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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТА 
 
√ Средният процент на сивата икономика за Европейския съюз е 15, а в България е 22, каза председателят на АИКБ Васил 
Велев 
Средният процент на сивата икономика за Европейския съюз е 15, а в България е 22. Това каза председателят на АИКБ 
Васил Велев в началото официалната церемония на наградите "Икономика на светло" за 2022 г. в хотел "София Балкан 
Палас". По думите му разликата от 7 процента е 5 млрд. лева, ако се осветлят. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изследва сектора на икономиката, отбеляза Велев. Той добави, че 
АИКБ изучава чуждите положителни практики за ограничаване на сивата икономика. Освен това Асоциацията предлага 
решения за намаляване на размера на сивата икономика в България. 
Сивият сектор нанася щети за бюджета на държавата и общините. Освен това представлява нелоялна конкуренция. Сивата 
икономика уврежда социалните права, коментира още председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
БНТ 
 
√ Гълъб Донев: Няма таван на цените на продуктите, има таван на надценките 
Няма война на хранителните вериги, а изсветляване на нелоялни търговски практики, които ощетяват българския 
потребител - това обясни служебният премиер Гълъб Донев. 
Той коментира мерките, които взима правителството за облекчаване на потребителите заради високата инфлация при 
хранителните стоки по време на десетите юбилейни годишни награди "Икономика на светло". 
"Няма таван на цените на хранителните продукти, има таван на надценките, което е различно. Видяхме други 
държави, които се опитаха да въведат таван на цените - не успяха, всъщност породиха се други практики, които 
доведоха до по-фатални последици, отколкото това, което предлагаме ние", заяви Гълъб Донев, служебен министър-
председател. 
 
БНР 
 
√ Гълъб Донев: Служебното правителство не възнамерява да ограничава цени 
Донев коментира намерението на правителство за въвеждане таван на "надценките, а не на цените" 
Служебното правителство не възнамерява да ограничава цени, заяви тази вечер премиерът Гълъб Донев и отбеляза, че 
отбеляза: 
"Няма таван на цените на хранителните продукти, има таван на надценките, което е различно. Няма война на хранителните 
вериги, има изсветляване на нелоялни търговски практики и това всъщност, което ощетява и българския потребител. Ще 
се следи за цените по цялата верига - от производителя, през съответните доставчици, през търговците на едро, през 
складовете, които ползват големите търговски вериги, до щанда - така че да се види къде всъщност са най-големите 
надценки". 
По време на десетото юбилейно издание "Икономика на светло" на Асоциацията на индустриалния капитал Гълъб Донев 
посочи, че сивият сектор ощетява бюджета, осигурителните фондове и условията на труд, като призова за обществена 
нетърпимост: 
"Повече пари в плик сега всъщност ни вземат много повече за години напред. Рецептата е ясна - обществена нетърпимост, 
прецизно законодателство, стриктен контрол към всички проявления на сивата икономика, на недекларирания труд", каза 
Донев. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев отбеляза, че само когато България стопи разликата 
на показателя "сива икономика от 22 процента до средноевропейските 7 процента" ще постигне целите си за членство в 
еврозоната: 
"Ако приемем, че и тази година ще изработим БВП от порядъка на 180 и повече милиарда и 40% от него ще се 
преразпредели през бюджета, тези 7% биха донесли 5 милиарда повече в бюджета. Това е една средносрочна цел, която 
е постижима и трябва да работим за нейното реализиране - една България в еврозоната, Шенген, ОИСР, и с 15% само сив 
сектор", коментира Велев. 
Същевременно за 40 до 50-процентно увеличение на цените на стоките от производител до краен потребител алармираха 
днес от Федерацията на независимите синдикални организации в хранителната промишленост на среща с търговци и 
производители по инициатива от Министерството на икономиката и индустрията. 

bntnews.bg/news/galab-donev-nyama-tavan-na-cenite-na-produktite-ima-tavan-na-nadcenkite-1226470news.html
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Dir.bg 
 
√ Васил Велев: Средният процент сива икономика за ЕС е 15, а в България е 22 
АИКБ връчи на официална церемония Наградите „Икономика на светло“ за 2022 г. 
Средният процент на сивата икономика за Европейския съюз е 15, а в България е 22. Това каза председателят на АИКБ 
Васил Велев в началото официалната церемония на наградите "Икономика на светло" за 2022 г. в хотел "София Балкан 
Палас", провела се снощи и за която предаде БТА. По думите му разликата от 7 процента е 5 млрд. лева, ако се осветлят. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изследва сектора на икономиката, отбеляза Велев. Той добави, че 
АИКБ изучава чуждите положителни практики за ограничаване на сивата икономика. Освен това Асоциацията предлага 
решения за намаляване на размера на сивата икономика в България. 
Сивият сектор нанася щети за бюджета на държавата и общините. Освен това представлява нелоялна конкуренция. Сивата 
икономика уврежда социалните права, коментира още председателят на АИКБ Васил Велев. 
Асоциацията връчи за десети път годишните си награди "Икономика на светло". Победители в трите категории са: 
- "За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата" - Делян Добрев и народни представители за Механизъм за компенсиране на предприятията заради 
рязкото повишение на цената на електроенергията за небитовите потребители; 
- "За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция" - Михаил Кръстев, икономически и политически анализатор в Съвета по икономически и публични 
политики; 
- "За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика" - Bloomberg 
TV Bulgaria и предаването "Бизнес старт". 
 
News.bg 
 
√ Донев призова за обществена нетърпимост към "хищното цвете" сива икономика 
Трябва да бъде създадена обществена нетърпимост към сивата икономика и явлението "пари в плик", което спира 
икономическото развитие на България. Това призова служебният министър-председател Гълъб Донев. 
Поводът - за десета година една от най-големите работодателски организации у нас - Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) връчи наградите "Икономика на светло", с които се удостояват медии, организации и държавни 
институции, допринесли в борбата със сивата икономика. 
"Близо 20 години от моя професионален път дотук са свързани с усилията да обяснявам на хората защото повече пари в 
плик сега всъщност ни взимат много повече за години напред. Сивата икономика има негативни ефекти върху много сфери 
на държавата - върху осигурителните фондове, върху бюджета, върху условията на труд, върху качеството на работните 
места в българските предприятия. Всички тези нелоялни практики пречат за развитието на българската икономика и 
нарастването на благосъстоянието ни като общество", каза премиерът. 
Донев подчерта - "рецептата е ясна" - обществена нетърпимост към явлението сива икономика, прецизиране на 
законодателството, както и стриктен контрол от страна на съответните отговорни институции към всички проявления на 
сива икономика и недеклариран труд. 
"Сивата икономика е като едно хищно цвете, което вирее на тъмно и се храни с накърнените ни осигурителни и недобрите 
условия на труд", констатира той. 
През 2021 година процентът на светлата икономика у нас нараства спрямо 2020 и става 78,4%, представи на свой ред 
конкретни данни от проучването на АИКБ председателят й Васил Велев. И подчерта една основна зависимост - при времена 
на криза делът на сивата икономика винаги нараства, и обратното - при икономически подем процентът й спада. Това става 
видно и от данните от проучването, провеждано от 2010 година насам - в годините има тенденция сивият сектор да 
намалява, но с изключение на 2014 и 2020 година - фалитът на КТБ и ковид кризата. 
Данните за 2022 още не са готови, защото не всички данни, на които се позовава проучването, са изнесени от НСИ и БНБ, 
посочи още Велев. 
 
Епицентър 
 
√ За нетърпимост към явлението „пари в плик“, „заплата в плик“ към неформалната икономика, сивата икономика е 
хищно цвете, което вирее на тъмно и се храни с накърнените ни осигурителни права 
АИКБ вече почти 13 години работи по това да създаде „композитния индекс“ за икономика на светло в България, който 
всъщност показва лоялната практика условията, които създават лоялна конкуренция у нас 
За 10-та поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България раздаде своите награди в конкурса 
„Икономика на светло“. Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната 
икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. 
„Специално създадения център „Икономика на светло“ поддържа гореща телефонна линия и база данни на сайт. Правим 
всичко това, тъй като сивият сектор на практика води до щети за държавния бюджет и общините. 
На второ място това е нелоялна конкуренция за предприятията, които спазват правилата. Те биват поставени в неизгодно 
положение от тези, които нарушават правилата, извличайки конкурентни предимства от неплащането на данъци. И трето, 
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но не и по-маловажно, всъщност сивата икономика, сивият сектор уврежда социалните права и представлява риск за 
условията на труд на работници“, каза по време на официалната церемония председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Той допълни, че в усилията си за ограничаване на сивата икономика АИКБ е заедно с останалите работодателски 
организации. Налице е и подкрепата на синдикатите. 
Дългият път, който е изминат, започва със стойности на сивия сектор от порядъка на 37% през 2010 г. За 2021 г. е около 22 
%, тоест 15% изсветляване за 10 години. 
Сивата икономика е като хищно цвете, което вирее на тъмно и се храни с накърнените ни осигурителни права. 
„Как ще изглежда 2022-ра година е рано да се каже, тъй като данните които ползва екипа на професор Петранов, за да 
измери статистическата част от композитния индекс, оповестяваме на 5 декември“, уточни Василев. 
„Събитието, с което АИКБ връчва наградите на личности и институции, които са допринесли за изсветляване на българската 
икономика, заслугата на всеки един от вас, е тази че се борите за нетърпимост към явлението „пари в плик“, „заплата в 
плик“ към неформалната икономика, към сивата икономика, с всичките ѝ проявления“, каза по време на официалната 
церемония премиерът Гълъб Донев. 
Той допълни, че неговият близо 20-годишен професионален път е да обяснява на хората, защо дадените днес повече пари 
в плик всъщност вземат много повече за години напред. 
„Сивата икономика има негативни ефекти върху редица сфери от обществения, икономическия и най-вече социалния 
живот на държавата. Тя оказва своето негативно въздействие, своите отрицателни ефекти върху осигурителните фондове, 
върху бюджета на държавата и на общините, върху условията на труд. 
АИКБ вече почти 13 години работи по това да създаде „композитния индекс“ за икономика на светло в България, който 
всъщност показва лоялната практика условията, които създават лоялна конкуренция у нас. През тези години АИКБ 
нееднократно алармирала, че сивата икономика вреди и на българския бизнес. Всички нелоялни практики, нелоялна 
конкуренция, която подклажда и поддържа сивата икономика, всъщност пречат за нейното развитие и за нарастването на 
благосъстоянието ни като общество. Рецептата е ясна и това проличава от изследванията, които прави АИКБ. Но заслугата 
е не само в това да се изследват тенденциите ръста или намаляването на сивата икономика в България, но и в това, че 
показват мерките и пътят, по който може да бъде изсветлена българската икономика. 
Сивата икономика е като хищно цвете, което вирее на тъмно и се храни с накърнените ни осигурителни права и с най-
добрите условия на труд, при които се трудят българските работници“, заключи премиерът, който връчи и първата награда 
– тази за „Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика“. Призът 
получи Bloomberg TV и предаването „Бизнес старт“. 
 
Econ.bg 
 
√ Васил Велев: Средният българин не е обеднял въпреки инфлацията, за разлика от европееца 
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 
„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 обяви 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 
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инфлацията, трябва да направи държавен бюджет, който да сведе дефицита под 3% за тази и следващите години“, заяви 
той. 
 
Факти 
 
√ Сивата икономика е като хищно цвете, което вирее на тъмно и се храни с накърнените ни осигурителни права 
Юбилейно издание на „Икономика на светло“ 
За 10-та поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България раздаде своите награди в конкурса 
„Икономика на светло“. Целта на конкурса, чийто медиен партньор е ФАКТИ, е да открои стимулиращи примери за успехи 
в борбата с неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в 
ограничаването на сиви практики. 
„Специално създадения център „Икономика на светло“ поддържа гореща телефонна линия и база данни на сайт. Правим 
всичко това, тъй като сивият сектор на практика води до щети за държавния бюджет и общините. На второ място това е 
нелоялна конкуренция за предприятията, които спазват правилата. Те биват поставени в неизгодно положение от тези, 
които нарушават правилата, извличайки конкурентни предимства от неплащането на данъци. И трето, но не и по-
маловажно, всъщност сивата икономика, сивият сектор уврежда социалните права и представлява риск за условията на 
труд на работници“, каза по време на официалната церемония председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Той допълни, че в усилията си за ограничаване на сивата икономика АИКБ е заедно с останалите работодателски 
организации. Налице е и подкрепата на синдикатите. 
Дългият път, който е изминат, започва със стойности на сивия сектор от порядъка на 37% през 2010 г. За 2021 г. е около 22 
%, тоест 15% изсветляване за 10 години. 
„Как ще изглежда 2022-ра година е рано да се каже, тъй като данните които ползва екипа на професор Петранов, за да 
измери статистическата част от композитния индекс, оповестяваме на 5 декември“, уточни Василев. 
„Събитието, с което АИКБ връчва наградите на личности и институции, които са допринесли за изсветляване на българската 
икономика, заслугата на всеки един от вас, е тази че се борите за нетърпимост към явлението „пари в плик“, „заплата в 
плик“ към неформалната икономика, към сивата икономика, с всичките ѝ проявления“, каза по време на официалната 
церемония премиерът Гълъб Донев. Той допълни, че неговият близо 20-годишен професионален път е да обяснява на 
хората, защо дадените днес повече пари в плик всъщност вземат много повече за години напред. 
„Сивата икономика има негативни ефекти върху редица сфери от обществения, икономическия и най-вече социалния 
живот на държавата. Тя оказва своето негативно въздействие, своите отрицателни ефекти върху осигурителните фондове, 
върху бюджета на държавата и на общините, върху условията на труд. АИКБ вече почти 13 години работи по това да 
създаде „композитния индекс“ за икономика на светло в България, който всъщност показва лоялната практика условията, 
които създават лоялна конкуренция у нас. През тези години АИКБ нееднократно алармирала, че сивата икономика вреди 
и на българския бизнес. Всички нелоялни практики, нелоялна конкуренция, която подклажда и поддържа сивата 
икономика, всъщност пречат за нейното развитие и за нарастването на благосъстоянието ни като общество. Рецептата е 
ясна и това проличава от изследванията, които прави АИКБ. Но заслугата е не само в това да се изследват тенденциите 
ръста или намаляването на сивата икономика в България, но и в това, че показват мерките и пътят, по който може да бъде 
изсветлена българската икономика. Сивата икономика е като хищно цвете, което вирее на тъмно и се храни с накърнените 
ни осигурителни права и с най-добрите условия на труд, при които се трудят българските работници“, заключи премиерът, 
който връчи и първата награда – тази за „Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към 
неформалната икономика“. Призът получи Bloomberg TV и предаването „Бизнес старт“. 
Икономическият и политически анализатор Михаил Кръстев е победител в категорията „Личност или организация, 
допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“. Той бе номиниран 
за множеството му статии и анализи, в които достъпно разяснява вредите от сивата икономика. 
Делян Добрев и група народни представители бяха отличени в категорията „За нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Те получават приза за 
предложението за механизъм за компенсиране на предприятията, заради рязкото повишаване на цената на 
електроенергията за небитовите потребители. 
 
√ Милена Ангелова, АИКБ: Най-голям "сив" сектор има в туризма, строителството, земеделието 
Крадем от нашите пенсии, като не внасяме осигуровки, крадем от здравето, от образованието, хората не вярват в 
държавата, обясни представителят на браншовата организация 
„Когато минималната работна заплата се определя административно, а сега имаме и приет закон, който се надявам 
следващото Народно събрание да отмени, то тогава една част от хората, онези, които са с най-ниска квалификация, биват 
изтласквани по принуда в сектора на недекларираната заетост, което си е сива практика“. Така д-р Милена Ангелова, 
главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), коментира в ефира на Euronews Bulgaria 
практиките в т. нар. „сив сектор“ в икономиката на страната. 
Асоциацията ще връчи тази вечер на юбилейната си 10-годишна церемония наградите „Икономика на светло“. 
По думите на Ангелова браншовете, в които е най-засегнат този сектор са туризъм, строителство, земеделски дейности, 
полагане на грижи у дома. „Защо така не бива да се прави? Крадем от нашите пенсии, като не внасяме осигуровки, крадем 
от здравето, от образованието, хората не вярват в държавата“, обясни тя. 
 
Lupa.bg 
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√ Сивата икономика в ЕС е средно 15%, у нас - 22 на сто 
Средният процент на сивата икономика за Европейския съюз е 15, а в България е 22. Това каза председателят на АИКБ 
Васил Велев в началото официалната церемония на наградите "Икономика на светло" за 2022 г. в хотел "София Балкан 
Палас". 
По думите му разликата от 7 процента е 5 млрд. лева, ако се осветлят. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изследва сектора на икономиката, добави Велев. Той добави, че 
АИКБ изучава чуждите положителни практики за ограничаване на сивата икономика. Освен това Асоциацията предлага 
решения за намаляване на размера на сивата икономика в България. 
Сивият сектор нанася щети за бюджета на държавата и общините. Освен това представлява нелоялна конкуренция. Сивата 
икономика уврежда социалните права, коментира още председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
Anteni 
 
√ Общо в ЕС делът на сивата икономика е 15%, а в България – 22 на сто 
Средният дял на сивата икономика за Европейския съюз е 15%, в България е 22%, а разликата от 7% е 5 млрд. лева, ако се 
осветлят. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев в началото официалната церемония на наградите „Икономика на 
светло“ за 2022 г., цитиран от БТА. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изследва сектора на икономиката, добави Велев. Той добави, че 
АИКБ изучава чуждите положителни практики за ограничаване на сивата икономика. Сивият сектор нанася щети за 
бюджета на държавата и общините. Освен това представлява нелоялна конкуренция. Сивата икономика уврежда 
социалните права, припомни председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
Шум.bg 
 
√ Средният процент на сивата икономика за Европейския съюз е 15, а в България е 22 
Средният процент на сивата икономика за Европейския съюз е 15, а в България е 22. Това каза председателят на АИКБ 
Васил Велев в началото официалната церемония на наградите "Икономика на светло" за 2022 г. в хотел "София Балкан 
Палас". По думите му разликата от 7 процента е 5 млрд. лева, ако се осветлят. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изследва сектора на икономиката, отбеляза Велев. Той добави, че 
АИКБ изучава чуждите положителни практики за ограничаване на сивата икономика. Освен това Асоциацията предлага 
решения за намаляване на размера на сивата икономика в България. 
Сивият сектор нанася щети за бюджета на държавата и общините. Освен това представлява нелоялна конкуренция. Сивата 
икономика уврежда социалните права, коментира още председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
Земя 
 
√ Бизнесът и властта не видяха бедни хора у нас 
Храната вече поскъпна с над 7% за 13 седмици, сиренето и кашкавалът гонят още по-високи цени 
Властта и бизнесът не виждат да има бедни хора у нас. Вчера служебният министър на икономиката Никола Стоянов 
заяви пред БНР, че потреблението в страната продължава да расте въпреки високите цени и оплакванията на народа. 
И затова правителството се отказва да въвежда таван на надценките. Статистиката показва, че българинът не е 
обеднял през 2022 г. поради по-високия ръст на заплатите спрямо темпа на инфлация, заяви 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“, изтъква Велев и напомни, че при пазарна 
икономика цените се регулират от пазара. А само преди седмица националната статистика обяви, че при 67,8% от 
домакинствата у нас няма разлика в доходите през 2022 г. в сравнение с края на 2021 г. Трима на всеки четирима 
българи пък изпитват затруднения да покрива ежедневните си разходи, показват още данните от Националния 
статистически институт за четвъртото тримесечие на 2022 г. И докато за властта и бизнеса няма обеднял народ у нас, 
храната вече поскъпна с над 7% за 13 седмици, сиренето и кашкавалът гонят още по-високи цени. 
 
EuroNews 
 
√ Гълъб Донев: Сивата икономика е хищно цвете 
Асоциацията на индустриалния капитал в България връчи наградите „Икономика на светло“ за 2022 г. на официална 
церемония в София. Наградите в първата категория връчи премиерът Гълъб Донев, а Euronews Bulgaria е медиен партньор 
на събитието.  
„Сивата икономика е като хищно цвете, което вирее на тъмно и се храни с накърнените ни осигурителни права и с 
недобрите условия на труд, при които се трудят българските работници, които са обхванати от сивия сектор“, каза на 
церемонията премиерът Донев. 
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„Искам да кажа на журналисти и на медиите, че всяка ваша точна дума в направлението „борба със сивата икономика“ 
всъщност създава много повече предвидимост, много повече лоялна конкуренция, много по-добри условия на труд за 
българските работници и служители“, каза още служебният премиер. 
 
√ „Икономика на светло“: АИКБ раздава годишните си награди 
Асоциацията на индустриалния капитал в България връчва в този час наградите „Икономика на светло“ за 2022 г. на 
официална церемония в София. Наградите в първата категория връчва премиерът Гълъб Донев, а Euronews Bulgaria е 
медиен партньор на събитието. Подробности – от Анелия Джамбазка. 
Повече информация вижте във видеото. 
 
√ Скокът на минималната заплата увеличи сивия сектор, смятат работодатели 
„Когато минималната работна заплата се определя административно, а сега имаме и приет закон, който се надявам 
следващото Народно събрание да отмени, то тогава една част от хората, онези, които са с най-ниска квалификация, биват 
изтласквани по принуда в сектора на недекларираната заетост, което си е сива практика“. Така д-р Милена Ангелова, 
главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), коментира в ефира на Euronews Bulgaria 
практиките в т. нар. „сив сектор“ в икономиката на страната. 
Асоциацията ще връчи тази вечер на юбилейната си 10-годишна церемония наградите „Икономика на светло“, на които 
Euronews Bulgaria е медиен партньор. 
По думите на Ангелова браншовете, в които е най-засегнат този сектор са туризъм, строителство, земеделски дейности, 
полагане на грижи у дома. „Защо така не бива да се прави? Крадем от нашите пенсии, като не внасяме осигуровки, крадем 
от здравето, от образованието, хората не вярват в държавата“, обясни тя. 
„Можем да кажем, че има леко увеличаване на работата без договор или с частичен - нещо, което очаквахме в 
непропорционалния ръст на минималната работна заплата“, каза Ангелова. 
Вижте още във видеото. 
 
Tribune 
 
√ За втори път: Делян Добрев печели голямата награда „Икономика на светло“ 
Кандидат-депутатът и бивш министър на икономиката и енергетиката от ГЕРБ Делян Добрев печели голямата награда 
„Икономика на светло“ на Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/. 
„Благодаря на АИКБ и на 135-те члена на журито", написа в профила си в социалната мрежа Добрев. 
Поздравления към него за голямата награда отправи във Фейсбук и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. 
„Делян печели приза за втори път. Тази година той беше номиниран за наградата за административна практика, която води 
до ограничаване на сивата икономика и до подобряване на бизнес средата. 
Голямата награда е присъдена на Делян Добрев заради предложения и приет механизъм за компенсация на цената на 
електроенергията, на който е съавтор заедно с Теменужка Петкова, Жечо Станков, Деян Иванов и колеги", изтъкна лидерът 
на ГЕРБ. 
 
Фокус 
 
√ Гълъб Донев: Всеки от нас трябва да се бори срещу "заплатата в плик" и сивата икономика 
Обществена нетърпимост, прецизно законодателство, стриктен контрол към всички проявления на сивата икономика и 
недекларирания труд, както и създаване на повече и по-добри, качествени работни места за българските работници и 
служители – това са ключовите елементи в борбата със сивата икономика според министър-председателя Гълъб Донев, 
който присъства на връчването на наградите " Икономика на светло" за 2022 година, давани от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), информира правителствената пресслужба. 
"Заслугата на всеки един от вас е тази, че се борите и създавате обществена нетърпимост към явлението "заплата в плик", 
към сивата икономика във всичките й проявления", обърна се Донев към всички номинирани тази година, допринесли по 
различни начини за изсветляване на българската икономика. 
Министър-председателят Гълъб Донев изтъкна, че почти 20 години от неговия професионален път са свързани именно с 
усилията да убеждава хората защо повече пари в плик сега всъщност ощетяват много повече за години напред. Премиерът 
отбеляза, че сивата икономика има негативен ефект върху обществения, икономическия и най-вече социалния живот на 
държавата. 
"Тя оказва своето негативно въздействие върху осигурителните фондове, върху бюджетите на държавата и на общините, 
върху условията на труд, върху качеството на работните места", категоричен беше Донев. 
В рамките на церемонията премиерът Гълъб Донев награди участниците в първата категория на конкурса – "За журналист 
или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика". 
"Всяка Ваша точна дума срещу сивата икономика създава по-добра информираност, повече предвидимост, лоялна 
конкуренция и по-добри условия на труд за българските работници и служители", обърна се министър-председателят към 
номинираните в категорията и ги поздрави за приноса им за създаването на среда на обществена нетърпимост към всички 
форми на недеклариран труд. 
 
Bloomberg TV 

https://euronewsbulgaria.com/news/11324/ikonomika-na-svetlo-aikb-razdava-godishnite-si-nagradi
https://euronewsbulgaria.com/news/11304/ima-leko-uvelichavane-na-rabotata-bez-dogovor-ili-s-chastichen-obyavi-ekspert
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√ Bloomberg TV Bulgaria и „Бизнес старт“ с награда в конкурса "Икономика на светло" 
Те бяха отличени за цялостен принос при представянето на експертиза, анализи и професионален поглед по значими 
теми 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи наградите „Икономика на светло“ за 2022 г. на официална 
церемония в София Хотел Балкан. Церемонията беше открита от служебния премиер Гълъб Донев, който и връчи наградата 
на екипа на предаването „Бизнес старт“ с водещи Роселина Петкова и Христо Николов и продуцент Ваня Цолова в 
категорията Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика. 
Бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria спечели наградата за цялостен принос в икономическото и бизнес осведомяване 
на населението на страната ни с новини от финансовия, социално-икономически и политически живот, свързан с 
финансите на гражданите. В телевизията са обособени няколко икономически предавания, които покриват целият часови 
диапазон на деня, с цел представяната информация да достигне на един разбираем език до възможно най-широк кръг 
аудитория, като започва със сутрешния блок "Бизнес старт". 
На събитието, присъстваха представители на изпълнителната и законодателната власт, представители на бизнеса и 
неправителствени организации. 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. 
 
Дивидент 
 
√ Гълъб Донев: Всеки от нас трябва да се бори срещу сивата икономика 
Премиерът взе участие на церемонията по връчване на десетите награди на АИКБ „Икономика на светло“ 
"Обществена нетърпимост, прецизно законодателство, стриктен контрол към всички проявления на сивата икономика и 
недекларирания труд, както и създаване на повече и по-добри, качествени работни места за българските работници и 
служители – това са ключовите елементи в борбата със сивата икономика". 
Това заяви министър-председателя Гълъб Донев по време на церемонията по връчване на десетите награди на АИКБ 
„Икономика на светло“. 
„Заслугата на всеки един от Вас е тази, че се борите и създавате обществена нетърпимост към явлението „заплата в плик“, 
към сивата икономика във всичките й проявления“, обърна се Донев към всички номинирани тази година, допринесли по 
различни начини за изсветляване на българската икономика. 
Премиерът отбеляза, че сивата икономика има негативен ефект върху обществения, икономическия и най-вече социалния 
живот на държавата. 
„Тя оказва своето негативно въздействие върху осигурителните фондове, върху бюджетите на държавата и на общините, 
върху условията на труд, върху качеството на работните места“. 
Донев открои работата на Асоциация на индустриалния капитал в България по създаването на композитен индекс за 
икономика на светло в България, който представя лоялните практики за конкуренция в България. 
„АИКБ нееднократно е алармирала за това, че сивата икономика вреди на българския бизнес. Всички нелоялни практики, 
които поддържат сивата икономика, всъщност пречат за нарастването на благосъстоянието ни като общество“. 
Премиерът награди участниците в първата категория на конкурса – „За журналист или медия, допринесли за промяна на 
обществените нагласи към неформалната икономика” и се обърна към тях с думите: 
„Всяка Ваша точна дума срещу сивата икономика създава по-добра информираност, повече предвидимост, лоялна 
конкуренция и по-добри условия на труд за българските работници и служители“. 
Зам.-главният редактор на dividend.bg Атанаси Петров беше отличен за неуморната му работа за промяна на обществените 
нагласи към нетърпимост към неформалната икономика и будна гражданска позиция. 
Новият лауреат на наградата в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция” е Михаил Кръстев, икономически и политически изследовател и 
анализатор в Съвет по икономически и публични политики: изследователска и консултантска мрежа към Институт по 
икономика и политики (УНСС). 
Той е отличен за своите изследвания и анализи на икономическата конюнктура в България и света.  
Михаил Кръстев е автор на редица статии и анализи на финансова и икономическа тематика в български печатни и 
електронни медии и е чест гост в едни от най-добрите икономически и политически предавания. Чрез своята експертиза 
той допринася за по-ясното излагане пред обществото на актуалните социално-икономически, политически и финансови 
предизвикателства пред бизнеса и държавните органи и начините за ограничаването на сивите практики. 
 
Мениджър 
 
√ Връчват тази вечер годишните награди "Икономика на светло" 
Наградите "Икономика на светло" за 2022 г. ще бъдат връчени от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
на официална церемония в София Хотел Балкан, от 18.00 ч. днес. Сред гостите на събитиет ще бъдат представители на 
изпълнителната и законодателната власт, представители на бизнеса, неправителствените организации, социалните 



8 

 

партньори, медиите. Церемонията ще бъде открита 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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев възобновява работата си след нови два отрицателни COVID теста 
Президентът Румен Радев възобновява работната си програма след направени днес нови два теста за COVID-19, които са с 
отрицателен резултат, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Радев се чувства в добро здраве и няма никакви симптоми на коронавирус. 
През последните три дни президентът е направил общо четири теста за коронавирус с отрицателен резултат. 
Румен Радев даде положителен резултат от тест за COVID-19 в събота. Впоследствие му бяха направени още два теста, 
които бяха отрицателни. Заради това той отмени участието си в Десетия глобален форум в Баку. 
 
√ Над 200 млн. лв за индустриални паркове ще могат да усвоят инвеститори у нас от април 
Над 200 млн. лв. за изграждане на индустриални паркове у нас ще бъдат на разположение на инвеститорите от следващия 
месец. Средствата са по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерството на иновациите. 
Икономическа зона "Тракия" е един от най-големите индустриални хъбове в България, където наши и международни 
компании реализират проекти за над 1 млрд. евро. Мениджмънтът на зоната вече е готов с конкретни проекти, с които ще 
кандидатства за финансиране. 
"Проектът, с който ние искаме да кандидатстваме - това е територията, която ние наричаме "Технологичен парк 
Пловдив". За него имаме разработени идейни проекти за електросистемата. Имаме от предишния стратегически 
инвеститор как да се съедини зоната с жп транспорт, и имаме първите процедури с  АПИ за довеждаща 
инфраструктура и директна връзка с магистралата", разказва инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на 
"Тракия икономическа зона". 
 

 
 

https://bica-bg.org/file/179/Broshura_Ikonomika%20na%20svetlo_2022.pdf
https://bntnews.bg/news/prezidentat-dade-polozhitelen-rezultat-ot-test-za-covid-19-1226217news.html
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Според икономисти трябва да се прекрати с практиката да се изливат огромни суми за мега проекти, което невинаги води 
до истинска добавена стойност. 
"Колкото е по-отворена тази програма, ми се струва, че толкова по-полезно ще бъде. Тъй като невинаги имаме нужда 
от 100 млн., за да градим изцяло нов парк. Понякога са нужни 1 - 2 млн., за да се изгради някаква довеждаща 
инфраструктура, дори във вече съществуващи и работещи паркове", смята икономистът Петър Ганев. 
 

 
 
"Видяхме доста спорове през последните 2 години - различни визии как да се инвестира в индустриалните паркове и 
едно лъкатушене да се излеят парите в 2, 3 или 4 парка, избирани на централно ниво. И между това да има една 
отворена врата, и максимално много паркове технологични, големи, такива, които дори не са по новия закон, някакви 
индустриални терени, да могат да кандидатстват", допълва Петър Ганев. 
Един от основните критерии в оценката на проектите е да се докаже заявен инвеститорски интерес, брой на инвеститорите, 
които ще бъдат привлечени в парка и колко нови работни места ще бъдат разкрити по проектите. Според бизнеса най-
важното е парите да не потънат в екзотични и никому ненужни проекти. 
"За нас най-важното нещо е да се оценява привличането на инвеститори. Да не отидат парите в територии, които 
не са привлекателни, в които няма цялостна концепция за развитие, тъй като това, което ние научихме и най -
големият опит, който имаме, това е една индустриална зона, един парк, това е един дългосрочен проект. Една 
съвкупност от професионално образование и развитие, от увеличаване производителността на труда", казва инж. 
Пламен Панчев - изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона". 
Очаква се програмата да стартира през април като кандидатстването ще става изцяло по електронен път. Максималното 
финансиране може да достигне 40 млн. лева. 
 
√ Край на физическото явяване пред ТЕЛК? 
Край на физическото явяване пред ТЕЛК. Дълго чакана реформа предвижда комисиите да определят процент инвалидност 
само по документи. 
За да няма корупция, заявленията за освидетелстване ще се разпределят на случаен принцип, като делата в съдебната 
система. Заявката на здравния министър е новите правила да влязат в сила още през май. Официално предложение за 
промяна в законодателството обаче все още няма. 
Повече от година личните лекари могат да издават електронни направления за ТЕЛК. А отскоро всички изследвания, 
епикризи и стари решения са налични в електронното досие на пациентите. Здравните власти готвят още промени в 
системата. 
"Пациентът въобще да няма посещение при лекар. Един пациент от Благоевград примерно ако си подаде документите 
за освидетелстване към "Информационно обслужване" той може да бъде разпределен примерно във В. Търново", 
обясни здравният министър Асен Меджидиев. 
Така според него ще се предотвратят порочните практики в системата. 
"Всички видове на корупционни практики и на забавяне на ТЕЛК решения ще бъдат сведени до минимум". 
ТЕЛК ще има между 7 и 10 дни да определи процента инвалидност и да изпрати решението до НОИ и социалните служби. 
"Гарантирам като министър на здравеопазването, че от началото, средата на май тази система ще започне да 
функционира", заяви Асен Меджидиев. 
За да се случи това обаче, са необходими промени в законодателството. Такива официално все още не са предложени 
"И сега има възможност да се премине освидетелстване по документи. За мен е нелогично да се въведе тотално 
подобна практика. Мисля, е това е поредната самодейност в бранша", смята Васил Долапчиев - председател на Съюза 
на слепите в България. 
Медици от ТЕЛК казват, че по документи могат да определят процент инвалидност на хора с доказани сърдечносъдови и 
онкологични заболявания. 
"Друга част, които са с ортопедични, хирургични заболявания, трябва да бъдат обезателно прегледани. 
Представяйки документ, който не отговаря на действителното състояние на пациентите, ние не можем да вземем 
правилна оценка", казва д-р Петко Ников - предс. на Сдружение на лекарите по работоспособността и медицинска 
експертиза в България. 
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Медиците не подкрепят и идеята за случайно разпределение на заявленията за освидетелстване от ТЕЛК. 
"Това е абсолютно неудачно, след като има възможност да бъде гледано в съседни комисии", казва д-р Петко Ников. 
Освен предстоящата реформа в ТЕЛК здравният министър представи и мобилното приложение, с което лекарите могат да 
изписват електронно така наречените "бели рецепти". Задължително електронно ще се предписват само лекарства, които 
се покриват от Здравната каса. Издадените електронни бели рецепти са около 25 000. 
 
√ Интензивни проверки за незаконен дърводобив в цялата страна 
Екип на Изпълнителната агенция по горите санкционира собственик на склад за дървесина в с. Сестримо, община Белово, 
област Пазарджик. Нарушението е констатирано по време на проверка на горските служители на обекти за съхранение, 
преработка и търговия с дървесина в региона, съобщиха от Агенцията по горите. 
Експертите констатират противоречия с нормативните изисквания при проверка на електронния дневник. Информацията 
в него показала, че в него са заведени превозни билети с обща кубатура 40 пр. куб.м, с купувач и получател физическо лице 
и с адрес, различен от този на фирмата. 
Някой от превозните билети не са заведени в момента на постъпването на дървесината, констатират проверяващите. За 
извършеното нарушение е изготвен констативен протокол и е съставен акт по Закона за горите. 
При съвместна акция на горските инспектори при Регионална дирекция по горите - Велико Търново и РУ Севлиево е 
установена сеч на 54 дървета от дървесен вид топола и 5 от дървесен вид върба. 
Сечта е констатирана в землището на село Крамолин, в частен земеделски имот. По отсечения дървостой се е забелязвал 
само контур на марка, без да се разчита номер. 
На място е установен автомобил, натоварен с 21 плътни куб. м тополова строителна дървесина. Задържани са моторното 
превозно средство и дървесината, по случая е образувано досъдебно производство. 
Осем акта за нарушение на Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча са съставили екипите на 
Регионална дирекция по горите - София след съвместни акция с ОД на МВР София в районите с концентрация на нарушения 
в обхвата на дирекцията. 
При извършените проверки в района на Ихтиман, Самоков и Ботевград е установено съхранение на дървесина, 
непридружена с превозни билети и немаркирана. 
Задържано е общо 20 куб. м дървесина. Установен е издаден превозен билет, с некоректно отразени данни за вида на 
превозваната дървесина, за което е санкционирано виновното лице. В хода на съвместните проверки е установено и 
ловуване без разрешително за лов, за съответното място. 
Дейностите по контрол върху опазването на горските територии продължават в цялата страна. Екипите на Изпълнителна 
агенция по горите и Регионалните дирекции по горите са ежедневно на терен, за да проверяват обектите, в които се добива 
дървесина, произходът, количеството и законността на транспортираната и съхранявана дървесина, както и на 
физическите лица, извършващи дейности в горите, както и на обектите, в които се преработва и експедира дървесина. 
 
√ Цените за почивка у нас отговарят на търсенето и предлагането, заявяват от Института по анализи в туризма 
Ще има много интензивни пътувания у нас и в чужбина за Великден - очакват се около 320 000 пътувания, от които около 
60 000 ще бъдат в чужбина - предимно в Турция и Гърция. Това заяви в "Денят започва" проф. Румен Драганов - директор 
на Института по анализи в туризма. 
"Хотелиерите са изпилили цените до минимум, защото имаме жестока конкурентна борба с Турция, Гърция. Ние се 
борим за всеки един турист и цените тук не са ниски или високи, те отговарят точно на търсенето и предлагането", 
каза той. 
По думите му през последните три години хотелиерите и ресторантьорите е трябвало да работят на минимум, и 
същевременно да увеличат заплатите на персонала си. Според Драганов в момента те са подложени и на институционален 
натиск: 
"Сега текат някакви непрекъснати проверки - като започнем храните, министерството, ДАНС, проверяващи, което 
доста ги товари. Като няма власт, всякакви такива служби съвестно си изпълняват работата, но непрекъснатото 
създаване на отчет за нещо си е голям бич за хотелиерите". 
Той коментира, че туризмът у нас се движи добре и хората остават доволни. Имаме много добри хотели - навсякъде, където 
има балнео- и спа курорти - Сапарева баня, Сандански, Кюстендил, посочи Драганов. Според него у нас има наплив на 
български туристи по ски курортите. 
"Независимо от топлата зима ските не спряха - и в най-топлите дни през януари, когато нямаше сняг, работеха 
четири писти на Пампорово, две на Боровец. Имаме толкова туристи, защото те са се записали още септември и 
октомври". 
България очаква 70 000 чужди туристи по време на Великденските празници. Според Румен Драганов туристите в страната 
ни са много повече от официалната статистика. 
"Имаме доста да поработим върху това какво е турист и да си оправим дефиницията в закона", коментира той. 
На въпрос защо София е станала толкова популярна дестинация и кога градът ще има туристически облик пред света, 
Драганов отговори, че най-важното в туризма е устната реклама. 
"Хората идват, защото са били навсякъде. Били са многократно в Рим, Париж, обаче в един момент някой им казва 
"отиди да видиш какво е в София". Те идват тук и са изненадани - това е един абсолютно тих и спокоен град". 
Драганов прогнозира много успешен летен сезон тази година. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 

https://bntnews.bg/news/cenite-za-pochivka-u-nas-otgovaryat-na-tarseneto-i-predlaganeto-zayavyavat-ot-instituta-po-analizi-v-turizma-1226492news.html
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√ Удължиха с 60 дни споразумението за износ на украинско зърно? 
Споразумението за безопасен износ на зърно от черноморските пристанища на Украйна е удължено с 60 дни, съобщи 
руският заместник-външен министър Александър Грушко пред ТАСС. 
Украйна ще се придържа към условията на досегашното споразумение, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински 
официален представител. 
Споразумението беше договорено между Русия и Украйна с посредничеството на ООН и Турция през юли миналата година. 
Малко след обявеното му удължаване, обаче, турското министерство на отбраната съобщи, че преговорите за 
продължаване на зърнената сделка продължават. 
Споразумението вече беше удължено със 120 дни през ноември. Сегашният му срок изтича в събота. 
 
БНР 
 
√ Българският форум на бизнес лидерите ще обяви победителите в Годишните награди за отговорен бизнес 
Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) ще обяви победителите в седемте категории на Годишните награди за 
отговорен бизнес за 2022 г. 
Церемонията е тази вечер от 18.00 часа. Рекордните 134 корпоративни инициативи с кауза се състезават в юбилейното 20-
о издание на конкурса за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие. Той се провежда под 
мотото "Дай добър пример". 
Държавният глава Румен Радев ще отправи поздравление към участниците в 20-ото издание на националния конкурс за 
корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие. Президентът Радев ще връчи призовете в 
категория „Инвеститор в обществото”. 
 
√ Еврика! Успешни българи: Христо Пеев 
Какво значи да си работник на знанието 
На този въпрос може да отговори човек като Христо Пеев, софтуерен инженер и активен посланик на идеята за гъвкава 
дистанционна работа, чрез която се осигурява баланс между кариерата и личния живот на хората. Христо Пеев вярва, че 
успехът на компанията зависи от идеите, таланта, енергията и благополучието на всеки, който работи за нея. 
Преди време специализирано жури присъди наградата "Еврика" за най-добър млад мениджър за 2022 година на Христо 
Пеев за: глобална визия и подход в развитието на бизнеса и значими бизнес резултати, иновативен управленски подход в 
търсенето, експериментирането и прилагането на работещи управленски идеи и практики, изявено бизнес лидерство. 
Какво значи самочувствие 
Христо Пеев: Установих, че моят личен капацитет и багаж не отстъпва на тези големи предприемачи и успешни хора от 
света на технологиите, с които се срещам. И установих, че някои от уменията, които аз имам като любопитство, умение да 
съм толерантен към чуждото мнение, да съм толерантен към идеи, които на някои хора да се струват екстравагантни и 
невъзможни. Това ми даде самочувствието да повярвам, че не само аз, но като цяло и хората в България, можем да се 
съревноваваме със света и да не му отстъпваме. 
Цялото интервю можете да чуете в следващия звуков файл. 
 
√ Ниският ДДС е спасителен за ресторантьорите 
Интервю на Елена Крушкова с Еньо Енев от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация 
„Надявам се, че летният сезон ще бъде по-добър от предишния в туристическия бранш“ – заяви в интервю за Радио 
Пловдив Еньо Енев – зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. 
„Много колеги въведоха обедни менюта в заведенията, с които се опитаха да запазят персонала си, а и донякъде да 
могат да си плащат сметките. В нашия бранш всичко, което се слага на масата, е свързано с електроенергията и с 
работната ръка. 
От 2-3 дни забелязваме, че цените на хранителните стоки започнаха да спадат към старите нива“ – увери 
специалистът.. 
Енев изтъкна, че в същото време някои бивши министри демонстрират подценяване на бранша. 
„Ако слушаме бивши министри, които продължават да ни наричат кръчмари, е малко обидно за бранша. Защото 
хотелиерите и ресторантьорите дават между 12 и 14 процента от Брутни вътрешен продукт. В последните години 
в бранша се забелязва 100-процентов скок – нови ресторанти, нови хотели, които са конкурентоспособни на 
световните“ – увери Енев. 
Енев е убеден, че ако се върне ДДС на старите нива от 23 процента, много от заведенията ще обявят фалит и ще затворят. 
„Ниският ДДС е спасителната стъпка в нашия бранш“ – уверява Енев. 
 
√ Решават за цената на водата в Шуменско 
Цена от 5,14 лв. за кубик вода с ДДС за битови потребители в Шуменска област предлага Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР). Проектът за решение е публикуван на сайта на КЕВР, а цената ще бъде утвърдена на заседание на 
Комисията днес, 14 март, от 10:00 ч.  
В документа се казва, че предложената цена на водата е по-ниска от прага на социална поносимост, който за област Шумен 
е 5,42 лв.  
Бизнес планът на водното дружество също ще бъде утвърден на заседанието. Радио Шумен припомня, че ВиК - Шумен 
предложи цена от 5,25 лв. за кубик вода за 2023 г. 

https://bnr.bg/post/101792695/evrika-uspeshni-balgari-hristo-peev
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√ Общинският съвет ще избере омбудсман на Стара Загора 
До финала на конкурса за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора" бяха 
допуснати Анелия Стефанова Калчева, Георги Гаврилов Туртуриков и Иванка Владимирова Сотирова. 
До избора на тримата кандидати се стигна след като на временната комисия към Общински съвет Стара Загора, избрана с 
Решение № 2232 от Протокол № 49/26.01.2023г., на проведено свое заседание на 24 февруари, разгледа постъпилите 
документи за участие в конкурса, а по-късно, на 28 февруари бяха проведени и интервюта с отделните кандидати. Целта 
беше е да се проверят и оценят познанията им в правозащитната област, както и вижданията им за взаимоотношенията 
между гражданите и местната власт. 
По време на извънредното заседание на Общински съвет Стара Загора, тримата кандидати ще бъдат изслушани, преди 
провеждане на гласуване. 
Още за причините да се кандидатират и как биха могли да допринесат за работата на обществения посредник допуснатите 
участници, можете да чуете в прикачения звуков файл. 
 
√ Започват обучителни семинари за родопските хотелиери 
Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори стартира провеждането на поредица от специализирани обучителни 
семинари по проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ – с акроним CapTour, в 
рамките на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 2014-2020“.  
Целта на обучителните семинари е подобряване на уменията и изграждането на капацитет в туристическия сектор.  
До края на месеца ще се проведат три специализирани учебни семинара за подобряване на знанията и уменията  в 
направления “Маркетинг в туризма“, “Обслужване на клиенти в туристическия бизнес“ и “Регионална и местна 
туристическа идентичност и нейното значение за  местната икономика“.  
Обученията са безплатни, предназначени за собственици, служители и представители на съществуващи или 
новосъздадени малки и средни предприятия, активни в туристическия бранш, както и потенциални предприемачи в 
хотелиерството, ресторантьорството и туроператорската дейност. 
 
√ Петър Ганев: Малките производители да бъдат по-гъвкави - да търсят директен достъп до клиентите 
"Държавата, ако иска да разследва има ли, няма ли картел – това може да бъде направено" 
Интервю на Диана Дончева с Петър Ганев 
"Търговските вериги продават около 30-35% от млечните продукти и яйцата. Всичко останало е в малки квартални, във 
фирмени магазини, пазари. Има много различни начини за продажби на дребно. Голямата верига обикновено 
концентрира 30-40% от всички продажби. Повече от половината е по други канали." 
Това коментира в интервю за БНР икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. 
При млечните продукти има история на директните взаимоотношения - производителят да търси достъп до клиентите, 
отбеляза икономистът. По думите му това е въпрос на действие, политика и търговски нюх на самите производители. 
Липсата на български стоки в големите вериги опира и до готовността на българския производител да осигурява количества 
и стабилност. Ако имаме множество малки производители, които не могат да захранят всички вериги, очевидно трябва да 
се търси по-гъвкаво решение, смята той. 
"Има много производители, които не могат да го изпълнят, затова се коментира такъв тип – фермерски пазар пред самата 
верига. Алтернативата е да развият такива канали за директен достъп до своите потребители, включително онлайн." 
Политическия хаос, в който се намираме, е част от проблема, отбеляза Петър Ганев в предаването "Преди всички". Той е 
на мнение, че анонсираният от правителството таван на надценките за някои храни ще се случи много трудно. 
"Едно е да се осъществява мониторинг при превишаване на някаква надценка, друго – да се тръгва директно към забрана." 
Държавата, ако иска да разследва има ли, няма ли картел – това може да бъде направено. Може КЗК да го поръча на други 
институции, които имат възможност да направят подобен анализ, подчерта Ганев. По думите му обаче държавата не прави 
това, а "различни чиновници ходят да гледат етикети". 
"Към момента, отново по подобие на производителите, които невинаги успяват да покрият високите изисквания, за да 
захранват всички вериги, по същия навик чиновниците правят дребните чиновнически неща." 
Дали някои производства не са твърде концентрирани също е интересен казус – дали няма нелоялни търговски практики 
или картелни споразумения, които са отвъд магазина, посочи още в анализа си Петър Ганев. 
Посоката на инфлацията изглежда към успокояване и предстои да излезем от двуцифрените нива, отчита той. Според него 
обаче успокоението в цените на храните обаче няма да бъде толкова бързо. 
Въпросът за еврозоната виси и политически, заяви Ганев. "Инфлацията ще ни бъде проблем по принцип, независимо дали 
влизаме тази, следващата или след две години. Това се знае от 20 години – че най-трудно ще изпълним инфлационния 
критерий. И с други показатели ще имаме проблеми – с бюджетния дефицит. Трябва доста внимаваме и с бюджета да не 
издъним някой друг показател отвъд инфлацията. Другото е да видим дали политически остава този консенсус за еврото. 
Ако посоката остане политически към еврото – рано или късно ще си изпълним показателите." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Доц. Йосиф Аврамов: През тази година може да стинем до 5-6% инфлация 
Интервю на Диана Дончева с доц. Йосиф Аврамов за предаването ''Преди всички'' 
През тази година може да стигнем до 5-6% инфлация, изказа мнението си пред БНР доц. Йосиф Аврамов от департамент 
"Телекомуникации" на НБУ, доктор по икономика. 

https://bnr.bg/post/101792704/obshtinskiat-savet-na-stara-zagora-izbira-ombudsman
https://bnr.bg/post/101792876
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"Тя се изконсумира в България. След септември миналата година и началото на тази година беше прекалено висока - за 
малката потребителска кошница инфлацията не беше 16,7%, а беше между 30 и 80% в зависимост от отделните стоки, като 
най-голяма беше при млечните продукти и яйцата. Можем да се доближим до инфлацията във Франция (6%) и Испания 
(7-8%). Цените няма да се върнат на равнищата от 2020 г., т.е. те ще спаднат с няколко процента от сегашните 
равнища. Инфлацията на практика е изконсумирана", обясни той в интервю за предаването "Преди всички". 
Като най-голямо предимство от влизането на страната ни в еврозоната икономистът посочи, че България и финансовият ни 
министър ще сяда на една маса всеки месец на съвещанията на министрите на финансите на еврогрупата:  
"Досега ние изпълнявахме безпрекословно техните решения, а те взимат основните решения, включително за 
разпределение на еврофондове и други важни въпроси, които касаят останалите страни-членки, и ги пращат на ЕК, а те ни 
ги спускат за изпълнение. Досега обаче ние нямахме думата по тези решения и трябва да ги изпълняваме безусловно". 
Друго предимство, по думите му, е по-добрата регулаторна рамка:  
"Големите български банки ще бъдат под банковия надзор на ЕЦБ. Банковият надзор е много важен. Нашите банки са 
стабилни, но е друго като минем под егидата на ЕЦБ. Кредитният рейтинг на страната ще бъде подобрен. Възможно е да 
се придвижим с 1-2 пункта нагоре".  
Разходите за транзакции ще бъдат ликвидирани, добави още доц. Аврамов. Според него това ще поевтини значително 
външнотърговския обмен и най-вероятно ще паднат и цените.  
Като недостатък, който се посочва от членството ни в еврозоната е, загубата на националната валута - българския лев. 
Според него обаче левът и сега не е предпочитана валута. 
Той успокои, че покупателната сила на еврото ще бъде същата, както сега на лева.  
Доц. Йосиф Аврамов посочи и част от предложенията, които ще дадат за националната страна за българските евро монети 
- които да са от българската история на монетите.  
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Лъчезар Богданов: Случилото се със SVB е различно от събитията през 2008 г. 
Тема на Марта Младенова и интервю с Лъчезар Богданов в предаването ''Нещо повече'' 
"Случилото се със Silicon Valley Bank (SVB) е явление, което би трябвало да е добре прогнозируемо. Когато твърде много от 
активите ти са инвестирани в американски държавни ценни книжа с ниска фиксирана лихва, а имаме покачване на 
текущите лихви, то стойността на тези облигации спада към дадения момент. Този риск не е бил контролиран и не са взети 
мерки за буфери и допълнителен капитал". 
Това каза пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика. 
И посочи, че облигациите в баланса на SVB струват под номинала, но все пак имат стойност, затова естеството на кризата 
е различно в сравнение с фалита на "Лемън Брадърс" (през 2008 г. банката обявява най-големия банкрут във 
финансовата история на САЩ, отприщвайки световна финансова криза): 
"До 2008 година имахме натрупване на инвестиции на финансовия сектор в активи, чиято стойност стигна нула. Сега 
повишаването на текущите лихви се отразява в спад на цената на една облигация с фиксирана лихва, но не и в такава 
степен. Друго е естеството на кризата, но това е сериозен проблем". 
"Има две интерпретации на различни наблюдатели, анализатори и инвеститори. Едната е, че това ще изплаши Федералния 
резерв и ЕЦБ и те ще намалят темпото, с което вдигат лихвите. Другата версия е, че с обявения от ЕЦБ механизъм за защита 
на трансмисионния механизъм и с новия инструмент, който Федералният резерв обяви, има механизъм за запазване на 
длъжниците и на финансовия сектор от бъдещи промени в лихвите, което ще позволи на централните банки да продължат 
да водят монетарна политика, без са се съобразяват с банките. В момента монетарната политика трябва да е насочена 
така, че да смачка инфлацията. Но ако намесите аргумента, че това може да застраши банковата система, тогава трябва 
да правите баланс между двете". 
Интервюто на Марта Младенова с Лъчезар Богданов в предаването "Нещо повече" можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Еврокомисарят Тиери Бретон идва у нас да уговаря боеприпаси за Украйна 
Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон пристига в сряда в България за среща с отбранителната индустрия, 
съобщава БНТ, като се позовава на информация на Европейската комисия. "Целта на посещението е да насърчи оръжейния 
бранш да увеличи бързо производствения си капацитет, за да има боеприпаси за Украйна". 
Миналата седмица на неформалната среща на военните министри в Стокхолм е обсъждан план за увеличаване на 
финансирането за боеприпаси за Украйна с още 2 милиарда евро, като Тиери Бретон и върховния представител на по 
външните работи на ЕС Жозеп Борел обявиха, че Евросъюзът се готви да отговори координирано на нуждите на 
украинската армия, която страда от липса на муниции. 
Планът включва незабавно предоставяне на боеприпаси от наличните национални запаси, консолидиране на търсенето 
чрез съвместен договор на ЕС от името на държавите-членки и масово увеличаване на производствения капацитет в самия 
ЕС. Очаква се Бретон да посети 11 страни членки с отбранителна индустрия, за да ги прикани да увеличат бързо 
производството си. В петък той ще бъде в Чехия.  
 
√ ЕК няма да изготвя допълнителен документ за България в рамките на доклада по върховенството на закона през юли 
Европейската комисия няма да изготвя допълнителен документ за България в рамките на доклада по върховенството на 
закона през юли, каза пред "Хоризонт" еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс. За такова вероятно искане от 
страна на Нидерландия спомена миналата седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така че то да 
послужи за основа аз сваляне на ветото й срещу присъединяването на България към Шенген. 

bnr.bg/post/101792894/doc-iosif-avramov
https://bnr.bg/post/101792772/lachezar-bogdanov
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Министър Демерджиев заяви, че Нидерландия е на път да се откаже от искането си за доклад по механизма за 
сътрудничество и проверка и ще търси нещо заместващо като документ, което Еврокомисията ще е готова да издаде. 
Той поясни, че първо ще се изчака доклада за върховенството на закона за всички страни-членки през юли и на базата на 
констатациите в доклада за България ще се прецени дали Нидерландия ще иска допълнителен документ. Ако това стане, 
то той ще бъде съгласуван с Комисията. 
Еврокомисар Рейндерс припомни, че докладите се изготвят при прилагане на една и съща методология за всички страни 
членки. Като съобщи, че засега няма постъпило искане от Нидерландия в Комисията за такъв доклад, той добави: 
"Когато публикуване доклада за върховенството на закона, ще коментираме, ще организираме дебати в Съвет "Общи 
въпроси", може би в Съвет "Правосъдие и вътрешни работи", в Европейския парламент, но не и чрез допълнителен 
документ. Ако има искания за уточнения по въпроса за Шенген, то това ще бъде отделен процес, а не в рамките на доклада 
за върховенството на закона". 
На въпроса дали Комисията ще инициира процес, така че в европейския глобален режим на санкции за нарушение на 
правата на човека да бъде включена и корупцията, еврокомисар Рейндерс отговори: 
"Дали тя да бъде включена или не в санкционния режим, е въпрос на дебати между страните-членки. Разбира се, ние не 
сме против, но трябва да бъде постигнато единодушие в Съвета на ЕС". 
Припомням, че миналия месец Съединените щати поставиха в санкционния списък "Магнитски" заради корупция Румен 
Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов.  
 
√ ЕС обмисля мерки за ограничаване на достъпа на Китай до високи технологии 
Европейският съюз обмисля нови мерки за ограничаване на начина, по който компаниите от ЕС инвестират в 
производствени мощности в чужбина, заяви за "Файненшъл таймс" Валдис Домбровскис - зам.-изпълнителен председател 
на ЕК и еврокомисар по търговията. Този ход идва в отговор на опасенията, че Китай и други "конкуренти" могат да 
придобият авангардни технологии от Запада. 
Въпреки че все още съществуват т.нар. "реекспортни вратички", ЕС вече забрани на компаниите си да продават стоки, които 
могат да помогнат на въоръжените сили на Русия във военната ѝ операция в Украйна. 
Новите мерки ще дойдат на фона на натиска от страна на Вашингтон върху неговите съюзници да следват наложените от 
тях забрани за износ на чувствителна технология към Китай. След месеци на директни преговори с администрацията на 
президента на САЩ Джо Байдън, Нидерландия заяви през миналата седмица, че ще забрани най-модерните машини за 
приготвяне на силициеви чипове да достигнат до Китай. 
Белият дом работи по законопроект, който би създал Агенция за скрининг на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с 
тесен обхват за предотвратяване на офшорни производството, след като Конгресът на САЩ досега не успя да се споразумее 
за текст с по-широк обхват. 
"Изходящият контрол на инвестициите е другата страна на монетата на контрола на износа", каза Домбровскис. "Тъй като 
можете ефективно да забраните износа на така наречените технологии с двойна употреба, което ние направихме, 
например, за да предотвратим подхранването на военната машина на Русия, но това все още оставя място за изтичане на 
чувствителни технологии чрез инвестиции на място". 
"Така че се нуждаем от дискусия за целия ЕС за това как да уловим това възможно заобикаляне по начин, който постига 
желания резултат, но същевременно се съобразяваме с всички непредвидени последици за финансовите пазари и върху 
собствената инвестиционна среда на Съюза", добави той. 
"Файненшъл таймс" цитира неназовани европейски длъжностните лица, които признават, че плановете са на ранен етап и 
могат да отнемат години, за да се приложат с оглед на скептицизъм сред някои държави членки на ЕС. Така например 
държави като Нидерландия и Германия искат да запазят дълбоките си икономически връзки с Китай. 
През 2020 г. новите правила задължават правителствата да уведомят Брюксел за входящи ПЧИ, които могат да застрашат 
сигурността или обществения ред. 
През 2021 г. държавите членки са подали 414 известия съгласно Регламента за скрининг на ПЧИ в Комисията, 10 на сто от 
над 4000 трансакции в ЕС през същата година, според годишен доклад, цитиран от финансово издание. 
Домбровскис също така заяви, че ЕС се нуждае от по-добър съвместен подход за контрол на износа, особено тъй като 
международните форуми, които се използваха за прилагане на правилата, са блокирани от присъствието на Русия. 
"Ние се сблъскваме с бързо развиваща се геополитическа и технологична среда, характеризираща се с нови рискове. Те 
идват от "нововъзникващите" технологии като полупроводници от висок клас, Изкуствен интелект (AI), квантови и 
биотехнологии", заяви латвийският политик. 
"В същото време настоящите подходи за контрол на износа в ЕС са под натиск. Събитията в Украйна също така подчертаха 
риска от това, държавите членки да приемат национални контролни мерки без много координация да се справят с 
належащите си съображения за "национална сигурност", посочи той. 
 
√ Бахмут е във фокуса на руската инвазия 
Бъдещето на Украйна зависи от изхода на битките на изток, включително и около Бахмут, заяви във вечерното си видео 
обръщение президентът Володимир Зеленски. И двете страни описват ожесточени сражения около града, докато Русия 
засилва зимната кампания за превземането му. 
Междувременно Русия каза, че не възразява зърнената сделка да бъде удължена с 60 дни. 
Опустошеният миньорски град Бахмут се превърна във фокус на руската инвазия. Продължаващите месеци сражения за 
него се превърнаха в най-кръвопролитната битка в Европа след Втората световна война. През последните дни и двете 
страни съобщиха за стотици убити войници. 
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Русия твърди, че превземането на Бахмут би отворило път за превземането на цял Донецк, което е основна военна цел. 
Според Украйна, която не се отказва от защитата на града, изтощаването на руската армия сега ще помогне за 
контранастъплението ѝ по-късно. 
В късното си видео обръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви: 
„На изток е много трудно, много болезнено. Трябва да унищожим военната мощ на врага и ще го направим. Белохоровка 
и Мариинка, Авдеевка и Бахмут, Въгледар и Камянка – и всички други места, където се решава нашето бъдеще. Където се 
борим за нашето бъдеще, бъдещето на всички украинци“. 
Вчера Русия обяви, че е съгласна да бъде удължен срокът на действие на сделката за износ на украинско зърно през Черно 
море и след 18 март, но само за 60 дни. Споразумението, договорено между Русия и Украйна с посредничеството на ООН 
и Турция през юли миналата година, беше удължено със 120 дни през ноември. Сегашният му срок изтича в събота. 
Руският заместник-министър на външните работи Сергей Вершинин заяви, че целта е Москва да види не само на думи, но 
и на дела да се изпълнява и споразумението за износа на руски храни и торове, което досега не носело резултати.  
Украйна изрази негодувание заради отклоняването от оригиналното споразумение, но не отхвърли предложението. Киев 
обяви, че ще очаква становищата на посредниците ООН и Турция. 
 
√ Тристранният пакт АУКУС подписа споразумение за сигурност 
В Сан Диего по време на срещата на американския президент Джо Байдън с премиера на Обединеното кралство Риши 
Сунак и с австралийския премиер Антъни Албанезе в рамките на тристранното обединение  АУКУС (AUKUS) бе подписано 
споразумение за сигурност. 
Тристранното обединение АУКУС (AUKUS) беше обявено за първи път през септември 2021 г. и още тогава поставената цел 
бе доставката на ядрени подводници за Австралия за укрепване на  съюза в Индо-тихоокеанския регион и  за 
противодействие на китайската агресия. 
Това е изключително амбициозен проект. Прогнозната обща цена е между 268 и 368 милиарда долара за 30 години. 
Сега според обявеното от Белия дом споразумение до началото на 2030 г. САЩ ще предоставят  на Австралия от 3 до 5 
атомни подводници от клас Вирджиния, но още тази година австралийски военен и цивилен персонал ще започне 
обучение с ВМС на САЩ и Кралския флот на Обединеното кралство. 
След това Австралия ще построи нов флот от осем ядрени подводници в Аделаида. 
През 2027 г. САЩ и Обединеното кралство  трябва да  започнат да разполагат на смени  патрулиране  на подводници във 
водите около Австралия. Включено е още и изграждането на нови ядрени подводници от най-висок клас, в които ще бъдат 
вложени инвестиции и от трите държави. 
Планът включва редица стъпки. 
Първоначално американските и Великобритания подводници с ядрена енергия ще посещават по-редовно австралийски 
пристанища от 2023 до 2027 г. 
След това, още през 2027 г., гостуващите подводници ще образуват ротационна сила, работеща от военноморската база 
HMAS, близо до Пърт (след като това съоръжение бъде надградено). 
Междувременно австралийският персонал ще развие своите умения за изграждане и експлоатация на тези лодки. 
Университетите ще осигурят работната сила от до 20 000 души, необходими в множество щати, но до голяма степен Южна 
Австралия и Западна Австралия. 
Доставката на подводници от клас "Вирджиния" ще облекчи опасенията относно недостатъците на текущия флот на 
Австралия от дизелово-електрически подводници клас Collins. Те са по-лесно откриваеми и по този начин уязвими от 
версиите с ядрена енергия. 
Дори и да получим само три подводници от клас "Вирджиния", това ще осигури по-голямо ниво на способност от сегашните 
шест подводници клас Collins. 
Междувременно усилията ще се съсредоточат върху създаването на производствена линия в Австралия за нов флот от 
ядрени захранващи подводници, известна като SSN-AUKUS. Тези подводници ще използват дизайнерската работа, която 
вече е извършена от Обединеното кралство и САЩ. 
Обединеното кралство ще изгради и свой собствен флот от подводници клас Aukus. 
Отделните производствени линии ще предоставят допълнителни функции с принос от трите страни. 
Новите лодки ще включват американска бойна система. Австралия отдавна разчита на американските бойни системи за 
своите военни кораби, така че вече има много високо ниво на оперативна съвместимост между австралийските и 
американските военноморски сили. 
Но австралийците ще командват австралийските кораби. 
Обединеното кралство планира да има първата си подводница от клас Aukus до края на 2030-ото десетилетие. Австралия 
няма да започне да получава своите местно изградени подводници до началото на 2040-ото десетилетие. 
Сделката трябва да бъде одобрена от Конгреса, но действията на трите държави предизвикаха гнева на Пекин, който 
напомни, че АУКУС (AUKUS)  нарушава Договора за неразпространение на ядреното оръжие от 1970 г. 
 
√ Въпреки напрежението около "шпионските балони": САЩ сигнализираха готовност за диалог с Китай 
Байдън ще посети Северна Ирландия 
Лидерите на САЩ, Великобритания и Австралия излязоха с подробности по пакта за сигурност АУКУС, който включва 
предоставянето на Австралия на подводници с ядрени двигатели, предаде Би Би Си. 
Плановете бяха представени официално от американския президент Джо Байдън, британския премиер Риши Сунак и 
австралийския министър-председател Антъни Албанезе във военноморска база в Сан Диего, Калифорния. Британската 
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фирма "Ролс Ройс" ще предостави реакторите за подводниците, което ще доведе до създаването на хиляди работни места, 
подчертава Би Би Си. 
Целта на АУКУС, създаден от трите държави през 2021 г., е да се противопостави на влиянието на Китай в Индо-
тихоокеанския регион. 
Американският президент Джо Байдън заяви междувременно, че планира скоро да  се свърже с китайския си колега Си 
Цзинпин. На фона на нарастващо напрежение между СAЩ и Китай от Белия дом дават сигнал, че има желание за разговор 
между двамата лидери. 
Джо Байдън каза, че скоро ще разговаря с китайския държавен глава, но в  момента не дава повече  подробности. 
Съветникът по националната сигурност Джейк Съливан също заяви , че Белият дом очаква Байдън и Си да проведат 
разговор. Според него за сега няма точно определена дата , но президентът е изразил желание  да  осъществи  телефонна 
връзка  с президента Си след Националния народен конгрес. 
Байдън и Си не са разговаряли, откакто американските военни миналия месец свалиха китайски балон близо до бреговете 
на Южна Каролина, за който от Вашингтон заявиха, че е шпионски, а от Пекин - че е метеорологичен. 
Напрежението между двете държави се засили и на фона на твърдения, че Китай обмисля предоставяне на помощ на 
Москва за войната в Украйна, въпреки че представители на администрацията на Байдън казаха, че все още  няма 
индикации Пекин действително да е предоставил някаква военна помощ на Русия. 
Джо Байдън заяви още, че възнамерява да посети Северна Ирландия след отправената му покана от британския премиер 
Риши Сунак по повод на 25-ата годишнина от мирното споразумение от Разпети петък. 
Джо Байдън разкри намеренията си на съвместна пресконференция с Риши Сунак в Калифорния. По-рано британският 
премиер бе казал пред журналисти, че възнамерява да покани Байдън. Би 
Би Си съобщи, че по време на срещата на двамата политици във военноморската база Пойнт Лома Сунак е казал на Байдън, 
че освен, че с нетърпение очаква техните разговори иска и да го покани в Северна Ирландия и се надява американският 
президент да има възможност да дойде, така че заедно да отбележат годишнината. 
 Сунак е заявил още, че много добре знае, че това би бил специален момент за Байдън, който се гордее с ирландските си 
корени. 
От своя страна Байдън е възкликнал: „25 години! Като че ли беше вчера“ и е допълнил, че възнамерява да посети Северна 
Ирландия и Република Ирландия. 
Джо Байдън бе един от най-гласовитите поддръжници на мирното споразумение, което помогна за слагането на край на 
30 години на конфликти, белязани с насилие, в Северна Ирландия, припомня Би Би Си. 
 
√ Администрацията на президента на САЩ одобри мащабен проект за добив на нефт в Аляска 
Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън одобри мащабен, но оспорван проект за добив на нефт в Аляска. 
Проекта, известен като “Уилоу” (Willow) е на петролната компания ConocoPhillips. От предварителните  настоявания 
сондажните площадки  да са 5, окончателно са одобрени за сега само 3 и това вероятно ще намали предварително 
планираното производство с близо 6 на сто. Според предварителните изчисления  в следващите 30 години компанията 
трябва да  произведе около 600 милиона барела петрол. 
Сенаторът от Аляска Лиза Мърковски, от републиканската партия казва, че след като “Уилоу”  е одобрен най-накрая 
бъдещето на Аляска "просветлява", защото това ще създаде хиляди нови работни места, ще донесе милиарди долари 
приходи и ще подобри качеството на живот на хората в този район. 
Одобрението  на проекта “Уилоу “ обаче се очаква да бъде прието с неодобрение и гняв от лявото крило в 
демократическата партия и ориентираните към климата привърженици на президента Байдън, които се противопоставят 
на този ход заради вредите, които ще бъдат причинени на дивата природа, на почвата и водите, както и на климата поради 
голямото количество на отделяне на въглероден диоксит. 
 
√ "Мудис" постави под негативно наблюдение кредитните рейтинги на шест американски регионални банки 
Агенция "Мудис" постави под негативно наблюдение с възможност за понижаване на кредитните рейтинги на First Republic 
Bank и на още пет други кредитора в САЩ, което е пореден знак за безпокойство за здравето на американски регионални 
финансови фирми след фалита на Silicon Valley Bank (SVB), предаде Блумбърг. 
Western Alliance Bancorp., Intrust Financial Corp., UMB Financial Corp., Zions Bancorp. и Comerica Inc. бяха другите пет 
кредитора, чиито рейтинги бяха поставени под негативно наблюдение от Moody’s Investors Service. Компанията за 
кредитен рейтинг посочи като причини за този ход опасенията относно разчитането на кредитните институции на 
финансиране от незастраховани депозити и нереализирани загуби в техните портфейли с активи. 
Този ход идва, след като акциите на банките в САЩ бяха агресивни разпродавани, дори и след като американските власти 
спасиха вложителите на SVB и създадоха ново кредитно съоръжение за подпомагане на финансирането на кредиторите и 
предотвратяване на повече банкови фалити. 
"Мудис" също така оттегли кредитния си рейтинг за Signature Bank след закриването на кредитора през уикенда. 
Акциите на базираната в Сан Франциско First Republic bank се сринаха с рекордните близо 62% по време на търговията в 
понеделник, докато тези на базираният във Финикс Western Alliance поевтиняха с 47%, а на базираната в Далас Comerica - 
с 28 на сто. 
В случая с First Republic bank агенция "Муси" заяви, че делът на депозитите, които надвишават прага на федералната 
застраховка от 250 хил. долара, прави профила на финансиране по-чувствителен към бързи, големи тегления на средства. 
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"Ако банката трябва да се сблъска с по-висок от очакванията отлив на депозити и предпазните мерки за ликвидност се 
окажат недостатъчни, тя може да се наложи да продаде активи, като по този начин кристализират нереализирани загуби“, 
отбеляза кредитната агенция. 
По-рано First Republic bank заяви, че е засилила и диверсифицирала финансовото си положение чрез достъп до 
допълнителна ликвидност от Федералния резерв и от банката JPMorgan Chase & Co. 
 
√ Срив на банковите акции по света след фалита на американските SVB и Signature Bank 
Акциите на банките по света се сринаха въпреки уверенията от президента на САЩ Джо Байдън, че американската 
финансова система е в безопасност, предаде Би Би Си. 
Спадът в стойността на ценните книжа идва, след като Байдън обеща да направи каквото е необходимо, за да защити 
банковия сектор след колапса на Silicon Valley Bank и Signature Bank. 
Инвеститорите обаче се опасяват, че други финансови институции също могат да пострадат и това доведе до рязък срив в 
цените на акциите в глобален мащаб. 
В понеделник испанската Santander ("Сантандер") и германската Commerzbank ("Комерцбанк") преживяха спад на акциите 
си в един момент от над 10 процента. 
Поредица от по-малки американски банки понесоха още по-сериозни загуби, въпреки че уверяват клиентите си, че имат 
достатъчно ликвидност. Нестабилността доведе и до спекулации, че американският Федерален резерв ще спре плановете 
за продължаващо повишаване на лихвените проценти с цел овладяване на инфлацията. 
Въпреки че основните фондови индекси на Уолстрийт стабилизираха към края на търговията в понеделник, банковите 
акции останаха под силен натиск от продажби. Акциите на сравнително малките кредитни институции отбелязаха сериозни 
сривове, като тези на First Republic Bank паднаха с 61,8%, на Western Alliance Bancorp - с 47%, на PacWest Bancorp - с 21% и 
на Zions Bancorp - с 25,7%. По-умерен спад имаше при акциите на водещите американски банки, като тези на Bank of 
America Corp поевтиняха с 5,8%, на Wells Fargo & Co. - с над 7%, а на JPMorgan Chase & Co - с 1,8%. 
 
√ Ли Цян: Ще се изискват удвоени усилия за постигане на растеж от 5% на БВП на Китай през 2023 г. 
Китайският премиер Ли Цян заяви, че постигането на ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 5% през 2023 г. "не е лесна 
задача и изисква удвоени усилия", предават Франс прес и Ройтерс. 
Темпото на растеж на икономиката на Китай поражда много завист в други страни по света, но е едно от най-слабите за 
последните 40 години в страната. 
Според агенция Синхуа, той каза пред репортери, че Китай "ще се придържа към посоката на социалистическата пазарна 
икономическа реформа, ще насърчава отварянето на по-високо ниво и ще влее по-силна жизненост в развитието чрез 
задълбочаване на реформите и отварянето на икономиката“. Ли Цян добави, че правителството "ще преследва на първо 
място стратегия за заетостта", включително увеличаване на подкрепата за повишаване на заетостта. 
На първата си пресконференция като премиер Ли Цян разкритикува репресията от страна на САЩ над страната му, предаде 
Франс прес 
Коментирайки обаче отношенията със Съединените щати, Ли Цян каза, че двете страни "могат и трябва да си сътрудничат" 
и че могат "да постигнат много, като работят заедно". Той призова консенсусът, постигнат между китайския президент Си 
Цзинпин и президента на САЩ Джо Байдън през ноември миналата година, да бъде "преведен в действителни политики 
и конкретни действия". 
На фона на напреженията с Вашингтон, китайският президент Си Цзинпин отново подчерта по-рано днес необходимостта 
от укрепване на националната сигурност на Китай. Той подчерта, че е нужно да се насърчи изцяло модернизирането на 
националната отбрана и на въоръжените сили и разкритикува външните сили, които се месят в тайванския въпрос. 
 
3e-news.net 
 
√ Росен Христов: Европейските технологии в ядрената енергетика гарантират сигурност и независимост 
Министърът на енергетиката Росен Христов и зам.-министърът Еленко Божков проведоха срещи с ръководствата на двете 
френски енергийни компании - Фраматом и EDF в Париж. Основната тема на разговорите бе сътрудничеството в сферата 
на ядрената енергетика, съобщиха от пресслужбата на министерство на енергетиката. 
“Диалогът е много по-ефективен, когато имаме подкрепа на най-високо ниво в лицето на нашите президенти - Румен Радев 
и Еманюел Макрон”, заяви министър Христов. 
В контекста на подписаното в края на миналата година споразумение между Фраматом и АЕЦ „Козлодуй“ за доставка на 
свежо ядрено гориво, изпълнителният директор на френската компания Бернар Фонтана благодари на министър Христов 
за сътрудничеството. 
Обсъдени бяха основни детайли, свързани с условията на доставка на свежо ядрено гориво, както и необходимостта от 
пълна прозрачност и информираност на обществото по всички въпроси, свързани с безопасното и сигурно функциониране 
на атомната ни електроцентрала. По думите на Фонтана, Фраматом е компания с над 60 години опит в областта на 
производството и доставката на свежо ядрено гориво и се стреми към пълно затваряне на производствения цикъл - от 
суровини до производство на всички компоненти изцяло на европейска територия, с което гарантира сигурност и 
независимост на доставките. “Сигурност е възможна само при диверсифициране на доставките, затова България, по 
подобие на чешкия модел, ще има поне два доставчика на свежо ядрено гориво. По този начин отговаряме не само на 
европейските изисквания, но и следваме най-добрите бизнес и търговски практики”, заяви от своя страна министър 
Христов. 
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По време на срещата с ръководството на енергийната компания EDF бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в 
развитието на ядрената енергетика в България. Със своите над 50 атомни централи във Франция EDF е изключителен 
център на компетентност. По думите на изпълнителния директор Ксавие Юрса компанията е изградила система за обмяна 
на опит и развитие на ядрените компетенции. В тази връзка бяха набелязани конкретни стъпки за сътрудничество с 
България, включително взаимни визити на експерти. 
 
√ Министерство на икономиката и индустрията инициира среща с търговците и производителите за обсъждане цените 
на хранителните продукти 
"Днешната среща е още една възможност да чуем всички мнения и да обсъдим по-задълбочено ситуацията в хранителната 
индустрия, която е в дневния ред на цялото ни общество". Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията 
Ирина Щонова при откриване на заседание на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество „Хранително-вкусова 
промишленост“, което се проведе вчера в Министерството. Тя посочи, че от няколко месеца правителството работи 
ежедневно за овладяване на цените на хранителните продукти и диалогът с всички участници по веригата е изключително 
важен. 
От Федерацията на независимите синдикални организации в хранителната промишленост посочиха, че според сигнали на 
техни членове съществува голяма неравнопоставеност между българските производители и тези от чужбина, и се дава 
сериозно предимство на вносните стоки за сметка на родното производство. 
От друга страна, според тях, се наблюдава нарастване на цените на стоките от производител до магазина с 40%-50%, а в 
някои случаи дори до 100%, което трябва да бъде обект на проверка от контролните органи. От федерацията посочиха, че 
следва да се намерят механизми, чрез които да се насърчи изкупуването на българските стоки, както и контролните органи 
да следят по-задълбочено неравноправните клаузи в договорите за доставки, които се сключват с търговските вериги и 
които ощетяват малките търговци. 
От бранша заявиха още, че се надяват държавата да ускори работата си по подготовка на новата нормативна уредба, в това 
число и за увеличаване на глобите при констатирани нарушения в магазините и търговските вериги и за усъвършенстване 
на контролните механизми. Представителите на бранша и синдикалните организации коментираха като сериозна пречка 
за развитието на отрасъла разделянето на компетенциите между различни институции, което затруднява добрата 
координация и ефективна подкрепа от страна на държавата. 
В заседанието участваха представители на Министерството на земеделието, Министерството на транспорта и 
съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, синдикати, водещи сдружения и асоциации в сектора, както и 
представители на едни от най-големите търговски вериги в страната. 
 
√ "М+С Хидравлик" АД е финализирало сделката за придобиване на 90% от капитала на италианска дистрибуторска 
компания 
От началото на годината цената на акциите на базираното в Казанлък публично дружество се е повишила с 10.06 на 
сто 
Публичното "М+С Хидравлик" АД съобщи през сайта на Българската фондова борса, че е приключила сделката за 
придобиване на 90 на сто от капитала на италианската компания Oleotecno Hydraulic Сomponents Srl. – най-големият 
дистрибутор на "М+С Хидравлик" АД. 
Първоначална информация за придобиването беше оповестена през декември 2022 година. Сделката се сключи при 
предварително обявените параметри: цена за 90 на сто от дяловете, които "М+С Хидравлик" АД придоби – 12,150 млн. 
евро; начин на плащане на три вноски, първата от които е направена, а останалите две разсрочени в рамките на две години 
от датата на приключване на сделката. 
С реализирането на тази инвестиция, ръководството на базираната в Казанлък "М+С Хидравлик" АД очаква да затвърди 
лидерската позиция на дружеството в световната хидравлика като водещ производител на хидравлични мотори, 
хидростатични сервоуправления, спирачки, клапани и аксесоари за тях и да увеличи стратегическото присъствие и дела на 
компанията от световния пазар, пише в съобщението. 
На БФБ акциите на фирмата за хидравлични елементи се търгуваха вчера на ниво между 9.450 и 9.850 лв./акция, като 
регистрираха дневен спад от 2.48%, а от началото на годината са поскъпнали с 10.06 на сто, сочат данните на БФБ. 
 
√ Стартира набирането на кандидатури за двете парични стипендии на ИДЕС 
Стипендиите на името на председателите на Института проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков са 
създадени като допълнителен стимул за студентите в областта на счетоводството, финансовия контрол и одита 
Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ще връчи за втора поредна година парични стипендии на студенти, 
отличили се с високи академични успехи. Набирането на кандидатурите е вече в ход, а крайният срок за подаване на 
заявления от студенти във всички форми на обучение в степен „Магистър“ е до 22.03.2023 г. Еднократните стипендии са 
на стойност 1000 лв. всяка и са на името на председателите на Института на заклетите експерт-счетоводители в периода 
1931 – 1948 г. проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков. 
ИДЕС иска да превърне тази инициатива в своя традиция, която има много силна препратка в миналото и историята на 
Института, а в същия момент да вдъхновява следващите поколения одитори да се развиват в областта на счетоводството 
и независимия финансов одит. Стипендиите са признание към труда и научните постижения на двете изключително важни 
за професията личности, като в същия момент са стъпка в прякото подпомагане на висшето образование по счетоводство 
и одит. Идеята е допълнително да се поощри и да се стимулират финансово отлично представилите се студенти в областта 
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на счетоводството, финансовия контрол и одита, а също и да се мотивират кариерно към професията дипломиран експерт-
счетоводител. 
За двете парични стипендии могат да кандидатстват отлични студенти във всички форми на обучение /редовно, задочно 
и дистанционно/ в степен „Магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит. 
Необходимите документи за кандидатстване са: 
·  Заявление (свободен текст) за кандидатстване в конкурс за стипендия; 
·  Кратка автобиография на български език; 
·  Мотивационно писмо; 
·  Уверение, издадено от съответното висше училище за удостоверяване на успеха от обучението и формата на обучение. 
Допълнителна тежест при оценяването ще дадат удостоверения за постигнати резултати от участие в национални и 
международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и 
неправителствени организации и др., които също могат да се приложат към кандидатурата. 
Необходимите докуметни се изпращат на адрес: ИДЕС, гр. София, ул. „Искър“ № 22, или на имейл: ides@ides.bg 
За ИДЕС: 
Институтът на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС/ е единствената национална професионална организация за 
всички дипломирани експерт-счетоводители в България. 
Квалификацията “дипломиран експерт-счетоводител” е призната в България като една от най-престижните 
професионални бизнес квалификации. Съгласно закона всички дипломирани експерт-счетоводители имат право да станат 
членове на Института, след като придобият квалификацията. 
Мисията на ИДЕС е да предостави на своите членове ресурса, информацията и ръководството, необходими за 
извършването на високооценени професионални услуги в полза на инвеститорите, обществото и клиентите. 
За повече информация посетете www.ides.bg или последвайте каналите нa ИДЕС във Facebook и LinkedIn 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 14 март се повишава с 4.53 % 
 

 
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 14 март 2023 г. е 98.38 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 5 371 MWh. 
Стойността се повишава с 4.53 % спрямо отчетените 94.12 лв. за MWh с ден за доставка 13 март 2023 г. и изтъргуван обем 
от 3 686 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 13 март е 2 800 MWh при постигната цена от 94.59 лв. за 
MWh. 
Стойността се повишава с 4.73 % в сравнение с регистрираните 90.32 лв. за MWh на 12 март и изтъргуван обем от 395 MWh. 
Референтната цена към публикуването е 98.38 лв. за MWh. 
 
√ Производството на електроенергия от началото на годината към 12 март намалява с 14.77 %, а потреблението с 5 на 
сто 
Спрямо аналогичния период на 2022 г. положително остава само участието на ВЕИ в преносната мрежа 
Производството на електроенергия се понижава значително. Силно се свива и потреблението на ток. Продължават да се 
влошават и данните за салдото (износ-внос ) на електроенергия. Намалява дела на базовите, водноелектрическите 
централи (ВЕЦ). Спад се отчита и при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в разпределителната 
мрежа. Положителен е единствено дела на ВЕИ в преносната мрежа. Това става ясно от оперативната справка за 
енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 12 
март 2023 г. (01.01.2023 г. – 12.03.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. 

http://www.ides.bg/
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Производството на електроенергия от началото на януари до дванадесетия ден на месец март тази година намалява със 
значителните 14.77 % до обем от порядъка на 9 985 450 MWh ( - 12.85 % отчетени за предходния период до 5 март т.г.). 
Година по-рано, през посочения сравняван период производството на електроенергия е достигало до 11 716 014 MWh. 
Потреблението на електроенергия спада със съществените 5.00 %, като за посоченото време от първи януари до 
дванадесети март тази година се свива до обем от 8 622 446 MWh (- 3.00% седмица по-рано).  За сравнение, през 
аналогичните дни на 2022 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 9 076 689 MWh. 
Салдото (износ-внос) на електроенергия остава на минус. Според данните на системния оператор, ако през посоченото 
време на миналата година салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 2 639 325 MWh, то през 
настоящата се свива до 1 363 004 MWh. Това представлява понижение(минус) с 48.36 % (- 46.60 % седмица по-рано). 
Участието на базовите централи  намалява (минус) с 14.41 % до обем от 8 648 854 MWh (- 12.42 % преди седмица) за 
времето от началото на настоящата година до дванадесети март. За сравнение, през аналогичния период на 2022 г. 
базовите централи са участвали с обем от 10 104 625 MWh. 
За пореден отчетен период се наблюдава увеличение на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната 
мрежа и понижение в разпределителната. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от първи януари до дванадесети март се увеличава (плюс) с 
13.70 % до обем от 353 188 MWh (+ 13.13 % преди седмица) спрямо аналогичния период на миналата година. За сравнение, 
тогава ВЕИ са участвали с 310 633 MWh. По-добрите данни за посочения период от настоящата година се дължат на 
положителното участие, на фотоволтаичните централи ( + 61.16 %) и на биомасата (+ 3.87 %), въпреки понижението на 
вятърните мощности ( - 0.14 %). 
Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа остава на минус. За посочения период от първи януари до дванадесети март тази 
година участието им се свива (минус) с 0.45 % до обем от 416 474 MWh ( - 2.19 % седмица по-рано). За сравнение, година 
по-рано за посочения период ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 418 358 MWh. 
Настоящият спад в частност се дължи на по-слабото участие на вятърните централи (- 5.89 %) и биомасата (- 7.61 %), въпреки 
положителния дял на фотоволтаичните централи (+ 7.88 %). 
Влошават се и данните за участието на водноелектрическите централи, (ВЕЦ). За сравняваното време от началото на 
годината до първите дванадесет дни на месец март делът на ВЕЦ спада (минус) с 35.75 % до обем от 566.934 MWh (- 32.27 
% отчетени през предходната седмица). За сравнение, през аналогичния период на 2022 г. участието на ВЕЦ е било в обем 
от порядъка на 882 398 MWh. 
 
√ Слаб спад с 0.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 163.48 лв. за MWh с ден за доставка 14 
март 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 163.48 лв. за MWh с ден за доставка 14 март 2023 г. и обем от 83 776.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е слабо 
понижение с 0.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 182.14 лв. за MWh, при количество от 40 204.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 572.70 MWh) е на цена от 144.82 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 18.72 лв. за MWh и количество от 3512.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 9.19 лв. за MWh ( 3563.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 315.69 лв. за 
MWh при количество от 3277.4 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 221.17 лв. за MWh при обем от 3170.5 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 164.11 лв. за MWh (83.91 евро за MWh) за 13 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 14 март се понижава до 163.48 лв. за MWh ( спад с 0.4 %) по данни на БНЕБ или 83.59 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 756.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 142.86 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     43,10%    2166.51 
Кондензационни ТЕЦ   26,68%    1341.29 
Топлофикационни ТЕЦ   7,12%    358.01 
Заводски ТЕЦ    2,32%    116.42 
ВЕЦ     0,19%    9.64 
Малки ВЕЦ    2,35%    118.01 
ВяЕЦ     0,59%    29.49 
ФЕЦ     17,18%    863.42 
Био ЕЦ      0,48%     24.25 
Товар на РБ         3920.7 

https://ibex.bg/
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Интензитетът на СО2 е 340g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на 
информацията.  За сравнение в Германия е 204g, Полша - 528g, Чехия - 385g, най-нисък e във Франция - 49g и Испания - 
81g). 
 
√ Цените по европейските електроенергийни борси на повечето пазари се понижават до нива под 90 евро/мвтч за 14 
март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 83,59 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 89,74 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 83,59 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 14 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 93,13 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 74,05 
евро/мвтч. Най-високата цена от 161,41 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 4,70 
евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 14 март ще бъде 89,74 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 125,07 гвтч. Максималната цена ще бъде 161,41 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 2 ч и тя ще бъде 4,95 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 14 март е 89,86 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 105,58 евро/мвтч. Най-високата цена от 161,11 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 4,82 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 77 201,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 14 март на Словашката енергийна борса е 89,03 евро/мвтч. Най-високата цена от 
159,46 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената между 3 ч и 5 ч и тя ще бъде 5,00 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 88,08 евро/мвтч. Най-високата цена от 158,68 евро/мвтч 
ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 5,31 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 14 март е 92,42 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
110,25 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 68 488,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 166,43 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 4,04 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 71,48 евро/мвтч на 14 март. Пиковата цена ще бъде 87,61 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 760 137,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 152,21 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 1,84 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 14 март ще се продава за 131,44 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските електроенергийни борси следват тенденцията за връщане на цените под 100 евро за MWh 
Завръщането на вятъра измести фосилните горива в производството на електроенергия в Европа. Голяма роля изигра и 
спадът на потреблението. В края на тримесечието данните ще са по-точни и ще дадат отговор колко се е свило търсенето 
на електрическа енергия от индустрията и колко от домакинствата. Заедно с редица други показатели ще стане ясно и в 
каква посока се движи икономиката на страните от Европейския съюз, предвид продължаващите опасения за рецесия. Що 
се отнася до цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“, няма как да не се отбележи все 
още колебливата тенденция за спад и няма как тя да не кара оптимистите да потриват доволно ръце. И все пак не 
тенденцията, а факторите са по-важни. Така че отговорът на въпроса какво стои зад тези цифри е особено важен, предвид 
предстоящите промени на пазара на електричество. На този етап е видимо, че паралелните газова и енергийна криза в 
Европа продължават да отслабват през първите месеци на 2023 г. Меката зима и рекордните нива на внос на LNG се 
отразиха положително. Вече са натрупани и данни за структурно намаляване на търсенето на газ. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия във всички страни от Европа възлиза на 53 992.37 GWh през десетата седмица на 2023 
г. преди окончателните данни.  За сравнение, през деветата седмица то е достигало до обем от 56 908.48 GWh според 
коригираните данни. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 
47 823.39  GWh (50 493.48 GWh за деветат седмица) във вечерните часове на 12 март 2023 г. според данните на energy 
charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните данни. 
За сравнение, година по-рано, или през 10-та седмица на 2022 г. производството на електроенергия  в страните от ЕС е 
възлизало на 52 556.94 GWh. 
От това общо производство през десетата седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 16 859.91 
GWh (35.25 %) срещу 21 087.73 GWh (41.76 %) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 3752.30 GWh или 7.85 %, а 
на каменните – 3655 GWh – 7.64 %. Природният газ държи дял от 16.28 % или 7785.43 GWh (10 695.35 GWh или 21.18 % за 
деветата седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 10 880.70 GWh или 22.75 % (11 889.23 GWh или 23.55 % 
седмица по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници през посочената 10-та седмица е в обем от 20 082.88 GWh или 41.99 % ( 
17 516.52 GWh или 34.69 % през 9-та седмица). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 9519.09 GWh (19.90 %), а офшорните – 866.09 GWh (1.81%).  
Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 2440.38 GWh (5.10 %), Редно е да се отчете и участието 
на водноелектрическите и помпените мощности – 5.55% и 5.62 % съответно, както и на биомасата – 3.30 %. 
Цените 
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Европейските електроенергийни борси се стремят все повече към единни действия. Обединението на пазарите 
продължава и действията на борсовите оператори дават положителни резултати. Очаквано с първия работен ден от 
миналата седмица европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартираха с повишение и цените бяха 
в диапазона 150 – 160 евро за MWh.   Още с ден за доставка 7 март обаче се настани тенденцията за понижение. Така, с 
изключение на четири от борсите преобладаваше движението в посока надолу. Спадът варираше от 4.5 % на гръцката 
HENEX (136.26 евро за MWh) до 7.0 % на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM (132.28 евро за MWh) и 10.7% на 
унгарската HUPX (136.39 евро за MWh). Забележителна бе постигнатата разлика при спада във Франция (минус 4.8 % до 
152.41 евро за MWh) и съседната й Германия (минус 29.1% до 106.87 евро за MWh). 
Покачване в сегмента „ден напред“ бе отчетено на четири от европейските електроенергийни борси, а в частност, на 
континента то бе единствено на италианската GME – плюс 3.5% (152.23 евро за MWh).  Извън страните от континента, 
стойността във Великобритания се увеличи с 1.8 % (155.01 евро за MWh), а в Ирландия и Северна Ирландия – с 4.4% (174.73 
евро за MWh). 
На Иберийския пазар (Португалия и Испания) цените се понижиха с 18.1 % (120.99 евро за MWh). 
Разнопосочното движение на ценовите нива се засили с ден за доставка 8 март като на единадесет от проследяваните 
европейски електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ бе регистриран спад, а на другите единадесет – повишение. 
Понижението с 4.7 % свали стойността на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM до 126.20 евро за MWh. Почти съща 
бе и постигнатата цена на гръцката HENEX при спад от 7.3 % - 126.25 евро за MWh, а на италианската GME остана малко по-
висока въпреки понижението с 10.7 % - 135.90 евро за MWh. 
Разнопосочна бе постигнатата стойност и на борсите във Франция (минус 8.2 % до 139.97 евро за MWh), и Германия (плюс 
30.0 % до 138.89 евро за MWh). 
Ценовите нива в сегмента „ден напред“ на електроенергийните борси извън континента също се насочиха надолу. Спадът 
от 4.5% доведе до цена от 147.53 евро за MWh във Великобритания, а постигнатата стойност в Ирландия и Северна 
Ирландия падна до 154.44 евро за MWh (минус 11.6 %). 
Продължаващото силно понижение и то с 18.2 % на Иберийския пазар се отрази в ниво под 100 евро за MWh – до 98.93 
евро за MWh. 
Единственото и то незначително повишение (плюс 0.5 % до 139.58 евро за MWh) с ден за доставка 9 март бе отчетено само 
на електроенергийната борса в Полша. Цените в посочения сегмент на всички европейски електроенергийни борси се 
насочиха надолу. Спадът бе в диапазона от 2.0% (133.24 евро за MWh), постигнат в Италия и 8.7% (127.08 евро за MWh) в 
Нидерландия до 13.8 % (108.74 евро за MWh) в България и Румъния. Изравнени до ниво от 127.20 евро за MWh се оказаха 
постигнатите стойности във Франция (минус 9.1%) и Германия (минус 8.4 %). 
Понижението с 2.2 % свали цената във Великобритания до 144.09 евро за MWh, а значително по-силния спад с 10.5 % 
доведе до нивото от 138.21 евро за MWh в Ирландия и Северна Ирландия. 
Продължаващото движение в посока надолу и то с 25.6 %  доведе цени на Иберийския пазар (Португалия и Испания) от 
73.59 евро за MWh. 
Корекция в посока към ръст с ден за доставка 10 март бе наблюдавана единствено на електроенергийните борси в 
Ирландия и Северна Ирландия като постигнатата стойност се върна до 18121 евро за MWh при това скачайки с 31. 1 %. 
Понижението на останалите европейски електроенергийни борси продължи и бе в диапазона от 3.8 % (110.79 евро за 
MWh), постигнати на гръцката HENEX и 4.1 % на българската IBEX(БНЕБ) и румънската OPCOM  ( 104.27 евро за MWh) и 5.8 
% (119.84 евро за MWh) и 9.1 % в Германия (115.61 евро за MWh). В този диапазон останаха и цените в Австрия (117.76 
евро за MWh, минус 8.4 %), Белгия (119.37 евро за MWh, минус 6.1 %), Чехия (116.32 евро за MWh, минус 9.8 %). По-висока 
остана единствено цената в Полша (136.95 евро за MWh, минус 1.9 %). Доста под тези стойности (минус 18.3 %) се оказа 
постигнатата на сръбската SEEPEX – 83.90 евро за MWh. 
Доста под това ниво остана Иберийския пазар, където  същественото понижение с 41.2 % в Португалия и 42.0 % в Испания 
свали цените до 43.27 евро за MWh и 42.71 евро за MWh съответно. 
Разнопосочно, макар и слабо се оказа движението на ценовите нива в посочения сегмент и през двата от почивните дни. 
Така с ден за доставка 11 март на електроенергийните борси в Белгия (плюс 2.5 % до 122.30 евро за MWh) и Франция се 
върна покачването (плюс 2.0 % до 122.27 евро за MWh). Поскъпване бе наблюдавано и на сръбската SEEPEX (плюс 31.4 % 
до 110.26 евро за MWh). 
Затова пък на съседната германска борса понижението с 14.7 % свали цената до 98.61 евро за MWh. 
Спадът с 3.8 % на гръцката HENEX доведе до цена от 106.53 евро за MWh, а по-значителното понижение със 7.1 % - до 96.91 
евро за MWh на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM. 
Разнопосочното движение на електроенергийните борси извън континента в посочения сегмент доведе до постигане на 
близки стойности. Ръстът от 10.2 % във Великобритания вдигна цената до 145.39 евро за MWh, докато при спад с 21.2 % на 
ирландските борси бяха постигнати 142.78 евро за MWh. 
Непостижимо ниска за останалите европейски електроенергийни борси се оказа установената цена на Иберийския пазар 
(Португалия и Испания ) – 30.24 евро за MWh (минус 30.1 %) и 30.03 евро за MWh (минус 29.7 %). 
Затова пък още с ден за доставка 12 март ценовите нива на Иберийския пазар веднага бяха коригирани със скок от 
значителните 166.6 % и 166.4 % - до 80.62 евро за MWh. 
Ръстът от 3.3 % върна и цената на гръцката HENEX до 110.00 евро за MWh. Незначително покачване от 0.2 % бе регистрирано 
и на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM – до 97.13 евро за MWh. При малко по-висок ръст от 1.8 % постигнатата 
стойност в Чехия достигна 98.11 евро за MWh. 
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На останалите европейски електроенергийни борси цените продължиха да се движат в посока надолу, а понижението бе 
в диапазона от 1.7 % (97.36 евро за MWh) в Унгария 3.1 % (95.53 евро за MWh) в Германия до 21.7 % във Франция (95.76  
евро за MWh). 
За разлика от предходните периоди, през които цените в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси 
започваха със съществен ръст, новата седмица, започваща от 13 март е изненадваща. Не толкова заради разнопосочността, 
а и заради голямата разлика в ценовите нива. Най-общо те са в диапазона от 37.14 евро за MWh (спад с 61.1 %) в Германия 
и 44.04 евро за MWh във Франция (минус 54.00%) и достигат до 123.99 евро за MWh (плюс 11.33 %) в Швейцария и 145.40 
евро за MWh (плюс 18.4 %) в Италия. Докато на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM постигнатата цена намалява 
с 13.6 % до 83.91 евро за MWh, в Унгария расте с 11.8 % до 108.82 евро за MWh.   
Средна месечна и средна годишна цена към 12 март 2023 г. 
Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ продължават и 
през десетата седмица на 2023 г. Определено посоката е към понижение. 
На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност е 122.42 евро за MWh към 12-то число от настоящия трети 
месец на годината (140.32 евро за MWh към 5 март). 
За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 130.23 евро за MWh 
(148.42 евро за MWh седмица преди това) в Гърция и 144 евро за MWh (155.61евро за MWh седмица по-рано) в Италия, 
както и 133.13 евро за MWh (154.88 към 5.03. 2023 г.) във Франция. 
Значително по-ниска е постигнатата цена в Португалия и Испания – 103.59 и 103.43 евро за MWh съответно (143.47 евро за 
MWh към 5 март). 
В Германия, средната месечна стойност e 117.22 евро за MWh (134 евро за MWh за 9-та седмица), а в Австрия – 129.37 евро 
за MWh ( предишна -142.55 евро за MWh). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 129.82 евро за MWh (142.65 евро за 
MWh предходната седмица), а за Полша – 128.8 евро за MWh (136.71 евро за MWh към 5 март). 
За страните отвъд континента като Великобритания средната месечна цена е 143.74 евро за MWh  (предишна - 152.46 евро 
за MWh), а за Ирландия и Северна Ирландия – 168.12 евро за MWh ( миналата седмица - 189.48 евро за MWh). 
Средната годишна цена към публикуването на данните за IBEX и OPCOM е 136.08 и 136.16 евро за MWh съответно (139.21 
и 139.29 евро за MWh съответно към 5 март). 
Стойността на гръцката HENEX се понижава до 166.85 евро за MWh (172.48 евро за MWh е достигала до преди седмица), а 
на италианската GME – до 163.77 евро за MWh (166.97 евро за MWh по-рано). 
Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност е от порядъка на 144.32 евро за MWh (147.07 евро за 
MWh  преди), а на електроенергийната борса във Франция e 138.77 евро за MWh (141.38 евро за MWh към 5 март), а в 
Германия – 121.8 евро за MWh (123. 84 евро за MWh по-рано). 
Постигнатата средна годишна стойност на борсите в Португалия и Испания към 12 март е 100.76 и 100.53 евро за MWh 
съответно (104.14 и 103.91 евро за MWh съответно към 5.03 т.г.). 
Във Великобритания е 149.99 евро за MWh (151.58 евро за MWh преди седмица), а на ирландските електроенергийни 
борси – 162.08 евро за MWh (163.41 евро за MWh преди). 
Петрол, газ, СО2 
Петролът сорт Brent стартира седмицата от 86.18 долара за барел, но цената не успя да се задържи. Така за четвърта 
поредна сесия петролът поевтиня и в петък на борсите бе отчетено най-силното понижение от пет седмици в резултат на 
опасенията от рязко повишаване на лихвите в САЩ, което заедно със забавящият се икономически ръст се отразява на 
търсенето на горива. Така, въпреки слабото възстановяване сорт Brent в последния ден от миналата сесия се установи на 
82.18 долара за барел. Най-общо понижението с 3.6 % през миналата седмица особено заради силната динамика в 
последния ден от търговията се приема за едно от най-съществените от началото на февруари. 
Очакванията за повишаването на лихвите в най-голямата икономика в света, а също и в Европа помрачават перспективите 
за глобалния ръст. Напрегната остава и ситуацията на пазара в САЩ – фактор, който се следи изключително внимателно от 
инвеститорите в сектора. Данните на министерство на труда на САЩ, че броят на работните места в икономиката през 
февруари се е увеличил с 311 хил. в петък върнаха сорт Brent към слаб ръст, но не вдъхнаха необходимия оптимизъм. 
Картината бе допълнена и от крахът на 16-та по големина банка в САЩ. 
Пазарът не спира да следи и данните за експорта от Русия. През седмицата бе съобщено, че руската страна планира да 
намали експорта и транзита от западните си пристанища с 10 % ежедневно в сравнение с месец февруари. Остава в сила и 
по-рано направеното съобщение за свиване с 500 хил. барела на ден. 
Междувременно министерство на търговията на Индия съобщи за намаляване на вноса на петрол с 20 % през януари т.г. 
спрямо декември. По-слаб внос, макари само с 1,3 % през януари-февруари тази година отчете и Китай. Именно прогнозите 
за възстановяването на този пазар са сред носителите на оптимизъм. На този фон обаче министерство на енергетиката на 
САЩ в началото на седмицата понижи прогнозата си за средната цена на Brent до 82.95 долара за барел в сравнение с 
предишното си очакване от 83.63 долара за барел. 
Икономическите събития в глобален мащаб се случват много бързо, а експертите все по-рядко се наемат да се ангажират 
с прогнози за петролния пазар. 
Газовият пазар също е изправен пред изпитания. Ниските цени през последните седмици звучат успокояващо, но 
участниците на пазара съвсем не живеят с илюзията, че всичко е приключило. През миналата седмица цената на синьото 
гориво по индекса TTF на борсата ICE в понеделник, 6 март бе на нивото от 42.14 евро за MWh и успя да остане в диапазона 
до 43.59 евро за MWh почти до края. Скокът до 54.44 евро за MWh в рамките на последния ден от търговията беше 
донякъде изненадващ, въпреки че при затварянето цената леко намаля – до 53.5 евро за MWh. Въпреки това цената е по-
ниска от постигнатата на 10 март 2022 г. – 68.78 евро за MWh. На този етап би могло да се обобщи, че природният газ е по-
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евтин, цените са между 70 – 80 % под наблюдаваните пикови нива през 2022 г. Това в голяма степен се дължи на меката 
зима и високият обем на съхранение в европейските газохранилища. Експертите са категорични, че това е предимство. 
Европейските газохранилища сега са запълнени до 56.88% (639.1338 TWh). Дори и този обем да спадне до около 50 % 
запълването им е предимство. Това ще означава, че необходимостта от нови доставки ще е по-малка. Става въпрос за 
количества от порядъка на 20 млрд. куб м. От друга страна обаче нагнетеният природен газ е на много високи цени, което 
означава доста прецизна политика при използването му, така че да не се нанесат щети на икономиката, която става все по-
крехка. 
Краят на отоплителния сезон, газовите запаси и настоящите цени на природния газ дават и възможност за постепенно 
излизане на въглищните централи от процеса на производство на електроенергия, както и на връщане в играта на газовите 
мощности. Важно е да се проследява и цената на Brent поради същата възможност – връщането на индустрията от петрол 
на газ. 
На този фон цените на въглеродните емисии  (а и на въглищата) остават доста по-високи от нивата преди кризата. Цената 
по индекса ICE EUA през миналата седмица за трети път в рамките на месец тества цената от 100 евро за тон като в петък, 
10 март успя да стигне до 100.170 евро за тон. Седмица по-рано стойността на СО2 успя да се свие до 94 – 96 евро за MWh. 
Затова експертите не престават да припомнят, че значението на въглищата и СО2 е двигател на структурно по-високите 
бъдещи европейски цени на газа спрямо историческите нива. 
Тенденции 
Пазарът е в очакване на старта на обещаната от ЕС обща платформа за покупки на природен газ. Всяка една промяна на 
газовия пазар – от прекъсване на макар и малките руски количества, ръста на търсенето в Китай, а и като цяло поведението 
на азиатския пазар могат да рефлектират върху цените и възобновяване на нестабилността. Заплахата от скокове на цените 
остава, докато не настъпи значително увеличение на новите глобални доставки на LNG (от 2025 г.), са единни в мнението 
си експертите. Не е по-различно и мнението на еврокомисарите. 
Все пак, ако трябва да се направи обобщение, то е, че на този етап пазарът на газ и електроенергия изглеждат стабилни. 
Ценовите нива са поносими, но изненади не са изключени, а хоризонтът за тях е доста обширен. 
Трябва да се помни, че двете паралелните кризи на пазара на газ и електроенергия през 2022 г. доведоха до скок на цените. 
За да се балансират европейските пазари бяха предприети мерки. Първо за намаляване на търсенето на газ с 15 %, а 
впоследствие и за ограничаване на търсенето на електричество  с 10 %, включително 5% намаление през пиковите 
периоди. Последната мярка важи до края на март 2023 г. Меката зима подкрепи усилията и в края на тримесечието със 
сигурност ще са видими проценти на свиване, които ще изненадат. Някои експерти вече изчисляват, че към края на януари 
търсенето на електроенергия е било със 7 % по-малко на годишна база, а през февруари се доближава до 5 на сто.  За да 
гарантира, че тенденцията ще продължи, ЕС си поставя за цел намаляване на търсенето на енергия с най-малко 32,5% до 
2030 г. спрямо настоящите нива. Остава да видим действията за осъществяване на тези намерения. Сега въпросът е дали 
спадовете в търсенето са били временни корекции, подпомогнати от топлото време, или са структурна промяна и 
изместване на търсенето. Големият въпрос за съществуването на икономиката в очертаните от политиците рамка остава. 
 
√ Сривът на фондовите пазари в Западна Европа продължи и след новината за втората фалирала банка в САЩ 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо понижение завърши общият европейски 
индекс Stoxx 600 
В началото на новата седмица борсовите индекси на страните от Западна Европа се понижиха рязко заради новината за 
фалита на втора банка в САЩ и опасенията, че проблемите могат да се разпространят и в европейската банкова система. 
Както беше съобщено, американската банка Silicon Valley Bank (SVB) премина под контрола на Федералната корпорация за 
гарантиране на депозитите (FDIC), която ще продаде активите на SVB, което ще позволи плащания по незастраховани 
депозити. Фалитът на банката е най-големият от финансовата криза през 2008 г. Регулаторите затвориха и по-малката 
базирана в Ню Йорк Signature Bank, която беше популярна сред притежателите на криптовалути. 
Как отговори Федералният резерв на САЩ (Фед) 
Централната банка на САЩ обяви нов механизъм за предоставяне на средства на финансовите институции, за да се увери, 
че те "са в състояние да посрещнат нуждите на всичките си спестители". Министерството на финансите на САЩ ще отдели 
до 25 милиарда долара от стабилизационния фонд за подкрепа на тази програма. 
Механизмът, наречен Програма за банково срочно финансиране (BTFP), предоставя заеми до една година на банки, 
спестовни асоциации, кредитни съюзи и други финансови институции. Като обезпечение на тези заеми Фед ще приеме 
държавни облигации на САЩ, облигации на федерални агенции, ипотечни облигации и редица други ценни книжа. 
"Ако не беше подкрепата на регулаторите, пазарът щеше да отвори много по-ниско. Мнозина обаче продават акции не 
поради липса на доверие, а по указание на отделите за управление на риска", пише Гийермо Ернандес Сампере, 
ръководител на търговията в един от големите германски фонд мениджър на финансови инструменти MPPM (Manfred 
Piontke Portfolio Management) GmbH. „Надяваме се, че това ще бъде краткотрайна буря, но няма да мине без последствия.“ 
Предупреждението на президента Байдън 
По-късно в обръщение към нацията президентът на САЩ Джо Байдън увери американците, че банковата система е в 
безопасност след колапса на SVB и Signature Bank. В речта си той подчерта незабавните действия, които администрацията 
му е предприела, а виновните ще понесат отговорността си. 
Депозитите на клиентите ще бъдат защитени: „те ще имат достъп до парите си от днес. Това включва малки предприятия 
в цялата страна, които банкират там и трябва да изплащат заплати, да плащат сметките си и да останат отворени за бизнес", 
обясни Байдън и добави, няма да има загуби за данъкоплатците. По думите на президента, „парите ще дойдат от таксите, 
които банките плащат във фонда за гарантиране на влоговете". 
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Франция, Германия и Великобритания успокоиха пазарите 
Официална позиция имаше и от трите държави, че фалитът на Silicon Valley Bank не представлява риск за банковата система 
в Западна Европа. Първото успокоение дойде от финансовия министър на Франция Бруно льо Мер, който заяви, че се 
наблюдава ситуацията в САЩ, но не „отправяме специално предупреждение относно френската банкова система, която е 
стабилна". След него германският надзорен орган за банковата система BaFin увери, че фалитът на SVB не представлява 
опасност за финансовата стабилност в Германия, тъй като тази банка няма системна значимост. 
Не закъсня реакцията и на Лондон. Банката на Англия увери, че британската банкова система остава сигурна, стабилна и 
добре капитализирана, и други британски банки не са пряко материално засегнати от случилото се. Имаше се предвид, че 
най-голямата британска банка HSBC купува за 1 паунд подразделението на фалиралата SVB, като целта е да бъдат защитени 
депозитите, без да се налага подкрепа с парите на британските данъкоплатци. "Това гарантира, че депозитите на клиентите 
са защитени", каза финансовият министър Джеръми Хънт. 
Инвеститорите бързо намериха посока за спасение на активите си 
след обявената от Фед държавна защита на банковата система, като се насочиха към бързо изкупуване на държавни 
облигации, като намалиха залозите за по-високи лихвени проценти, но за сметка на безопасност, което логично доведе до 
спад на дълговите книжа. Час преди да затворят пазарите в Западна Европа доходността на 2-годишните държавни 
облигации на САЩ беше на ниво 3.528 на сто, което е спад с 57 базисни пункта спрямо затварянето на търговията в петък. 
Според CNBC, доходността е спаднала със 100 базисни пункта от сряда, което бележи най-големия тридневен спад от 22 
октомври 1987 година, когато облигациите са се сринали със 117 пункта. Това се случва след колапса на фондовия пазар 
на 22 октомври 1987 година, известен като "Черен понеделник", когато широкообхватният индекс Standart&Poor’s се 
понижи с 20 на сто. Регистрираният тогава спад е по-голям от понижението с 63 базисни пункта на 2-годишните облигации 
за три дни след атаките на 11 септември, припомня CNBC.  
Доходността на 10-годишните съкровищни облигации на САЩ се понижи по-слабо, с 26 базисни пункта до 3.483 на сто.  
Пазарите 
Ключовото събитие за пазарите тази седмица ще бъде публикуването на данни за февруарската инфлация в САЩ във 
вторник. Анкетирани от Trading Economics анализатори прогнозират, че инфлацията в Съединените щати се е забавила до 
6% миналия месец от 6.4% през януари. 
До обед индексът на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 2.15%, а подиндексът на банковия 
сектор спадна с почти 4%, съобщи „Блумбърг“. От националните измерители на „сините чипове“. От националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше италианският FTSE MIB (-4.52%), следван от испанския IBEX 35 (-
4.03%), германския DAX (-3.06%) и британския FTSE 100 (-2.41%). 
Въпреки всички предприети мерки и обещания, инвеститорите не се успокоиха, че след двата банкови фалита няма да има 
повече последствия, защото основните индекси по фондовите борси в региона не престанаха да падат до края сесията, 
макар някои от измерителите да забавиха понижението си. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо понижение 
завърши общият европейски индекс Stoxx 600. 
Най-много се понижи секторният индекс на банковите акции, с 5.65%, най-лошият им ден от 4 март 2022 г. според 
оператора на данни Eikon, когато падна с 6.66% поради предупреждения, че качеството на активите на кредиторите ще 
бъде повлияно от войната в Украйна. 
Търговията 
Акциите на най-закъсалата от водещите европейски банки Credit Suisse поевтиняха с 9.58%, достигайки най-ниското си 
ниво за всички времена. Германската Commerzbank AG се срина с 12.71%, което доведе до спад на индекса Stoxx Europe 
600. 
Книжата на най-голямата британска финансова група HSBC Holdings Plc също спаднаха, но по-слабо, с 4.05% след новината, 
че банката купува британското подразделение на Silicon Valley Bank за 1 паунд. 
Засегнати бяха и други големи европейски банки: на френските Societe Generale (-6.23%), BNP Paribas (-6.80%) и Credit 
Agricole (-3.07%), на германската Deutsche Bank (-4.87%), на британската Lloyds Banking Group (-4.64%), на 
италианските Intesa Sanpaolo (-6.10%) и UniCredit (-9.01%) и на швейцарската UBS (-7.66%). 
Френският производител на лекарства Sanofi SA постигна споразумение за закупуването на американската 
биофармацевтична компания Provention Bio Inc. за 2.9 милиарда долара. След новината цената на акциите на Sanofi спадна 
с 1.70%, съвпадайки с общия негативен тренд на пазарите на акции в Западна Европа. 
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Според прессъобщението, Sanofi ще плати 25 долара на акция на Provention – 3.8 пъти над цената на компанията при 
затваряне на търговията в петък. Очаква се сделката да приключи през второто тримесечие на 2023 г. Основният актив на 
Provention е TZIELD, единственото одобрено от регулаторите на САЩ лечение за забавяне на появата на диабет. 
Пазарната стойност на Porsche AG се понижи с 4.54%, след като германският производител на луксозни автомобили отчете 
13.6% увеличение на приходите си за миналата година, но цифрата е по-лоша от прогнозите на пазара, а и на самата 
компания. 
След новината, че най-големият германски производител на автомобили Volkwagen Group е гарантирал производствените 
нужди от батерии за електрическите си превозни средства до 2028 г. благодарение на три завода в Европа, цената на 
акциите неочаквано се понижи с 3.43%. Членът на борда на директорите Томас Шмол обяви, цитиран от „Ройтерс“, че това 
са заводът в германския град Залцгитер, предприятието на шведската компания за производство на електрически батерии 
Northvolt и новата фабрика, която VW ще изгради в района на испанския град Валенсия. 
Все още официална позиция от БНБ не е обявена 
за влиянието на фалитите на двете американски банки върху българския банков сектор, но най-вероятно пряко влияние 
няма да има, защото нито една от двете фалирали банки нямат присъствие по някакъв начин, чрез чуждестранен клон или 
банка у нас, например. Все още официална позиция не е обявявала и Европейската централна банка (ЕЦБ). 
Най-вероятно влиянието ще е косвено за най-активно търгуваните акции на банки на Българската фондова борса (БФБ), 
които имат преки партньорства с банки от Западна Европа, които са засегнати по някакъв начин от двата фалита, и под 
влияние на случващото се на фондовите борси в Западна Европа. Промени в понеделник имаше само с акциите на две от 
4-те български банки, които се търгуват на софийската борса. 
Според оперативните данни на БФБ за понеделник, книжата на Първа инвестиционна банка (FIB) поевтиняха с 4.35%, след 
като бяха прехвърлени 13 501 акции за 30 259 лева (равносметката за отминалата седмица, обаче, беше повишение с 0.88 
на сто). Книжата на Централна кооперативна банка (CCB) се обезцениха с 1.24% при изтъргувани 20 000 акции за 31 900 
лева (при седмична равносметка от загуба с 3.01%). 
Търговия с акции на Тексим Банк (TXIM) и на Българо-американската кредитна банка (BACB) не беше осъществена. 
 
√ Унгария и Франция разширяват участието на Framatome в строителството на АЕЦ „Пакш 2“ 
Унгария и Франция ще разширят участието на френската Framatome в строителството на АЕЦ „Пакш 2“ като вече текат 
съответните преговори. Това заяви министъра на външните работи и външноикономическите дейности на Унгария Петер 
Сиярто. 
„За да бъде АЕЦ „Пакш 2“ със западноевропейска система на управление ние разширяваме и ще продължим да 
разширяваме унгарсо-френското сътрудничество в областта на ядрената енергетика, а също така ще увеличим ролята на 
Framatome по отношение на инвестициите в „Пакш“, цитира агенция MIT думите на министъра. 
Неотдавна унгарският министър заяви, че строителството на АЕЦ „Пакш 2“ се възпрепятства от министъра на външните 
работи на Германия Алена Бербок и от министъра на икономиката Роберт Хабек от партията на „зелените“, които не 
издават на компанията Siemens разрешения за доставка на система за управление на технологичните процеси, при 
положение, че такова е издадено от френската компания Framatome. Тогава Сиярто заяви, че Будапеща оценява 
поведението на Берлин като нарушение на унгарския суверенитет и го определи като незаконен. 
Унгарският министър напомни, че липсата на разрешение за участие в строителството на Siemens Energy е 
„несправедливо“, тъй като „въпросът с енергоснабдяването е в компетенцията“ на страните-членки на ЕС. 
„Затова правителството (на Унгария) води преговори за увеличаване на ролята на френската Framatome,така че Берлин да 
не може повече да блокира доставката на системи за управление“, е заключил унгарският външен министър. 
Както е известно генерален изпълнител на проекта за АЕЦ „Пакш 2“ е влизащата в състава на руската „Росатом“ 
„Инженерингова компания „АЕЦ“. „Росатом“ ще достави оборудване за ядрения остров. Оборудването за турбинния 
остров, според плановете ще бъде доставено от General Electric-Alstom ( в момента тече процес на изкупуване от френската 
EDF на американската GE Steam Power на бизнеса за производство на турбини за АЕЦ). Планирането предвиждаше 
автоматизираната система за управление на технологичните процеси да бъде доставена от консорциума Framatome-
Siemens.   
 
√ Банковите неволи в САЩ свалиха и цената на петрола 
Опасенията за банкова криза в САЩ и рецесия в икономиката на страната свалиха в понеделник, 13 март цените и на двата 
основни сорта петрол. Темповете на спад все пак отслабнаха в сравнение с понижението от почти 5 % по-рано по време на 
търговията. Турбулентността на пазара на петрол само бе засилена от краха на Silicon Valley Bank. 
Котировката на фючърсите за месец май за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures,който по-рано в рамките 
на търговията спаднаха до 79.02 долара за барел за пръв път от началото на февруари. Все пак Brent успя да си върне малко 
от загубените позиции. 
Майските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures остават ниски и на ниво от 80.93 долара за 
барел, понижавайки се с 1,85 долара или с 2,23 %  към публикуването на информацията. 
Априлските фючърси за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) са на ниво от 74,92 долара за барел – спад с 1,76 
долара или с 2,30 %. 
Както отбелязват наблюдателите, в момента склонността към риск е тази, която движи ценовите нива. Според тях 
реакцията на банковата криза е в подкрепа на пазара на суровини, но рискът от рецесия се оказва по-силен, особено 
предвид последните събития именно в банковия сектор. Затова и прогнозата е, че търговията с петрол може да се окаже в 
доста ограничен ценови диапазон. 
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Разбира се, не липсват и оптимистично настроени анализатори, които разчитат на ръст на потреблението и съответно 
балансиране на пазара съвсем скоро. 
В петък американската  Silicon Valley Bank премина под управлението на Федералната корпорация за застраховане на 
депозитите. Тя от своя страна предаде активите на банката на ново юридическо лице и обеща пълно обезпечение на 
вложителите. Същата участ постигна и по-малката  Signature Bank. 
Във връзка с тези събития Федералният резерв анонсира нов механизъм за предоставяне на средства на финансовите 
институции, който има за цел да убеди „във възможността за удовлетворяване на нуждите на всички свои вложители“. 
Министерство на финансите на САЩ обеща да задели 25 млрд. долара за стабилизирането на фонда за подкрепа на тази 
програма. 
 
Мениджър 
 
√ НОИ ще преизчисли служебно от 1 април пенсиите на 336 000 работещи пенсионери 
Националният осигурителен институт ще преизчисли от 1 април служебно пенсиите на близо 336 хиляди работещи 
пенсионери. 
Преизчислението ще обхване всички работещи пенсионери, получаващи трудови пенсии – пенсии за осигурителен стаж и 
възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и 
професионална болест. 
Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2022 г. и да не са подавали заявление за преизчисляване 
на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото 
служебно преизчисляване. 
Служебното преизчисляване на пенсиите стартира като извънредна мярка в разгара на коронавирусната пандемия през 
март 2020 г. Тогава тя обхвана лицата, които не са подавали заявления за преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж 
и/или осигурителен доход през 2019 г., както и през 2020 г. до въвеждането на извънредното положение на 13 март 2020 
г. 
През 2021 г. извънредната мярка беше трансформирана в постоянно действаща, в резултат на което в началото на април 
същата година бяха преизчислени служебно пенсиите на 294 000 работещи пенсионери. 
През 2022 г. броят им достигна малко над 340 000. Средният размер на увеличението на пенсиите при последното 
преизчисление беше 13,20 лв. 
 
√ Индия няма да нарушава санкциите за тавана на цената за руския петрол 
Индийските власти решиха да не нарушават санкциите, наложени срещу Русия, включително тавана на цената на руския 
петрол от 60 долара, съобщава Bloomberg.  
Служители в индийското правителство са поискали от банките и търговците да се придържат към настоящите ограничения. 
Според източник на  Bloomberg, индийските представители са обсъдили подробно санкциите с колеги от САЩ и други 
страни от Г-7 в кулоарите на министерската среща на Г-20, която се проведе в Делхи в началото на март. Събеседникът 
отбеляза, че страните са доволни от резултатите от преговорите. 
От 5 декември 2022 г.  влезе в сила таванът на цената на петрола от 60 долара за барел, от 5 февруари - за петролни 
продукти от Русия от 100 и 45 долара за барел за продукти, които се търгуват съответно с премия и отстъпка към петрола. 
На 1 март високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ каза пред Bloomberg, че Индия купува петрол от 
Русия на цена под тавана. Според него покупките на петрол от Русия са постоянна тема на преговорите между САЩ и 
Индия, тъй като Вашингтон иска да лиши Руската федерация от приходите, необходими на Москва, за да води войната 
в  Украйна. 
През 2022 г. Индия измести Европа като основен купувач на руски петрол, доставян по море, според Международната 
енергийна агенция. В сравнение с периода преди 24 февруари Индия е увеличила вноса на руски петрол 16 пъти. Почти 
една трета от вноса на петрол в Индия идва от Русия. 
 
√ Брентът падна под 80 долара за барел за първи път от два месеца насам 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, удължавайки загубите от предишния ден, след като 
колапсът на Silicon Valley Bank разтърси пазарите на акции и предизвика страх от нова финансова криза, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,81 долара, или 1%, до 79,96 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,80 долара, или 1,07%, до 74 долара за барел. 
В понеделник Брентът падна до най-ниското си ниво от началото на януари, а WTI - до най-ниското от декември. 
Внезапният фалит на SVB Financial предизвика опасения относно рисковете за други банки, произтичащи от рязкото 
повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв на САЩ през последната година. Това също предизвика 
спекулации дали централната банка може да забави темпото на затягане на паричната си политика. 
Властите на САЩ предприеха спешни мерки в неделя, за да укрепят доверието в банковата система, след като опасенията 
от „зараза“ от фалита на Silicon Valley Bank доведоха до разпродажба на активи в САЩ в края на миналата седмица и 
държавните регулатори затвориха базираната в Ню Йорк Signature банка в неделя. 
Отвъд шоковите вълни от Silicon Valley Bank, цените на петрола също бяха под натиск поради признаци на по-слабо от 
очакваното икономическо възстановяване в Китай, въпреки премахването на строгите ограничителни мерки срещу 
разпространението COVID-19, каза Леон Ли, анализатор в CMC Markets. 
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„Пазарът преди това очакваше силно възстановяване на китайската икономика, но последните данни за потребителската 
инфлация показаха, че през февруари тя е била само 1% на годишна база, отразявайки текущото дефлационно състояние 
на китайската икономика и слабото търсене“, каза той. 
Китайското статистическо бюро публикува данни миналата седмица, показващи, че потребителската инфлация във втората 
по големина икономика в света се е забавила до най-ниския си темп от една година през февруари, тъй като купувачите 
остават предпазливи дори след премахването на пандемичните ограничения в края на 2022 г. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- За безопасността по пътищата и ефективни ли са мерките на държавата срещу нарушителите; Гости: Експертите 
Румен Дунев и Тенчо Тенев. 

- Как се стигна до фалити на банки в Америка и ще се отрази ли това на финансовите пазари в Европа и България; 
Гости: Икономистите Георги Ангелов и Михаил Кръстев. 

- Населението в България застарява. Какви ще са последиците и можем ли да се подготвим за тях. 
- Ефективни ли са хапчетата за отслабване и как да се вталим здравословно; Гост: Експерта по хранене проф. Донка 

Байкова. 
  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Българите са най-лошите шофьори в Европа 
в. Труд - Министерството на здравеопазването: Скарлатината гори в училища и забавачки - карантина няма 
в. Труд  - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Пазарджик: Над 15 милиарда лева е дупката в бюджета 
в. Труд - Търговските вериги виновни за скъпотията 
в. Телеграф  - За да изкара пари за прехрана и живот: Всеки шести пенсионер бачка 
в. Телеграф – Оскар за България 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – 27 млрд. евро са загубите за България за 10 г. от катастрофи 
в. 24 часа - Борисов: Половин милиард на година за Родопите 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Николай Костов, експерт по оцеляване: Българин си купи две села, за да е готов за война - това е крайно, но си 
мислим, че бедствията ще ни подминат 
в. Труд - Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, пред "Труд news": Трябва човешки контрол върху системите с Изкуствен 
интелект 
в. Телеграф - Климатологът проф. Георги Рачев пред "Телеграф": Слагаме летните гуми след 10 дни 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Крипто и лихви пробиха финансите в меката на стартъпите, ще има ли афтършок? 
в. Труд - Историята като днешен фарс 
в. Телеграф - Защо работят пенсионерите. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 18.00 ч. в х-л "Балкан" президентът Румен Радев ще връчи отличие на церемония на Българския форум на 
бизнес лидерите (БФБЛ), който ще обяви победителите в седемте категории на Годишните награди за отговорен 
бизнес 2023. 

- От 14:00 ч. на трамвайното ухо "Братя Бъкстон Столична община и "Столичен електротранспорт" ЕАД ще 
представят първите доставени нови нископодови трамваи за линии № 4, 5 и 18 на Столичния градски транспорт. 

- От 8.45 ч., в градинката на НДК, (от страната на бул. "Патриарх Евтимий") министър Весела Лечева ще участва в 
отбелязването на 500 дни преди началото на Олимпийските игри в Париж. 

- От 18:00 ч., галерия "Академия" - изложба Стенопис - заключително събитие в честването на 75-годишния юбилей 
от създаването на специалност "Стенопис" в Националната художествена академия. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще бъде открита нова IT лаборатория, която е разположена 
в зала 203 на Техническия колеж, до лабораториите на центъра за върхови постижения "Уните". 

- От 11.00 часа в Културен център "Морско казино" предстои награждаване и изложба от конкурса "Урок по история 
- покажи ми България". Входът е свободен. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК предстои премиерата на филма "Солени хора". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне спектакълът "Съвсемпроста история" с 

участието на Тони Димитрова. 
*** 
Стара Загора. 
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- От 13.30 часа в зала 203 на Община Стара Загора кметът Живко Тодоров ще връчи "Почетен знак на Стара Загора" 
на Снежана Маринова - краевед, изследовател и дългогодишен директор на Регионална библиотека "Захарий 
Княжески". 

- От 18.00 часа в Художествената галерия ще бъде открита ретроспективна изложба Георги Стефанов /1923- 1985/, 
посветена на 100-годишнината от рождението на художника. 

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

