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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Годишните награди „Икономика на светло“ ще бъдат връчени на 13 март 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще връчи наградите „Икономика на светло“ за 2022 г. на 
официална церемония на 13 март в София Хотел Балкан. Сред гостите на събитието, което ще започне в 18:00 ч., ще бъдат 
представители на изпълнителната и законодателната власт, представители на бизнеса, неправителствените организации, 
социалните партньори, медиите. Събитието ще бъде открито от министър-председателя на Република България г-н Гълъб 
Донев, който ще награди и участниците в първата категория на конкурса. 
Целта на ежегодния и добил вече популярност конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с 
неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към сивата 
икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на 
бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
За десета поредна година призът „Икономика на светло“ ще бъде връчен в три категории: 
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика; 
• За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция; 
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чиито състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: 
видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на 
Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др. 
Номинациите за тазгодишните награди „Икономика на светло“ може да видите ТУК. 
Генерални спонсори на церемонията са „Асарел Медет“ АД и ВИЗА. Благодарим за спонсорството и на Асоциацията на 
българските авиокомпании, „Геотехмин“ ООД, “Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД, Инвестбанк АД, Индустриален 
Холдинг България АД, „Оптикс“ АД, изворна вода Балдаран. 
Събитието се провежда с медийното партньорство на Телевизия Bloomberg, Bulgaria Wants You, медийната група Инвестор, 
Стандарт, списания Мениджър, електронните портали на Икономически живот, Dir.bg, Dividend.bg, Факти.бг, EURONEWS 
BULGARIA, вестник Дума. 
 
БНР 
 
√ АИКБ връчва ежегодните награди "Икономика на светло" 
Близо 80 на сто от българската икономика е излязла от сивия сектор, показват данните от последното изследване на 
Асоциацията на индустриалния капитал за 2023 година. Стимулиращите примери за успехите в борбата с неформалната 
икономика ще бъдат отличени на официална церемония тази вечер. Събитието ще открие премиерът Гълъб Донев. 
Целта на ежегодния конкурс е да посочи примерите за успехи в борбата със сивата икономика и да отличи водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на неформалния сектор. 
Призът „Икономика на светло“ ще бъде връчен в три категории: за личност или организация, допринесла за 
ограничаването и превенцията на сивите практики, за нормативен акт или административна процедура, които водят до 
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата, и за медия с принос към промяната на обществените 
нагласи. 
Премиерът Гълъб Донев ще връчи наградите на отличените в първата категория на конкурса, избрани от жури - експерти 
в икономиката, научните среди, бизнеса и финансите. 
 
√ Васил Велев: Средният българин не е обеднял, защото имаме изпреварващ инфлацията ръст на заплати 
"Трябва да се направи бюджет, който да сведе дефицита под 3%" 
"БВП на България за 2022 г. е нараснал с 3,4%, това е малко повече от очакваното. Данните са предварителни на 
официалната статистика. Още 2021 г. задминахме предкризисното равнище и спрямо това имаме още 3,4% ръст. Т.е. 
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българската икономика се представя много по-добре от това, което се артикулира в публичното пространство. Ние имаме 
най-големия ръст на експорт в целия ЕС за 2022 г. - 38%. Имаме и изпреварващ инфлацията ръст на възнагражденията. За 
последното тримесечие в частния сектор ръстът на средната работна заплата е 17,7% при инфлация под 16%. Статистиката 
казва, че българинът не е обеднял през 2022 г, това е средно аритметично - някои имат по-висок ръст на заплатите, а други 
пък изобщо нямат. Това се отразява и на потреблението, то е нараснало по натури, не по номинал. Средният българин не 
е обеднял въпреки инфлацията, за разлика от средния европеец, защото средно в Европа доходите изостават спрямо 
инфлацията". 
Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според него ще е изненадващо, ако не е намаляла инфлацията за февруари, която ще обяви през следващите дни НСИ.  
"При пазарната икономика цените се регулират от пазара. Това е така, когато имаме множество независими продавачи и 
множество независими купувачи, при взаимодействието между тях се формира пазарната цена. Кризите, които се 
насложиха - пандемията, а след това енергийната, доведоха до едно дебалансиране на пазара и в мътната вода се лови 
по-лесно риба. Има някои несъответствия и пазарът ще ги изглади, но за това ще трябва повече време. Пазарът работи 
добре, когато продавачите са независими и са много, когато група продавачи имат много голяма пазарна сила, тогава 
пазарът не работи добре и тогава, в пазарната икономика, има някакъв вид регулиране. Този сайт, който очакваме, е една 
от стъпките. Друга стъпка е оповестяване на тримесечие на финансовите резултати, счетоводните отчети. Много е важно 
предприятията, които притежават голяма пазарна сила, да разкриват информация - тримесечни отчети, сделки между 
свързани лица и т.н. ... Ако няма какво да се крие, тогава защо да не ги видим, нека бъдат публикувани и тогава хората ще 
се успокоят", коментира още Велев. 
По думите му някои от аномалиите в цените на хранителните продукти, по-ниски цени в Европа, отколкото в България, са 
заради по-малките субсидии за българските земеделски производители от средноевропейските.  
Георги Ангелов: КЗК трябва да се събуди 
Михаил Кръстев: Държавата не е безпомощна, ако има картел. Не трябва да се притесняваме, че ще разсърдим или 
изгоним някой 
Стоян Панчев: Може да се мисли за намаляване на ДДС за определена кошница храни 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България подчерта, че България трябва да постигне 3% 
дефицит, а не повече: 
"Ако не се вземат енергични мерки за увеличаване на приходите и ограничаване на разходите, текущите резултати и 
предприетите политики през миналата година сочат дефицит от 6%. Който и да управлява, ако не иска да влезем в 
процедура на свръх дефицити и наистина мисли, че България трябва да влезе в еврозоната и е добре да се охлади 
инфлацията, трябва да направи държавен бюджет, който да сведе дефицита под 3% за тази и следващите години". 
Интервюто на Диана Янкулова с Васил Велев в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл и да гледате 
във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Българинът не е обеднял през 2022 г. поради по-високия ръст на заплатите 
Някои от ценовите аномалии при храните се дължат на по-малките субсидии за българските земеделски 
производители от средните за Европа, изтъква Васил Велев 
Статистиката показва, че българинът не е обеднял през 2022 г. поради по-високия ръст на заплатите спрямо темпа на 
инфлация, изтъква пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
„Това е средно аритметично - някои имат по-висок ръст на заплатите, а други пък изобщо нямат. Това се отразява и на 
потреблението, то е нараснало по натури, не по номинал. Средният българин не е обеднял въпреки инфлацията, за разлика 
от средния европеец, защото средно в Европа доходите изостават спрямо инфлацията“, изтъква Велев. 
Според него ще е изненадващо, ако не се е забавила инфлацията за февруари, която ще обяви през следващите дни 
Националния статистически институт (НСИ). 
Междувременно брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2022 г. е нараснал с 3,4% - това е малко повече от 
очакваното. Данните са предварителни на официалната статистика, посочва Велев. 
„Още през 2021 г. задминахме предкризисното равнище и спрямо това имаме още 3,4% ръст. Т.е. българската икономика 
се представя много по-добре от това, което се артикулира в публичното пространство. Ние имаме най-големия ръст на 
експорт в целия ЕС за 2022 г. - 38%. Имаме и изпреварващ инфлацията ръст на възнагражденията. За последното 
тримесечие в частния сектор ръстът на средната работна заплата е 17,7% при инфлация под 16%“, изтъква Велев. 
 
News.bg 
 
√ Васил Велев: Ръстът на заплатите изпреварва инфлацията 
Имаме и изпреварващ инфлацията ръст на възнагражденията. За последното тримесечие в частния сектор ръстът на 
средната работна заплата е 17,7% при инфлация под 16%. Статистиката показва, че българинът не е обеднял през 2022 г. 
Това заяви пред БНР председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
По думите му БВП на България за изминалата година е нараснал с 3,4%, което е малко повече от очакваното. Още 2021 г. 
задминахме предкризисното равнище и спрямо това имаме още 3,4% ръст. Т.е. българската икономика се представя много 
по-добре от това, което се артикулира в публичното пространство. Ние имаме най-големия ръст на експорт в целия ЕС за 
2022 г. - 38%, поясни той. 

https://bnr.bg/post/101792093/vasil-velev?fbclid=IwAR0MSpeSikP0f4yBe8l8PO3fdrnY9VOHFJeMCQwo7h7mOpqgWImbUgGNjnU
https://bnr.bg/post/101792093/vasil-velev?fbclid=IwAR0MSpeSikP0f4yBe8l8PO3fdrnY9VOHFJeMCQwo7h7mOpqgWImbUgGNjnU
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Председателят на АИКБ направи и коментар по темата за цените на хранителните продукти. При пазарната икономика 
цените се регулират от пазара. Това е така, когато имаме множество независими продавачи и множество независими 
купувачи, при взаимодействието между тях се формира пазарната цена. Кризите, които се насложиха - пандемията, а след 
това енергийната, доведоха до едно дебалансиране на пазара и в мътната вода се лови по-лесно риба. Има някои 
несъответствия и пазарът ще ги изглади, но за това ще трябва повече време, поясни Велев. 
Според него пазарът работи добре, когато продавачите са независими и са много. Когато група продавачи имат много 
голяма пазарна сила, тогава пазарът не работи добре и тогава, в пазарната икономика, има някакъв вид регулиране, уточни 
той. Много е важно предприятията, които притежават голяма пазарна сила, да разкриват информация - тримесечни отчети, 
сделки между свързани лица и т.н. Ако няма какво да се крие, тогава защо да не ги видим, нека бъдат публикувани и тогава 
хората ще се успокоят, допълни Велев. 
Велев посочи, че някои от аномалиите в цените на хранителните продукти са заради по-малките субсидии за българските 
земеделски производители от средноевропейските. 
По отношение на бюджета, той заяви, че България трябва да постигне 3% дефицит, а не повече. По думите му ако не се 
вземат енергични мерки за увеличаване на приходите и ограничаване на разходите, дефицитът ще бъде около 6 процента. 
Който и да управлява, ако не иска да влезем в процедура на свръх дефицити и наистина мисли, че България трябва да 
влезе в еврозоната и е добре да се охлади инфлацията, трябва да направи държавен бюджет, който да сведе дефицита 
под 3% за тази и следващите години, каза още той. 
 
Novinite.bg 
 
√ Васил Велев: Средният българин не е обеднял, защото имаме ръст на заплати, изпреварващ инфлацията 
"БВП на България за 2022 г. е нараснал с 3,4%, това е малко повече от очакваното. Данните са предварителни на 
официалната статистика. Още 2021 г. задминахме предкризисното равнище и спрямо това имаме още 3,4% ръст. Т.е. 
българската икономика се представя много по-добре от това, което се артикулира в публичното пространство. Ние имаме 
най-големия ръст на експорт в целия ЕС за 2022 г. - 38%. Имаме и изпреварващ инфлацията ръст на възнагражденията. За 
последното тримесечие в частния сектор ръстът на средната работна заплата е 17,7% при инфлация под 16%. Статистиката 
казва, че българинът не е обеднял през 2022 г, това е средно аритметично - някои имат по-висок ръст на заплатите, а други 
пък изобщо нямат. Това се отразява и на потреблението, то е нараснало по натури, не по номинал. Средният българин не 
е обеднял въпреки инфлацията, за разлика от средния европеец, защото средно в Европа доходите изостават спрямо 
инфлацията". 
Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според него ще е изненадващо, ако не е намаляла инфлацията за февруари, която ще обяви през следващите дни НСИ. 
"При пазарната икономика цените се регулират от пазара. Това е така, когато имаме множество независими продавачи и 
множество независими купувачи, при взаимодействието между тях се формира пазарната цена. Кризите, които се 
насложиха - пандемията, а след това енергийната, доведоха до едно дебалансиране на пазара и в мътната вода се лови 
по-лесно риба. Има някои несъответствия и пазарът ще ги изглади, но за това ще трябва повече време. Пазарът работи 
добре, когато продавачите са независими и са много, когато група продавачи имат много голяма пазарна сила, тогава 
пазарът не работи добре и тогава, в пазарната икономика, има някакъв вид регулиране. Този сайт, който очакваме, е една 
от стъпките. Друга стъпка е оповестяване на тримесечие на финансовите резултати, счетоводните отчети. Много е важно 
предприятията, които притежават голяма пазарна сила, да разкриват информация - тримесечни отчети, сделки между 
свързани лица и т.н. ... Ако няма какво да се крие, тогава защо да не ги видим, нека бъдат публикувани и тогава хората ще 
се успокоят", коментира още Велев. 
 
БЛИЦ 
 
√ Васил Велев обясни защо българинът не обеднява от инфлацията 
По думите му в страната има има изпреварващ я ръст на заплатите 
"БВП на България за 2022 г. е нараснал с 3,4%, това е малко повече от очакваното. Данните са предварителни на 
официалната статистика. 
Още 2021 г. задминахме предкризисното равнище и спрямо това имаме още 3,4% ръст. Т.е. българската икономика се 
представя много по-добре от това, което се артикулира в публичното пространство.  
Ние имаме най-големия ръст на експорт в целия ЕС за 2022 г. - 38%. Имаме и изпреварващ инфлацията ръст на 
възнагражденията. За последното тримесечие в частния сектор ръстът на средната работна заплата е 17,7% при инфлация 
под 16%. 
Статистиката казва, че българинът не е обеднял през 2022 г, това е средно аритметично - някои имат по-висок ръст на 
заплатите, а други пък изобщо нямат. Това се отразява и на потреблението, то е нараснало по натури, не по номинал. 
Средният българин не е обеднял въпреки инфлацията, за разлика от средния европеец, защото средно в Европа доходите 
изостават спрямо инфлацията". 
Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според него ще е изненадващо, ако не е намаляла инфлацията за февруари, която ще обяви през следващите дни НСИ.  
"При пазарната икономика цените се регулират от пазара. Това е така, когато имаме множество независими продавачи и 
множество независими купувачи, при взаимодействието между тях се формира пазарната цена. 
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Кризите, които се насложиха - пандемията, а след това енергийната, доведоха до едно дебалансиране на пазара и в 
мътната вода се лови по-лесно риба. Има някои несъответствия и пазарът ще ги изглади, но за това ще трябва повече 
време.  
Пазарът работи добре, когато продавачите са независими и са много, когато група продавачи имат много голяма пазарна 
сила, тогава пазарът не работи добре и тогава, в пазарната икономика, има някакъв вид регулиране.  
Този сайт, който очакваме, е една от стъпките. 
Друга стъпка е оповестяване на тримесечие на финансовите резултати, счетоводните отчети. Много е важно 
предприятията, които притежават голяма пазарна сила, да разкриват информация - тримесечни отчети, сделки между 
свързани лица и т.н. ... Ако няма какво да се крие, тогава защо да не ги видим, нека бъдат публикувани и тогава хората ще 
се успокоят", коментира още Велев. 
По думите му някои от аномалиите в цените на хранителните продукти, по-ниски цени в Европа, отколкото в България, са 
заради по-малките субсидии за българските земеделски производители от средноевропейските.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България подчерта, че България трябва да постигне 3% 
дефицит, а не повече: 
"Ако не се вземат енергични мерки за увеличаване на приходите и ограничаване на разходите, текущите резултати и 
предприетите политики през миналата година сочат дефицит от 6%.  
Който и да управлява, ако не иска да влезем в процедура на свръх дефицити и наистина мисли, че България трябва да 
влезе в еврозоната и е добре да се охлади инфлацията, трябва да направи държавен бюджет, който да сведе дефицита 
под 3% за тази и следващите години". 
 
Банкеръ 
 
√ Васил Велев: Българинът не е обеднял, имаме изпреварващ инфлацията ръст на заплати 
“Трябва да се направи бюджет, който да сведе дефицита под 3%” 
“БВП на България за 2022 г. е нараснал с 3,4%, това е малко повече от очакваното. Данните са предварителни на 
официалната статистика. Още 2021 г. задминахме предкризисното равнище и спрямо това имаме още 3,4% ръст. Т.е. 
българската икономика се представя много по-добре от това, което се артикулира в публичното пространство. Ние имаме 
най-големия ръст на експорт в целия ЕС за 2022 г. – 38%. Имаме и изпреварващ инфлацията ръст на възнагражденията. За 
последното тримесечие в частния сектор ръстът на средната работна заплата е 17,7% при инфлация под 16%. Статистиката 
казва, че българинът не е обеднял през 2022 г, това е средно аритметично – някои имат по-висок ръст на заплатите, а други 
пък изобщо нямат. Това се отразява и на потреблението, то е нараснало по натури, не по номинал. Средният българин не 
е обеднял въпреки инфлацията, за разлика от средния европеец, защото средно в Европа доходите изостават спрямо 
инфлацията”. 
Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според него ще е изненадващо, ако не е намаляла инфлацията за февруари, която ще обяви през следващите дни НСИ.  
“При пазарната икономика цените се регулират от пазара. Това е така, когато имаме множество независими продавачи и 
множество независими купувачи, при взаимодействието между тях се формира пазарната цена. Кризите, които се 
насложиха – пандемията, а след това енергийната, доведоха до едно дебалансиране на пазара и в мътната вода се лови 
по-лесно риба. Има някои несъответствия и пазарът ще ги изглади, но за това ще трябва повече време. Пазарът работи 
добре, когато продавачите са независими и са много, когато група продавачи имат много голяма пазарна сила, тогава 
пазарът не работи добре и тогава, в пазарната икономика, има някакъв вид регулиране”, коментира Велев. 
“Този сайт, който очакваме, е една от стъпките. Друга стъпка е оповестяване на тримесечие на финансовите резултати, 
счетоводните отчети. Много е важно предприятията, които притежават голяма пазарна сила, да разкриват информация – 
тримесечни отчети, сделки между свързани лица и т.н. … Ако няма какво да се крие, тогава защо да не ги видим, нека бъдат 
публикувани и тогава хората ще се успокоят”, допълни той. 
По думите му някои от аномалиите в цените на хранителните продукти, по-ниски цени в Европа, отколкото в България, са 
заради по-малките субсидии за българските земеделски производители от средноевропейските.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България подчерта, че България трябва да постигне 3% 
дефицит, а не повече. 
“Ако не се вземат енергични мерки за увеличаване на приходите и ограничаване на разходите, текущите резултати и 
предприетите политики през миналата година сочат дефицит от 6%. Който и да управлява, ако не иска да влезем в 
процедура на свръх дефицити и наистина мисли, че България трябва да влезе в еврозоната и е добре да се охлади 
инфлацията, трябва да направи държавен бюджет, който да сведе дефицита под 3% за тази и следващите години”, посочи 
Васил Велев. 
 
√ АИКБ ще връчи ежегодните награди “Икономика на светло” 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще връчи наградите „Икономика на светло“ за 2022 г. на 
официална церемония в София Хотел Балкан. Сред гостите на събитието, което ще започне в 18:00 ч., ще бъдат 
представители на изпълнителната и законодателната власт, представители на бизнеса, неправителствените организации, 
социалните партньори, медиите. Церемонията ще бъде открита от служебния премиер Гълъб Донев, който ще награди и 
участниците в първата категория на конкурса. 
Целта на ежегодния и добил вече популярност конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с 
неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
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сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към сивата 
икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на 
бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
За десета поредна година призът „Икономика на светло“ ще бъде връчен в три категории: 
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика; 
• За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция; 
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чиито състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: 
видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на 
Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост. 
 
Dnes.bg 
 
√ Средният българин не бил обеднял, защото имало ръст на заплатите 
Инфлацията била по-малка от увеличението на възнагражденията 
"БВП на България за 2022 г. е нараснал с 3,4%, това е малко повече от очакваното. Данните са предварителни на 
официалната статистика. Още 2021 г. задминахме предкризисното равнище и спрямо това имаме още 3,4% ръст. Т.е. 
българската икономика се представя много по-добре от това, което се артикулира в публичното пространство. Ние имаме 
най-големия ръст на експорт в целия ЕС за 2022 г. - 38%. Имаме и изпреварващ инфлацията ръст на възнагражденията. За 
последното тримесечие в частния сектор ръстът на средната работна заплата е 17,7% при инфлация под 16%. Статистиката 
казва, че българинът не е обеднял през 2022 г, това е средно аритметично - някои имат по-висок ръст на заплатите, а други 
пък изобщо нямат. Това се отразява и на потреблението, то е нараснало по натури, не по номинал. Средният българин не 
е обеднял въпреки инфлацията, за разлика от средния европеец, защото средно в Европа доходите изостават спрямо 
инфлацията". 
Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според него ще е изненадващо, ако не е намаляла инфлацията за февруари, която ще обяви през следващите дни НСИ. 
"При пазарната икономика цените се регулират от пазара. Това е така, когато имаме множество независими продавачи и 
множество независими купувачи, при взаимодействието между тях се формира пазарната цена. Кризите, които се 
насложиха - пандемията, а след това енергийната, доведоха до едно дебалансиране на пазара и в мътната вода се лови 
по-лесно риба. Има някои несъответствия и пазарът ще ги изглади, но за това ще трябва повече време. Пазарът работи 
добре, когато продавачите са независими и са много, когато група продавачи имат много голяма пазарна сила, тогава 
пазарът не работи добре и тогава, в пазарната икономика, има някакъв вид регулиране. Този сайт, който очакваме, е една 
от стъпките. Друга стъпка е оповестяване на тримесечие на финансовите резултати, счетоводните отчети. Много е важно 
предприятията, които притежават голяма пазарна сила, да разкриват информация - тримесечни отчети, сделки между 
свързани лица и т.н. ... Ако няма какво да се крие, тогава защо да не ги видим, нека бъдат публикувани и тогава хората ще 
се успокоят", коментира още Велев. 
По думите му някои от аномалиите в цените на хранителните продукти, по-ниски цени в Европа, отколкото в България, са 
заради по-малките субсидии за българските земеделски производители от средноевропейските. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България подчерта, че България трябва да постигне 3% 
дефицит, а не повече. 
"Ако не се вземат енергични мерки за увеличаване на приходите и ограничаване на разходите, текущите резултати и 
предприетите политики през миналата година сочат дефицит от 6%. Който и да управлява, ако не иска да влезем в 
процедура на свръх дефицити и наистина мисли, че България трябва да влезе в еврозоната и е добре да се охлади 
инфлацията, трябва да направи държавен бюджет, който да сведе дефицита под 3% за тази и следващите години", каза 
Велев. 
 
Факти 
 
√ АИКБ връчва за десети път годишните награди "Икономика на светло" 
Церемония е от 18:00 ч. в "София хотел Балкан"  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще връчи за десети път годишните награди "Икономика на 
светло" на церемония от 18:00 ч. в "София хотел Балкан", съобщиха от Асоциацията, предаде БТА. 
Целта на ежегодния конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да 
отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са 
част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика, 
поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в 
обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът "Икономика на светло" за 2022 г. ще се присъди в три категории: 
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- за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата и се присъжда на държавна/общинска администрация или на нейни представители за 
предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на 
сивия сектор и подобряване на бизнес средата; 
- за личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция и се присъжда на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, 
постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или 
административни практики и т.н.; 
- за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика и се присъжда на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и 
постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и 
промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет "Икономика на светло", медиите. 
 
БТА 
 
√ АИКБ: Годишните награди „Икономика на светло“ ще бъдат връчени на 13 март 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще връчи наградите „Икономика на светло“ за 2022 г. на 
официална церемония на 13 март в София Хотел Балкан. Сред гостите на събитието, което ще започне в 18:00 ч., ще бъдат 
представители на изпълнителната и законодателната власт, представители на бизнеса, неправителствените организации, 
социалните партньори, медиите. Събитието ще бъде открито от министър-председателя на Република България г-н Гълъб 
Донев, който ще награди и участниците в първата категория на конкурса. 
Целта на ежегодния и добил вече популярност конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с 
неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към сивата 
икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на 
бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
За десета поредна година призът „Икономика на светло“ ще бъде връчен в три категории: 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика; 
За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция; 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чиито състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: 
видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на 
Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др. 
Номинациите за тазгодишните награди „Икономика на светло“ може да видите ТУК. 
Генерални спонсори на церемонията са „Асарел Медет“ АД и ВИЗА. Благодарим за спонсорството и на Асоциацията на 
българските авиокомпании, „Геотехмин“ ООД, “Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД, Инвестбанк АД, Индустриален 
Холдинг България АД, „Оптикс“ АД, изворна вода Балдаран. 
Събитието се провежда с медийното партньорство на Телевизия Bloomberg, Bulgaria Wants You, медийната група 
Инвестор, Стандарт, списания Мениджър, електронните портали на Икономически живот, Dir.bg, Dividend.bg, 
Факти.бг, EURONEWS BULGARIA, вестник Дума. 
 
Дивидент 
 
√ Велев: Средният българин не е обеднял, заплатите растат повече от инфлацията 
Българската икономика се представя много по-добре от това, което се артикулира в публичното пространство 
Имаме и изпреварващ инфлацията ръст на възнагражденията. За последното тримесечие в частния сектор ръстът на 
средната работна заплата е 17.7% при инфлация под 16%. Статистиката казва, че българинът не е обеднял през 2022 г. Това 
заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Той отчете, че БВП на България за 2022 г. е нараснал с 3.4%, това е малко повече от очакваното. Данните са предварителни 
на официалната статистика. Още 2021 г. задминахме предкризисното равнище и спрямо това имаме още 3.4% ръст, тоест 
българската икономика се представя много по-добре от това, което се артикулира в публичното пространство. Ние имаме 
най-големия ръст на експорт в целия ЕС за 2022 г.  
"Това се отразява и на потреблението, то е нараснало по натури, не по номинал. Средният българин не е обеднял въпреки 
инфлацията, за разлика от средния европеец, защото средно в Европа доходите изостават спрямо инфлацията", каза Велев 
пред БНР. 
Той смята, че ще е изненадващо, ако не е намаляла инфлацията за февруари. 
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"При пазарната икономика цените се регулират от пазара. Това е така, когато имаме множество независими продавачи и 
множество независими купувачи, при взаимодействието между тях се формира пазарната цена. Кризите, които се 
насложиха - пандемията, а след това енергийната, доведоха до едно дебалансиране на пазара и в мътната вода се лови 
по-лесно риба. Има някои несъответствия и пазарът ще ги изглади, но за това ще трябва повече време", каза още Васил 
Велев. 
По думите му пазарът работи добре, когато продавачите са независими и са много, когато група продавачи имат много 
голяма пазарна сила, тогава пазарът не работи добре и тогава, в пазарната икономика, има някакъв вид регулиране. 
Според него някои от аномалиите в цените на хранителните продукти, по-ниски цени в Европа, отколкото в България, са 
заради по-малките субсидии за българските земеделски производители от средноевропейските.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България подчерта, че България трябва да постигне 3% 
дефицит, а не повече: "Ако не се вземат енергични мерки за увеличаване на приходите и ограничаване на разходите, 
текущите резултати и предприетите политики през миналата година сочат дефицит от 6%. Който и да управлява, ако не 
иска да влезем в процедура на свръх дефицити и наистина мисли, че България трябва да влезе в еврозоната и е добре да 
се охлади инфлацията, трябва да направи държавен бюджет, който да сведе дефицита под 3% за тази и следващите 
години". 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев поздрави Си Дзинпин за преизбирането му за председател на Китайската народна република 
Президентът Румен Радев изпрати писмо до Си Дзинпин, с което го поздравява по повод преизбирането му за председател 
на Китайската народна република, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
В поздравлението си българският президент изразява очакване за по-нататъшното развитие на отношенията между 
България и Китай и за изпълването на двустранното сътрудничество с конкретни, практически резултати в области от общ 
интерес. 
 
√ Икономическият министър: От 578 проверки са открити над 540 нарушения 
"578 проверки е направила Комисията за защита на потребителите от 15 февруари до 8 март - открити са над 540 
нарушения, от които 216 със съмнения за нелоялни търговски практики. Има издадени 138 акта. Основните неща, които се 
откриват, е че на щанда пише, че има намаление, но когато се отиде на касата цената си е същата. Има проблеми с 
грамажите, както и с промоциите", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" министърът на икономиката Никола Стоянов. 
По думите му всяко от тези нарушения води до сериозно завишаване на цените. 
"Има проблем. Не е нормално между цена на вносител или производител и крайната цена да има такава огромна разлика. 
Има структурни проблеми, нашите земеделски стопани получават по-ниски субсидии от тези в Западна Европа, ще 
поискаме изравняване", допълни икономическият министър. 
Никола Стоянов поясни, че в момента максималната глоба, която КЗП може да наложи, е 50 000 лева. 
"Ще предложим законодателни промени да се покачат глобите. При храните не виждам нужда от тавани на 
надценки. Потреблението в страната продължава да расте, въпреки високите цени и оплакванията, това го казва 
статистиката", добави той и подчерта, че България е на първо място по ръст на износа за 2022 година в целия 
Европейски съюз, с 39 процента покачване, рекорден износ - машини, машиностроене, части за автомобилна 
индустрия, електроенергия. 
"Цените на горивата в момента са стабилни", каза още Никола Стоянов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Обмисля се глобата за нелоялни търговски практики при храните да стане процент от оборота 
Обмисля се глобата за нелоялни търговски практики при храните да стане процент от оборота чрез промяна в 
нормативната уредба, заяви министърът на икономиката Никола Стоянов в "Денят започва с Георги Любенов". 
Над 540 нарушения при 578 проверки - такава е равносметката от акцията на Комисията за защита на потребителите в 
хранителните магазини. 
Намесата на държавата на пазара и сезонността на стоките се отразиха по различен начин на храните през тази седмица. 
Държавната комисия по стокови борси и тържища отчете повишение на цените на храните на едро с над 7% от началото 
на годината. Индексът на тържищните цени, който отразява цените на хранителните стоки на едро, тази седмица се е 
повишил с 0,32 на сто до 2,48 пункта. Поевтиняват оранжерийните домати и краставици, но сиренето и кашкавалът 
поскъпват. 
Таня Даскалова е учител. Разочарована е от традиционното седмично пазаруване в пловдивски хипермаркет. 
"Падане на цените не съм забелязала. Може и да има, но не забелязах, нито на кашкавали, нито на сирене, нито на 
месото, затова и не купих повече работи. Като цяло падане на цените не забелязвам да има. Ако имате предвид 
спрямо някакви мерки, взети от правителството, няма. Затова и кошницата е доста оскъдна, защото по това време 
пазарувахме за доста по-голямо количество. Започнахме да избираме. По-малко и по-евтино, определено това не е 
добър стандарт на живот", коментира Таня Даскалова. 

https://bntnews.bg/news/ikonomicheskiyat-ministar-ot-578-proverki-sa-otkriti-nad-540-narusheniya-1226291news.html
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Янаки Иванов и неговата съпруга разчитат само на пенсия. Заради това пазаруват предимно стоки на промоция. 
 

 
Източник: ДКСБТ 

 
Седмицата приключи с няколко знакови маржа в цените на храните. Очаквано оранжерийните домати и краставици 
започнаха да поевтиняват, като е логично тенденцията да се запази и през следващите дни. Наблюдава се и спад в цената 
на пилешкото месо. 
 

 
Източник: ДКСБТ 

 
На този фон цитрусите започнаха да повишават цената си предимно заради своя сезонен характер. По-обезпокоително е, 
че отново поскъпнаха кашкавалът, маслото и яйцата. 
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Според министъра на икономиката сегашните глоби за нелоялни търговски практики не постигат нужния ефект, поради 
което се обмисля въвеждането на санкция, която да е процент от оборота. 
"В момента максималната глоба на Комисията за защита на потребителите е 50 000 лева. Дори на максималния 
праг на нелоялните практики са констатирани близо 200 случая - това са 200 млн. лв. глоби. На фона на оборотите в 
търговията на дребно не е нещо, което наистина да дисциплинира играчите и това ще е една от целите със 
законодателни промени, които ще предложим, да покачим и глобите. Глоби, които са процент от оборота. Тогава 
нещата вече стават сериозни", заяви Никола Стоянов, министър на икономиката. 
Обмисля се и начин за контрол на надценките. 
"Това е свободен пазар. Всеки има право да слага надценка, каквато си иска. Това, върху което мислим, е когато се 
въведе отново през промени в подзаконовата нормативна база, ако някой търговец наложи надценка по-голяма от 
25% или 20, да уведоми Комисията за защита на потребителите", каза още Никола Стоянов. 
За да станат родните производители по-конкурентоспособни служебното правителство ще иска от Брюксел повишаване 
на субсидиите за земеделските стопани. 
 
√ Иван Демерджиев: Над 190 са оперативните сигнали за купуване на гласове 
Над 190 са оперативните сигнали за купуване на гласове. Постъпват сигнали и на телефонните линии, разкрити от МВР. 
Това заяви в Шумен вътрешният министър Иван Демерджиев. 
Набелязали сме рисковите секции, знаем хората, които се занимават с тази дейност, каза Демерджиев. 
Допълни, че ще направят всичко възможно да пресекат купения вот. 
По Лот 7,8,9 на "Хемус" материалите от разследването са внесени в Прокуратурата, очакват се поне 2 производства, които 
са от компетенцията на европейската прокуратура, каза още Иван Демерджиев. 
По повод новината от тази сутрин за заловени над 30 мигранти на магистрала "Струма" министърът каза, че в страната са 
изградени контролни пунктове, където се спират съмнителни превозни средства. 
 
√ Министърът на туризма: От 80 лева до 500 за нощувка на Великден 
Министърът на туризма Илин Димитров коментира офертите за великденските празници в "Денят започва" - по думите му 
цените започват от 80 лева най-ниска цена за ден и достигат до 500, като зависи къде се намира хотелът. Рекламата ни е 
много силна в Румъния, Полша и Чехия, каза Димитров. 
"Зимният сезон беше труден, но успешен, в цяла Европа нямаше сняг. Пистите бяха преведени в добър вид, случиха се 
стартовете за Световната купа. 70 процента от туристите са българи през зимния сезон", допълни Илин Димитров. 
По думите му има 1,4 милиона туристически регистрации за зимните курорти, което е с 28% повече от миналата година с 
5% повече от 2019 година. 
Относно летния сезон министърът на туризма заяви, че се очакват около 4,7 милиона туристи през летния сезон. Или 
Димитров поясни, че има проблем със самолетите, тъй като не достигат екипажите. 
Петзвездните СПА хотели регистрират над 75% заетост на годишна база, което е много сериозно постижение, има 18% ръст 
на СПА туризма спрямо миналата година, добави министърът на туризма. 
"Германският пазар е важен, германците идват в крилата на сезона и стоят най-дълго. За германския пазар има ръст от 20 
до 30 процента, но това са нива под 2019, но ще успеем да наваксаме това лято, очакваме да сме между 5 и 7% над 2019 
година. Туризмът се възвръща", допълни Илин Димитров. 
Ще рекламираме културния туризъм, за съжаление не разполагаме с достатъчен бюджет, поясни министърът на туризма 
и отрече да има негативна кампания в България. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Икономисти: Преминахме пика на инфлацията при храните 
През 2022 г. инфлацията беше при енергийните суровини, от началото на тази година това се промени и вече водещо е 
поскъпването при храните. Това коментира в "Денят започва" Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Гост по 
темата беше и Георги Вулджев, икономически експерт в ЕКИП. 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-turizma-ot-80-leva-do-500-za-noshtuvka-na-velikden-1226387news.html
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По думите на Ганев пикът е преминат, най-вероятно ще има успокоение в цените. Няма лошо институциите да действат, 
но не трябва да се минава и някакъв праг, малко прекалено ми се струва случващото през последния месец", коментира 
Ганев. 
Според Вулджев темата напоследък се политизира. Последните 2 месеца има отслабване на хранителната инфлация, тя 
ще се забавя, но това не означава, че цените ще започнат да падат. Надяваме се в рамките на 1 година инфлацията да се 
успокои до 2-3% годишно. 
Вижте и още във видеото. 
 
БНР 
 
√ Над 10 обекта в Кюстендилска област са пред затваряне от НАП заради ДДС нарушения 
Над 10 търговски обекта - магазини и ресторанти, ателиета, складове  и др. в Кюстендилска област са пред затваряне 
заради нарушения по Закона за ДДС, обяви на сайта си Националната агенция по приходите Мярката може да бъде 
наложена за срок до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции, уточняват от 
агенцията.  
Органите на НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС, които са предпоставка за прилагане на принудителна 
административна мярка „Запечатване на обект“. Сред посочените обекти са търговски обект в двора на централния храм 
"Св. Георги" в Дупница, ресторанти в Сапарева баня, ресторант и рецепция в хотел в курорта Паничище, магазини за 
хранителни стоки в Дупница и близките села Яхиново и Крайници, цех за производство на пелети в Дупница, както и склад 
за дърва и въглища в същия град, козметичен салон в Кюстендил, дори и стоматологичен кабинет в центъра на областния 
град. 
Списъкът на  НАП е от 10 март, което означава, че оттогава тече и 30-дневният срок, през който посочените обекти могат 
да избягнат принудителното затваряне, ако отстранят констатираните нарушения. Същата мярка е приложена вече за 
някои обекти в региона, които стоят затворени от месеци, коментират експерти. 
 
√ ЦИК указа на кметовете да прилагат новите ТЕЛК разпоредби в Закона за здравето 
С писмо до всички кметове на общини Централната избирателна комисия им указа да прилагат новите разпоредби в 
Закона за здравето относно удължените ТЕЛК решения. Поводът е сформирането на подвижни избирателни секции, в 
които на втори април ще гласуват хора с увреждания, като тези от тях с изтекли ТЕЛК решения, също ще могат да упражнят 
правото си на вот от домовете си, ако в общината има подвижна секционна комисия. 
Писмото на ЦИК до кметовете идва след запитване на БНР по темата дали хората с изтекли ТЕЛК решения, които нямат 
нови заради бавната работа по преосвидетелстване, ще могат да гласуват с подвижна секция. Затова и ЦИК указа да се 
спазват новите разпоредби на закона. 
Така човек, който е подал 3 месеца преди да изтече ТЕЛК решението му заявление за ново, но все още няма издадено 
такова, няма да бъде лишен от право да гласува с подвижна секция. 
"Докато няма ново ТЕЛК решение, общинските администрации следва да приемат това, което е имало до момента, поясни 
пред БНР говорителят на ЦИК Росица Матева. 
При подаване на заявлението за гласуване с подвижна секция, хората с увреждания не трябва да предоставят ТЕЛК 
решение: 
"Не, не трябва да представят документи. След като подадат заявлението общинските администрации служебно проверяват 
дали отговарят на изискванията да бъдат включени в списъка за гласуване с подвижна СИК. А изискването е за 
заболяването да е от такъв характер, че да не позволява на избирателя да напусне дома си и да отиде до изборното 
помещение. В нашето принципно решение сме казали медицински документи, които установяват това състояние. Имаме 
предвид, ако има някакво временно разстройство на здравето, което обаче предполага, че избирателят не може да 
напусне дома си, то също трябва да бъде взето предвид, но трябва да бъде установено със съответните епикризи". 
 
√ Тодор Джиков: Безплатна вода за напояване в момента не може да има, ще компенсираме земеделците 
От 10-15 години се позволи на веригите да прилагат абсолютно всички нелоялни търговски практики съвсем свободно 
и без контрол, заяви заместник-министърът на земеделието 
Интервю на Веселина Миланова с Тодор Джиков 
Безплатна вода за напояване в момента по така действащата нормативна уредба не може да има, тъй като това се води 
нерегламентирана държавна помощ. Държавата не може да предостави компенсации или подпомагане на "Напоителни 
системи".  
Това обясни пред БНР заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков. 
Служебното правителство обаче е решило като краткосрочна мярка да покрие разликите в цената на водата за 
напояване от миналата до тази година, съобщи той. 
"Ще компенсираме земеделските производители, но това е моментно решение – сега и днес. Трябва да се мисли в 
хоризонт", увери Джиков земеделците. Според него следващият редовен кабинет, трябва да предприеме "генерално, 
фундаментално решение".  
"Напоителни системи" е било уникално дружество само по себе си, били сме втори в света след Израел по процент 
напоявани площи. Дружеството е имало над 40 ВЕЦ-а и изключително атрактивни оперативни и неоперативни активи, 
които са били разпродадени, било е "опоскано през годините", а сега подава вода с неефективна мрежа и изключително 

https://bntnews.bg/news/ikonomisti-preminahme-pika-na-inflaciyata-pri-hranite-1226382news.html
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енергоеки помпи, направи кратък обзор Тодор Джиков. По думите му сегашната ситуация е "плод на десетилетия 
бездействие и разбойническо отношение на управителите и въобще на управляващите". 
Някои от областните клонове като Пловдив, Пазарджик и Сливен са печеливши, а други са на голяма загуба, отбеляза още 
Джиков. 
Относно евентуалното въвеждане на таван на цените на определени храни у нас Тодор Джиков даде примери с Унгария и 
Хърватия и изтъкна, че "веригите надуха зверски останалата част от стоките, за които няма тавани и компенсираха тези 
тавани". 
"Липсват закони и то много сериозни, и то не от вчера. Поне от 10-15 години се позволи на веригите да прилагат абсолютно 
всички нелоялни търговски практики съвсем свободно и без контрол. Това, което те отлично знаят, че не можеха да го 
правят в Западна Европа, го прилагаха тук в пълнота. Явно институциите, които са били длъжни да контролират този 
процес, не са си вършили качествено работата", коментира Тодор Джиков в предаването "Преди всички". 
"Как това, че земеделските производители не са се сдружили, влияе върху надценките между 50 и 100%? Това не е 
обективно и адекватно оправдание", заяви още Джиков. 
Относно днешните протести на зърнопроизводители заради вноса на украинско зърно, което създава дисбаланси на 
пазара, заместник-министърът на земеделието каза, че това е помощ "в борбата с Брюксел да се вземе рационално 
решение", защото пазарите са изключително притеснени заради ценовия натиск от евтиното руско и украинско зърно. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Тютюнопроизводителите ще получат 70,5 млн. лв. за Кампания 2022 г. 
70,5 млн. лева е сумата, която тютюнопроизводителите ще получат  по схемата за преходна национална помощ за тютюн 
за 2022 г. - съобщават от  Държавен фонд "Земеделие" . Ясни са вече и ставките за различните сортови групи тютюн. 
Право на подпомагане по тази схема имат стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в 
референтния период 2007-2009 г. Ставките за отделните сортови групи са определени със Заповед на министъра на 
земеделието. 
Като производителите на тютюн - сорт "Басми" ще получат за количества до 1 тон  по 2,07 лв. за кг., за над един и над два 
тона сумата намалява съответно на 2,01 и на 1,34 лв./кг.  По 1,05 лв. за килограм тютюн ще получат производителите на 
сорт "Каба кулак" , 0,77 лв. е сумата за "Бърлей", а 0,61 лв. за килограм – за сорт "Вирджиния".  
За да получат подпомагате тютюнопроизводителите трябва да са регистрирани като земеделци, да са вписани в специален 
регистър и  да са предоставили правно основание за  земите, които работят.  
 
√ Земеделци от Великотърновско излизат на протест 
Земеделски производители от Великотърновско излизат на протест. Очаква се тежка техника да блокира в 10 часа главния 
път Плевен – Русе в района на свищовското село Горна Студена. 
Зърнопроизводителите недоволстват срещу вноса на украинско зърно, както и срещу европейския план за възстановяване, 
който внася нови правила в сектора. 
Въпреки че идеята за протести беше отхвърлена след разговори между служебното правителство и земеделците, 
зърнопроизводители излизат на пътя. 
 
√ Наистина ли ЕК иска да забрани розовото масло или да го обяви за токсично? 
Информацията, че ЕК иска да забрани производството на розово масло, обявявайки го за токсичен продукт, подобно на 
белината, за кратко време обиколи социалните мрежи и част от медиите и предизвика вълна от негативни коментари. 
ТВЪРДЕНИЕ: Европейската комисия иска да забрани производството на розово масло, обявявайки го за токсичен 
продукт 
Историята тръгна от интервю на кмета на Казанлък Галина Стоянова, в което тя обяснява, че Европейската комисия готви 
промени в Регламента за производството на етерични масла. По думите й, тя научава за това от разговор с Жером Виод, 
кмет на френския град Грас, център на парфюмерийната промишленост и побратимен град с Казанлък от 2005 г. От своя 
страна кметът Виод също сигнализира за промените във Фейсбук страницата си. 
Нито един от кметовете в интервютата и коментарите си обаче не заявява, че етеричните масла, в частност розовото масло, 
ще бъде забранено или обявено за токсичен продукт. 
Всъщност какви са готвените промени? 
Предвижда се етеричните масла да не се приемат като земеделски, а като химически продукти, а за тяхното производство 
да важат режимите за химическа индустрия. 
В нито едни документ не се говори за забрана на розовото масло или то да бъде обозначено като токсично 
От своя страна българските евродепутати Андрей Новаков и Атидже Алиева – Вели, която е член на Комисията по 
земеделие и развитие на селските райони, изразиха своето несъгласие с готвените промени от ЕК. Евентуалното 
приравняване на етеричните масла с химическите и петролни субстанции неминуемо ще затрудни българските 
производители, заяви пред БНР Андрей Новаков. По думите му отварянето на темата дава възможност проблемът да бъде 
уловен в зародиш. 
Атидже Алиева пък коментира, че са реални готвените промени от ЕК в регламента за класифицирането и етикетирането 
на вещества и смеси. 
"Факт е - предложението на ЕК в края на декември месец м.г., излезе с изменение на регламент 1272, който всъщност 
определя правилата за класифицирането , етикетирането на вещества и смеси. С това изменение на регламента ЕК 
предлага етеричните масла, тук попада и розовото масло, да се разглеждат като смеси. Това означава, че всяка 

https://bnr.bg/post/101792303
https://bnr.bg/files/uploads/koment0.pdf
https://bnr.bg/files/uploads/koment2.pdf
https://bnr.bg/files/uploads/koment3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0748
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0748
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съставка, тоест отделните молекули, ще трябва да се обследват и де се обозначава тяхното съдържание в 
етеричните масла. Сами по себе си част от етеричните масла крият риск за нарушение на функциите на 
ендокринната система, въпреки че досега етеричните масла не са показали в своята цялост такова вредно 
въздействие. Ако това предложение се приеме в този вид, ще доведе до промяна на режима на регистрации, 
разрешение и етикетиране, което ще изисква инвестиции от страна на розопроизводителите, както и на 
преработвателите на етерични масла, за да отговорят на новите изисквания. Комисията дава много разнопосочни 
сигнали на заинтересованите страни. Преди три месеца е изпратено запитване до ЕК по темата и оттам 
отговориха, че не възнамеряват да правят промени в законодателството, касаещо етеричните масла. Въпреки 
всичко три месеца след това излезе предложението на Комисията, което изцяло променя законодателството в тази 
част." 
Предложените промени в законодателството на ЕС са част от Зелената сделка, която според Комисията цели по-добра 
защита на потребителите. С предлаганото законодателство не се цели "забрана" на розовото масло, а промяна в 
изписването на етикетите на продуктите, обяснява Атидже Алиева. Но дали е само това? 
Гергана Андреева - изпълнителен директор на Българската национална асоциация етерични масла парфюмерия и 
козметика, определи като грешка включването на етеричните масла в обхвата на двата регламента (регламента за 
класифицирането и етикетирането на вещества и смеси или CLP и регламента REACH относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали). 
Тя припомни, че още през 2021 г. от страна на асоциацията е била изпратена позиция до компетентните органи в България. 
По думите ѝ от подобен законодателен акт ще пострадат производителите в България, Франция, Италия и Испания. 
"Категорично неаргументирано е приравняването на екологичните и естествени етерични масла към химическите 
вещества и смеси", казва Андреева. 
Тя подчерта, че ако бъдат приравнени натуралните етерични масла към химическите вещества и смеси, това ще доведе до 
ограничаване на употребата им до степен, в която почти не могат да бъдат влагани в различните производства. 
Преди дни стана ясно, че българските евродепутати ще настояват розовото масло да се разглежда не като смес от 
химикали, а като едно вещество, което се използва от хилядолетия. Очаква се регламентът да бъде разгледан в 
Европейския парламент през май. 
Това не е първият опит за приравняване на етеричните масла към химическите продукти. Още през януари 2013 г. ЕК излиза 
с подобно предложение заради съставки в етерични масла, които причиняват алергии. То обаче е спряно. 
Заключение 
Твърдението, че ЕК иска да забрани розовото масло или да го обяви за токсично е НЕВЯРНО. Готвените промените в 
регламентите се отнасят за приравняване на етеричните масла с химически продукти, а за тяхното производство да важат 
режимите за химическа индустрия. 
 
√ Ще плаща ли България чужди дългове, ако влезе в еврозоната? 
В пост, копиран и споделян стотици пъти в социалната мрежа Фейсбук от януари досега, се изброяват причини, според 
които България не трябва да приеме еврото. Същият текст е публикуван и на сайтовете "Вестник утро", The Sofia 
Times, Bulgarian Newspaper, списание "Зора". Като първа причина е посочено, че ако влезе в еврозоната, страната ни ще 
трябва да плаща дълговете на други държави, които са в нея, чрез Европейския механизъм за стабилност. Също така се 
твърди, че България става солидарен длъжник за дълговете на други държави, приели еврото. 
Твърдение: България ще плаща чужди дългове, ако влезе в еврозоната 
Да бъдеш солидарен длъжник означава, че ако дадено лице изтегли кредит и има солидарен длъжник, в случай че лицето 
не може да си плаща кредита, сумата ще бъде изискана от солидарния длъжник и то до изплащането ѝ в нейната цялост. 
Солидарните длъжници по смисъла на българското право, както и правната система в множество други държави, са 
отговорни за изплащането на цялата сума, взета като заем, при това независимо кой колко е ползвал от нея и дали въобще 
е ползвал. Ако вие вземете заем и най-добрият ви приятел се съгласи да ви стане солидарен длъжник, а по някаква причина 
вие спрете да изплащате вноските по заема, то институцията, дала ви заема, ще има право да иска от вашия приятел да 
поеме вашите вноски, така че да има пълно изплащане на сумата. 
В случая с България това би означавало страната ни да има задължение да плаща държавния дълг, поет от други държави 
в еврозоната, а кредитори да могат да изискат от българските държавни власти да плащат националния дълг на други 
страни. Такива задължения не съществуват и никога не са съществували нито в Договора за Европейския съюз, нито 
в Договора за функциониране на Европейския съюз. В дял VIII от Договора за функциониране на Европейския съюз се 
съдържат разпоредбите за икономически и валутен съюз, както и за еврото. В тези текстове не се съдържа нищо за поемане 
на задължения на суверенен дълг на някоя държава членка на Европейския съюз или на еврозоната от други 
държави. Съответно такива задължения не възникват и никоя държава не е страна, нито солидарен длъжник по 
националния дълг на друга държава. 
Следващ елемент от твърдението е плащането от България на дългове на други държави от еврозоната чрез Европейския 
механизъм за стабилност. Той е създаден с договор, подписан от правителствата на държавите от еврозоната през 
февруари 2012 г. Функцията му е да осигурява финансова помощ за държавите от еврозоната, които изпитват сериозни 
финансови проблеми или са застрашени от такива. Целта е по този начин той да помогне на страните от еврозоната да 
избягват и преодоляват финансови кризи и да поддържат финансова стабилност. 
Как работи на практика Европейският механизъм за стабилност? Страните от еврозоната участват в него със записан 
капитал на обща стойност над 704 млрд. евро. От тях малко над 80 млрд. евро са внесен капитал, т.е. суми, които са били 
внесени от държавите. Вноските са различни за страните и зависят от населението и от размера на брутния вътрешен 
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https://web.archive.org/web/20230304202747/https%3A%2F%2Fthesofiatimes.com%2Fbulgaria%2F45485%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9-%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B5%2F
https://web.archive.org/web/20230304202747/https%3A%2F%2Fthesofiatimes.com%2Fbulgaria%2F45485%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9-%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B5%2F
https://web.archive.org/web/20230304203016/https%3A%2F%2Fbulgariannewspaper.com%2Fworld%2F19203%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9-%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B5%2F
https://web.archive.org/web/20230304214156/https%3A%2F%2Fspisaniezora.com%2Fbulgaria%2F23540%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9-%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B5%2F
https://pravatami.bg/27810
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_and_several_liability
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:4301855
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4301854
https://www.esm.europa.eu/about-us#headline-who_we_are
https://www.esm.europa.eu/about-us#headline-who_we_are
https://www.esm.europa.eu/how-we-work#headline-overview
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продукт на държавите. От тези 704 млрд. евро до 500 млрд. могат да бъдат използвани за предоставяне на финансова 
помощ на страни, които са изпаднали в затруднения. Останалите около 200 млрд. не се използват за даване на кредити, 
за да може финансовите инструменти (акции, полици и т.н.), издавани от Европейския механизъм за стабилност винаги да 
бъдат с най-високия възможен кредитен рейтинг ААА. 
Когато държава от еврозоната има нужда от помощ от тази финансова институция, тя не получава пари на европейските 
данъкоплатци, които да харчи и никога да не върне. Напротив, тя кандидатства за предоставяне на помощ, която може да 
бъде под формата на различни кредитни инструменти, но винаги в замяна на изпълнение на мерки за финансово 
стабилизиране. Предимството на отпускането на кредит на нуждаеща се страна от Европейския механизъм за стабилност 
е, че това се случва при ниски лихви и падеж, който е с по-дълъг период. Така държавата има възможност да стабилизира 
икономиката си при по-благоприятни кредитни условия, но рано или късно трябва да изплати получения заем. Държавата 
не получава пари гратис като подарък от останалите членки на еврозоната. 
Съответно, ако България влезе в еврозоната и участва в Европейския механизъм за стабилност, тя ще се включи във 
финансова институция, която може да ѝ помогне, ако има нужда и е съгласна да изпълни договорени фискални и 
икономически условия. В замяна на това тя може да получи кредит, който обаче ще трябва да върне. Никоя страна от 
еврозоната няма да покрие държавния дълг на България, нито страната ни ще плаща националния дълг на други държави. 
Според доцент доктор Григорий Вазов твърдението, че България ще плаща дългове на други държави, ако влезе в 
еврозоната, е абсурдно. "Такава технология и такива финансови взаимоотношения, и то в състава на Евросъюза и на 
еврозоната, са абсурдни. Всички такива фондови задължения на чужди държави към други държави са в резултат на 
двустранни договори между тези държави", посочи Вазов, който е бивш ректор на Висшето училище по застраховане и 
финанси и негов настоящ ректор Емеритус. 
България няма да стане солидарен длъжник за държавния дълг на останалите държави от еврозоната, подчерта и 
професор доктор Валери Димитров, бивш председател на Сметната палата. "Как ще плаща чужди дългове? Не става дума 
за плащане на чужди дългове. Въпреки че има механизми за помощ в еврозоната, това не значи, че България става едва 
ли не солидарно отговорна със закъсалите длъжници. Няма такова нещо. Това са просто инсинуации", подчерта 
икономистът. 
"Много некоректно е така да се каже", коментира твърдението, че България ще плаща чужди дългове доцент Виктор 
Йоцов, преподавател в катедра "Финанси" на УНСС. "Участваме в общ фонд, в който се набират ресурси, от който могат да 
се плащат за други страни, за други банки. Да, вярно е. Но не трябва да се тълкува, че ние едва ли не ще плащаме чужди 
дългове", каза той. 
Заключение 
България няма да стане солидарен длъжник на държавните дългове на други страни от еврозоната, ако влезе в нея. 
Страната ни няма да плаща чужд държавен дълг и чрез Европейския механизъм за стабилност. Той е финансова 
институция, която може да отпусне кредит на страна от еврозоната, но в замяна на реформи за стабилизиране на 
икономиката ѝ. Отпуснатият кредит се връща и това не са пари, които се дават безвъзмездно. Следователно твърдението, 
че България ще плаща чужди дългове, ако влезе в еврозоната, е НЕВЯРНО. 
 
√ БФБ вече влиза във водещия фондов индекс SOFIX от 20 март 
Българска фондова борса вече влиза във водещия фондов индекс SOFIX от 20 март, реши Съветът на директорите на 
борсата, който одобри състава на компаниите в борсовия индекс. Това е първото му ребалансиране за годината. 
Самата фондова борса стана публична компания – т.е. с борсово търгувани акции, преди 12 години. За изминалите три 
години ликвидността на акциите на борсата значително се повиши, като броят сделките нарасна повече от 5 пъти, a 
оборотът – около 3 пъти, отчитат от компанията. 
Установената дивидентна политика на компанията и увеличаващите се дивиденти, разпределени през този период, 
доведе до ръст на акционерите на БФБ с повече от 75%, а на пазарната капитализация на компанията – с над 80%. Всичко 
това допринесе и за преместването на емисията акции на БФБ на най-високия сегмент на Борсата, Premium, от началото 
на 2023 г. 
SOFIX е основният индекс на българската борса и се състои от 15-те най-ликвидни компании. 
 
√ Българският културен институт в Берлин беше домакин на събитие за популяризиране на здравния ни туризъм в 
Германия 
Интервю на Мила Младенова със Сийка Кацарова 
Българският културен институт в Берлин беше домакин на събитие за популяризиране на здравния ни туризъм в Германия. 
В присъствието на 10 държави, сред които Исландия, Румъния, Чехия и Франция, бяха представени възможностите за 
специализиран балнео, спа и уелнес туризъм в България.  
Допринесохме за това да станем малко по-популярни, обясни пред БНР Сийка Кацарова, председател на Българския съюз 
по балнео и спа туризъм, който беше организатор на събитието. Тя е вицепрезидент на Европейската спа асоциация. 
"Представихме възможностите и за винен туризъм. Вино и спа вървят ръка за ръка. Бяхме се концентрирали върху 
асоциации на хора, които искат да подобрят здравния си статус след прекаран ковид. Имахме представители и на 
професионални синдикати. Очакваме да последват стъпки от страна на Министерството на туризъм и да се предложи 
информация. Да разберат, че България може да предостави не само чудесна морска почивка, но и да бъде комбинирана 
с ползи за здравето".  
Нова стратегия на ЕК, създадена съвместно с Европейската спа асоциация, подпомага профилактиката на населението, 
което е прекарало дълъг ковид, обясни Кацарова. 

https://www.esm.europa.eu/financial-assistance/lending-toolkit
https://www.esm.europa.eu/financial-assistance/lending-toolkit
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"1% от европейците страдат от такъв. Ние бяхме сред първите, които стартирахме програми за възстановяване. Към 
клиниките за рехабилитация на територията на цяла Европа ще бъдат добавени и медицинските и спа курорти. Ще 
съберем данни със Съюза по балнеология и спа за сертифицираните у нас, които предлагат програми за възстановяване 
след ковид. Ще представим тази база данни на Комисията. Надяваме се да бъдат финансирани почивки на хората, 
прекарали дълъг ковид и в България. 
България остана единствената държава в ЕС, която не инвестира нищо в посока пост-ковид рехабилитация на територията 
на България, посочи Кацарова.  
"Минералната вода, храната и специалните терапии са най-важни за възстановяване от ковид. Важно е да се разработят и 
програми за  психическото здраве след прекарване на заболяването". 
Изисква се работа по отношение на полетите, маркетинга и ребрандиране на имиджа на България, посочи тя.  
"Трябва да има информация, че сме сигурна дестинация и предлагаме качествен продукт". 
Цялото интервю на Мила Младенова със Сийка Кацарова може да чуете в звуковия файл.  
 
√ САЩ и ЕС ще търсят споразумение относно критичните полезни изкопаеми 
САЩ и ЕС ще търсят заедно стимули за развитието на екологично чисти технологии и ще си сътрудничат за осигуряване на 
достъп на европейски суровини до американския пазар, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен след срещата си във Вашингтон с президента на САЩ Джо Байдън. 
"Приветстваме американския антиинфлационен закон, защото той предвижда огромни инвестиции в зеления преход", 
каза още фон дер Лайен. 
Двамата лидери се споразумяха незабавно да се започнат преговори по целево споразумение относно критичните полезни 
изкопаеми (минерали), за да се улесни изпълнението на изискванията за субсидии в Закона за намаляване на инфлацията 
на САЩ, посочиха в съвместно изявление двамата лидери. 
Споразумението има за цел "да даде възможност на съответните критични минерали, добивани или преработвани в 
Европейския съюз, да се зачитат към изискванията за чисти превозни средства, според данъчните кредити, заложени в 
Закона за намаляване на инфлацията на САЩ“, се казва още в изявлението. 
"Съгласихме се, че ще започнем работа сега с ясна цел – целта е да имаме споразумение за критичните природни 
изкопаеми, които са добити или преработени в Европейския съюз“, каза председателят на Европейската комисия Урсула 
фон дер Лайен пред репортери във Вашингтон, предаде Блумбърг. 
"Насочваме нови инвестиции за създаване на индустрии и работни места за чиста енергия и за да се уверим, че 
разполагаме с вериги на доставки и на двата ни континента", посочи от своя страна Байдън и добави: "Идеята е в основата 
на нашия Закон за намаляване на инфлацията. И това е в основата на вашия индустриален план за Зелена сделка". 
ЕС търси отстъпки от закона, известен като Закон за намаляване на инфлацията, който ще предложи до 369 милиарда 
долара под формата на безвъзмездни средства и данъчни кредити през следващото десетилетие за програми за чиста 
енергия в Северна Америка. Фон дер Лайен каза, че някои аспекти на законопроекта ще помогнат несправедливо на 
американските фирми и поради това се търси изключение за европейските компании. 
Белият дом дава приоритет на достъпа до минерали като литий, никел и кобалт, необходими за батериите за електрически 
превозни средства, тъй като прокарва амбициозен план за климата. Това включва както насърчаване на използването на 
електромобили, така и изграждането на тези автомобили и техните вериги на доставки в САЩ. 
Сделката за критични минерали ще предостави на ЕС еквивалентен статут на американски партньор за свободна търговия 
съгласно закона, позволявайки произведените в Европа компоненти или материали за батерии да се използват в 
електромобили, отговарящи на условията за данъчни кредити в САЩ. 
Фон дер Лайен предложи пред време индустриалния план за зелена сделка, който включва опростяване на регулациите и 
ускоряване на издаването на разрешителни за нови проекти, като начин да се конкурира със САЩ. 
 
√ ЕС постигна споразумение за ограничаване на енергийното потребление с 11,7% до 2030 г. 
В петък Европейският съюз постихна споразумение за намаляване на крайното потребление на енергия в единния блок с 
11,7% до 2030 г. - цел, която според евродепутатите ще помогне в борбата с изменението на климата и ще ограничи 
използването на руски изкопаеми горива в Европа, предаде Ройтерс. 
Споразумението беше договорено след продължили цяла нощ преговори между преговарящите от страните от ЕС и 
Европейския парламент. 
Постигането на целите ще изисква от държавите да реновират милиони сгради, за да губят по-малко енергия. Тъй като 
повечето европейски сгради се отопляват с изкопаеми горива, политиката е от решаващо значение за усилията на ЕС за 
борба с изменението на климата. 
"Това ще означава истинска промяна в полза на климата и в ущърб на Путин", посочи Нилс Фулсанг, водещият преговарящ 
на европарламента. 
Преговарящите се съгласиха, че потреблението на енергия от крайни потребители в ЕС като домакинства и предприятия 
през 2030 г. трябва да бъде с 11,7% по-ниско от очакваното потребление към тази дата. Споразумението обаче не достигна 
целта за намаление с 13%, която ЕК сметна преди година, че ще трябва да помогне на страните от ЕС да се откажат от 
руските изкопаеми горива по-бързо, след като Москва нахлу в Украйна. 
"Споразумението подобрява текущата директива за енергийна ефективност, но не до степента, необходима за постигане 
на целите на REPowerEU", заяви Ариана Витали, генерален секретар на Коалицията с нестопанска цел за енергийни 
спестявания, имайки предвид целите на ЕС да се откажат от руските изкопаеми горива до 2027 г. 

https://bnr.bg/post/101791591
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Европейският парламент настояваше за по-висока цел от 14%, докато някои страни от ЕС настояваха за по-ниска цел от 9%, 
какво беше и първоначалното предложение на ЕС от 2021 г., което обаче беше променено след нахлуването на Русия. 
Заложената цел ще бъде правно обвързваща. Държавите ще определят свои собствени необвързващи национални цели, 
но ако те не достигнат общата цел за намаление с 11,7%, то тогава Европейската комисия ще ги коригира. 
От 2024 до 2030 г. страните ще трябва да спестяват средно 1,49% от крайното потребление на енергия годишно. Държавите 
ще трябва да ускорят обновяването на обществени сгради, като реновират най-малко 3% от общата площ на тези сгради 
всяка година. 
Сега постигната сделка ще отиде в европарламента и в отделните страни членки на ЕС за окончателно гласуване. 
 
√ Скок на енергийните цени в Европа на фона на проблеми с доставките във Франция 
Европейските енергийни цени скочиха в петък на фона на опасенията относно ядрените мощности на Франция и 
смущенията, дължащи се на масовите стачки в страната, както и заради късния зимен студ в някои части на стария 
континент, съобщава Блумбърг. 
Априлските фючърси на природния газ на нидерландския хъб TTF поскъпнаха в рамките на деня с над 21% към 53 евро за 
мегаватчас, отбелязвайки най-драстично повишение от юни 2022 г. насам и достигайки най-високи цени нива от средата 
на февруари тази година. 
В същото време енергийните цени във Франция за година напред сочиха с 16% към 205,75 евро за мегаватчас  - най-
солидно поскъпване от шест месеца насам. 
Търговците следят отблизо енергийния пазар за всякакви потенциални фактори, които биха могли да повлияят на цените 
на газа и електроенергията, след като наскоро и двете се сринаха. Дефекти, открити в два френски ядрени реактора, 
породиха опасения за дългосрочното здраве на ядрената енергетика на страната, докато стачките срещу пенсионната 
реформа могат да прекратят работата на енергийните съоръжения през следващата седмица. 
Четирите френски терминала за втечнен природен газ остават блокирани заради стачка, която се очаква да продължи до 
14 март. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Въпреки, че и в петък Франция беше нетен износител на електроенергия благодарение отчасти на силното производство 
на вятърна енергия, стачки в съоръженията на Electricite de France ограничиха капацитета на енергийния гигант с 11,2 
гигавата по-рано тази сутрин. Работниците на компанията също така планират да стачкуват отново следващата седмица, 
което ще засили трусовете на енергийния пазар. 
Отделно тази седмица EDF обяви, че е открила нови дефекти в два ядрени реактора, които са били спрени за поддръжка 
и ремонт. Това поднови опасенията, че производството на електроенергия от страна на компанията ще остане до голяма 
степен ограничено тази година след спада през 2022 г. 
Енергийните търговци очакват допълнителни новини както за реакторите, така и за хода на стачките, които засягат 
енергийния сектор на страната, като рафинерията на TotalEnergies удължи стачните си действия до вечерта на 16 март. 
Проблемите във Франция се случват на фона на по-студено време в Северна Европа, особено в скандинавските държави и 
Обединеното кралство, което повишава търсенето на енергия.. 
Въпреки че Европа има по-високи от нормалното газови запаси, рязкото застудяване води до изпомпване на синьо гориво 
от газохранилищата в края на сезона. Пазарът е фокусиран и върху търсенето на втечнен природен газ в Азия, която ключов 
конкурент на Европа за жизненоважното гориво. 
Неотдавнашният спад на LNG цените под 50 евро за мегават час близо до нивото от 40 евро/MWh доведе до повишена 
активност от вносители, включително от китайски купувачи. 
Междувременно Великобритания възобнови износа на газ за континентална Европа чрез интерконектора си с Белгия, след 
като потоците бяха спрени за няколко дни на фона на прекъсвания в Обединеното кралство. 



16 

 

 
Графика на цената на тока във Франция (в евро за мегаватчас) 

 
 

√ Новоизбраният президент на Кипър е на двудневна визита в Атина 
Кипърският въпрос, усилията за възобновяване на преговорите за решаването му и по-активната роля на ЕС в този процес 
е основната тема в разговорите на президента на Кипър Никос Христодулидис с политическото ръководство на Гърция по 
време на визитата му в Атина днес и утре. По традиция първото официално посещение в чужбина на всеки новоизбран 
президент на Кипър е в Гърция. 
На срещи днес с президента на Гърция Катерина Сакеларопулу и министър-председателя Кириакос Мицотакис 
президентът Никос Христодулидис ще обсъди с тях инициативата си за по-значимо включване на ЕС в преговорите за 
решаване на Кипърския въпрос. 
Кипърският държавен глава ще поиска подкрепата на гръцкото ръководство за това предложение, което той ще представи 
пред европейски лидери в Брюксел следващата седмица. 
Никозия и Атина целят да координират действията си за създаване на условия за излизане от задънената улица в 
преговорния процес, който бе прекратен през юли 2017 г. 
Кипърско-гръцките разговори ще се фокусират и върху укрепване на сътрудничеството между двете страни на всички нива, 
особено в областта на отбраната и сигурността. 
Сред важните теми на срещите също така е взаимодействието на Кипър и Гърция в по-широкия регион, войната в Украйна, 
незаконната миграция и енергийните проблеми. 
„Гърция остава нашият най-близък, естествен и безкористен вечен съюзник“, заяви президентът Никос Христодулидис в 
речта си при встъпването в длъжност преди две седмици. 
 
√ СИПРИ: Оръжейният внос в Европа се е удвоил през 2022 г. 
Оръжейният внос към Европа почти се е удвоил през 2022 г., подхранван от мащабните доставки за Украйна, която се 
превърна в трета най-голяма дестинация в света. Това се казва в публикуван днес доклад на Стокхолмския международен 
институт за изследване проблемите на мира (СИПРИ). 
С 93-процентен скок в сравнение с година по-рано вносът се е увеличил и заради по-големите разходи за отбрана на 
европейски страни, сред които Полша и Норвегия. 
Очаква се нивото на вноса допълнително да се увеличи, се казва още в доклада. 
"Инвазията действително доведе до сериозен ръст на търсенето на оръжия в Европа, което ще има отражение и в бъдеще 
и най-вероятно ще доведе до увеличен оръжеен внос на европейските държави", заяви Питър Веземан, старши 
изследовател в СИПРИ, пред АФП. 
Допреди това Украйна бе много малък вносител на оръжие. 
Но през 2022 г. бързо се превърна в третата дестинация за оръжия в света след Катар и Индия заради вноса на западно 
оръжие, последвал руската инвазия. 
Вносът в страната, включително с даренията, увеличи оръжейните доставки 60 пъти през миналата година, посочва СИПРИ.  
 
√ Британският премиер обеща увеличение на разходите за отбрана с близо 5 млрд. паунда 
Британският премиер Риши Сунак обеща да увеличи разходите за отбрана с близо 5 милиарда паунда през следващите 
две години за справяне със заплахата от враждебни държави като Китай и Русия. 
Риши Сунак направи това изявление в Калифорния, където пристигна за среща с американския президент Джо Байдън и 
австралийския премиер Антъни Албанезе за уточняване на подробностите по новото тристранно споразумение за отбрана 
АУКУС, което включва доставка на ядрени подводници за Австралия. 
Очаква се сумата за инвестициите в страната да бъде потвърдена по-късно днес, когато Риши Сунак ще изложи официално 
новата британска стратегия във външната политика и отбраната. 
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Пактът АУКУС бе сключен между Съединените щати, Великобритания и Австралия през 2021 година, като част от общите 
усилия да се противодейства на китайската военна мощ в Индийско-Тихоокеанския район. 
Според наличната информация, Австралия може да избере да построи модифицирана версия на британската подводница 
клас Astute, като междувременно, докато трае производството, получи до 5 американски подводници клас Virginia. 
От Даунинг стрийт съобщиха, че 3 милиарда паунда от предвиждания пакет допълнителни разходи ще бъдат заделени за 
финансирането на пакта, включващо увеличение на промишлената инфраструктура и обслужване и поддръжка на 
британските подводници. 
Останалите близо 2 милиарда ще отидат за замяна на оръжията, изпратени в Украйна и за подобряване на 
инфраструктурата за производство на боеприпаси на Обединеното кралство. 
 
√ Британският финансов министър спомена "сериозен риск" за бизнеси на Острова след фалита на банка SVB 
Британският технологичен сектор и сферата на науките за живота са "в сериозен риск" след фалита на американската банка 
"Силикон Вали Банк" (Silicon Valley Bank, SVB). Това предупреди министърът на финансите Джеръми Хънт, цитиран от АФП. 
По думите му базираната в Калифорния банка, която приключи дейността си в петък, e управлявала пари на някои от най-
обещаващите британски браншове. 
В интервю за "Скай нюз" Хънт обаче успокоява, че според гуверньора на Централната банка на Обединеното кралство (Bank 
of England, Банк ъф Инглънд) няма "системен риск" за британската финансова система заради срива на Silicon Valley Bank. 
Банката се очаква да отвори отново в понеделник под ново име, а контролът ще бъде поет от американската агенция за 
гарантираните депозити.  
Междувременно се очаква британското правителство да представи скоро план за покриване на финансовите нужди на 
засегнатите, заяви Джеръми Хънт. Той също така допълни, че ще бъде въведено и дългосрочно решение за ограничаване 
и дори пълно избягване на загуби за британските компании. 
Вчера британското финансово министерство съобщи, че фалитът на SVB няма да се отрази на банките, работещи във 
Великобритания. 
До фалита се стигна след като клиенти на банката, основно от технологичния сектор, осъществиха големи тегления и 
последния ѝ опит за набиране на пари беше неуспешен. SVB специализира във финансиране на стартиращи компании и 
беше 16-ата най-голяма банка в САЩ.  
 
√ Британската икономика е отбелязала растеж от 0,3% през януари 
Британската икономика е отбелязала растеж от 0,3% през януари, като основната заслуга е на завръщането на учениците 
от ваканция и подновяването на мачовете от Висшата лига след световното първенство. 
Брутният вътрешен продукт, който е показател за цялостната дейност на компаниите, правителствата и физическите лица, 
бележи възстановяване след резкия спад през декември, показват официалните данни. 
Националната статистика заключава, че растежът е бил сериозно подпомогнат от подновяването на посещаемостта на 
училищата след Коледната ваканция, както и подновяването на първенството по футбол. Дял има също връщането към 
нормална работа на пощите след стачките през декември. 
Окуражителните данните идват преди обявяването следващата седмица на бюджета на правителството на торите. В него 
се очаква министърът на финансите Джеръми Хънт да очертае плана на правителството за стимулиране на икономическия 
растеж на Обединеното кралство. 
Новините обаче не са само положителни, защото се наблюдава спад както в производството като цяло, така и в 
строителството през януари. 
Рут Грегъри, заместник главен икономист в Capital Economics, коментира за Би Би Си, че "под повърхността на цифрите е 
скрит факта, че икономиката е стъпила на по-слаба основа, отколкото изглежда". 
 
√ Зеленски съобщи за сериозни руски загуби на бойното поле 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили са загубили над 1100 души в боевете за Бахмут през 
последните няколко дни. 
В традиционното си вечерно видеообръщение, цитирано от Ройтерс, Зеленски казва още, че други 1500 руски бойци са 
пострадали толкова тежко, че няма да могат да участват в по-нататъшни военни действия. 
Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тези данни по независим път. 
"Обстановката в Бахмут е много тежка, Въоръжените сили на Украйна хвърлят безкрайни резерви", заяви президентът на 
частната военна руска компания “Вагнер” Евгений Пригожин, предаде ТАСС. 
 
√ Ръст на новозаетите в САЩ през февруари с 311 хиляди и повишаване на безработицата до 3,6% 
През февруари икономиката на САЩ добави 311 хил. нови работни места, което е над осредните очаквания, докато нивото 
на безработица се повиши изненадващо до 3,6%, а растежът на заплащането на труда се ускори до 4,6% на годишна база. 
Това показват последните официални данни на Департамента по труда, които сигнализират, че Федералният резерв ще се 
наложи да продължи да повишава лихвите, за да ограничи инфлацията. 
Разкритите нови неселскостопанските работни места се увеличиха през  февруари с цели 311 000 при осредните прогнози 
за 205 000 и след известна низходяща ревизия на данните за януари до 504 000 (спрямо 517 000 предишна оценка). 
В същото време безработица се повиши до 3,6% от 3,4% през януари, когато достигна най-ниско ниво от май 1969 г. насам, 
тъй като броят на безработните американци през февруари се повиши с 242 хиляди до 5,94 милиона, а броят на трудово 
устроените се увеличи със 177 хиляди до 160,32 милиона. 
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Заплащането на труда пък нарасна през февруари с 0,2% (с 8 цента) до 33,09 долара на час, като спрямо година по-рано се 
ускори до 4,6% от 4,4% месец по-рано, когато отбеляза най-слабо повишение от август 2021 г. насам. 
Февруарските данни продължават да показват затегнат пазар на труда и могат да принудят Фед да повиши лихвените 
проценти по-силно от планираното, за да се разхлаби най-затегнатия от десетилетия насам пазар на труда и да се попречи 
на ново ускоряване на инфлацията. Следващото заседание на Федералния резерв е на 21 и 22 март. 
 
√ Джо Байдън: Ще потърсим отговорност от виновните за "бъркотията” във финансовата сфера 
Американските регулатори затвориха още една банка - базираната в Ню Йорк Signature Bank 
Американският президент Джо Байдън се зарече да потърси отговорност от онези, които са отговорни за "бъркотията" във 
финансовата сфера, след фалита на 16-а по големина банка в САЩ Silicon Valley Bank. 
Преди часове американските регулатори затвориха и друга банка - базираната в Ню Йорк Signature Bank, в чието портфолио 
са основно криптовалути. 
Джо Байдън посочи, че е работил с министъра на финансите Джанет Йелън и с директора на Националния икономически 
съвет Брайън Дийз за справяне с проблемите в Silicon Valley Bank и Signature Bank. 
"Доволен съм, че постигнаха решение, което защитава работниците, малкия бизнес, данъкоплатците и нашата финансова 
система“, каза той, като увери, че банковите депозити на американците "ще бъдат там, когато имат нужда от тях". 
Байдън обеща да потърси отговорност от тези, които са "отговорни за тази бъркотия" и да продължи да настоява за по-
строги регулации и по-силен надзор върху по-големите банки, "за да не сме отново в това положение". 
Очаква се по-късно днес Байдън да направи изказване, в което да увери сънародниците си в стабилността на банковата 
система. 89 процента от инвеститорите на фалиралата банка са с незастраховани депозити, което означава, че всеки от тях 
не може да получи повече от 250 хиляди долара от вложената сума. Основният бизнес на вложителите беше в сферата на 
стартиращите компании. Ето защо отзвук от фалита има сред стартиращи компании в целия свят. 
В неделя Федералният резерв на Съединените щати направи съвместно изявление заедно с Министерството на финансите 
и Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC), в което се посочва, че всички вложители на банката Silicon 
Valley Bank от Силициевата долина ще бъдат защитени и "никакви загуби няма да бъдат поети от данъкоплатеца". 
Регулаторите също така казаха, че това ще важи и за Signature Bank, която също е затворена. 
Вложителите ще имат достъп до средствата си от 13 март. 
Освен това Министерството на финансите заяви, че ще предостави допълнително финансиране до 25 милиарда долара 
"на отговарящи на условията депозитарни институции, за да се гарантира, че банките имат способността да посрещнат 
нуждите на всичките си вложители". Средствата ще бъдат поставени в нова програма за банково срочно финансиране 
(BTFP) и ще бъдат предложени като заеми до една година. 
Федералният резерв заяви, че "не очаква, че ще е необходимо да се черпят средства от тези резервни фондове“. Фед 
настоя, че капиталовите и ликвидни позиции на банковата система на САЩ са силни и финансовата система на САЩ е 
устойчива. 
 
√ Goldman Sachs вече не очаква вдигане на лихвите от Фед през март заради "стреса в банковата система" 
Goldman Sachs заяви, че "в светлината на неотдавнашния стрес в банковата система" вече не очаква Федералният резерв 
на Съединените щати да повиши лихвените проценти на срещата си на 22-ри март. 
Голямата американска банка добави, че има "значителна несигурност относно пътя" на повишаване на лихвите след март. 
Сега GS прогнозира повишения на федералната фондова лихва с по 25 базисни пункта на заседанията на Фед през май, 
юни и юли, като прогнозира, че лихвените нива ще достигнат пик между 5,25% и 5,5%. 
По-рано инвестиционната банка очакваше, че Федералният резев ще вдигне основните си лихви с 25 базисни пункта и на 
срещата през март. 
 
√ Катар е домакин на ежегодния Световен форум по сигурността 
От днес до 15 март Катар е домакин на провеждащия се всяка година Световен форум по сигурността. На него министри и 
други високопоставени правителствени представители се очаква да говорят за предизвикателствата пред сигурността в 
световен мащаб. 
Правителствени ръководители и министерски лидери ще се присъединят към шефове на агенции за сигурност, висши 
правителствени политически пазари, видни експерти, академици, журналисти и лидери от частния сектор от САЩ, Европа, 
Близкия изток, Африка, Индийския океан и Далечния изток, за да се справят с неотложни проблеми изправени пред 
глобалната сигурност днес. 
Форумът ще бъде открит от министър-председателя, който се очаква да разсъждава върху новите приоритети на 
световната сигурност от гледна точка на Катар. 
Конфликтът Русия - Украйна ще бъде акцент на форума със специална сесия, отразяваща текущото състояние и бъдещите 
перспективи след една година от началото на войната. 
И докато светът гледа назад към 20-ата годишнина от войната в Ирак, ще има специална сесия, организирана в 
партньорство с New American Foundation, фокусирана върху поуките, извлечени от въздействието на конфликта и 
последиците за съвременната глобална сигурност, регионална динамика, възникващи заплахи и влияние на САЩ. 
 
√ "Фич" прогнозира по-добър глобален растеж от 2% през 2023 г. 
В последния си доклад за глобалните икономически перспективи кредитната агенция "Фич" (Fitch Ratings) прогнозира, че 
световният растеж за 2023 г. се е подобрил "значително от декември насам". 
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"Подобрението в краткосрочната перспектива отразява повторното отваряне на Китай след отмяна на строгите Covid 
ограничения, значително облекчаване на европейската криза с природен газ и изненадваща краткосрочна устойчивост на 
потребителското търсене в САЩ", се отбелязва в новия доклад на агенцията. 
Новата прогноза на "Фич" за световния икономически растеж вече възлиза на 2% в сравнение с 1,4% през декември 2022 
г. Растежът в Съединените щати и Европа беше ревизиран нагоре съответно от 0,2% на 1% и от 0,2% на 0,8 на сто. За Китай 
кредитната агенция вече прогнозира растеж на БВП с 5,2% при декемврийска оценка за експанзия от 4,1 на сто. 
Въпреки това главният икономист на Fitch Ratings Брайън Култън предупреди, че негативното въздействие на повишенията 
на лихвените проценти тепърва ще става "по-видимо върху реалната икономика“. Поради тази причина "Фич" преразгледа 
надолу прогнозата си за световния икономически растеж през 2024 г. до 2,4% от оценката за повишение с 2,7%, направена 
в края на миналата година. 
 
3e-news.net 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 13 март расте с 4.30 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 13 март 2023 г. е 94.12 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 3 686 MWh. 
Стойността се повишава с 4.30 % спрямо отчетените 90.24 лв. за MWh с ден за доставка 12 март 2023 г. и изтъргуван обем 
от 10 453 MWh. 
С ден за доставка 11 март беше изтъргуван обем от 10 553 MWh при цена от 90.24 лв за MWh, или с 2.83 % над постигнатите 
87.76 лв. за MWh в рамките на предходната търговия при изтъргувани 8 922 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 12 март е 395 MWh при постигната цена от 90.32 лв. за MWh. 
Стойността намалява с 2.24 % в сравнение с регистрираните 88.34 лв. за MWh на 11 март и изтъргуван обем от 700 MWh. 
Референтната цена е 94.12 лв. за MWh. 
 
√ С повече от месец се забавя началото на програмата за ВЕИ за домакинствата 
Хората ще произвеждат повече енергия отколкото им е необходима, а това ще доведе до създаване на първите 
"партизански" кооперативи, коментира енергийният експерт Атон Иванов 
На 1 февруари трябваше да започне приема на документи по пилотната програма за ВЕИ в домакинствата за 200 млн. лева 
по Плана за възстановяване и устойчивост. Това припомни на национална кръгла маса „Инвестиции в устойчива 
енергия“  Балин Балинов от „Грийнпийс-България.“ Според него забавянето може да е свързано с промяна на условията за 
кандидатстване, които в момента не са добре обмислени и биха били проблем за домакинствата да се включат. Той 
подчерта, че се надява при започването някои от изискванията да бъдат преразгледани, за да може условията да са по-
облекчени и повече хора да се включат в пилотната схема. 
Процедурата е за 200 млн. лева до 2025 г., но тя ще започне с 60 млн. лева. Разделена е на два компонента-за закупуване 
на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, 
включително системи за съхранение на електрическа енергия. Всъщност в едно от последните си заседания депутатите 
приеха промяна за увеличаване на капацитета на системата до 20kWp. Това беше определено като изключително важно 
решение и облекчение заедно  с преминаването на някои от разрешителните към общината на уведомителен режим. Тези 
промени реално все още не са отчетени като изменения в условията на програмата. Условията предвиждат 100% поемане 
на стойността на соларните бойлери и до 70% от стойността на фотоволтаичната инсталация с батериите. Изчисленията 
показват, че ще могат да се възползват до 9000 домакинства по цялата процедура. 
Първо инвестиция, след това възстановяване на парите 
Най- сериозното изискване, което ще се окаже огромно предизвикателство е, че фотоволтаичната инсталация вече трябва 
да е в процедура по изграждане и да се представят данни за платени разходи, за да се възстановят средствата. Т.е 
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средствата се отпускат след като вече човек е заплатил и направил разходи, а не предварително. Едва ли много хора ще 
могат да направят разходи за близо 20 000 лева и да чакат ако бъдат одобрени евентуално сумата им да бъде върната. 
Затова нееднократно икономистът от БАН Теодора Пенева коментира, че и тази мярка е мярка за богатите. При липсата на 
дефиниция за енергийна бедност няма как да се направи разграничение и за енергийно бедни семейства инвестицията за 
ВЕИ да излезе безплатна или с по-малък процент съфинансиране. 
Кандидатстването е изцяло електронно 
Друго затруднение за хората и особено за по-възрастните ще бъде, че процедурата е изцяло електронна и 
кандидатстването става изцяло чрез електронната система ИСУН, в която кандидата трябва да има профил. Според 
Балинов много е важно хората да получат подкрепа от общините. Според редица специалисти всички кандидати трябва 
да получават конкретна помощ от администрацията, за да преминат  през целия процес по-лесно и да могат да наберат 
всички необходими документи. 
Ако човек иска направи проекта качествено ще надхвърли тази сума от 15 000, рискува да е поел инвестиция, която няма 
да му бъде възстановена, коментира и енергийният експерт Антон Иванов. На първо място 10 kWp са предостатъчно за 
едно семейство и дори ще им остава енергия, която те няма да могат да отдават към електропреносната мрежа и да 
продават, на практика ще загубим енергията. В домакинството трябва да са поне баба и дядо, трите деца и един родител 
да е home office, за да използват тази енергия, каза Иванов. 
Батериите няма да могат да съхраняват цялата енергия особено през лятото, когато фотоволтаикът ще произвежда най-
много енергия. Това ще доведе до типичното за нас търсене на начини да направим кабел през оградата до съседа, каза 
Иванов. Както Иванов подчерта това ще е началото на първите партизански кооперативи. 
Решението е в стимулиране на енергийните общности 
Енергийна общност от няколко потребителя е възможна алтернатива, но това не е предвидено в рамките на процедурата. 
Подобно законодателство беше внесено в Народното събрание, но така и не беше гласувано от депутатите. Според Иванов 
това незаконно прехвърляне на кабел трябва да се предвиди и да се узакони като възможност. Отдавна екологичните 
организации като „Грийнпийс“ също настояват за стимули за създаване на енергийни общности. Иванов подчерта, че 
типично по нашенски ще ги въведем, но извън закона, защото това ще бъде необходимост. 
В Плана за възстановяване енергийните общности са споменати няколко пъти, но са дотам. 
Още по-сложно ще е реализирането на тази мярка в многофамилните жилища, където живеят много собственици и 
трябва да се разберат как да разпределят енергията помежду си.  
Тази процедура е инвестиция, която собственикът прави и поема отговорност за нейното качество и много внимателно 
трябва да се подходи, за да не стигнем дотам, че ще инсталираме системи, които няма да знаем как да използваме, каза 
енергийният експерт. Много е важно да се намери фирма и специалист с необходима професионална квалификация. 
Потребителите трябва да бъдат много добре информирани какво да си вземат, за да им свърши работа, защото те нямат 
необходимия инженерен опит.  Семействата няма да имат право 3 години да продават енергията. 
Специалистите коментираха още условията, свързани с облекчаването на процедурата по разрешаване в общината, което 
също не е отразено в условията за кандидатстване. 
Иванов коментира, че хората ще трябва да преминат през общината по три причини. Първо да представи удостоверение, 
че имотът и жилището е основно…все пак ще прави нещо. Ще трябва да получи документ, че къщата е в регулация на 
населеното място. Много е важно да се пише в новите условия точно как разрешението за строителство ще преминава на 
уведомителен режим и каква в детайли ще е процедурата, коментираха специалистите. 
Макар да са облекчени процедурите, може би ще е хубаво да има уведомяване на оператора на електропреносната мрежа, 
който да даде съвет за качеството на мрежата, на капацитета и да се включи ако има нужда, не е хубаво да бъдат 
прескачани, каза Иванов. 
Отворен остава въпросът дали домакинството трябва да се откаже от другия източник, защото има изискване да се 
представи снимка при кандидатстването какъв енергийно неефективен източник на енергия ще премахнем при 
изграждането на ВЕИ. Специалистите са категорични, че няма как фотоволтаикът да е напълно достатъчен в зимните 
месеци особено що се отнася до отопление. Ще е необходимо да се закупи термопомпа например. В тази ситуация 
фотоволтаикът трябва  да е допълващ източник, а не основен. Не може просто да махнем печката и да сложим 
фотоволтаик, каза той. При кандидатстване човек трябва да представи сметки за ток 6 месеца назад, но едни са разходите 
за летните месеци, други са за зимните, у нас има определена сезонност, каза Иванов. Това също трябва да бъде отчетено. 
Инсталацията трябва да е застрахована и човек да има предвид, че ще трябва да предоставя достъп до оборудването по 
всяко време в рамките на трите години, през които няма да може да продава инсталацията, да я сменя, заменя или да 
продава енергията. 
Експертите съветват, че трябва да се използват професионалисти, които да изготвят документацията или попълването на 
формулярите особено ако хората нямат необходимите познания, за да не бъдат подведени. 
 
√ Спад с 13.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 164.11 лв. за MWh с ден за доставка 13 март 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 164.11 лв. за MWh с ден за доставка 13 март 2023 г. и обем от 77 522.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
незначително понижение с 13.6 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 164.28 лв. за MWh, при количество от 41 764.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (35.758.80 MWh) е на цена от 163.94 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 153.34 лв. за MWh и количество от 2512.2 MWh. 
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Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 19.36 лв. за MWh ( 3736.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 303.06 лв. за 
MWh при количество от 3122 MWh. За 20 часа отчетената стойност е малко по-ниска 300 лв. за MWh (3467.6 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 45.61 лв. за MWh при обем от 3371.5 MWh по 
данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 189.97 лв. за MWh (97.13 евро за MWh) за 12 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 13 март се понижава до 164.11 лв. за MWh ( спад с 13.6 %) по данни на БНЕБ или 83.91 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 12 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 1 868.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 178.45 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     45,85%    2165.75 
Кондензационни ТЕЦ   25,17%    1188.91 
Топлофикационни ТЕЦ   7,43%    350.93 
Заводски ТЕЦ    2,80%    132.45 
ВЕЦ     0,21%    9.81 
Малки ВЕЦ    2,32%    109.58 
ВяЕЦ     1,44%    67.95 
ФЕЦ     14,08%    665.14 
Био ЕЦ      0,71%     33.36 
Товар на РБ         4026.83 
Интензитетът на СО2 е 327g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на 
информацията.  За сравнение в Германия е 271g, Полша - 463g, Чехия - 309g, най-нисък e във Франция - 51g и Испания - 
94g). 
 
√ Нов силен спад в цените на електроенергията по европейските борси за понеделник 13 март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 83,91 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 97,42 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 83,91 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 13 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 83,99 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 83,82 
евро/мвтч. Най-високата цена от 154,95 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 9,77 
евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 13 март ще бъде 97,42 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 119,52 гвтч. Максималната цена ще бъде 154,95 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде в 12 ч и тя ще бъде 9,77 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 13 март е 108,82 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 132,76 евро/мвтч. Най-високата цена от 154,95 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и 
тя ще бъде 23,32 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 75 003,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 13 март на Словашката енергийна борса е 107,28 евро/мвтч. Най-високата цена от 
157,63 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 23,32 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 99,99 евро/мвтч. Най-високата цена от 157,63 евро/мвтч 
ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 23,32 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 13 март е 100,96 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
117,74 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 69 328,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 142,44 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 23,32 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 37,14 евро/мвтч на 13 март. Пиковата цена ще бъде 35,28 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 777 672,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 95,00 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде отрицателна от - 0,03 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 13 март ще се продава за 145,40 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще е и най-високата цена за електроенергията за този сегмент на пазара от цяла Европа. 
 
√ Какви проекти за съхранение на въглерод са планирани или вече са в процес по изграждане в Европа? 
Усилията за улавяне на емисиите от въглероден диоксид и складирането му под Земята набраха скорост в Европа през 
последните години. На технологията се гледа като на една добра възможност за страните членки на ЕС да изпълнят 
климатичните си цели. Въпреки това тя все още не е категорично сигурна и екологична. Интересът към технологията се 
подхранва и от увеличаването на цената на т. нар. въглеродни кредити, които през февруари удариха рекордните 100 евро 
за тон. 
Учените твърдят, че складирането на въглерод трябва рязко да се увеличи, за да може ръстът на глобалните температури 
да бъде задържан до 2 градуса по Целзий до края на века. 
Кои проекти са планирани или вече са в процес по изграждане в Европа, пише Ройтерс, цитиран от  БТА. 

https://ibex.bg/
https://bta.bg/bg/news/economy/420965-mozhe-li-ulavyaneto-i-skladiraneto-na-vagleroden-dioksid-da-napravi-izpalnimi-kl
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•  Норвегия 
"Нордърн лайтс" (Northern Lights) е съвместен проект на "Екуинор" (Equinor) "ТоталЕнержи" (TotalEnergies) и "Шел" (Shell). 
Плановете предвиждат от средата на 2024 г. да започне инжектирането на по 1,5 млн. тона въглероден диоксид годишно 
в солен водоносен хоризонт край газовото поле Трол. Капацитетът може да бъде увеличен през 2026 г. до 5-6 млн. тона 
годишно. 
"Смехия" (Smeaheia) е проект на "Екуинор" в Северно море с потенциал за инжектиране на до 20 млн. тона СО2 годишно 
от 2027-28 г. Компанията възнамерява да го ползва за складиране на газове от собствените си производства, както и от 
промишлени потребители от Европа. Окончателното инвестиционно решение ще бъде взето през 2025 година. 
"Луна" (Luna) е проект на германската "Винтерсхал Деа" (Wintershall Dea) за складиране на до 5 милиона тона СО2 годишно 
в терен на 120 км западно от Берген. "Винтерсхал Деа", която държи 60 на сто от проекта, и норвежкият й партньор "Кейп 
Омега" (Cape Omega) получиха лиценз за проучване през октомври. 
"Ерай" (Errai) е съвместен проект на британската "Нептюн енерджи" (Neptune Energy) и норвежката "Хоризонт енерги" 
(Horisont Energi) за разработка на площадка с капацитет 4-8 млн. тона СО2 годишно и строеж на терминал на брега. 
Германската Е.ОН (E.ON) планира да се включи в проекта, ако той получи одобрение от Осло. 
"Трюдванг" (Trudvang) е съвместен проект на "Свал енерги" (Sval Energi), "Сторега" (Storegga) и "Нептун енерги" (Neptune 
Energi) за разработка на площадка източно от газовото поле Слейпнир с капацитет от 9 милиона тона СО2 годишно от 2029 
година. 

• Великобритания 
"Ейкърн Си Си Ес" (Acorn CCS) е проект край брега на Шотландия за разработване на складово поле с годишен капацитет 5-
10 милиона тона СО2 до 2030 г. В проекта участват с по 30 на сто "Сторега", "Шел" (Shell) и "Харбър енерджи" (Harbour 
Energy), а останалите 10 на сто държи "Норт сий мидстрийм партнърс" (North Sea Midstream Partners). 
"Вайкинг Си Си Ес" (Viking CCS) на "Харбър енерджи" е проект за складиране на до 10 милиона тона СО2 до 2030 г. в 
изчерпаното газово поле Вайкинг в южната част на Северно море. Плановете предвиждат складирането да започне с 2 
млн. тона СО2 годишно от 2027 г. и да се увеличи до 15 милиона тона СО2 годишно до 2035 г. Желание да складират емисии 
там са изразили Ер Ве Е (RWE), "Филипс 66" (Phillips 66), Ви Пи Ай (VPI) и "Уест Бъртън енерджи" (West Burton Energy). 
"Нордърн индюърънс" (Northern Endurance) е партньорство, водено от Би Пи (BP), за разработване и складиране на около 
20 милиона тона СО2 под дъното на Северно море от 2030 г. В проекта участват "Нешънъл грид" (National Grid), "Екуинор", 
"Шел" и "ТоталЕнержи", а складираните емисии е планирано да идват от индустриалните клъстъри в Тийссайд и 
Хъмбърсайд. 

• Нидерландия 
"Портос" (Porthos), проект на пристанището в Ротердам, "Газуние" (Gasunie) и държавната компания Е Бе Ен (EBN),  
предвижда складирането на 2,5 милиона тона СО2 в изчерпани нидерландски газови полета в Северно море. Вече са 
договорени и четири индустриални партньори - "Ер Ликид" (Air Liquide), "Еър продъктс" (Air Products), "Шел" и 
"ЕксънМобил". Очакванията са проектът да заработи през 2026 г. 
"Ел10" (L10), проект на "Нептюн енерджи", ще складира 4-5 милиона тона СО2 в изчерпани нидерландски газови полета 
под дъното на Северно море съвместно с "ЕксънМобил", "Роузууд експлорейшън" (Rosewood Exploration) и Е Бе Ен (EBN). 
До края на месеца проектът ще кандидатства за лиценз и при положително решение ще заработи през 2027-28 г. 

• Дания 
"Грийнсенд" (Greensand), пилотен проект на "Инеос енерджи" (INEOS Energy) и "Винтерсхал Деа", има за цел да покаже, че 
складирането на СО2 под дъното на Северно море в датски води е възможно. Първоначалният капацитет на проекта, който 
беше официално открит в сряда, е 1,5 милиона тона годишно с перспектива да се увеличи до 8 милиона тона през 2030 г. 
"Байфрост" (Bifrost), проект на "ТоталЕнержи", възнамерява да нагнетява до 3 милиона тона СО2 годишно в изчерпаното 
газово поле Харалд от 2027 г. и да увеличи капацитета си до 10 милиона тона през 2030 г. Проектът включва и "Йорстед" 
(Orsted), която управлява подводни тръбопроводи, и датският Технически университет. Копенхаген даде през февруари 
два лиценза на "ТоталЕнержи" за складиране на СО2. 

• Германия 
Терминалът за експорт на СО2 "Вилхелмсхафен" е проект на "Винтерсхал Деа" за изграждане на комплекс за втечняване и 
временно складиране на въглероден диоксид във Вилхелмсхафен, единственото дълбоководно пристанище на Германия. 
Оттам СО2 ще бъде превозван с кораби или по тръби до постоянната площадка за складиране под дъното на Северно 
море. Първоначалният капацитет е 1 милион тона от 2026 година. 

• България 
ANRAV, проект на частната ирландска енергийна компания "Петроселтик" (Petroceltic), има за цел да свърже съоръженията 
за улавяне на СО2 в "Девня цимент" с изчерпаното газово поле край нос Галата южно от Варна. Очаква се той да заработи 
през 2028 г. с капацитет от 800 000 тона годишно. 

• Франция 
"Пикасо" (PYCASSO) възнамерява да улавя СО2, изпускани от промишлените предприятия в Югозападна Франция и 
Северна Испания и да го складира в изчерпано газово поле в Аквитания. Проектът има за цел към 2030 г. да обработва по 
около 1 милион тона годишно.  

• Италия 
"Равена хъб" (Ravenna Hub) на енергийната компания "Ени" (ENI) е проект за улавяне и транспортиране на СО2 до 
изчерпани газови полета южно от Равена в Адриатическо море. Първата му фаза е планирана за настоящата година, а 
пълният капацитет на проекта е 100 000 тона годишно.  

• Швеция 
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"Слите" (Slite) е проект на "Хайделберг цимент" (HeidelbergCement) и шведското му подразделение "Цемента" (Cementa) 
на остров Йотланд в Балтийско море. Той планира да улавя и обработва около 1,8 милиона тона СО2 годишно, или около 
3 на сто от всички емисии на Швеция, и да ги складира на няколко места под дъното на морето. 
 
√ Големи загуби за фондовите пазари от двете страни на Атлантика след срива с акциите на банките 
Българската фондова борса отново се размина с пазарния тренд на борсите в Западна Европа и САЩ през отминалите 
пет работни дни 
Отминалите пет работни дни (6 – 10 март) фондовите пазари от двете страни на Атлантика бяха под знака на фалита на 
калифорнийската банка Silicon Valley Bank – SVB, която първо повлече надолу банковия сектор, а след това и фондовите 
пазари в Западна Европа и САЩ, както и в много азиатски държави. Равносметката показва загуби за над 90 млрд. долара 
за банковия сектор само за три дни, според предварителна информация на източници на „Блумбърг“. От тях 52 млрд. 
долара са загубите на 4-те най-големи американски банки. 
Седмичната равносметка за най-големите банки в Западна Европа е загуба между 2 и близо 9 процента от пазарната цена: 
на френските Societe Generale (-5.66%), BNP Paribas (-6.98%) и Credit Agricole (-4.09%), на германските Deutsche Bank (-8.95%) 
и Commerzbank (-2.40%), на британските Barclays (-8.25%) и HSBC Bank (-4.45%), на италианските Intesa Sanpaolo (3.80%) и 
UniCredit (-2.33%) и на швейцарските UBS (-7.16%) и Credit Suisse (-8.24%). 
Формално калифорнийската банка,16-та по големина банка на САЩ, бе предадена за управление на синдици, а 
Федералната служба за защита на депозитите в САЩ (FDIC) обяви в петък, че ще раздаде на депозантите гарантираните от 
държавата депозити, които са в размер до 250 000 долара на субект. Това е първата стъпка към техническия фалит, преди 
да се произнесе съдът и да отреди фактическа несъстоятелност. Така SVB е втората голяма банка в САЩ, която изпада в 
технически фалит, след Washington Mutual Bank, най-голямата спестовна банкова асоциация през 2008 година, която 
отприщи последната световна финансова криза. 
За разлика от Западна Европа и САЩ, в София, на Българската фондова борса (БФБ), и четирите индекса бяха на печалба. 
Така трендът на търговията на нашата борса отново се размина с фондовите пазари от двете страни на Атлантическия 
океан. 
Крахът на банковия сектор беше предизвестен в сряда, когато компанията-майка на банката SVB Financial Group обяви, че 
ще пласира нови акции за увеличение на капитала в размер на 2.25 млрд. долара, за да покрие голяма загуба, настъпила 
вследствие на продажба на дългови инструменти и изтеглянето на големи суми от депозити от физически лица и компании, 
предимно от технологичния сектор. Това се оказа невъзможно, защото няма кой да даде съответната гаранция за новата 
емисия, което е и формалната причина за техническия фалит. 
Проблемите на Silicon Valley Bank са до голяма степен свързани с агресивното затягане на паричната политика на 
Федералния резерв на САЩ (Фед), пише The Wall Street Journal. Увеличаването на лихвените проценти води до намаляване 
на стойността на облигациите в портфейлите на банките, но нереализираните загуби не е задължително да се превърнат в 
проблем за финансовите компании. В случая със SVB затрудненията възникнаха, защото банката трябваше да продаде тези 
активи на загуба, за да покрие изтичането на средства от депозити. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика приключи със съществени понижения, където 
доминираше червеният цвят за всички национални измерители на „сините чипове“. Според анализатори, фондовите борси 
на „Уолстрийт“ в Ню Йорк и Западна Европа затварят една от най-лошите си седмици от началото на годината. 
През отминалите пет работни дни фондовите пазари в Западна Европа затвориха с преобладаващи понижения над два 
процента. Общият европейски измерител на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 спадна с 2.26% и се 
доближи до най-ниското си ниво от 19 януари, а от националните измерите на „сините чипове“ с най-силно седмично 
понижение завърши британският FTSE 100 (-2.66%), следван от италианския FTSE MIB (-2.23%), испанския IBEX 35 (-2.08%), 
френския САС 40 (-2.00%) и германския DAX (-1.19%). 
От другата страна на океана, пазарът в Ню Йорк се срина, като и трите основни измерителя завършиха седмичната си 
търговия с понижения над 4 процента. През отминалите пет работни дни с най-голям седмичен спад приключи 
технологичният Nasdaq (-4.70%), следван от широкия S&P 500 (-4.55%) и индустриалния Dow Jones (-4.44%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През първата пълна работна седмица на март (6-10) търговията на БФБ приключи с печалби и за четирите индекса, като 
най-голям ръст регистрира за втора поредна седмица измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+1.35%), следван от широкия 
индекс BG BX40 (+1.02%), секторния BG REIT (+0.62%) и равно претегления BG TR30 (+0.49%). 
За отбелязване е, че сривът на банковите акции по света засегна, но не толкова съществено четирите банки, които се 
търгуват на БФБ. Първа инвестиционна банка (FIB) дори приключи седмицата с повишение от 0.88%, а на Тексим Банк 
(TXIM) след сделки с акции само на 8 март, пазарната цена не се промени. Другите две банки, обаче, регистрираха по-
съществени понижения: Централна кооперативна банка (CCB) загуби 3.01%, а Българо-американската кредитна банка 
(BACB) спадна с 5.60%. 
БФБ с по-висок седмичен оборот 
спрямо предишната работна седмица (27 февруари-2 март), която беше по-кратка с един ден заради националния празник 
на 3 март. През периода (6-10 март) са осъществени 1 179 сделки с 945 983 лота за 5 318 064 лева, спрямо 1 199 сделки с 
8 811 511 лота за 4 565 258 лева или със 752 806 лева повече, макар и със значително по-малко на брой лотове (-7 865 528) 
и по-малко осъществени сделки (-20). 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 6 дружества, докато в предходната бяха три. С най-голям седмичен 
оборот приключи отново Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 131 сделки за 1 059 078 лева или с 1 242 146 лева по-
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малко от предходната седмица, когато бяха регистрирани 213 сделки за 2 301 224 лева; следвано от германската Deutsche 
Boerse Commodities GmbH (4GLD) със 7 сделки за 586 401 евро (1 146 883 лева); НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 
(CCR7) с 6 сделки за 300 840 лева; Софарма АД (SFA) с 97 сделки за 300 404 лева; германската Volkswagen AG (VOW3) с 11 
сделки за 131 017 евро (256 243 лева); Булгартабак - холдинг АД (BTH) с 12 сделки за 222 692 лева. 
Шестте най-оборотни емисии формират 67.16% от седмичния оборот на БФБ. 
След като и четирите индекса са завършили с повишения, 
печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 53% за печелившите към 33% за губещите и 14 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията са различни: при обемите в лева (35% за печелившите към 49% за губещите и 16 на сто без промяна), при 
емисиите (45% за печелившите към 35% за губещите и 20 на сто без промяна) и при сделките (45% за печелившите към 
36% за губещите и 19 на сто без промяна). 
Акцент от седмицата – БФБ става „син чип“ 12 години след като се листна като публична компания 
Българска фондова борса АД (BSE) вече е сред най-ценните публични компании и влиза във водещия индекс SOFIX от 20 
март. Това реши на 10 март Съветът на директорите на БФБ, с което одобри състава на SOFIX при първото ребалансиране 
на индекса през тази година. БФБ става „син чип“ 12 години след като се листна като публична компания. 
В състава на SOFIX влизат още: SFT Софарма трейдинг АД-София, MONB Монбат АД-София, и GR6 Градус АД-Стара Загора, 
а напускат основния индекс: EAC Елана Агрокредит АД-София, MSH М+С хидравлик АД-Казанлък, SGH Сирма Груп Холдинг 
АД-София, и TBS Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София. 
С нова бази от 20 март са и още два от индексите: широкия BGBX 40 и равно претегления BG TR30. Не се променя базата на 
секторният измерител BG REIT. 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (6 - 10 март) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба: 
- при SOFIX е регистрирано най-голямо повишение с 1.35% спрямо нарастване с 0.86% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са 
реализирани сделки с 453 732 лота за 1 956 049 спрямо 3 023 711 лева в предходната работна седмица; 
- при BGBX 40 е отчетен ръст от 1.02% спрямо нарастване с 0.10% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 525 969 лота за 2 448 158 лева при 
3 509 918 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.49% спрямо седмична загуба с 0.24% в предходната седмица. През 
отминалите четири работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани 
сделки с 494 974 лота за 2 492 409 лева при 3 405 227 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е отчетено повишение с 0.62% спрямо понижение с 0.19% в предходната седмица. През 
отминалите четири работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 24 556 лота за 
67 975 лева спрямо 69 800 лева седмица по-рано. 
Топ 5 на най-печелившите акции 
Начело в тази група са варантите* на Софарма АД (SFAW) с ръст от 17.24% и оборот от 84 635 лева, при последна цена от 
0.850 лева/варант и пазарна капитализация от 38 187 052 лева; 
- американската Facebook Inc. (FB2A) с повишение от 7.83% и оборот от 25 687 евро (50 239 лева), при последна цена от 
174.86 евро/акция**; 
- американската Apple Inc. (APC) с нарастване от 6.70% и оборот от 86 302 евро (168 789 лева), при последна цена от 145.00 
евро/акция; 
- Булгартабак - холдинг АД (BTH) с ръст от 6.00% и оборот от 222 692 лева, при последна цена от 7.950 лв./акция и пазарна 
капитализация от 58 569 415 лева; 
- германската Volkswagen AG (VOW3) с повишение от 5.61% и оборот от 131 017 евро (256 243 лева), при последна цена от 
134.440 евро/акция. 
Топ 5 на най-губещите акции 
Начело в тази група емисии е американската Tesla Inc. (TL0) със спад от 1.66% и оборот от 11 121 евро (21 750 лева), при 
последна цена от 159.00 евро/акция; 
- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) с понижение от 5.23% и оборот от 44 701 лева, при последна цена от 2.900 лв./акция и 
пазарна капитализация от 15 468 835 лева; 
- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) на минус с 4.94% и оборот от 188 981 лева, при последна цена от 25.000/акция и пазарна 
капитализация от 170 000 000 лева; 
- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) със спад от 4.67% и оборот от 20 027 лева, при последна цена от 2.860 лв./акция 
и пазарна капитализация от 27 152 485 лева; 
- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) с понижение от 3.01% и оборот от 59 466 лева, при последна цена от 1.610 
лв./акция и пазарна капитализация от 204 679 252 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (6 – 10 март), с книжата на: 
- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 20 февруари с 10 акции за 147 лева, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 14.700 лв./акция и пазарна капитализация от 91 894 051 
лева; 
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- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 февруари с 1 500 акции за 9 000 
лева, след което цената им се е понижила с 3.23%, при поседна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 92 
130 840 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 февруари с 863 акции за 820 лева, след 
което цената им се е понижила с 5.00%, при последна цена от 0.950 лв./акция и пазарна капитализация от 23 852 990 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 февруари с 250 акция за 400 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна 
капитализация от 21 337 392 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 860 акции за 1 988 лева, след което цената им не се е понижила 
с 5.22%, при последна цена от 1.090 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 20 011 145 лева от 21 112 676 лева 
седмица по-рано; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 февруари с 20 акции за 408 лева, при 
последна цена от 20.400 лв./акция, след което цената им не се е променила, както и пазарната капитализация, която е 177 
582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са 
реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална 
стойност, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари със 7 740 акции за 11 
997 лева, след което цената им се не се е променила, при  последна цена от 1.550 лв./акция и пазарна капитализация от 
44 822 881 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 
облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с 5 500 акции за 8 250 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и непроменена пазарна 
капитализация от 30 768 534 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с 2 860 акции за 10 010 
лева, след което цената им се е понижила с 2.78%, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 99 
222 032 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като 
последната е била на 25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е 
променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за лот. 
* варантите са ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой акции по предварително определена 
или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок. 
**за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg. 
 
Мениджър 
 
√ Петролът поскъпва в началото на седмицата 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, тъй като възстановяването на китайското търсене и по-
слабият долар предоставиха подкрепа на пазара, предаде Ройтерс.         
Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 0,18 долара, или 0,22%, до 82,96 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,17 долара, или 0,22%, до 76,78 долара за барел. 
Настроенията на пазара бяха променливи, тъй като притесненията относно по-нататъшното затягане на паричната 
политика от страна на Федералния резерв бяха изострени от данните за високи запаси от суров петрол в САЩ, отбелязват 
в бележка анализатори от ANZ Bank. 
„Сякаш по-добрите данни за активността на Изток се сблъскват с макронеразположението на Запад“, каза Стивън Инес, 
управляващ партньор на SPI Asset Management, коментирайки колебливите настроения на пазара на суров петрол. 
Фалитът на Silicon Valley Bank и базираната в Ню Йорк Signature Bank, както и опасенията за възможно „заразяване“ на 
целия банков сектор, доведоха до разпродажба на активи в САЩ в края на миналата седмица, което оказа натиск върху 
долара. 
По-слабият щатски долар прави петролът по-евтин за притежателите на други валути. 
„Взимайки предвид отварянето на Китай, увеличаването на търсенето на реактивните горива и много ограничения 
свободен капацитет - говорим за 2 милиона барела, ние сме предпазливи оптимисти в краткосрочен до средносрочен 
план, като очакваме пазарът да остане плътно балансиран“, каза Инес. 
Коментарите му идват след съобщението, че Саудитска Арабия и Иран са се съгласили да възстановят дипломатическите 
отношения в сделка с посредничеството на Китай. Това споразумение има потенциала да проправи пътя към съживяването 
на иранската ядрена сделка, която ще позволи износа на санкциониран в момента ирански суров петрол. 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/golemi-zagubi-za-fondovite-pazari-ot-dvete-strani-na-atlantika-sled-sriva-s-aktsiite-na-bankite
https://manager.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-0/iran-i-sauditska-arabia-vazobnovavat-diplomaticheskite-otnoshenia-s-pomost-ot-kitai
https://manager.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-0/iran-i-sauditska-arabia-vazobnovavat-diplomaticheskite-otnoshenia-s-pomost-ot-kitai
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Променливото начало на седмицата следва положителния импулс в петък, когато данните за заетостта в САЩ изненадаха 
пазарите. Работните места  в икономиката на САЩ са се увеличили с 311 хил.  през февруари 2023 г., като очакванията бяха 
за 205 хил. нови работни места. 
 
√ Най-големите фондови борси в света по пазарна капитализация 
Един от най-ясно изразените символи на американското финансово господство е комбинираната пазарна капитализация 

на двете най-големи фондови борси в страната  – Нюйоркската фондова борса (NYSE) и NASDAQ . 
Тези два основни центъра за листване превъзхождат всички други фондови борси по света. Всъщност NYSE сама по себе 
си е по-голяма от борсите в Шанхай, Шънджън, Япония и Euronext, взети заедно. 
От сайта VisualCapitalist.com представят инфографика, която онагледява доминацията на американските фондови борси: 
 

 
 
Според данни към 22 октомври 2022 г. пазарната капитализация на NYSE е била цели 22,8 трлн. долара, като на втора 
позиция е технологичната борса Nasdaq с 16,2 трлн. долара. 
На далечно трето място се нарежда Шанхайската фондова борса с 6,7 трлн. долара (1600 листнати компании), следвана от 
EuroNext с 6,1 трлн. долара (800 листнати компании). Японската фондова борса е трета с пазарна капитализация от 5,4 

https://www.visualcapitalist.com/global-share-of-us-stock-markets/
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трлн. долара (3800 листнати компании), а борсата в Шънджън е на 6-та позиция с 4,7 трлн. долара (2800 листнати 
компании). Топ 10 допълват Хонконгската фондова борса с капитализация с 4,6 трлн. долара (2600 лиснати компании), 
Националната фондова борса на Индия с 3,3 трлн. долара (2100 листнати компании), Лондонската фондова борса с 3,1 
трлн. долара (1900 лиснати компании) и фондовата борса в Торонто с 2,7 трлн. долара (1500 листнати компании). 
Една от основните причини за това господство е самият размер на икономиката на САЩ. С БВП от над 25 трлн. долара 
икономиката на САЩ е най-голямата в света, а американските борси са дом на някои от най-големите и ценни компании в 
света, включително технологични гиганти като Apple, Amazon и Microsoft. 
Една от основните причини за това господство е самият размер на икономиката на САЩ. С БВП от над 25 трлн. долара 
икономиката на САЩ е най-голямата в света, а американските борси са дом на някои от най-големите и ценни компании в 
света, включително технологични гиганти като Apple, Amazon и Microsoft. 
Към януари 2023 г. стойността на акциите, регистрирани на борсите в САЩ, съставлява 42% от общата глобалната стойност 
на пазара. 
Делът на САЩ във времето 
През по-голямата част от 70-те години на миналия век САЩ отговарят за повече от половината от стойността на световния 
фондов пазар. През 80-те години на миналия век делът на САЩ на глобалния пазар започна да намалява, отчасти воден от 
балона при цените на активите в Япония. 
По време на световната финансова криза делът на САЩ от глобалния пай падна до ново дъно, но оттогава насам 
непрекъснато се покачва. 
Ще бъдат ли някога надминати борсите в САЩ? 
Американските фондови борси имат няколко предимства, които ги правят привлекателни за инвеститорите, включително 
силен регулаторен надзор, стабилна политическа и икономическа среда и разнообразен набор от добре известни 
компании, в които да инвестират. Американските фондови борси също имат дълга история на иновации и технологичен 
напредък, който им помогна да запазят позицията си на водещи световни борси. 
През 2018 г. PwC анкетира стотици участници на капиталовия пазар относно бъдещето на фондовите борси. Анкетираните 
смятат, че до 2030 г. много от днешните водещи борси ще останат популярни избори за компании, които искат да станат 
публични. 
Въпреки очевидните предимства, борсите в САЩ се сблъскват с много конкуренция, особено на нововъзникващи пазари 
като Китай и Индия. Шанхайската фондова борса, например, отбеляза значителен растеж през последните години и сега е 
третата по големина борса в света по пазарна капитализация. 
Въпреки че другите пазари продължават да растат, борсите в САЩ вероятно ще останат предпочитана дестинация за 
инвеститорите по света за години напред. 
 
√ Си Дзинпин: Китай трябва да модернизира своята армия за защита на суверенитета и развитието си 
Правителството на Китайската народна република трябва да осигури модернизиране на китайската армия за защита на 
суверенитета и развитието на страната. Това каза китайският президент Си Дзинпин в речта си на церемонията по 
закриване сесията на Общокитайското събрание на народните представители, цитиран от ТАСС. 
"Необходимо е всестранно насърчаване на модернизацията на националната отбрана и въоръжените сили, за да се 
превърне китайската армия в стоманен щит за ефективна защита на националния суверенитет, сигурност и интереси, 
свързани с развитието", каза Си Дзинпин. 
Китай има намерение постоянно да придвижва процеса към обединяване с Тайван, каза китайският президент, цитиран 
от БТА. 
"Необходимо е да се придържаме твърдо към принципа за "един Китай", съблюдавайки консенсуса от 1992 г., като се 
стремим да съдействаме активно за мирното развитие на отношенията между двата бряга на Тайванския проток, както и 
да се противопоставяме решително срещу намесата на външни сили и сепаратистката дейност, насочена към така 
наречената "независимост на Тайван", подчерта в речта си Си Дзинпин. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Застрашено ли е предоговарянето на Плана за възстановяване и каква ще е съдбата на въглищните централи в 
Маришкия басейн; Гости: Огнян Атанасов - вицепрезидент на КНСБ; Меглена Антонова - директор на „Грийнпийс-
България". 

- Възстанови ли се интересът на чуждите туристи към страната ни след коронакризата и накъде ще поемем през 
Великденските празници; Гост: Илин Димитров - служебен министърът на туризма. 

- Инфлация, доходи и икономически решения; Гости: Петър Ганев - икономист; Георги Вулджев – икономист. 
- Кои са големите победители на 95-тата церемония по връчването на наградите „Оскар". 

бТВ, „Тази сутрин" 
- „Пътна полиция" във войната по пътищата; Гост: Николай Крушарски - началник на столичната „Пътна полиция". 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Дебатът за еврото; Гости: Представители на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната - Демократична България", 

„Възраждане", „БСП за България" и „Български възход". 
- Неизвестни нападнаха посред нощ в дома му самотен възрастен мъж. 
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- Светът в очакване на най-престижните награди в киноиндустрията. 
  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 3/4 пестят от ресторант, но не и от парите за училище на детето 
в. 24 часа - Полша и Турция ни хранят с плодове и зеленчуци, а Франция - с масло 
в. 24 часа - До дни отварят 80 млн. лв. за фотоволтаик на покрива или за соларна инсталация за топлата вода вкъщи 
в. Труд - Спечелихме от хазарт над милиард за година 
в. Труд - Финансовото състояние на страната е много тежко 
в. Телеграф - Три държави приютяват бегълци от закона 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Закон спъна македонците за BG гражданство 
в. Труд - България - лидер в ЕС срещу проявите на антисемитизъм 
в. Телеграф - Партиите набраха едва 108 000 лева от дарения 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Никола Стоянов, министър на икономиката и индустрията: Българските компании "крадат" чужди пазарни 
дялове, очаквам ръст от поне 2,5% на икономиката 
в. Труд - Огнян Дъскарев, журналист и международен анализатор, пред "Труд news": Когато Тръмп бе президент, Путин си 
кротуваше 
в. Телеграф - Скъпо, но пък некачествено 
Водещи анализи 
в. 24 часа - След "Соло" и Братя Галеви: все още не е проблем осъден да се укрие 
в. Труд - "Чуждестранни агенти": Демокрация или Автокрация 
в. Труд - Вдигането на пенсии и заплати изисква пускането на нов дълг 
в. Телеграф - Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК: Пазаруването на гласове у нас е на едро. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 - 13.00 и от 14.00 - 17.00 часа, конферентна зала "Ария" на Астория Гранд Хотел, Звеното за подкрепа на 
Националната рибарска мрежа съвместно с Дирекция "Морско дело и рибарство" в Министерството на 
земеделието - Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. организират хибридни 
конференции. 

- От 13.00 часа пред Минералната баня в Овча купел председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев 
и директорът на Регионалния исторически музей - София Венета Ханджийска ще проверят започващата 
реставрация на емблематичната сграда. 

- От 19.30 ч., зала "България", Серенада по "Симпозиум" на Платон за соло цигулка, струнни и ударни. 
*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Глупаци" от Нийл Саймън. Гостува Драматичен театър "Рачо 
Стоянов" Габрово. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне постановката "Градска легенда". 
*** 
Свищов/с. Александрово 

- От 10:00 часа земеделци от региона ще протестират срещу вноса на зърно от Украйна, който подбива цените им. 
*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 часа в Къща музей "Гео Милев" библиотека "Родина" Стара Загора и издателство "Жанет 45" ще 
представят дебютната стихосбирка "Фигури от сол" на Ралица Райкова - носител на първа награда от Тридесет и 
осмото издание на Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" 2021 година. 

- От 19.00 часа, на сцената на Културен център "Стара Загора" ще се играе спектакълът "Френският квартал" от 
Тенеси Уилямс. 

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

