британските политици се надяват, че на разговорите в Париж Сунак, който стана премиер през октомври, ще се опита да 
извлече дивиденти от подновената проява на добра воля след години на напрежение по въпроси от миграцията до 
риболова. 
Двустранните отношения, които често стигаха до екстремни ситуации, откакто Обединеното кралство гласува да напусне 
ЕС през 2016 година, сега намират обща почва в израза на подкрепа за Украйна след руското нашествие. 
Срещата идва и в момент на подобряване на отношенията на Великобритания с ЕС след "Рамката от Уиндзор", променяща 
Протокола за Северна Ирландия. 
Несъмнено обаче въпросът за миграцията през Ламанша с малки лодки и новото британско законодателство за тяхното 
задържане и депортиране, ще бъде основна точка в разговорите. 
"Индипендънт" спекулира, че въпреки затоплянето на отношенията очакванията са, че Еманюел Макрон ще отхвърли 
британските призивите за връщане на търсещите убежище във Великобритания мигранти обратно във Франция, след като 
неговите лични призиви за намиране на по-безопасни и законни маршрути до Острова бяха игнорирани. 
От Даунинг стрийт обаче изразиха надежда в навечерието на срещата, изтъквайки колко е важно Лондон и Париж да 
работят заедно за справяне с миграцията като глобално предизвикателство чрез засилване на съвместните патрули и 
разправа с бандите от трафиканти на хора. 
 
√ ЕБВР ще осигури 1,5 млрд. евро за Турция 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви, че през следващите две години ще инвестира до 1,5 
милиарда евро в пострадалия от земетресението турски регион. 
Базираната в Лондон ЕБВР заяви, че нейният отговор ще бъде 600 млн. евро под формата на кредитни линии за местни 
банки за предприятия и физически лица в пряко засегнатите региони на Южна Турция, съобщи АФП. 
Управляващият директор на ЕБВР за Турция Арвид Тюркнер добави, че банката е готова да подкрепи турския частен сектор 
при възстановяването и изграждането на нови мощности. 
Опустошителното земетресение от 6 февруари и последвалите го трусове причиниха щети за над 100 млрд. долара само в 
Турция, както съобщи ООН във вторник. 
В последните си оценки Световната банка посочва, че опустошителното земетресение, което изравни със земята цели 
градове, е причинило щети на стойност над 34 млрд. долара в Турция, като възстановяването вероятно ще удвои тази сума. 
Банката прогнозира, че разходите в съседна Сирия ще възлязат на 5,1 млрд. долара. 
 
√ Руската "Сбербанк" регистрира драстичен спад на печалбите си за миналата година 
Най-голямата руска кредитна институция – "Сбербанк",  регистрира близо 80-процентен спад на печалбите си през 
миналата година спрямо 2021-ва заради санкциите срещу Русия заради войната срещу Украйна, предаде АФП. 
Нетната печалба на банката е 270,5 милиарда рубли, което по днешен курс е малко над 3,5 милиарда долара. Спадът за 
една година възлиза на 78,3 на сто. 
"2022-ва беше крайно трудна година за руската икономика и за банковия сектор“, е заявил днес председателят на 
управителния съвет на "Сбербанк" Герман Греф. 
 
√ Си Цзинпин бе преизбран за президент на Китай за трети 5-годишен мандат 
Китайският парламент единодушно преизбра Си Цзинпин за президент за безпрецедентен трети петгодишен мандат.  
В гласуването на 14-ото Общокитайско народно събрание на народните представители участваха 2952-ма души. 
Асошиейтед прес коментира, че 69-годишният Си е напът да остане на власт пожизнено.  
Той беше преизбран начело и на Централния военен съвет, който ръководи китайската армия.  
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Делегатите одобриха и план за реорганизация Държавния съвет – правителството на страната. Текстът още не е 
публикуван, но се очаква да бъде повторение на проекта за реформа на партийните и държавните органи, приет в края на 
февруари от ЦК на Китайската комунистическа партия. 
 
√ Инфлацията в Китай най-ниска от година насам 
Инфлацията на потребителските цени в Китай през миналия месец е спаднала до най-ниското си ниво от една година 
насам, сочат официални данни, предаде АФП. Страната излиза от строгия контрол на пандемията и от харченето по време 
на Лунната нова година. 
Според Националното статистическо бюро (НСБ) на страната индексът на потребителските цени (ИПЦ) - основният 
измерител на инфлацията - през февруари се е повишил с един процент, което е по-малко от 2,1-процентното годишно 
увеличение през първия месец на годината. 
Последната стойност е най-ниската от февруари 2022 г. насам. 
Статистикът от НСБ Донг Лиджуан заяви, че спадът се дължи на "спад в потребителското търсене след празниците, както и 
на достатъчното предлагане на пазара". 
Въпреки че спадът беше очакван, експертите, анкетирани от "Блумбърг" преди публикуването на данните, прогнозираха, 
че индексът на потребителските цени ще достигне 1,9%. 
Според анализаторите спадът е бил стимулиран от понижаването на цените на хранителните продукти и предпазливото 
поведение при харченето, въпреки повторното отваряне на Китай към света след три години на строга противоепидемична 
политика. 
"Това поставя под съмнение силата на възстановяването на вътрешното търсене в сектора на домакинствата", заяви Джан 
Живей, президент на „Pinpoint Asset Management“. Той добави, че то "противоречи" и на други показатели, според които 
може да се очаква силен подем. 
"Независимо от това слабата инфлация на ИПЦ дава възможност на правителството да предприеме още политики за 
облекчаване на паричната политика", каза Джан. 
Китай е сравнително защитен от покачващите се световни цени и от по-широките икономически последици от нахлуването 
на Русия в Украйна. 
Но икономистите все пак очакват потребителските цени в Китай да се повишат през следващите месеци, тъй като страната 
излиза от периода на пандемията и разходите се нормализират. 
Междувременно публикуваните в данни на НБС показаха, че индексът на производствените цени - който измерва 
разходите за стоки, напускащи фабриките - е спаднал с 1,4% спрямо свиването с 0,8% през януари, главно в съответствие с 
пазарните очаквания. 
 
3e-news.net 
 
√ Премиерът Гълъб Донев: Проверките за поскъпването на стоките в магазините ще продължат 
Целта е да бъдат "изсветлени" всички участници във веригата на продуктите до щанда, обяви министър-
председателят в Кюстендил 
Проверките в магазинната мрежа относно поскъпването на цените на стоките ще продължат и вече дават резултат. Това 
обяви служебният премиер Гълъб Донев в Кюстендил, където участва в отбелязването на 80-ата годишнина от акцията за 
спасяването на българските евреи, съобщи БТА. 
Донев посочи, че като практика, в момента се наблюдава в редица търговски магазини поставянето на трайни промоции 
и намаления на цените от 25 - 27 процента, което според него говори, че има резерв по отношение на намаляването на 
цените на хранителните продукти, основно на онези, които са от първа необходимост и най-много засягат хората с ниски 
доходи. 
"Проверките на контролните органи, които имат отношение към защитата на потребителите, ценообразуването, 
качеството на храните, ще продължават. Наложени са вече няколкостотин глоби на различни търговци, предстоят още 
срещи с представителите на търговските вериги и производителите. Предстои внасянето на редица нормативни актове, 
които да регламентират и регулират целия път на хранителните продукти от производителя до магазина, за да се провери 
кой къде какви надценки слага. Не е допустимо един и същи продукт в българските магазини да струва двойно повече от 
същият продукт в същите търговски магазини в западните държави от ЕС", каза Гълъб Донев. 
Той посочи, че проверките и налагането на санкции продължава, за да бъдат "изсветлени" всички участници във веригата 
на продуктите до щанда. 
 
√ Годишната инфлация през 2022 г. в ЕС е нараснала над 3 пъти, в България – близо пет пъти 
Най-много са се увеличили цените на жилищата и разходите за дома - водоснабдяването, електроенергията, газ, 
сочат данните на „Евростат“ 
Годишната инфлация в Европейския съюз през 2022 г. е достигнала 9,2 на сто, най-високото подобно равнище, измервано 
някога. В сравнение с 2021 г., когато повишаването на цените бе едва 2,9 на сто, инфлацията през миналата година е 
нараснала повече от три пъти, съобщава европейската статистическа агенция „Евростат“. 
Средното годишно изменение на Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Евросъюза за периода 2013 
г. - 2022 г. е било 2,1 на сто, сочат още най-новите данни на „Евростат“, публикувани днес. Сравнявайки темпа на растеж 
на потребителските цени в ЕС за посочения период и съответният темп на цените в някои от най-големите икономики по 
света, данните сочат, че инфлацията в Япония е била по-ниска, докато инфлацията в САЩ и Китай е била по-висока от 
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европейската, с изключение на последните няколко години. Спрямо 2013 г., през 2022 г. потребителските цени са се 
повишавали със среден годишен темп от 0,8 на сто в Япония, 2,3 на сто в САЩ и 1,9 на сто в Китай. 
 

 
 
Отнесена към 2021 г., през 2022 г. инфлацията се е увеличила с 8,7 на сто в САЩ, с 2,5 на сто в Япония, и с 2 на сто в Китай. 
В България през 2022 г. 
средната годишна инфлацията, измерена спрямо ХИПЦ, е била 13 на сто. В сравнение с темпа на увеличение на цените 
през 2021 г., който е само 2,8 на сто, нарастването на потребителските цени в страната ни се е ускорило с 10,2 процентни 
пункта през миналата година, или близо пет пъти повече. Спрямо 2013 г., когато инфлацията в България спадна до 0.4 на 
сто, ръстът е още по-значителен – над 25 пъти. 
Най-рязко поскъпване в ЕС през 2022 г. са отбелязали жилищните разходи 
Разглеждайки най-новите годишни ценови тенденции в ЕС, потребителските цени на жилищните разходи, 
водоснабдяването, електроенергията, газа, наред с други енергоизточници са регистрирали най-висок ръст през 2022 г., 
средно с 18 на сто. След тях се е наредил транспортът, който средно е поскъпнал с 12,1 на сто, докато цените на храните и 
безалкохолните напитки били средно нагоре с 11,9 на сто. Всички други основни групи потребителски стоки в ЕС са 
поскъпнали през миналата година, с между 2 на сто и 8,1 на сто, с изключение на сектора на комуникациите, в който цената 
на услугите е паднала с минималните 0,1 на сто. 
 
√ Симеон Матев: Tази зима е най-топлата у нас за последните 135 години 
Изминалата зима в Европа е втората най-топла до момента, а за голяма част от нашата страна е най-топлата 
Февруари 2023 г. е петият най-топъл месец в света. Изминалата зима в Европа е втората най-топла до момента, а за голяма 
част от нашата страна е най-топлата, коментира за climateka.bg Симеон Матев, асистент по климатология в катедра 
„Климатология, хидрология и геоморфология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Февруари 2023 г. е поредният месец с по-високи средни температури от нормалното в съвременната метеорологична 
история. Месецът беше наглед спокоен в метеорологично отношение, без масови екстремни прояви, засягащи големи 
площи, но зад него се крият нови „върхове“ в климатологията. Големи части от Европа и Азия регистрираха положителни 
аномалии. Антарктида отчита най-малко количество морски лед, Индия регистрира най-топлият февруари, а в голяма част 
от Алпите безснежието достигна нови измерения. 
Средната температура на въздуха през февруари 2023 г. в глобален план е била с 0,29 °C по-висока спрямо новия 
климатологичен период (1991 – 2020 г.) и месецът е бил с 0,49 °C по-топъл от предишния климатологичен период 1981 – 
2010 г., според обобщената информация от Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S). 
Тази аномалия нарежда тазгодишния февруари в глобален мащаб на 5-то място в класацията за най-топъл февруари. Водач 
за последните 44 години откакто се водят записи по този начин е 2016 г., следвана от 2020 г. и 2017 г. (Фиг.1). Най-студено 
е било през 1979 и 1985 г. За последните 10 години глобалната температура се е повишила с 0,2 °C.  
 

https://www.climateka.bg/fevruari-2023/
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Фигура 1. Отклонение на средната температура на въздуха за февруари 2023 г. спрямо нормата за 1991 – 2020 г. за 

цялото земно кълбо от 1979 г. насам. Източник: C3S/ECMWF 
 
В регионален план в Северното полукълбо са наблюдавани по-големи по стойност температурни промени, както 
положителни, като в Западен Сибир, така и отрицателни – в Северна Канада. В голяма част от Азия също е отчетено 
значително повишение от нормалните температури , а в Индия месецът се откроява като най-топлия февруари в 
метеорологичната история, започваща през 1901 г. Това се дължи на горещата вълна, която обхвана страната още в 
началото на месеца.  
С температури по-високи от нормалното се отличават и голяма част от Африка, южната част на Южна Америка и южната 
половина на Австралия. В САЩ са отчетени по-високи температури от средното за периода в източните щати, а по-ниски – 
в западните. Много показателна за това различие беше последната седмица на месеца, когато на много места в 
югоизточните райони бяха подобрени дневните максимални рекорди, а по същото време на Западния бряг се отчитаха 
„студени“ рекорди.  
С по-ниски температури от средните за месеца се отличават и Източен Сибир, части от Западна Антарктида. Най-големи 
отрицателни аномалии бяха отбелязани в Сибир, Афганистан и Пакистан, където аномалията надхвърля 6 – 8 °C.  
Температурата на морските и океанските повърхности са отново преобладаващо над нормата, като това в най-голяма 
степен важи за Атлантика. В Тихия и Индийския океан все пак има сравнително компактни региони с отрицателни 
аномалии. Феноменът Ла Ниня е свързан с мащабно охлаждане на повърхностните слоеве на водата в централната и 
източната екваториални части на Тихия океан и може да допринесе за по-ниски температури на определени територии. В 
момента Ла Ниня продължава да отслабва и съвсем скоро ще премине в неутрална фаза, като това веднага ще се отрази 
на температурата на повърхността в този регион, където вече се наблюдават положителни аномалии.  
Февруари в Европа е по-топъл от обичайното 
Средните температури за месеца са с 1,22 °C по-високи от нормалните за периода 1991 – 2020 г. Тази аномалия не е сред 
първите 10 най-топли месеци февруари. Нещо повече – тази стойност е далеч от близо 4-градусовата положителна 
аномалия на най-топлия февруари, който се случва през 1990 г. Това е прецедент, спрямо останалите месеци от годината, 
които имат рекордьори само през новото хилядолетие, а повечето от тях дори са се случили през последните 10 години.  
През последното десетилетие средната февруарска температура в Европа се е повишила с 0,56 °C. 
На Пиренейския полуостров, в Южна Италия и в Южна Гърция средните температури са по-ниски от нормата за периода. 
Най-голяма отрицателна аномалия е отчетена в Турция, където през дълъг период от време след земетресенията, 
температурите бяха с 5 до 10 °C под нормалните, което затрудни допълнително спасителните операции.  
Температурите в по-голямата част от България бяха по-високи от нормалното 
И у нас, както и в Европа, се наблюдава нарастване на температурните разлики от юг-югозапад на север-североизток. В по-
голямата част от равнинната и низинната част на страната месечната аномалия е между 1 и 3 °C, спрямо периода 1991 – 
2020 г., според данни от някои станции на НИМХ, както и от стандартно разположени автоматични станции В югозападните 
райони средните месечни температури бяха около нормата, а по-високите части на планините са дори леко поднормени. 
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Аномалията на февруари 2023 г. е около средната за последните 23 години. От графиката добре личи дългата поредица 
месеци с по-високи средни температури от нормалното, започнала през 2013 г. и продължаваща вече 11 г. И трябва да се 
има предвид, че тази аномалия е според новия по-топъл 30-годишен период 1991 – 2020 г. Разбира се, трябва да споменем, 
че за 10-те години от 2003 до 2012 се случват седем на брой студени месеци, което също е впечатляващо.  
За последните 30 години в нашата страна мeсец февруари се е затоплил с близо 1 °C 
Изминалият февруари беше по-топъл от нормалното. Въпреки че имаше доста студен период под нормата, който 
продължи около седмица (между 5-то и 12-то число), може да се каже, че този период беше единственият по-зимен за 
изминалата зима, като освен в планините снежна покривка се образува и на места в низините. Втората половина на месеца, 
обаче предложи отново високи за сезона температури, заради които аномалията на месеца отново е в червения сектор. 
Станахме свидетели на втората най-топла зима в Европа  
В климатологията под “зимен сезон” се разбира развитието на времето през месеците декември, януари и февруари. Т.е. 
средната температура за изминалата зима е изчислена за периода 01.12.2022 – 28.02.2023 г.  
В Европа изминалата зима е с положителна аномалия от 1,44 °C, спрямо нормата за периода 1991 – 2020 г. Тази аномалия 
е около 2 пъти по-малка по стойност от най-топлата зима до момента 2019/2020 г. Тазгодишната аномалия нарежда зима 
2022/23 г., като втората най-топла, заедно с 2006/07 и 2015/16 г. В регионален план почти целият континент е с по-високи 
температури от нормата, като сезонните температури около и под нормата са били само в Исландия, южната част на 
Скандинавието и Уелс във Великобритания. Най-големи повишения от нормата е имало в Югоизточна и Североизточна 
Европа.  
Според предварителните данни за страната може да се каже с голяма вероятност, че тазгодишната зима е най-топлата у 
нас за последните 135 години. Няма съмнения, че тазгодишната зима е най-топлата за Южна и Източна България. На места 
в Северна България, както и в планините, тазгодишната зима не е най-топлата, но и при двете аномалиите са впечатляващи, 
защото тези стойности не са за един месец, а са за трите зимни месеца. Тук говорим за средна температура, защото по 
други показатели, като най-ниска измерена зимна температура и брой дни със снежна покривка 2006/07 г. остава 
ненадмината, коментира Симеон Матев. 
Какво се случи с ледената покривка? 
В Арктика площта с морски лед за февруари 2023 г. е с 4% по-малко от средната за периода 1991 – 2020 г. В абсолютни 
цифри средната площ на леда достигна 14,4 млн. км2, което отрежда второ място в класацията за най-малка площ на 
морския лед, заедно с 2017 и 2016 г. Водач там е 2018 г. с близо 6% по-малко лед от средното. Трябва да се отбележи, че 
тази класация се води от 1979 г. насам, когато започва сателитно наблюдение на ледената покривка  
В Антарктика площта на морския лед продължи да намалява с бързи темпове в синхрон с разгара на южното лято. В средни 
стойности площта на антарктичния морски лед е 1,1 млн. км2, което е с 34% под средното за януари за периода 1991 – 
2020 г.  
Тазгодишният февруари се нарежда на първо място по най-малко лед в Антарктика, 
задминавайки досегашния лидер 2017 г. Челното място на тазгодишния февруари идва и след първо място на януари 
2023 г. Това съчетание предопредели и друг рекорд – за най-малко количество лед на дневна база, като подобрението на 
дневните рекорди се случва през доста от дните на февруари 2023 г.  
Февруари 2023 г. беше наглед спокоен месец в метеорологично отношение, без масови екстремни прояви засягащи 
големи площи, но зад който се крият нови „върхове“ в климатологията. Антарктида отчита най-малко количество морски 
лед, Индия регистрира най-топлият февруари, а в голяма част от Алпите безснежието достигна нови измерения. Въпреки 
че в нашата страна февруари не се отличи с много запомнящи се единични проявления на времето, той спомогна да 
отбележим най-топлата зима, що се касае до средна температура за страната. И това не е случайност – от 2000 г. насам 
има само 6 зими с отрицателни сезонни аномалии на средната температура. Тази тенденция изисква от нас да бъдем 
готови за новата реалност. 
 
√ Понижение с 4.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 203.94 лв. за MWh с ден за доставка 10 
март 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 203.94 лв. за MWh с ден за доставка 10 март 2023 г. и обем от 82 934.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад 
с 4.1 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 227.62 лв. за MWh, при количество от 39 898.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 036.40 MWh) е на цена от 180.26 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 201.24 лв. за MWh и количество от 3363.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 22 часа – 23.47 лв. за MWh ( 3875.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 279.84 лв. за 
MWh при количество от 3603.6 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент се понижава до 140 лв. за MWh при обем от 3257.7 MWh 
по данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 212.68 лв. за MWh (108.74 евро за MWh) за 9 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 10 март се понижава до 203.94 лв. за MWh ( понижение с 4.1 %) по данни на БНЕБ или 104.27 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 9 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 4 312.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 200.71 лв. за MWh. 

https://ibex.bg/
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Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     44,55%    2163.84 
Кондензационни ТЕЦ   26,11%    1268.36 
Топлофикационни ТЕЦ   7,06%    342.85 
Заводски ТЕЦ    2,33%    113.1 
ВЕЦ     0,20%    9.49 
Малки ВЕЦ    1,90%    92.32 
ВяЕЦ     3,14%    152.62 
ФЕЦ     14,20%    689.66 
Био ЕЦ      0,52%     25.26 
Товар на РБ         3782.19 
Интензитетът на СО2 е 380g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на 
информацията.  За сравнение в Германия е 556g, Полша - 780g, Чехия - 542g, най-нисък във Франция - 83g). 
 
√ Топлото време понижи цените по европейските електроенергийни борси до нива от малко над 100 евро/мвтч 
Румънската OPCOM затвори при цена от 104,27 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 110,79 евро/мвтч за базова 
енергия за 10 март 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 104,27 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 10 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 116,38 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
92,16 евро/мвтч. Най-високата цена от 143,08 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 22 ч и тя ще бъде 
12,00 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 10 март ще бъде 110,79 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 118,63 гвтч. Максималната цена ще бъде 169,94 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 22 ч и тя ще бъде 59,90 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 10 март е 119,13 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 131,19 евро/мвтч. Най-високата цена от 147,22 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч 
и тя ще бъде 85,90 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 66 329,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 10 март на Словашката енергийна борса е 118,86 евро/мвтч. Най-високата цена от 
148,30 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 82,70 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 116,32 евро/мвтч. Най-високата цена от 141,91 
евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 76,69 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 10 март е 117,76 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
127,52 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 68 739,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 140,92 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 96,50 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 115,61 евро/мвтч на 10 март. Пиковата цена ще бъде 125,01 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 627 685,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 140,91 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 87,59 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 10 март ще се продава за 125,48 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Сметките за ток във всички столици на ЕС през февруари са се увеличили с 19%, а за газ - с 20% 
Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец февруари 2023 г. и 
настъпилите изменения спрямо предходни периоди представят в поредното си проучване VaasaETT и двама водещи 
европейски органи на енергийния пазар Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и 
комуналните услуги (MEKH). В проучването, което се публикува всеки месец се проследява развитието в европейските 
столици на цените на електроенергията и природния газ за бита в разпределението без данъци от януари 2009 г. до 
февруари 2023 г. 
Изследването показва как са се променили цените на енергията за домакинствата без данъци през февруари 2023 г. 
за крайни потребители в 15 европейските столици. То обхваща, както страните-членки на ЕС, така и някои от 
страните на Европейската енергийна общност (Черна гора, Норвегия, Сърбия и Украйна) плюс Великобритания и 
Швейцария. Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всяка от столиците спрямо съответното 
национално битово потребление на електроенергия или газ. 
От януари 2022 г. индексът за електрическа енергия HEPI , който постига пик през октомври към момента е възлизал на 236 
точки (EUR-15). Що се отнася за синьото гориво, в изследването отново се набляга на значението на, „продължаващата 
енергийна криза, която повлия силно на индекса на цената на газа, който беше почти удвоен в рамките на 2021 г., 
преминавайки от 87 пункта през януари 2021 г. до 164  през декември 2021 г. и след удвояване през предходния октомври 
до 343 пункта, в момента е 294 индексни пункта". 
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При разглеждане на средните стойности на цените за крайни потребители, както за електроенергия, така и за газ, се 
наблюдават следните промени: спрямо февруари 2022 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили с 19%, 
а сметките за газ - с 20%. 
В зависимост от това къде от 33-те европейски столици живее даден краен потребител в Европа, към 1 февруари цената, 
която плаща, може да варира в съотношение от над 5. Ако  се включи Киев, цената е в съотношение над 11. Дъблин и 
Берлин са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа, следвани от Лондон, Рим и Прага. 
Киев остава с най-евтина цена на електроенергията, следван от Белград, Будапеща и Подгорица. В номинално изражение, 
цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) клонят към по-ниски от средните. Прага и Рига  са единствените 
столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа. (доклада отчита ситуацията 
в Украйна). 
Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия през февруари, са следните: 
• 9% увеличение на цената в Париж, поради повишение на енергийния компонент; 
• Ръст на цените с 8% в Мадрид, поради поскъпване на енергията и енергийните данъци и компоненти; 
• 6% нарастване на цените в Атина, поради покачване на компонентите на енергията и енергийните данъци; 
• 3% увеличение на цените в Лондон; 
• 28% понижение на цената в Стокхолм, поради намаляване на енергийния компонент; 
• 25% спад на цените в Рим и Талин, поради поевтиняване на енергийния компонент; 
• 24% намаление на цената в Хелзинки, поради понижение на енергийния компонент; 
• 23% поевтиняване на цената в Копенхаген, поради спад на енергийния компонент; 
• 12% понижение на цените в Осло, поради намаление на компонентите за енергия и разпределение; 
• 11% спад на цените в Брюксел и Лисабон, поради поевтиняване на енергийния компонент; 
• 9% понижение на цената в Берлин, поради намаляване на енергийния компонент; 
• 5% поевтиняване на цената в Рига, поради спад на енергийния компонент; 
• Намаляване на цените с 2% във Виена, поради понижение на енергията и енергийните данъци, както и компоненти; 
• 2% спад на цените във Вилнюс, поради поевтиняване при енергийните и разпределителните компоненти; 
• 1% намаление на цената в Никозия, поради спад на енергийния компонент. 
През февруари цените на електроенергията за битови нужди в по-голямата си част отбелязаха общо понижение за четвърти 
пореден месец, за разлика от възходящото движение, наблюдавано от февруари до октомври 2022 г. Само няколко са 
столиците с увеличение цените на дребно на електроенергията. По-специално това са Париж, Мадрид, Атина и Лондон. 
Въпреки това в около половината от столиците цените остават стабилни, докато в няколко града се наблюдава понижение. 
Това може да се дължи главно на спад в пазара на едро поради различни причини. Една от тях е, например е сравнително 
меката зима, която доведе до по-ниско търсене, до по-високото производство на възобновяема енергия, по-специално 
вятърна енергия, се посочва в доклада. Разбира се, роля имат широките мерки за енергийна подкрепа, предприети от 
европейските правителства за смекчаване на въздействието на енергийната криза върху сметките на домакинствата, 
припомнят авторите. 
В Париж покачването на цените е в резултат на решението на регулатора за домакинствата, в резултат на високите цени 
на едро. В Атина повишението се дължи на намаляването на субсидиите, предоставяни от правителството. За 90 % от 
домакинствата, според авторите на доклада субсидиите са спаднали от 300 евро за MWh до 40 евро за MWh след 
понижението на цените на едро. В Стокхолм големият спад на цените на енергийната борса Nordpool е сред основните 
причини за общото намаление на цената. Намаляването на търсенето е също сред посочените от експертите причини. 
Що се отнася до Копенхаген и Осло, които в предишни доклади присъстват сред градовете с най-скъпа електроенергия за 
бита, спадът се обяснява с по-топлото време. В докладът се разглеждат и специфичните ситуации и в други столици. 
Когато се коригира към стандартите за покупателна способност (PPS) във всяка страна, картината се променя драстично. 
PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира различията между страните по отношение на общото ценово 
ниво. Когато са изразени в PPS, цените на енергията се показват във връзка с разходите за други стоки и услуги. Най-ниските 
коригирани цени на електроенергията за домакинствата са в Осло, Валета, Будапеща и Берн, докато най-високи са в Рим, 
Прага и Берлин. Повечето от страните от ЦИЕ имат цени на електроенергията, които са относително ниски в сравнение с 
общите нива на цените в страната и под средното за Европа. Будапеща, Прага, Рига, Талин, Вилнюс и Варшава са сред 
столиците на страните от ЦЕИ, в които цената на електричеството е над средното за Европа. 
Проучването показва, че средно енергията (оспорвания компонент на цената) за февруари 2023 г. представлява 62% от 
цената на сметката за електроенергия за крайния потребител, разпределението -  22%, енергийни данъци - 2% и ДДС - 14% 
за европейските столици. Ако се фокусираме върху цената на енергията като стока, в Будапеща тя в момента представлява 
само 14% от цената на електроенергията за краен потребител, която е най-ниската сред всички изследвани градове. 
Напротив, Рим и Лисабон имат най-голям енергиен процент, достигайки 81% от цената за крайния потребител през 
февруари 2023 г., посочват експертите. 
Цените на газа за бита 
Проучването в областта на газа за битовите клиенти обхваща 28 европейски столици към 1 февруари 2023 г. Според него 
най-високите цени плащат жителите на Стокхолм – два пъти над средната европейска цена за краен потребител. След него 
се нарежда Берлин, който е втората най-скъпа столица. Третото място продължава и през февруари да държи Виена. 
Цената в Стокхолм е почти 12 пъти по-висока от тази в Будапеща, който е най-евтиният град за това гориво в ЕС и почти 15 
пъти повече, ако се включи Киев. Дори по-изразено от електричеството природният газ за домакинствата обикновено е 
по-евтин в страните от ЦИЕ. Прага е единствената столица сред страните от ЦИЕ, в която цената на газа е над средната за 
Европа, се констатира в проучването. 
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Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през месец февруари са следните: 
• 2% увеличение на цените в Дъблин; 
• 33% намаление на цената в Брюксел, поради понижение на енергийния компонент; 
• 31% спад на цената в Копенхаген, поради поевтиняване на енергийния компонент; 
• 23% понижение на цените в Атина, поради намаление на енергията, енергийните данъци и компонентите за 
дистрибуция; 
• 23% намаление на цената в София, поради понижение на енергийната компонента; 
• 22% спад на цената в Рим, поради поевтиняване на енергийния компонент; 
• 13% понижение на цената в Талин, поради спад на енергийния компонент; 
• 12% намаление на цените във Виена, поради поевтиняване на енергията и енергийните данъци и компоненти; 
• 7% спад на цената в Берлин, поради намаляване на енергийния компонент; 
• 4% понижение на цената в Париж, поради спад на енергийния компонент; 
• 2% намаление на цените в Мадрид; 
• 2% поевтиняване на цената в Рига, поради намаляване на енергийния компонент 
Цените на природния газ за домакинствата продължиха и през февруари низходящата тенденция, отбелязват авторите. 
Брюксел и Копенхаген по-точно се върнаха към нивата, наблюдавани за последно в края на 2021 г., докато домакинствата 
в Атина, Рим и София са свидетели на значително намаляване на сметките за газ. 
Единствената столица, където се наблюдава увеличение през февруари е Дъблин. 
Общия спад на цените за крайните потребители се дължи основно на продължаващото понижение на стойностите на едро, 
което е в резултат на благоприятните климатични условия от една страна и слабото търсене от друга, отбелязват 
експертите. Според тях намаляването на търсенето може да се разглежда и като успешен резултат от икономиите на 
енергия и мерките за ефективност, предприето от почти всички държави-членки на ЕС. Други причини увеличението на 
предлагането, предимно под формата на LNG. Независимо от това цените на природния газ все още са значително по-
високи от тези отпреди началото на кризата. Това отразява неотдавнашната обща тенденция, касаеща недостатъците по 
отношение на доставките, постоянното нарастване на международното търсене на втечнен природен газ в резултат на 
опасенията за свиване на доставките. 
Експертите и в тази част от проучването разглеждат отделни примери за понижението в различните столици. В Брюксел 
например, спадът е в резултат на понижението на цените на едро с почти 80 %, а в Копенхаген заради необичайно топлото 
време за този сезон от годината. 
Поевтиняването в София се дължи на решението на регулатора, който одобри 30% намаление на регулираната цена на 
газа за страната без пренос, акциз и ДДС. Според КЕВР, намалението на цената се дължи на спада на международните 
цени на газа. 
Домакинствата в Атина се радваха на значително по-ниски сметки за газ през февруари, поради по-ниските цени на едро 
цени, въпреки спирането на отстъпката, предоставяна от Обществената газова корпорация на потребителите. 
В Рим цените на газа за домакинствата паднаха значително, главно поради факта, че регулаторния орган ARERA  реагира 
на спада на пазарните цени на едро, се казва в доклада, в който са разгледани и примери от други столици. 
По същия начин, както при електроенергията, цените на газа при PPS предлагат много различен резултат от действителния. 
През месец февруари Будапеща, Белград и Люксембург са най-евтините градове при коригиране към PPS. 
Проучването показва, че средно енергията (оспоримият компонент на цената) представлява 63%от цената за крайния 
потребител на природния газ, разпределението -  17%, енергийни данъци  - 6% и ДДС  - 14% за европейските столици. В 
Нидерландия енергийните данъци се използват за стимулиране на поведението на потребителите. 
Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват повече от 63% от цената за крайния потребител, както за 
електричеството, така и за газа, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за останалите по-
малко от 37% чрез тарифи за разпределение, енергийни данъци и ДДС. 
Настоящата енергийна криза доведе до значително увеличение на средния енергиен компонент в столиците на ЕС. 
Енергийният дял на крайния потребител в цената на електроенергията беше 40% през февруари 2021 г., след което се 
покачи на 57% година по-късно, а  в момента е 62%. По същия начин, на пазара на природен газ, енергийният процент на 
крайния потребител в цената беше 41% през февруари 2021 г., преди да достигне 57% през февруари 2022 г. и 63% 
през  месец февруари тази година. 
Там, където енергийният компонент е по-нисък има стимул клиентите да търсят по-конкурентни оферти. Рязкото 
увеличение на цените също кара клиентите да търсят по-конкурентни цени. Откакто започна енергийната криза обаче, 
броят на конкурентните алтернативни оферти се е свил значително, констатират авторите на изследването. 
 
√ Фондови борси в Западна Европа затвориха с преобладаващи загуби, инвеститорите преценяваха икономическите 
перспективи 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с минимално повишение завърши 
германският DAX 
Борсовите индекси на западноевропейските страни спаднаха в четвъртък, инвеститорите оценяваха новините от 
корпоративния сектор и речта на ръководителя на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл, в очакване на повече 
яснота относно икономическите перспективи. 
В сряда той представи пред Комисията по финансови услуги към Камарата на представителите полугодшия отчет на Фед и 
прогнозите за 2023 година. Преди това във вторник, той говори пред членовете на Съвместната икономическа комисия на 
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Конгреса на САЩ. Президентът на Фед подчерта, че централната банка на САЩ все още не е взела решение колко ще 
повиши основния лихвен процент на срещата през март (21-22). 
Пауъл посочи, че Фед има готовност да ускори темпото на затягане на паричната политика, ако е необходимо, и тези думи 
бяха приети от търговците като сигнал, че Централната банка на САЩ може да повиши лихвите с 50 базисни пункта през 
март. 
„Искам да подчертая, че решението все още не е взето", каза Пауъл. „Въпреки това, ако съвкупността от входящи данни 
сочи, че е необходимо по-бързо затягане на паричната политика, ние ще бъдем готови да ускорим темпото на повишаване 
на лихвите." 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.52%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голямо понижение беше италианският FTSE MIB (-1.01%), следван от британския FTSE 
100 (-0.76%), испанския IBEX 35 (-0.65%), френския CAC 40 (-0.47%), германския DAX (-0.32%). 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с минимално 
повишение завърши германският DAX. 
От секторните индекси измерителят на акциите на минното дело отбеляза най-голям спад с 2.68%, докато на храните и 
напитките се противопостави на тенденцията, като поскъпна с 0.58%. 
Германският производител на спортни стоки Аdidas AG отчете нетна загуба от 512 милиона евро през четвъртото 
тримесечие на 2022 г., в сравнение с печалба от 202 милиона евро през същия период на миналата година, се казва в на 
компанията през фондовата борса във Франкфурт. Тримесечните приходи от продажби, обаче, се увеличават с 1.3% - до 
521 млрд. евро. Такова рязко влошаване на представянето беше причинено от прекратяване на споразумение за 
партньорство с американския музикант и рапър Кание Уест поради неговите противоречиви изявления. Adidas обяви, че 
прекратява и производството на линията Yeezy, създадена в сътрудничество с Уест. След новината цената на акциите на 
Adidas се понижи с 0.31% до обед, но в крайна сметка завършиха с повишение от 2.96%. 
Цената на книжа на швейцарската банка Credit Suisse Group AG спадна с 1.94%, след като изтри част от загубите си до обед, 
когато цената на книжата спадна с 4.32 на сто. Един от най-големите европейски кредитори  реши да отложи планираното 
за четвъртък публикуване на годишния си отчет, след като получи нова информация от Комисията по ценните книжа и 
борсите (SEC) предишната вечер. Информацията се отнася до „техническа оценка на публикуваните по-рано ревизии на 
отчетите за паричните потоци за 2019 г. и 2020 г., както и свързаните контроли“, се казва в изявление на банката. В същото 
време ръководството подчерта, че ситуацията не е от значение за финансовите отчети за 2022 г. 
Капитализацията на Enel SpA спадна с 0.18%. Италианската енергийна компания постигна споразумение да продаде 
активите си в Румъния на гръцката фирма Public Power Corp. SA за 1.26 милиарда евро. 
Цената на акциите на Hannover Rueck SE се понижи с 3.40%, въпреки че германският презастраховател обяви увеличение 
на дивидента на фона на ръст от 14% на нетния доход през 2022 г. 
Книжата на производителя на вятърни турбини Vestas Wind Systems AS поевтиняха с 1.1% до обед след новината за 
оставката на председателя на управителния съвет на компанията Берт Нордберг, но следобед настъпи обрат и в крайна 
сметка акциите затвориха търговията с ръст от 2.97%. 
Пазарната стойност на модната къща Hugo Boss AG спадна с 2.09%, въпреки че германският производител на облекло и 
аксесоари обяви ръст на нетната печалба преди облагане с данъци от 5-12% през 2022 г., но предупреди, че очаква 
продажбите да се забавят до „среден едноцифрен процент“ тази година на фона на „продължаващата макроикономическа 
и геополитическа несигурност“ през настоящата 2023 година. 
Сред губещите са и акциите на германския производител на автомобили Bayerische Motoren Werke AG (BMW), които се 
понижиха с 1.42%, въпреки че компанията отчете ръст на печалбата за 2022 г. след данъци с 1.5 пъти до 23.51 млрд. евро 
спрямо 16.06 млрд. евро година по-рано. Годишните приходи на BMW са се увеличили с 28% до 142.61 млрд. евро. Това, 
което смути пазарните участници, е съобщението, че главният финансов директор Николас Питър ще се оттегли от поста 
си след годишното събрание на акционерите на 11 май, а новият финансов директор ще бъде Уолтър Мертъл, който работи 
в компанията от 1998 г. и в момента е ръководител на групата за корпоративен контрол на BMW. 
На загуба са и акциите на другия германски производител на автомобили – Volkswagen AG, които се понижиха с 2.04%, 
след новината, че компанията спира плана си за изграждане на завод за батерии в Източна Европа и дава приоритет на 
подобен проект в САЩ, където ще получи големи субсидии. VW каза на представители на Европейския съюз миналата 
седмица, че ще получи 9-10 милиарда евро субсидии и заеми в САЩ съгласно Закона за намаляване на инфлацията (IRA) 
и други програми. Сега компанията чака да види какъв ще бъде отговорът на ЕС на инициативите на Вашингтон за 
стимулиране на инвестициите в зелени технологии. 
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Акциите на британския застраховател Aviva PLC се повишиха с 2.75%, въпреки че компанията отчете загуба преди данъци 
от 2.38 млрд. паунда през 2022 г. Положително за инвеститорите беше обявяването на нова програма за обратно 
изкупуване на акции за 300 милиона паунда. 
Сред печелившите са и акциите на италианската модна къща Prada SpA, които се повишиха с 0.28%, след като компанията 
обяви, че е увеличила нетната си печалба през 2022 г. с 1.6 пъти до 465 млн. евро спрямо 294 млн. евро година по-рано. 
Приходите през миналата година са нараснали с 21% до 4.2 милиарда евро в сравнение с 3.37 милиарда евро година по-
рано, а продажбите на дребно са скочили с 24% до 3.7 милиарда евро. 
На върха на Stoxx 600 Еurope се изкачиха акциите на Dassault Aviation, които поскъпнаха с 12.21%, след като френската 
компания публикува положителни годишни резултати. Коригираният нетен доход на Dassault е нараснал с почти 20% 
спрямо предходната година, от 693 милиона евро (731 милиона долара) на 830 милиона. Освен това, компанията очаква 
по-ниски продажби като цяло през 2023 г., тъй като авиационната индустрия продължава да бъде засегната от проблеми 
с веригата за доставки. 
 На другия край, в дъното на общият индекс на големите европейски компании слезе емисията на германския оператор на 
недвижими имоти LEG Immobilien, чийто акции се понижиха с 11.44%. Преди това компанията обяви, че няма да изплати 
дивидентите на инвеститорите си, след като публикува резултатите си за цялата година, които бяха по-ниски от 
прогнозните и очакванията на инвеститорите. Вместо за дивиденти парите ще бъдат използвани за укрепване на баланса 
на компанията, съобщи LEG Immobilien през фоновата борса във Франкфурт. 
 
√ Борсовите цени на газа се повишават 
Цените на газа, които през последните седмици вървят все в посока към понижение, в четвъртък 9 март се обърнаха към 
ръст, сочат данните от търговията. 
Фючърсите за април по индекса TTF на борсата ICE стартираха от нивото от 41 евро за MWh или със спад от 3.2 % спрямо 
стойността при затваряне на търговията ден по-рано. До ранните следобедни часове стойността остана в диапазона до 41.3 
евро за MWh, след което започна покачване. Към момента на публикуване газовите фючърси нарастват до 47.67 евро за 
MWh или с 12.59 %. Транзитът на руски газ през Украйна (ГИС Суджа) продължава да е доста по-висок от количествата, 
наблюдавани преди седмици – 42.3 млн. куб м. 
Европейските газохранилища са запълнени до 57.54 % или 646.5657 TWh при темп на теглене от 0.50 п.п.  В същото време 
експерти предупреждават, че пълните газохранилища не означават, че зимата ще бъде лека за Европа. Това мнение 
споделя и еврокомисарят по енергетика Кадри Симсон. На този етап все още не е ясно откъде ще могат да бъдат набавени 
поне още около 60 млрд. куб м природен газ, въпреки че ЕС задейства платформата за съвместни покупки. Неслучайно 
Симсон посочи пред евродепутатите, че Европейската комисия ще предложи продължаване на програмата за икономии 
от 15 %. В момента пазарът на природен газ изглежда спокоен, но буквално два месеца преди старта на новия сезон на 
нагнетяване на синьо гориво в газохранилищата вече се усеща леко безпокойство. 
Освен това пазарът следи и стъпките на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) по отношение 
на въвеждането на бенчмарк за LNG. Регулаторите на Европейския съюз (ЕС) тази седмица актуализираха методологията 
си за оценка на спот транзакциите с втечнен природен газ на континента преди  въвеждането на бенчмарк, насочен към 
подобряване на прозрачността на цените. ЕК препоръча на ACER да започне  публикуването на ежедневна референтна 
цена до 31 март, която след това пазарът да приеме доброволно. Очаква се да стане ясно скоро каква ще е алтернативата 
на Title Transfer Facility (TTF). По-рано, в сряда ACER оцени спот цената на втечнен природен газ за целия ЕС, доставен по 
море, за втората половина на март на 13,20 долара за MMBtu. 
 
√ ЕК ще предложи механизма за корекция на газовия пазар да бъде въведен и на останалите газови хъбове 
Украйна е включена в платформата за съвместни покупки на природен газ. Еврокомисарят Симсон призовава за отказ 
от руския LNG 
Еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон смята, че Европейският съюз (ЕС) ще се окаже в по-добра позиция през 
новия отоплителен сезон в сравнение с миналата година, но смята, че не трябва да се създава илюзията, че новата година 
ще е лесна за енергетиката. „През следващия отоплителен сезон ще сме в добра ситуация. Но не трябва да се създава 
илюзията, че всичко ще е просто. Годината ще е трудна, несигурността продължава. Затова ще предложа на страните да 
продължим с доброволното намаляване на търсенето на енергия с 15% до следващата година“, е заявила тя пред 
депутатите по промишленост и енергетика в Европейския парламент. 
Тя е посочила също така, че към настоящия момент газохранилищата в ЕС са запълнени практически до 57 %, което е около 
два пъти над обема през миналата година. 
По думите й, Европейската комисия ще предложи въведеният механизъм за корекция на цената на газа, който е насочен 
към ограничаване на цените на газовите пазари на ЕС, освен на TTF да бъде въведен и на други хъбове. 
Кадри Симсон е съобщила също така, че ЕС е включил Украйна в механизма за съвместни покупки на газ като страната ще 
получи допълнително два млрд. куб метра. „Интегрирахме Украйна към платформата за съвместни покупки на газ с цел 
осигуряване на допълнителни 2 млрд. куб м газ“, е заявил Симсон, цитирана от международните агенции. По думите й 
Украйна е получила от Европа 1600 електрогенератора и 1400 трансформатора, а също така и слънчеви батерии. 
На този фон еврокомисарят е призовала страните от ЕС да се откажат напълно от руския втечнен природен газ. 
„Призовавам всички държави членки и компании да престанат да купуват руски LNG и да не сключват нови договори за газ 
с Русия“, е заявила тя. По думите й, отказът от договорите с Русия гарантира „надеждни“ партньори при запазване на 
търсенето на енергийни ресурси в региона. 
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Както е известно, през декември миналата година ЕС съгласува механизъм за съвместни покупки на газ с цел намаляване 
на цената на енергоносителите. Очаква се той да заработи от април 2023 г. като чрез него се планира покупката на минимум 
13,5 млрд. куб м газ. 
Освен това също в края на миналата година страните от ЕС приеха създаването на механизъм за корекция на цената на 
газа. Той ще се задейства тогава, когато цената на месечните фючърси по индекса TTF надхвърлят 180 евро за MWh (близо 
2000 долара за 1000 куб м) в разстояние на три дни и едновременно с това спредът спрямо цената на втечнения природен 
газ (LNG) на световните пазари е над 35 евро. 
 
√ В САЩ започна производството на водород от АЕЦ 
В САЩ започна производството на чист водород от атомната електроцентрала (АЕЦ) Nine Mile Point, в Oswego, New York, 
собственост на компанията  Constellation. 
Това е първият проект от подобен род в САЩ. 
Нискотемературен PEM електролизер (Proton Exchange Membrane, PEM ) на  Nel Hydrogen,инсталиран на АЕЦ Nine Mile 
Point използва 1,25 МВтч за производството на 560 кг „чист водород на ден, което е повече от достатъчно за покриване на 
нуждите от водород от електроцентрала“, се казва в съобщение на компанията. Това е достатъчно, за да отговори на 
нуждите на Constellation от търсене на водород на място за охлаждане на електроцентралата. Нискотемпературната 
електролиза използва съществуващата система за съхранение на водород на Nine Mile Point. Преди това заводът е разчитал 
на доставки на водород, произведен от изкопаеми горива. 
Проектът на стойност от 14,5 млн. долара се подкрепя финансово от Министерство на енергетиката на САЩ (DOE). 
Плановете са да бъде доказано, че атомните електроцентрали дават възможност за намаляване на стойността и 
увеличаване на производството на водород с нулеви емисии. Като част от своята по-широка стратегия за декарбонизация, 
Constellation в момента работи с публични и частни субекти по всяка фаза от веригата на стойността на водорода, така че 
да продължи към развитието на регионални центрове за производство и разпространение на водород и се ангажира да 
инвестира 900 милиона щатски долара до 2025 г. за комерсиално производство на чист водород с използване на ядрена 
енергия. 
„Водородът ще бъде незаменим инструмент за разрешаване на климатичната криза и Nine Mile Point ще покаже на света, 
че ядрената енергия е най-ефективният и рентабилен начин да я произвеждаме от ресурс без въглерод“, коментира 
президентът на Constellation и Изпълнителен директор Джо Домингес, цитиран от world-nuclear-news. 
Водородният проект за АЕЦ Nine Mile Point е един от четирите демонстрационни проекта, подкрепяни от Министерство на 
енергетиката на САЩ за производство на чист водород от атомни електроцентрали. Проектът е и част от министерската 
инициатива Hydrogen Shot, насочена към намаляване на стойността на водорода с 80 % до 1 долар за 1 килограм за 1 
десетилетие. 
В света досега са обявени няколко проекта за производството на водород с помощта на атомната електроенергия – в 
Канада, Китай, Русия, Великобритания и САЩ. 
 
√ Доставките на руски LNG за Европа са достигнали 3-годишен максимум, според анализатори 
Според данни на центъра за анализи Bruegel, независимо от усилията за отказ от руските енергоносители, Европейският 
съюз е купувал руски втечнен природен газ (LNG) в максимално количество. 
Според събраните данни от анализаторите, през 2022 г. 27-те държави от ЕС са внесли 19,2 млрд. куб м руски втечнен 
природен газ (LNG). Това е най-значителното количество LNG, купено от Русия за малко повече от три години и е с 35 % 
повече от 2021 г., когато са били закупени 14,2 млрд. куб м. 
Това прави също така ЕС втора по потребление на LNG от Русия, независимо от усилията на европейските страни за 
прекратяване на вноса на енергоносители от Русия. Страните от ЕС забрани вноса на руски нефт и мазут, но продажбата на 
LNG се осъществява без признаци за намаляване на търсенето. 
Малко по-различни данни, но също говорещи за ръст на вноса на руски LNG изнасят и анализаторите от Центъра за 
германски изследвания от Института за Европа към руската академия на науките. Според тях доставките на руски втечнен 
природен газ за страните от ЕС през 2022 г. са се увеличили с 4,3 млрд. куб м, достигайки историческия максимум от 16,7 
млрд. куб м. Авторите отбелязват, че през 2021 г. доставките на LNG от Русия за ЕС са били от порядъка на 12,3 млрд. куб 
м. Значителна част от това количество „чрез други европейски държави е получила Германия“. 
Отчасти вносът на LNG през миналата година е свързан с намаляване на доставките на  тръбопроводен газ, което от своя 
страна предизвика опасения за енергийна криза в Европа, тъй като запасите намаляха и цените на енергията скочиха. Русия 
намали износа на газ от тръбопроводите си за Европа в средата на 2022 г. в отговор на западните санкции. 
Тази зима Европа избегна криза благодарение на мекото време, нагнетените високи запаси в газохранилищата и 
значителните доставки на втечнен природен газ от алтернативни доставчици като САЩ. Все още обаче Русия остава 
основен източник на LNG. 
 
Мениджър 
 
√ Прокуратурата изиска информация от държавните органи за предприетите мерки по контрол на инфлацията и ръста 
на цените 
Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира във връзка с медийни публикации, в които се съобщава за 
предприети или предлагани от държавни органи мерки за ограничаване на инфлацията и ръста на цените на основните 
потребителски стоки, продавани у нас, съобщиха от прокуратурата. 
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От институцията поискаха информация от Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи 
контрол на пазара на стоки, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и Комисията за защита на 
потребителите. Информацията трябва да съдържа данни за установяване на незаконосъобразни актове, действия или 
бездействия на съответен административен орган при осъществяване на законовите му правомощия във връзка с 
контролната дейност и ефективното прилагане на нормативните актове, свързани с контрола на пазара на стоки, регулации 
при определяне на извършваните услуги и техните цени на стоковата борса, както и противодействие срещу нелоялни 
търговски практики, водещи до завишаване на цените на стоки и услуги. 
В зависимост от получените сведения, прокуратурата ще прецени има ли необходимост от изискване на допълнителна 
информация и от други държавни органи. 
В случай че бъдат установени незаконосъобразни актове, прокуратурата ще прави преценка за протестирането им пред 
съответен съд. При данни за противоправни действия или бездействия на съответните органи, от прокуратурата ще 
предприемат мерки по Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за преустановяването им, а при констатиране на 
данни за извършено престъпление, данните могат да са причина за образуване на разследване. 
Исканата информация следва да бъде изпратена до ВАП в спешен порядък, уточняват от прокуратурата. 
 
√ Трейдърите вече не очакват намаляване на лихвите от централните банки 
Участниците на пазара на облигации вече не чакат намаления на лихвите от централните банки на развитите страни тази 
година, пише Bloomberg. 
Само преди няколко седмици беше прогнозирано, че почти всички централни банки ще намалят разходите за заеми в 
рамките на една година, но сега се изчислява, че само две централни банки – Федералният резерв на САЩ и шведската 
Riksbank – биха могли да предприемат такава стъпка в някакъв момент между септември 2023 г. и март 2024 г., 
припомня Bloomberg. 
„Смятаме, че централните банки имат още много работа", каза Луиджи Сперанца, главен икономист в BNP Paribas SA. 
„Продължаваме да вярваме, че намаляването на лихвените проценти от големите централни банки няма да бъде 
обсъждано до края на годината." 
Последните събития показват, че президентът на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл може да се наложи да 
засили усилията си за ограничаване на инфлацията и да продължи агресивното повишаване на лихвените проценти. 
Пауъл, по време на реч в Комисията по финансови услуги на Камарата на представителите на САЩ в сряда, каза, че 
ръководството на Централната банка на САЩ все още не е решило с каква сума ще повиши основния лихвен процент на 
срещата през март. Това ще зависи от статистиката за инфлацията и заетостта в САЩ, която Фед тепърва ще оценява. 
Пауъл повтори по-рано в банковата комисия на Сената, че Фед е готов да ускори темпото на затягане, ако икономическата 
активност в САЩ не се забави и че крайното ниво на лихвените проценти вероятно ще бъде по-високо, отколкото се 
смяташе досега. 
„Искам да подчертая, че все още не е взето решение. Въпреки това, ако съвкупността от входящи данни сочи 
необходимостта от по-бързо затягане на политиката, ние ще бъдем готови да ускорим темпото на повишаване на ставката", 
обясни Пауъл.  
Анализаторите бързо реагираха на думите на Джером Пауъл. Goldman Sachs повиши прогнозата си за пиковия лихвен 
диапазон до 5,5-5,75% годишно от предварително очакваните 5,25-5,5%. Експертите на Citigroup повишиха оценката до 
същите 5,5-5,75% годишно от 5-5,25%. 
Пазарът отразява опасенията, че "колкото по-трудно е да се счупи инфлационният орех, толкова повече щети ще бъдат 
нанесени на икономиката", каза Кийт Джейкс, главен валутен анализатор в Societe Generale SA. 
Освен това все повече анализатори очакват лихвата на Европейската централна банка да бъде увеличена до 4% от 
сегашните 2,5% годишно. Освен това тази седмица ръководителят на Австрийската централна банка Робърт Холцман, който 
е член на борда на директорите на ЕЦБ, призова за увеличение на лихвените проценти още четири пъти с 50 базисни пункта 
(т.е. до 4,5%), за да се ограничи инфлация. 
Английската централна банка също се очаква да повиши лихвите с още 100 базисни пункта - до 5% годишно. 
Доходността на двугодишните облигации на Германия достигна най-високото си ниво от 2008 г. насам в сряда. На пазара 
на държавни облигации в САЩ кривата на доходност се обърна до степен, невиждана от опустошителната рецесия в САЩ 
от началото на 80-те години, когато доходността на двугодишните облигации надмина доходността на десетгодишните с 
повече от 1 процентен пункт. Това напомня за ерата на драконовското затягане на бившия президент на Фед Пол Волкър, 
отбелязва Bloomberg. 
 
√ Прогноза: Повишен риск от инфлация и рязко забавяне на икономиката в Турция след опустошителните трусове през 
февруари 
Рязко забавяне на турската икономика вследствие на едни от най-разрушителните земетресения в историята на страната, 
станали на 6 февруари, прогнозират от Кофас. 
Въздействието на бедствието върху турската икономика все още не може да се измери в пълен мащаб, но необходимата 
сума за възстановяване се оценява между 50 и 85 милиарда долара, според Турската конфедерация на предприятията и 
бизнеса. 
Извън икономическите щети броят на жертвите в Турция и Сирия по неокончателни данни е над 40 000 души, но по данни 
на ООН може да се удвои. 
Милиони хора се нуждаят от хуманитарна помощ, а медицинският персонал работи непрекъснато за предотвратяване 
разпространението на болести в центровете, в които са настанени десетки хиляди бежанци. 
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В 11 града е обявено бедствено положение. Сред тях са и ключови регионални центрове за логистика, производство и 
износ като Кахраманмараш, Хатай и Газиантеп. Тези региони съставляват около 12% от БВП на страната, 20% от общата 
земеделска и горска продукция, 10% от производствената продукция и близо 15% от строителната дейност. На фона на и 
без друго продължителната висока инфлация  в страната, която по последни данни е около 58%, загубата на 
селскостопанска продукция и началото на Рамадан през март се очаква да засилят още тенденция. Кофас изчислява, че 
годишната инфлация в страната ще бъде средно 50% за 2023 г., при връх от 72% от 2022 г. 
В краткосрочен план се очаква растежът да се забави рязко, сочи още прогнозата на Кофас. 
За пример, след катастрофалното земетресение от 1999 г. БВП се сви с 3,3% преди да се възстанови с 6,8% през 2000 г. 
Кофас изчисли в началото на годината, че БВП ще нарасне с 3,5% през 2023 г.- цифра, която не отчита ефектите от 
земетресението, които тепърва ще се оценяват предвид, че някои фабрики са напълно или частично разрушени. В тази 
връзка, Турската агенция за банков надзор (BDDK) предостави по-гъвкави възможности за обслужване на дълга на 
засегнатите от земетресенията компании. Това би им позволило да компенсират част от загубите си. 
Най-потърпевшите от бедствието сектори са текстил, облекло, храни, услуги, информационни и компютърни технологии, 
металургия, химикали и търговия на дребно, според анализа на Кофас. В средносрочен план необходимостта от 
възстановяване на площ от около 110 000 km2 (по-голяма от Дания, Холандия, Швейцария или Белгия) и население от 13 
милиона души може да подкрепи строителния сектор. В тази връзка президентът Ердоган сподели, че строителството на 
30 000 жилищни сгради в зоната на земетресението ще започне през март. 
На политическия фронт въздействието на земетресението, съчетано с икономическите сътресения от миналата година 
(исторически висока инфлация, ниските нива на турската лира и т.н.), може да измести фокуса на избирателите върху 
вътрешните проблеми. Изборите бяха планирани за 14 май, но към момента е спорно дали изобщо могат да се проведат. 
Опозицията призовава те да бъдат отложени, но все още има голяма несигурност по въпроса, обобщават от Кофас. 
 
√ Нововъзникващите икономики ще пострадат най-много от високите лихви на Фед 
Нововъзникващите пазари са изправени пред трудни времена, ако Федералният резерв вдигне основните си лихви до 6%, 
пише Родриго Кампос за Ройтерс. 
Очакванията за върха, който може да достигне ставката на централната банка на САЩ, се покачват с главоломна скорост. 
Пазарите очакват лихвите да достигнат диапазона от 5,5%-5,75% през септември, докато инструмента FedWatch на CME 
оценява на близо 50% вероятността лихвите да достигнат 6% през същия месец. В началото на февруари Фед увеличи 
лихвите с четвърт процентен пункт до диапазона 4,50-4,75 процента 
Мащабът и темпото на този ход не се нрави на инвеститорите в акции, облигации и валути от развиващи се страни, които 
често се поддават на натиска на покачващите се световни лихви. 
„Текущият риск от преоценка на крайната лихва на Фед до 6% за кратък период от време идва в момент, когато инфлацията 
упорито се движи доста над целта на фона на отслабваща среда за растеж на глобалния брутен вътрешен продукт“, каза 
пред Ройтерс главният икономист за нововъзникващите пазари в S&P Global Ratings Сатям Пандай. 
„Този микс като цяло е нетен негатив за нововъзникващите пазари“, добави той. 
Очакванията за по-нататъшни повишения на Фед бяха за увеличения от 25 базисни пункта, но председателят на Фед 
Джером Пауъл във вторник върна на масата опцията за по-бързото темпо на увеличение на лихвите. 
„Затягането на Фед към 6% ще тества твърдо историческите „прагове на болка“ за активите на нововъзникващите пазари“, 
посочи в бележка стратегът на UBS Маник Нараин, като прогнозира, че индийската рупия, китайският юан и филипинското 
и чилийското песо могат да отслабнат с до 5%, ако Фед вдигна лихвите до 6%. 
Анализаторите от JPMorgan очакват доларът да отслабне, след като крайната лихва се стабилизира, но повишението на 
Фед с 50 базисни пункта „би било смяна на режима в полза на прекомерната сила на щатския долар“. 
„Граничните пазари са мястото, където вероятно ще видите тежестта на удара“ от рязко покачващите се лихви, каза Сахил 
Махтани, стратег з в инвестиционната компания Ninety One. 
Броят на по-малките, по-рискови нововъзникващи пазари, където инвеститорите изискват премия от 10 процентни пункта 
или повече спрямо играещите роля на убежище американски държавни ценни книжа, остава стабилен, като в момента на 
тези условия отговарят около 30 страни, установиха анализатори от Tellimer. Тези държави, сред които са Кения, Египет и 
Пакистан, по същество са изключени от капиталовите пазари. Но местните пазари с фиксиран доход в по-големите 
развиващи се икономики също ще почувстват затруднения. Лихвената среда от 6% на Федералния резерв заедно с все още 
горещата инфлация прави краткосрочните лихви в Чили и Индия, както и в Полша, Чехия и Унгария, най-уязвими, установи 
UBS. Капиталовите потоци към развиващите се страни нараснаха през януари, но се забавиха значително през февруари, 
действайки като предупреждение към инвеститорите. Данните на Citi показаха в понеделник, че изходящите потоци са се 
възобновили миналата седмица, като реалните пари са напуснали Латинска Америка и нововъзникващите пазари в Европа, 
Близкия изток и Африка, докато т. нар. „горещите пари“ (спекулативен капитал) са напуснали Азия и Латинска Америка. 
Инвеститорите, особено от страна на акциите, може да оценят, че повторното отваряне на Китай донякъде компенсира 
задаващия се спад в Съединените щати и част от историческата тежест на лихвите на Фед върху нововъзникващите пазари. 
Акциите на компаниите от нововъзникващите пазари (MSCIEF) се повишиха само с 2% тази година след комбиниран спад 
от 26% през предходните две и като цяло изостават от аналозите си в развитите страни. Китайските акции биха могли да 
осигурят сигурно убежище при сценарий с лихвен процент от 6%, каза UBS. 
 
√ Как войната преформатира конфликта САЩ – Китай 
Войната в Украйна дойде като wake-up call за Запада. От началото на века неговите съюзи - най-вече между Европа и САЩ 
- бяха в състояние на започнал упадък. 

https://www.reuters.com/markets/frontier-countries-suffer-most-if-fed-rate-gets-6-analysts-2023-03-09/
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•  Само преди 2-3 години НАТО беше нарочен от Макрон, че е в състояние на клинична смърт. 

•  Тръмп успя да влоши максимално отношенията на САЩ - в дипломатически, икономически и дори политически 
план - с най-големите страни в Европа. 

• Да не забравяме провалената от Тръмп най-голяма някога търговска и инвестиционна сделка TTIP между САЩ и 
ЕС, която щеше да създаде единно икономическо пространство с близо милиард от най-заможните потребители 
в света. 

• А цели 16 страни от Източна Европа влязоха в пакт с… Китай, за да получат повече инвестиции на мястото на 
оттеглилия се западен капитал след световната финансова криза. 

Всъщност, ако не беше войната в Украйна на Русия, като цяло политиката на Тръмп към Европа работеше не само за Русия, 
а и за Китай. Защото Китай стана често предпочитан търговски и инвестиционен партньор пред Тръмпистката 
изолационистка Америка. А Европа е нужна не само като пазар, а и като съюзник на Китай в битката му за световно 
лидерство със САЩ. 
Нещата започнаха да се променят, когато Байдън дойде на власт. Без да търси стопляне на отношенията с Китай, той се зае 
с възстановяване на най-важното стратегическо предимство на САЩ - партньорствата и съюзите между демокрациите. 
Освен с ЕС, започна и задълбочаване на военното партньорство с ключови съюзници в Азия - Япония, Южна Корея, 
Австралия и дори Индия. Защото това изглежда единствения начин да бъде защитен Тайван. 
Войната в Украйна и официално макар само реторичната подкрепа на Китай за нея показаха на Европа огромната заблуда, 
в която е изпаднала със забравата си какво представлява един авторитарен режим. И отношенията й с Китай започнаха 
рязко да се променят. 
Имаше вече няколко прецедента преди войната на брутални реакции на Китай към граждани и бизнеси на Швеция, Литва 
и дори Германия. Които доведоха до забрана от ЕС на ключови сделки с китайски капитали в чувствителни 
високотехнологични сектори. 
Сега ЕС готви Суверенен фонд, който да намали изоставането на Европа от Китай и САЩ в енергетиката, киберсигурността 
и дигиталните технологии. САЩ пък натиснаха своите европейски съюзници като Нидерландия да спрат продажбата на 
чипове и технологии за тях на Китай, след като забраниха на свои компании бизнес с основния доставчик на 5G мрежи 
Хуавей, последвано от Европа, дори България. 
В ход е забраната на китайския Tik ToK, който се оказа с далеч по-големи разузнавателни възможности по събиране на 
данни, отколкото просто продукт на развлекателната онлайн индустрия. Това е причината за Китай да бъде много 
внимателен с доставките на военно оборудване и техника за Русия - възможна едновременна конфронтация с Европа и 
САЩ, която да доведе до загуба на пазари навън и западни инвестиции у дома. 
Но Китай взема мерки да се подготви за дълга студена, а възможно и гореща война. Първата медийна конференция на 
новия външен министър онзи ден го доказва. Доскоро посланик в САЩ, Кин Ганг не се поколеба да предупреди САЩ, че 
тяхната политика на изолация и потискане на Китай ще доведе до война между тях. Отново стана дума и Тайван, който се 
смята от Китай за вътрешен въпрос - щом като така е залегнал в китайската конституция. И абсурдно нарече лицемерие 
предупреждението на САЩ Китай да не въоръжава Русия, докато те въоръжавали Тайван - игнорирайки различните им 
позиции на агресор и потенциална жертва на агресия. 
Всъщност, през първите два месеца на поста си, външният министър е провел разговори с всички по-големи страни в света, 
които не се смятат част от Запада - за да потвърди тяхното партньорство и признание за “един Китай”. След Африка - която 
Китай смята за зона на жизнени интереси - партньорство Китай търси и намира сред авторитарни държави, някои които 
САЩ смята за свои стратегически партньори като Саудитска Арабия и дори Турция, член на НАТО. Но също така и сред тези, 
които имат териториални спорове със западни държави като Аржентина, като я подкрепя за Фолклендските острови. 
Потенциалът за военен конфликт между САЩ и Китай е не просто в желанието на Китай да бъде световен хегемон. А 
защото: 
(1) НР Китай иска да го направи чрез ревизия на международното право след Втората световна война, както впрочем и 
Русия. Подобно на последната, тя анексира части от Източен Туркестан, Тибет, извърши агресии срещу Корея и Виетнам, 
дори Индия, сега претопи Хонг Конг,  не спазва Хартата на ООН за човешките права и др. И най-вече използва своята 
позиция в ООН да блокира членството на Тайван. 
(2) Китай има тоталитарен режим, който може да използва своята хегемония да разруши сегашния световен ред, 
постигната в неговите рамки с помощта на развитите западни държави, в ущърб на останалия свят. Включително като 
нарушава принципа на свободни въздушни и водни пространства за свободна търговия и икономическо сътрудничество, 
досега поддържан от САЩ. 
А анексията на Тайван с Протока между тях, през който минава 2/3 от морската търговия на Азия е чудесна предпоставка 
за задълбочаване на световния конфликт. Затова Украйна - със своята саможертва - е благодат за демокрациите по света. 
За да почнат да гледат на въоръжените доставки за Украйна не като разходи, а като инвестиция в мир, демокрация и 
просперитет. 
 
√ САЩ: Не искаме да се отделяме икономически от Китай 
Съединените щати отхвърлят твърденията, че искат да потиснат Китай. Това заяви говорител на Държавния департамент 
на САЩ, като добави, че страната му не иска да разделя двете икономики една от друга. 
Говорителят отговори на искане на Си Ен Би Си за коментар относно забележките на китайския външен министър Цин Ган 
във вторник. Цин заяви, че призивите на САЩ за „поставяне на парапети“ на отношенията между двете страни означават, 
че Китай не трябва да реагира. 
Цин също каза, че САЩ трябва „натиснат спирачката“, за да се предотврати конфликт с Китай. 



22 

 

„Дадохме да се разбере, че не се стремим да сдържаме Китай или да имаме нова Студена война“, каза говорителят на 
Държавния департамент. 
Говорителят акцентира върху коментарите на държавния секретар Антъни Блинкън миналата година, в които се казва, че 
САЩ не се стреми да спре Китай да развива икономиката си или да работи по „развитието на интересите на своя народ“. 
„Той също каза, че не искаме да разделяме китайската икономика от нашата, въпреки че Китай преследва асиметрично 
отделяне“, каза говорителят. 
Блинкън по-рано определи асиметричното отделяне като „стремежът Китай да бъде по-малко зависим от света и светът 
по-зависим от Китай“. 
Пекин ускори усилията за повишаване на независимостта си в доставките на технологии и храни. Страната остава основен, 
а в много случаи и най-големият, търговски партньор на голяма част от света, от Тайван до Сингапур, от Германия до САЩ. 
В края на миналата година администрацията на американския президент Джо Байдън затегна мерките, ограничаващи 
способността на фирми и лица в САЩ да правят бизнес с китайски партньори в сферата на полупроводниците от висок клас. 
Съобщава се, че администрацията обмисля ограничения, които да намалят американските инвестиции в модерни китайски 
технологии, предимно свързани с военната индустрия. 
Напрежението между САЩ и Китай ескалираха през последните няколко години. В знак на известно стабилизиране на 
отношенията, китайският президент Си Дзинпин и американския му колега Джо Байдън се срещнаха на живо през 
ноември. 
Въпреки това, появата на китайски балон над САЩ, който според Вашингтон е бил използван за шпионаж, принуди Блинкън 
да отложи пътуването си до Пекин миналия месец. Китай твърди, че балонът е бил използван за метеорологични 
изследвания и че ветрове са го отклонили от неговия курс. 
 
√ Руският петрол поскъпва в Азия заради големи купувачи от Китай и Индия 
Цената на руския петрол и горива се покачва за купувачите в Азия, тъй като групата от големи купувачи от Китай и Индия 
се разширява. Това оказва натиск върху малките рафинерии, които консумират евтин петрол, съобщава Блумбърг. 
Според търговците доставките на руски петрол Urals и ESPO, както и на  мазут, са се увеличили през последните седмици. 
Според тях повишеният интерес от китайски държавни и големи частни рафинерии като Sinopec, PetroChina Co. и Hengli 
Petrochemical Co., в допълнение към повишеното търсене от Индия, доведе до това, че руските петрол и горива започнаха 
да се купуват на по-високи цени. 
Предлаганата цена за петрола ESPO, беше с около 6,5-7 долара по-ниска от тази за сорта Brent, включително доставката до 
Китай. Водещият петрол Urals, доставян от западните пристанища, пък  беше с около 10 долара под този показател. Това 
обаче е с 2 долара повече спрямо февруари. 
Групата от купувачи, които искат да внасят евтин петрол от производителя от ОПЕК+, се разрасна, тъй като все повече 
играчи оставят настрана притесненията относно западните санкции, отбелязва Bloomberg. Според Международната 
агенция по енергетика през декември 2022 г. износът на петрол и петролни продукти от Русия за Индия възлиза на 1,6 
милиона барела на ден. В същото време част от руските суровини, които купуват Китай и Индия, се пренасочват към Европа 
без отстъпка. 
Според данни на руското Министерство на финансите средната цена на барел петрол Urals през февруари 2023 г. е била 
49,56 долара, малко по-висока от януари (49,48 долара). 
Цената на барел Urals падна 1,7 пъти за година. Това пък доведе до спад в приходите в руския държавен бюджет с  35%. 
 
√ Петролът се е насочил към най-големия си седмичен спад от началото на февруари 
Цените на петрола се понижават за четвърта поредна сесия в ранната търговия в петък, насочвайки се към най-голямата 
си седмична загуба от пет седмици, на фона на опасенията относно перспективата за рязко повишаване на лихвените 
проценти в Съединените щати, което да забави растежа и да засегне търсенето на гориво, пише Ройтерс. 
Към 8:25 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,33 долара, или 0,40%, до 81,26 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,49 долара, или 0,65%, до 75,23 долара за барел. 
Очакванията за продължаващи повишения на лихвените проценти в най-голямата икономика в света и в Европа замъглиха 
перспективите за глобален растеж и тласнаха двата бенчмарка на суровия петрол надолу с повече от 5,5% досега тази 
седмица. Това е най-големият спад на цените от началото на февруари. 
Председателят на Федералния резерв на САЩ Джеръм Пауъл предупреди за по-високи и потенциално по-бързи 
повишения на лихвените проценти, като каза, че Фед е грешал, когато първоначално е смятал инфлацията за „преходна“, 
както и че е бил изненадан от силата на пазара на труда. 
Пазарът на труда все още се смята за стегнат, дори след като миналата седмица броят на американците, подали нови 
заявления за помощи за безработица, се увеличи с най-бърз темп за последните пет месеца. 
„Инвеститорите стават все по-предпазливи“, посочиха в бележка анализатори от Haitong Futures. 
Перспективата на докладът за новите работни места в САЩ, който ще бъде публикуван днес, да доведе до по-бързо 
повишаване на лихвите, вече предизвика рязък спад на финансовите пазари и анализаторите очакват цените на петрола 
също да бъдат под натиск. 
„Всички погледи са насочени към данните за САЩ, които трябва да бъдат публикувани по-късно днес. Това е най-важният 
ориентир преди Фед да отприщи повишаване на лихвения процент“, коментираха анализатори от Haitong. 
От страна на предлагането се съобщава, че Съединените щати частно са призовали някои търговци на суровини да 
продължат транспортирането на руски петрол, върху който е в сила тавана на цените. Това е опит да бъде увеличено 
предлагането, като в крайна сметка може да доведе до потичане на повече руски петрол на пазара. 
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Инвеститорите следят отблизо намаляването на износа от Русия, която реши да свие добива на петрол с 500 хил. барела 
на ден през март. 
Тази седмица Ройтерс съобщи, че Русия планира да намали износа на петрол и транзита от своите западни пристанища 
през март с 10% на дневна база спрямо февруари. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Нови мерки за решаване на финансовите проблеми в здравеопазването. Ще се подобри ли качеството на 
болничното лечение, ако плащаме по-скъпи здравни вноски; Гости: Аркади Шарков и д-р Свилена Димитрова. 

- За битката на държавата с каналджиите и новите маршрути за трафик на мигранти у нас; Гост: Бившият заместник-
министър на вътрешните работи Филип Гунев. 

- Как ще се осъществява видеонаблюдението на предсрочните избори? За подготовката и организацията на вота 
през април; Гост: Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Избори`2 април 2023 г.; Гост: Росен Желязков – ГЕРБ. 
- Велико Желев пред БТВ. 
- За ограничаване на инфлацията и ръста на цените. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Как доходите могат да догонят спринта на цените? За заплатите, пенсиите и осигуровките Предизборен дебат 

между Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС и Кристина Петкова от „Продължаваме Промяната-Демократична България". 
- На живо - след напрежението и полетелите домати и яйца - ще бъде ли преместен Паметникът на Съветската 

армия. 
- Такса „записване на час" при педиатър? Защо майка на 9-месечно бебе плати 7.80 лв. за преглед при лекар. 

  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Вече не пазаруваме веднъж седмично, а по-често, за да сме в час с цените 
в. Труд - "Лидл" признаха за високи цени 
в. Труд - Прокуратурата застава срещу антисемитизма 
в. Телеграф - Ядат на аванта в магазините 
в. Телеграф - Проф. Пламен Киров пред "Телеграф": Надписите върху бюлетините ги правят невалидни 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – За Великден навън - минимум 358 лв. в Гърция, за екзотична екскурзия трябват поне 4000 лева 
в. 24 часа - Паметникът на Съветската армия скоро няма да е в музея на соца 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Лъчезар Богданов, главен икономист в Институт за пазарна икономика: Икономиката прегрява, хората харчат, 
цените растат. Може да се направи бюджет с дефицит под 3% 
в. Труд - Проф. Пламен Павлов, историк, пред "Труд news": Паметниците на комунизма са като паметниците на нацизма 
в. Телеграф - Трайчо Трайков, кмет на район "Средец" в София: Паметникът на Съветската армия може да е опасен за 
живота на хора 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ако до 50% от домакинствата се окажат енергийно бедни, нека санирането на жилища започне от най-уязвимите 
в. Труд - "Ония ценности" са агресивно злодейство 
в. Телеграф - Милост за животните, без милост за насилниците. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11.30 часа в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" в София президентът Румен Радев ще открие 
документалната изложба "80 години от спасяването на българските евреи". Почетен гост на събитието ще бъде 
известният историк и общественик от Израел проф. Михаел Бар-Зоар. 

- От 10:00 часа в Национален пресклуб БТА Институтът за пътна безопасност организира публична дискусия на тема 
"Мисия безопасни пътища". 

- От 10.30 часа пред храма "Света София", където ще бъде отслужен молебен за мир, ще тръгне Походът на 
толерантността. В него ще участват кметът на София Йорданка Фандъкова, проф.д-р Александър Оскар, 
председател на Организацията на евреите в България "Шалом", представители на дипломатически мисии, 
представители на еврейската общност, общественици и граждани. 

- От 10.30 часа в сградата на МВнР ще се състои редовен брифинг за медиите на заместник-министъра на външните 
работи и говорител Костадин Коджабашев. 

- От 11:00 ч. в местността Лесопарк "Побит камък" (вход на Тунел №1) заместник министър-председателят по 
икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев ще направи инспекция на 
напредъка в изграждането на железопътния участък Елин Пелин - Костенец. 
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- От 11:00 часа пред "Паметника на спасението" в градина "Св. Климент Охридски" ще започне възпоменателна 
церемония по повод 80-та годишнина от спасяването на българските евреи и почитането на паметта на евреите, 
загинали в нацистките лагери. 

- От 11:00 ч., в Министерство на електронното управление, Мраморно фоайе (ул. Гурко 6), министърът на 
електронното управление Георги Тодоров и министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев ще дадат 
съвместна пресконференция. 

- От 12.15 часа държавният глава Румен Радев ще участва в церемония по поднасяне на венци пред Паметните 
плочи на спасителите на българските евреи до катедралата "Света София". На церемонията ще присъстват 
представители на изпълнителната власт, дипломати, представители на академичните среди, на еврейската 
общност и граждани. 

- От 13:30 ч. в Пресклуба на БТА учредителите на Инициативния комитет за референдума срещу джендър 
идеологията в училищата ще дадат пресконференция. 

*** 
Бургас. 

- От 10.30 часа в двора на СУ "Кирил и Методий" ще бъде дадено началото на кампанията "Спорт за всяко бургаско 
дете". 

- От 14.00 ч. в Аулата на Медицинския корпус на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще бъде открит форумът 
"Репродуктивно здраве". 

- От 18.00 часа в Културен център "Морско казино" ще започне концерт по повод 80-годишнината от спасението на 
българските евреи. Входът е свободен. 

- От 18.00 часа в Дома на писателя Слави Томов ще представи книгата "C'est la vie" от Мариета Тонкова. Входът е 
свободен. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "ONE NIGHT STAND" 2023. 
*** 
Варна. 

- От 17.30 часа Музеят на нова история на Варна ще е домакин на събитието "Из тайните на вестникарския занаят с 
господин Амигов". 

*** 
Видин. 

- От 11:00 ч. - пресконференция за дейностите по проект "Вкусът на традицията - нематериалното културно 
наследство на Видин и Бор за устойчив туризъм", финансиран по програма Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia, който 
се изпълнява от Народно читалище "Съзнание-1928", село Кошава и Център за нематериално културно наследство 
"Корени" - Зайчар. 

- От 11:00 часа в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на Предложение за 
планиране на потребностите на Община Видин от социални услуги на общинско и областно ниво, които се 
финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в катедралния храм "Св. Николай", Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит 
Киприан ще отслужи благодарствен молебен по случай 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи. 
След края му ще бъде прочетено Патриаршеското и Синодално послание във връзка с повода. 

*** 
Шумен. 

- От 11.30 часа в зала № 9 на ет.3 в съдебната палата на представянето на указателен филм за съдебната палата и 
пресконференция със зам.-административния ръководител - зам.-председател на Апелативен съд - Варна - съдия 
Милен Славов и Административния ръководител - Председател на Окръжен съд гр. Шумен - съдия София 
Радославова, на която ще бъде даден кратък отчет за дейността на Окръжен и Районни съдилища от Шуменски 
съдебен окръг за 2022 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

