
1 

 

 
 

 
 

 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ връчи десетите юбилейни награди „Икономика на светло“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи десетите юбилейни наградите „Икономика на светло“ за 
2022 г. на официална церемония. Сред гостите на събитието бяха министър-председателят Гълъб Донев, кметът на София 
Йорданка Фандъкова, представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, неправителствените 
организации, социалните партньори, медиите. 
Делян Добрев и група народни представители спечелиха приза в категория „За нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Те бяха отличени за 
предложението за механизъм за компенсиране на предприятията заради рязкото повишаване на цената на 
електроенергията за небитовите потребители. Механизмът за компенсиране спомогна да се преодолеят дефицитите във 
функционирането на пазара, да се запази конкурентоспособността на бизнеса на светло, да се ограничи инфлацията и 
изпреварващо да се увеличат доходите на заетите в реалния сектор. 
Михаил Кръстев, икономически и политически изследовател и анализатор в Съвет по икономически и публични политики, 
е новият лауреат на наградата в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция”. Той бе отличен за своите изследвания и анализи на 
икономическата конюнктура в България и света. 
Bloomberg TV Bulgaria и предаването „Бизнес старт“ заеха първото място в категорията „За журналист или медия, 
допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика”. Те заслужиха приза за цялостен принос 
при представянето на експертиза, анализи и професионален поглед по темите, които диктуват новия ден и дават решения 
за справяне със сиви непопулярни практики в икономиката и пазара на труда у нас. 
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 над 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. 
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. 
Генерални спонсори на церемонията са „Асарел Медет“ АД и ВИЗА. Благодарим за спонсорството и на Асоциацията на 
българските авиокомпании, „Геотехмин“ ООД, “Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД, Инвестбанк АД, Индустриален 
Холдинг България АД, „Оптикс“ АД, изворна вода Балдаран. 
Събитието се провежда с медийното партньорство на Телевизия Bloomberg, Bulgaria Wants You, медийната група 
Инвестор, Стандарт, списания Мениджър, електронните портали на Икономически живот, Dir.bg, Dividend.bg, 
Факти.бг, EURONEWS BULGARIA, вестник Дума. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Велев, АИКБ: Пазарът определя цените, монополите ги определят регулаторите 
Таван на цените не работи добре, той води до дефицит, коментира председателят на АИКБ 
"Цените ги определя пазарът, а когато има монополи ги определят регулаторите. Комисията за защита на конкуренцията 
е за да не допусне картелни образувания, които да разполагат с голяма пазарна сила и без да са естествен монопол да 
имат картелни или монополни цени. Ние сме подавали неколкократно сигнали в Комисията и никога не са се разглеждали 
по същество", заяви председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
По думите му забележките към КЗК са основателни, а в момента търговските вериги имат значителна пазарна сила. "Дали 
има или няма картел, е трудно да се определи, затова има регулатори. За нас е важно да има по-голяма прозрачност", 
коментира Велев пред Bulgaria ON AIR. 
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Според него няма сериозни предложения за таван на цените. "Таван на цените не работи добре, той води до дефицит, до 
черна борса, до изчезване на стоките от рафта. Ако за определен артикул, който най-нискодоходните слоеве ползват, се 
въведе такъв таван на надценката, съответните разходи, които няма да могат да покрият този таван на веригите, може да 
се прехвърлят върху други артикули. Така хората с по-високи доходи ще поемат тази разлика", обясни председателят на 
АИКБ. 
Ако сравним инфлацията за януари, не сме страната с най-висока такава, на мнение е Велев. 
"Вярно е, че е значително над инфлацията в Еврозоната, към която се стремим, но е по-ниска от всички страни на изток и 
североизток около оста София-Берлин. В Унгария е 28%, 15% в Словакия, ние сме на 14%. Тази инфлация не е малко, 
причината за нея е значително по-висока от средноевропейската. Българските причини са прекомерните харчове, които се 
изсипаха от популизъм за сметка на увеличаване на задлъжнялостта на страната. Втората причината са закъснелите 
компенсации за свръхвисоките цени на електроенергията", посочи гостът. 
В студиото Велев обяви, че е създадена работна група, а решение се очаква следващата седмица. 
"За да вървят устойчиво цените надолу, трябва да имаме устойчиви публични финанси. Важно е бюджетът за годината, 
който ще разгледа следващото НС,  да бъде според насоките на ЕК", каза още гостът. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Novinite.bg 
 
√ Васил Велев (АИКБ): Пазарът определя цените, монополите ги определят регулаторите 
"Цените ги определя пазарът, а когато има монополи ги определят регулаторите. Комисията за защита на конкуренцията 
е за да не допусне картелни образувания, които да разполагат с голяма пазарна сила и без да са естествен монопол да 
имат картелни или монополни цени. Ние сме подавали неколкократно сигнали в Комисията и никога не са се разглеждали 
по същество", заяви председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
По думите му забележките към КЗК са основателни, а в момента търговските вериги имат значителна пазарна сила. "Дали 
има или няма картел, е трудно да се определи, затова има регулатори. За нас е важно да има по-голяма прозрачност", 
коментира Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Според него няма сериозни предложения за таван на цените. "Таван на цените не работи добре, той води до дефицит, до 
черна борса, до изчезване на стоките от рафта. Ако за определен артикул, който най-нискодоходните слоеве ползват, се 
въведе такъв таван на надценката, съответните разходи, които няма да могат да покрият този таван на веригите, може да 
се прехвърлят върху други артикули. Така хората с по-високи доходи ще поемат тази разлика", обясни председателят на 
АИКБ. 
Ако сравним инфлацията за януари, не сме страната с най-висока такава, на мнение е Велев. 
"Вярно е, че е значително над инфлацията в Еврозоната, към която се стремим, но е по-ниска от всички страни на изток и 
североизток около оста София-Берлин. В Унгария е 28%, 15% в Словакия, ние сме на 14%. Тази инфлация не е малко, 
причината за нея е значително по-висока от средноевропейската. Българските причини са прекомерните харчове, които се 
изсипаха от популизъм за сметка на увеличаване на задлъжнялостта на страната. Втората причината са закъснелите 
компенсации за свръхвисоките цени на електроенергията", посочи гостът. 
В студиото Велев обяви, че е създадена работна група, а решение се очаква следващата седмица. 
"За да вървят устойчиво цените надолу, трябва да имаме устойчиви публични финанси. Важно е бюджетът за годината, 
който ще разгледа следващото НС,  да бъде според насоките на ЕК", каза още гостът. 
 
БЛИЦ 
 
√ Васил Велев посочи двете причини за чудовищната инфлация 
По думите на председателя на АИКБ, таван на цените не работи добре, той води до дефицит 
Цените ги определя пазарът, а когато има монополи ги определят регулаторите. Комисията за защита на конкуренцията е 
за да не допусне картелни образувания, които да разполагат с голяма пазарна сила и без да са естествен монопол да имат 
картелни или монополни цени. 
Ние сме подавали неколкократно сигнали в Комисията и никога не са се разглеждали по същество, заяви пред Bulgaria ON 
AIR председателят на АИКБ Васил Велев. 
По думите му забележките към КЗК са основателни, а в момента търговските вериги имат значителна пазарна сила. "Дали 
има или няма картел, е трудно да се определи, затова има регулатори. За нас е важно да има по-голяма прозрачност", 
коментира Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Според него няма сериозни предложения за таван на цените. "Таван на цените не работи добре, той води до дефицит, до 
черна борса, до изчезване на стоките от рафта. 
Ако за определен артикул, който най-нискодоходните слоеве ползват, се въведе такъв таван на надценката, съответните 
разходи, които няма да могат да покрият този таван на веригите, може да се прехвърлят върху други артикули. Така хората 
с по-високи доходи ще поемат тази разлика", обясни председателят на АИКБ. 
Ако сравним инфлацията за януари, не сме страната с най-висока такава, на мнение е Велев. 
"Вярно е, че е значително над инфлацията в Еврозоната, към която се стремим, но е по-ниска от всички страни на изток и 
североизток около оста София-Берлин. В Унгария е 28%, 15% в Словакия, ние сме на 14%. Тази инфлация не е малко, 
причината за нея е значително по-висока от средноевропейската.  

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/298827-velev-aikb-pazarat-opredelya-tsenite-monopolite-gi-opredelyat-regulatorite
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Българските причини са прекомерните харчове, които се изсипаха от популизъм за сметка на увеличаване на 
задлъжнялостта на страната. Втората причината са закъснелите компенсации за свръхвисоките цени на електроенергията", 
посочи той. 
Велев обяви, че е създадена работна група, а решение се очаква следващата седмица. "За да вървят устойчиво цените 
надолу, трябва да имаме устойчиви публични финанси. Важно е бюджетът за годината, който ще разгледа следващото НС,  
да бъде според насоките на ЕК", каза още той. 
 
Novini CYOU 
 
√ Васил Велев посочи двете причини за чудовищната инфлация 
Според председателя на АИКБ таванът на цените не работи добре, той води до дефицит 
Цените се определят от пазара, а когато има монополи, се определят от регулаторите. Комисията за защита на 
конкуренцията има за цел да попречи на картелни субекти, които имат голяма пазарна мощ и не са естествен монопол, да 
имат картел или монополни цени. 
Няколко пъти сме подавали сигнали до Комисията и те никога не са били разглеждани по същество, каза председателят на 
АИКБ Васил Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Според него забележките към КЗК са основателни, а в момента търговските вериги имат значителна пазарна сила. “Дали 
има или няма картел е трудно да се определи, затова има регулатори. За нас е важно да има по-голяма прозрачност”, 
коментира Велев пред Bulgaria ON AIR. 
По думите му няма сериозни предложения за таван на цените. „Таванът на цените не работи добре, води до дефицит, до 
черен пазар, до изчезване на стоки от рафта. 
Ако се въведе такъв таван на надбавката за определен артикул, използван от слоевете с най-ниски доходи, съответните 
разходи, които не могат да покрият този таван във веригите, могат да бъдат прехвърлени към други артикули. Така хората 
с по-високи доходи ще усвоят тази разлика“, обясни председателят на АИКБ. 
Ако съпоставим инфлацията за януари, не сме страната с най-висока инфлация, смята Велев. 
„Вярно е, че е значително над инфлацията в еврозоната, към която се стремим, но е по-ниска от всички страни на изток и 
североизток около оста София-Берлин. В Унгария е 28%, 15% в Словакия. , ние сме на 14 % Тази инфлация не е малка, 
причината е значително по-висока от средната за Европа. 
Българските причини са прекомерни разходи, които се изляха от популизъм за сметка на увеличаване на задлъжнялостта 
на страната. Втората причина са закъснелите компенсации за изключително високите цени на електроенергията“, посочи 
той. 
Велев съобщи, че е създадена работна група, а следващата седмица се очаква решение. “За да вървят цените устойчиво 
надолу, трябва да имаме устойчиви публични финанси. Важно е бюджетът за годината, който ще се гледа от следващото 
Народно събрание, да бъде според насоките на ЕК”, каза още той . 
 
Hi Life 
 
√ Награди «Икономика на светло» за 2022 г. 
АИКБ връчи десетите юбилейни награди „Икономика на светло“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи десетите юбилейни наградите „Икономика на светло“ за 
2022 г. на официална церемония. Сред гостите на събитието бяха министър-председателят Гълъб Донев, кметът на София 
Йорданка Фандъкова, представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, неправителствените 
организации, социалните партньори, медиите. 
Делян Добрев и група народни представители спечелиха приза в категория „За нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Те бяха отличени за 
предложението за механизъм за компенсиране на предприятията заради рязкото повишаване на цената на 
електроенергията за небитовите потребители. Механизмът за компенсиране спомогна да се преодолеят дефицитите във 
функционирането на пазара, да се запази конкурентоспособността на бизнеса на светло, да се ограничи инфлацията и 
изпреварващо да се увеличат доходите на заетите в реалния сектор. 
Михаил Кръстев, икономически и политически изследовател и анализатор в Съвет по икономически и публични политики, 
е новият лауреат на наградата в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция”. Той бе отличен за своите изследвания и анализи на 
икономическата конюнктура в България и света. 
Bloomberg TV Bulgaria и предаването „Бизнес старт“ заеха първото място в категорията „За журналист или медия, 
допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика”. Те заслужиха приза за цялостен принос 
при представянето на експертиза, анализи и професионален поглед по темите, които диктуват новия ден и дават решения 
за справяне със сиви непопулярни практики в икономиката и пазара на труда у нас. 
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 над 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. 
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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. 
Генерални спонсори на церемонията са „Асарел Медет“ АД и ВИЗА. Благодарим за спонсорството и на Асоциацията на 
българските авиокомпании, „Геотехмин“ ООД, “Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД, Инвестбанк АД, Индустриален 
Холдинг България АД, „Оптикс“ АД, изворна вода Балдаран. 
Събитието се провежда с медийното партньорство на Телевизия Bloomberg, Bulgaria Wants You, медийната група 
Инвестор, Стандарт, списания Мениджър, електронните портали на Икономически живот, Dir.bg, Dividend.bg, 
Факти.бг, EURONEWS BULGARIA, вестник Дума. 
 
bTV 
 
√ АИКБ връчи десетите юбилейни награди „Икономика на светло“ 
Целта на ежегодния и добил вече популярност конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с 
неформалната икономика 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи десетите юбилейни наградите „Икономика на светло“ за 
2022 г. на официална церемония. Сред гостите на събитието бяха министър-председателят Гълъб Донев, кметът на София 
Йорданка Фандъкова, представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, неправителствените 
организации, социалните партньори, медиите. 
Делян Добрев и група народни представители спечелиха приза в категория „За нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Те бяха отличени за 
предложението за механизъм за компенсиране на предприятията заради рязкото повишаване на цената на 
електроенергията за небитовите потребители. Механизмът за компенсиране спомогна да се преодолеят дефицитите във 
функционирането на пазара, да се запази конкурентоспособността на бизнеса на светло, да се ограничи инфлацията и 
изпреварващо да се увеличат доходите на заетите в реалния сектор. 
Михаил Кръстев, икономически и политически изследовател и анализатор в Съвет по икономически и публични политики, 
е новият лауреат на наградата в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция”. Той бе отличен за своите изследвания и анализи на 
икономическата конюнктура в България и света. 
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 над 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. 
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. 
 
Фокус 
 
√ АИКБ връчи десетите юбилейни награди "Икономика на светло" 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи десетите юбилейни наградите "Икономика на светло“ за 
2022 г. на официална церемония. Сред гостите на събитието бяха министър-председателят Гълъб Донев, кметът на София 
Йорданка Фандъкова, представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, неправителствените 
организации, социалните партньори, медиите, съобщават от АИКБ. 
Делян Добрев и група народни представители спечелиха приза в категория "За нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Те бяха отличени за 
предложението за механизъм за компенсиране на предприятията заради рязкото повишаване на цената на 
електроенергията за небитовите потребители. Механизмът за компенсиране спомогна да се преодолеят дефицитите във 
функционирането на пазара, да се запази конкурентоспособността на бизнеса на светло, да се ограничи инфлацията и 
изпреварващо да се увеличат доходите на заетите в реалния сектор. 
Михаил Кръстев, икономически и политически изследовател и анализатор в Съвет по икономически и публични политики, 
е новият лауреат на наградата в категория "За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция". Той бе отличен за своите изследвания и анализи на 
икономическата конюнктура в България и света. 
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Bloomberg TV Bulgaria и предаването "Бизнес старт“ заеха първото място в категорията "За журналист или медия, 
допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика". Те заслужиха приза за цялостен принос 
при представянето на експертиза, анализи и професионален поглед по темите, които диктуват новия ден и дават решения 
за справяне със сиви непопулярни практики в икономиката и пазара на труда у нас. 
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 над 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. 
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. 
 
БТА 
 
√ АИКБ връчи десетите юбилейни награди „Икономика на светло“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи десетите юбилейни наградите „Икономика на светло“ за 
2022 г. на официална церемония. Сред гостите на събитието бяха министър-председателят Гълъб Донев, кметът на София 
Йорданка Фандъкова, представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, неправителствените 
организации, социалните партньори, медиите.  
Делян Добрев и група народни представители спечелиха приза в категория „За нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Те бяха отличени за 
предложението за механизъм за компенсиране на предприятията заради рязкото повишаване на цената на 
електроенергията за небитовите потребители. Механизмът за компенсиране спомогна да се преодолеят дефицитите във 
функционирането на пазара, да се запази конкурентоспособността на бизнеса на светло, да се ограничи инфлацията и 
изпреварващо да се увеличат доходите на заетите в реалния сектор. 
Михаил Кръстев, икономически и политически изследовател и анализатор в Съвет по икономически и публични политики, 
е новият лауреат на наградата в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция”. Той бе отличен за своите изследвания и анализи на 
икономическата конюнктура в България и света.  
Bloomberg TV Bulgaria и предаването „Бизнес старт“ заеха първото място в категорията „За журналист или медия, 
допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика”. Те заслужиха приза за цялостен принос 
при представянето на експертиза, анализи и професионален поглед по темите, които диктуват новия ден и дават решения 
за справяне със сиви непопулярни практики в икономиката и пазара на труда у нас. 
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 над 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. 
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. 
Генерални спонсори на церемонията са „Асарел Медет“ АД и ВИЗА. Благодарим за спонсорството и на Асоциацията на 
българските авиокомпании, „Геотехмин“ ООД, “Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД, Инвестбанк АД, Индустриален 
Холдинг България АД, „Оптикс“ АД, изворна вода Балдаран. 
Събитието се провежда с медийното партньорство на Телевизия Bloomberg, Bulgaria Wants You, медийната група 
Инвестор, Стандарт, списания Мениджър, електронните портали на Икономически живот, Dir.bg, Dividend.bg, 
Факти.бг, EURONEWS BULGARIA, вестник Дума. 
 
InvestSofia 
 
√ АИКБ връчи годишните си награди “Икономика на светло” за 2022 
За десети пореден път Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи годишните награди „Икономика 
на светло“ на церемония в „София хотел Балкан“. По покана на организаторите на церемонията присъства и главният 
изпълнителен директор на Инвест София д-р Мария Христова. Сред гостите на събитието бяха още кметът на София 
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Йорданка Фандъкова, представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, неправителствените 
организации и социалните партньори на АИКБ. 
Ежегодният конкурс отличава успехите в борбата със сивата икономика и награждава водещи институции и личности с 
активна позиция и принос в ограничаването на неформалния сектор. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за 
повишаване на обществената нетърпимост към сивата икономика, поощряване на предприемането на активни действия в 
тази посока и популяризиране на градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата 
среда. По данни от последното изследване на Асоциацията близо 80% от българската икономика е излязла от сивия сектор. 
Награди бяха връчени в три категории: за личност или организация, допринесла за ограничаването и превенцията на 
сивите практики, за нормативен акт или административна процедура, които водят до ограничаване на сивата икономика 
и подобряване на бизнес средата, и за медия с принос към промяната на обществените нагласи. Статуетки получиха 
съответно: 
Делян Добрев и група народни представители за предложението за механизъм за компенсиране на предприятията заради 
рязкото повишаване на цената на електроенергията за небитовите потребители; 
Михаил Кръстев, икономически и политически изследовател и анализатор в Съвет по икономически и публични политики 
за своите изследвания и анализи на икономическата конюнктура в България и света; 
Bloomberg TV Bulgaria и предаването „Бизнес старт“ за цялостен принос при представянето на експертиза, анализи и 
професионален поглед по темите, които диктуват новия ден и дават решения за справяне със сиви непопулярни практики 
в икономиката и пазара на труда у нас. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез допитване сред членовете на АИКБ, социални партньори, членовете на 
Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, държавни институции и медии. 
Победителите бяха излъчени чрез тайно гласуване от експертно жури от над 100 изявени икономисти, общественици, 
представители на медиите, експерти в икономиката, научните среди, бизнеса и финансите. 
 
Икономически живот 
 
√ Компенсациите за скъпия ток с приза "Икономика на светло" на АИКБ 
АИКБ връчи десетите си награди „Икономика на светло“. Припомняме, 10 номинирани лица и организации спориха да 
призовете в трите категории. 
Журито присъди наградата „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата 
икономика и подобряване на бизнес средата“ на бившия депутат от ГЕРБ Делян Добрев, който заедно с група свои колеги 
прокараха в предишния парламент механизма, по който предприятията бяха компенсирани за скъпия ток, като получиха 
общо над 5 млрд. лева – взети от свръхпечалбите на енергийните ни дружества. 
От АИКБ мотивират номинацията на Добрев с това, че „е акт на справедливост, коригиращ възникналите диспропорции 
около ценообразуването на електроенергията поради дефекти на пазара, водещи до неочаквани свръхпечалби за 
електроенергийните предприятия, които по никакъв начин не можеха да бъдат приети от предприемачите като 
основателни, разумни или справедливи, които предизвикаха загуба на конкурентоспособност и заплаха за оцеляването и 
развитието за над 600 хил. предприятия – потребители на електроенергия на т.н. свободен пазар. 
Механизмът за компенсиране спомогна да се преодолеят дефицитите във функционирането на пазара, да се запази 
конкурентоспособността на бизнеса на светло, да се ограничи инфлацията и изпреварващо да се увеличат доходите на 
заетите в реалния сектор“. 
Основен конкурент на механизма за компенсациите в тази категория бе Законопроектът за изменение и допълнение на 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, дело на бившият правосъден министър и депутат от ДБ Надежда 
Йорданова и група народни представители. 
Михаил Кръстев, икономически и политически изследовател и анализатор в Съвет по икономически и публични политики, 
е новият лауреат на наградата в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция”. Той бе отличен за своите изследвания и анализи на 
икономическата конюнктура в България и света. 
Bloomberg TV Bulgaria и предаването „Бизнес старт“ пък заеха първото място в категорията „За журналист или медия, 
допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика”. Те заслужиха приза за цялостен принос 
при представянето на експертиза, анализи и професионален поглед по темите, които диктуват новия ден и дават решения 
за справяне със сиви непопулярни практики в икономиката и пазара на труда у нас. 
Присъствалият на церемонията служебен премиер Гълъб Донев пък даде своята „рецепта“ за справяне с проблема „сива 
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“. 
 
Bloomberg TV 
 
√ „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с награда в конкурса „Икономика на светло“ 
Наградата получиха водещите и продуцента на предаването 
Водещите Роселина Петкова и Христо Николов, както и продуцентът Ваня Цолова на предаването „Бизнес старт“ по 
Bloomberg TV Bulgaria, бяха отличени с награда в категория „Журналист или медия, допринесли за промяна на 
обществените нагласи към неформалната икономика“ за 2022 г. Призът „Икономика на светло“ бе връчен от Асоциацията 
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на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на официалната церемония, която се проведе на 13 март в София. 
Събитието беше открито от служебния премиер Гълъб Донев, който награди екипа на бизнес телевизията. 
„Bloomberg TV Bulgaria винаги се е застъпвала за значимите каузи, които да направят страната ни привлекателна за 
инвестиции, атрактивно място за бизнес и да покажат, че има воля лошите практики да бъдат преборени. Предстои ни 
дълъг път. „Бизнес старт“ доказва, че най-стойностната инвестиция е в екипа. Общата ни работа дава качествени резултати. 
Ще продължаваме да се борим икономиката в България да е на светло“, отбеляза Ваня Цолова, продуцент на „Бизнес 
старт“, и благодари за престижното отличие. 
Водещият на предаването Христо Николов изказа своята благодарност към екипа на Bloomberg TV Bulgaria, към всички 
зрители на бизнес телевизията, както и към гласувалите. „Победителите в отделните категории са определени чрез 
гласуване на експертно жури от 100 представители на бизнеса, лидери на обществено мнение и лица от неправителствения 
сектор. Това е страхотно признание за работата на сутрешния блок“, каза той. „Заедно като екип заслужихме доверието в 
работата ни. Но тази награда за нас е стимул да надграждаме и да даваме все повече на нашите зрители. Да бъдем полезни 
на бизнеса, на експертите и цялата наша аудитория е мисия, която следваме“, коментира Роселина Петкова, водещ на 
„Бизнес старт“. Сутрешният блок „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria може да гледате всеки делничен ден от 09:30 часа 
в ефира на единствената бизнес телевизия в България. 
 
Investor 
 
√ „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с награда в конкурса „Икономика на светло“ 
Наградата се връчи на водещите и продуцента на предаването 
Водещите Роселина Петкова и Христо Николов, както и продуцентът Ваня Цолова на предаването „Бизнес старт“ по 
Bloomberg TV Bulgaria, бяха отличени с награда в категория „Журналист или медия, допринесли за промяна на 
обществените нагласи към неформалната икономика“ за 2022 г. Призът „Икономика на светло“ бе връчен от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на официалната церемония, която се проведе на 13 март в София. 
Събитието беше открито от служебния премиер Гълъб Донев, който награди екипа на бизнес телевизията. 
„Bloomberg TV Bulgaria винаги се е застъпвала за значимите каузи, които да направят страната ни привлекателна за 
инвестиции, атрактивно място за бизнес и да покажат, че има воля лошите практики да бъдат преборени. Предстои ни 
дълъг път. „Бизнес старт“ доказва, че най-стойностната инвестиция е в екипа. Общата ни работа дава качествени резултати. 
Ще продължаваме да се борим икономиката в България да е на светло“, отбеляза Ваня Цолова, продуцент на „Бизнес 
старт“, и благодари за престижното отличие. 
Водещият на предаването Христо Николов изказа своята благодарност към екипа на Bloomberg TV Bulgaria, към всички 
зрители на бизнес телевизията, както и към гласувалите. „Победителите в отделните категории са определени чрез 
гласуване на експертно жури от 100 представители на бизнеса, лидери на обществено мнение и лица от неправителствения 
сектор. Това е страхотно признание за работата на сутрешния блок“, каза той. 
„Заедно като екип заслужихме доверието в работата ни. Но тази награда за нас е стимул да надграждаме и да даваме все 
повече на нашите зрители. Да бъдем полезни на бизнеса, на експертите и цялата наша аудитория е мисия, която 
следваме“, коментира Роселина Петкова, водещ на „Бизнес старт“. 
Сутрешният блок „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria може да гледате всеки делничен ден от 09:30 часа в ефира на 
единствената бизнес телевизия в България. 
 
Мениджър 
 
√ Делян Добрев и група депутати с приз от наградите на АИКБ "Икономика на светло" 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи десетите юбилейни наградите „Икономика на светло“ за 
2022 г. на официална церемония. Сред гостите на събитието бяха министър-председателят Гълъб Донев, кметът на София 
Йорданка Фандъкова, представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, неправителствените 
организации, социалните партньори, медиите. 
Делян Добрев и група народни представители спечелиха приза в категория „За нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Те бяха отличени за 
предложението за механизъм за компенсиране на предприятията заради рязкото повишаване на цената на 
електроенергията за небитовите потребители. Механизмът за компенсиране спомогна да се преодолеят дефицитите във 
функционирането на пазара, да се запази конкурентоспособността на бизнеса на светло, да се ограничи инфлацията и 
изпреварващо да се увеличат доходите на заетите в реалния сектор. 
Михаил Кръстев, икономически и политически изследовател и анализатор в Съвет по икономически и публични политики, 
е новият лауреат на наградата в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция”. Той бе отличен за своите изследвания и анализи на 
икономическата конюнктура в България и света. 
 
Dnesplus 
 
√ 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/. 
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„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. 
 
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. 
 
Haskovo.info 
 
√ Делян Добрев е носителят на голямата награда „Икономика на светло“ на АИКБ 
Делян Добрев от ГЕРБ е тазгодишният носител на голямата награда „Икономика на светло“ на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
„За трети път съм номиниран и за втори път печеля голямата награда „Икономика на светло“. Благодаря на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България и на всички 135 членове на журито. Награден съм за административна практика, 
която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата. Поводът за номинацията ми е 
предложеният и приет механизъм за компенсация на цената на електроенергията, на който съавтори сме с Теменужка 
Петкова, Жечо Станков, Деян Иванов и др.“ Това съобщи Делян Добрев веднага след церемонията по награждаването. 
Престижната награда бе връчена на Добрев от Васил Велев – председател на УС на АИКБ. 
За отличието си Делян Добрев поучи поздравления и от лидера 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“, написа в профила си в социалната мрежа Бойко Борисов. 
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. 
Призът „Икономика на светло“ се връчва за 10-та поредна година. Делян Добрев печели престижното отличие за втори път 
в категория за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата. 
Номинациите за наградите са 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 се излъчват чрез тайно гласуване от експертно жури, съставено от над 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. 
 
Haskovo.live 
 
√ Делян Добрев е носителят на голямата награда „Икономика на светло“ на АИКБ 
Призът „Икономика на светло“ се връчва за 10-та поредна година. Делян Добрев печели престижното отличие за 
втори път 
Делян Добрев от ГЕРБ е тазгодишният носител на голямата награда “Икономика на светло” на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
„За трети път съм номиниран и за втори път печеля голямата награда “Икономика на светло”. Благодаря на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България и на всички 135 членове на журито. Награден съм за административна практика, 
която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата. Поводът за номинацията ми е 
предложеният и приет механизъм за компенсация на цената на електроенергията, на който съавтори сме с Теменужка 
Петкова, Жечо Станков, Деян Иванов и др.“ Това съобщи Делян Добрев веднага след церемонията по награждаването. 
Престижната награда бе връчена на Добрев от Васил Велев- председател на УС на АИКБ. 
За отличието си Делян Добрев поучи поздравления и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. 
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“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“, написа в профила си в социалната мрежа 
Бойко Борисов. 
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. 
Призът „Икономика на светло“ се връчва за 10-та поредна година. Делян Добрев печели престижното отличие за втори път 
в категория за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата. 
Номинациите за наградите са 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 се излъчват чрез тайно гласуване от експертно жури, съставено от над 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. 
 
Марица 
 
√ Делян Добрев е носителят на голямата награда „Икономика на светло“ на АИКБ  
Делян Добрев от ГЕРБ е тазгодишният носител на голямата награда “Икономика на светло” на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България.  
„За трети път съм номиниран и за втори път печеля голямата награда "Икономика на светло". Благодаря на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България и на всички 135 членове на журито. Награден съм за административна практика, 
която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата. Поводът за номинацията ми е 
предложеният и приет механизъм за компенсация на цената на електроенергията, на който съавтори сме с Теменужка 
Петкова, Жечо Станков, Деян Иванов и др.“ Това съобщи Делян Добрев веднага след церемонията по награждаването. 
Престижната награда бе връчена на Добрев от Васил Велев- председател на УС на АИКБ.  
За отличието си Делян Добрев поучи поздравления и от лидера 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“, написа в профила си в социалната мрежа 
Бойко Борисов.  
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. 
Призът „Икономика на светло“ се връчва за 10-та поредна година. Делян Добрев печели престижното отличие за втори път 
в категория за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата. 
Номинациите за наградите са 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 се излъчват чрез тайно гласуване от експертно жури, съставено от над 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. 
 
XNews 
 
√ Делян Добрев е носителят на голямата награда „Икономика на светло“ на АИКБ 
Делян Добрев от ГЕРБ е тазгодишният носител на голямата награда “Икономика на светло” на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
„За трети път съм номиниран и за втори път печеля голямата награда “Икономика на светло”. Благодаря на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България и на всички 135 членове на журито. Награден съм за административна практика, 
която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата. 
Поводът за номинацията ми е предложеният и приет механизъм за компенсация на цената на електроенергията, на който 
съавтори сме с Теменужка Петкова, Жечо Станков, Деян Иванов и др.“ Това съобщи Делян Добрев веднага след 
церемонията по награждаването. Престижната награда бе връчена на Добрев от Васил Велев- председател на УС на АИКБ. 
За отличието си Делян Добрев поучи поздравления и от лидера 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“, написа в профила си в социалната мрежа 
Бойко Борисов. 
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. 
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Призът „Икономика на светло“ се връчва за 10-та поредна година. Делян Добрев печели престижното отличие за втори път 
в категория за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата. 
Номинациите за наградите са 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 се излъчват чрез тайно гласуване от експертно жури, съставено от над 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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев: Трябва да имаме всеобхватна информационна система за ценообразуването на храните 
Трябва да имаме една всеобхватна информационна система, която да проследява ценообразуването на цените, нейното 
изграждане ще даде ефект. Министерствата работят активно, това е основен приоритет, коментира пред журналисти 
президентът Румен Радев относно действията на служебното правителство срещу спекулата при цените на храните. 
Политиците в нашата съседка дължат истината за еврейския въпрос, за гоненията над македонските българи в 
продължение на десетилетия. Европейското бъдеще на Северна Македония изисква идеологемите на тоталитаризма да 
останат в миналото, за да имаме пълноценен диалог, всички ще спечелим от това, допълни Радев. 
Никой не се лишава в момента от способностите, които има, Министерството на отбраната е длъжно да изчерпа всички 
опции, коментира президентът по повод възможността страната ни да придобие на лизинг бойни самолети втора 
употреба. Няма категорична оферта, допълни той. 
Държавният глава участва в церемонията по връчване на „Годишните награди за отговорен бизнес 2022“ на Българския 
форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Той отправи поздравление към участниците в 20-ото издание на националния конкурс 
за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие, който се провежда под мотото „Дай добър 
пример“. 
Румен Радев връчи призовете в категория „Инвеститор в обществото”. 
 
√ Президентът на Румъния пристига на официално посещение у нас 
Президентът на Румъния Клаус Йоханис пристига на официално посещение в България по покана на държавния глава 
Румен Радев. 
Темите за енергийната, икономическа и транспортна свързаност, както и общата перспектива за присъединяване към 
Шенген ще бъдат във фокуса на визитата на румънския държавен глава в София. 
 
√ Как се привлича интереса на учениците към защитените специалности? 
Десет нови специалности, които се изучават в средното образование, влизат в списъка на защитените. Сред най-
дефицитните са тези от направление "Строителство" и от следващата година държавата ще дофинансира съществуването 
на 7 специалности от тази сфера. 
Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия във Велико Търново е сред учебните заведения, които 
обучават ученици в някои от новите защитени специалности. 
Подробности вижте във включването на Мирела Дончева. 
В Русе от тази учебна година е сформирана паралелка по "Художествена керамика" в местната Професионална гимназия 
по строителство и геодезия. 
 
√ Какви са цените на основните продукти в ЕС в сравнение с България? 
Какво включва потребителската кошница и какви са цените на основните хранителни продукти. 
Българинът трябва да заделя между 50 и 150 лева допълнително заради повишените цени на стоките. Някои основни 
продукти у нас са по-скъпи от тези в някои европейски страни, както и в такива извън общността. 
Както у нас така и във Великобритания се забелязва покачване на цените при основните хранителни продукти. 
След запитване на БНТ към жители на Обединеното кралство те споделиха, че цената за литър олио е достигнала близо 6 
лв. Едно яйце е около 75 ст., а литър мляко около 3 лв. За килограм масло британците плащат средно по 20 лева, а за 
килограм брашно малко под 4 лв. Цената за килограм кашкавал е около 28 лева. 
 

https://bntnews.bg/news/kak-se-privlicha-interesa-na-uchenicite-kam-zashtitenite-specialnosti-1226637news.html
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След проучване на цените на основните хранителни продукти в различни страни членки на Европейския съюз се виждат 
драстични разлики. Така за литър олио в Германия плащат малко над 5 лв., а в Испания 6 лв. 
Едно яйце във Федералната република е 80 ст. за бройка, а на Пиренеите струва 60 стотинки. Вижда се драстична цена при 
двете държави за литър мляко, повече от един лев. Така един литър мляко в Германия струва 3,50 ст., а в Испания е едва 
2 лв. 
Разликата в цената за килограм масло в двете държави е 4 лв. При брашното за килограм се забелязват приблизително 50 
ст., но при кашкавала разликата е около 10 лева. 
 

 
 
В България цените на стоките от производител до потребител нарастват с 40-50%, а в някои случаи дори до 100%. 
След рекордно високите цени отпреди година за литър олио, вече може да го закупим за малко над 4 лв. 
Но при яйцата повишаването е рекордно. 
Така за бройка яйце българинът вече плаща между 60 и 80 стотинки. 
При млечните продукти експертите отчитат също голямо покачване. 
Литър мляко надхвърля 3 лв., а маслото е над 32 лева за килограм. На фона на другите държави почти двойно по-ниска е 
цената на брашното у нас – 1,70 за кг., както и кашкавалът, който е малко под 20 лв. за килограм. 
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БНР 
 
√ Правителството предлага ратифициране на допълнение към споразумението за оръжие за Украйна 
Очаква се правителството да приеме решение, с което да предложи на Народното събрание да ратифицира допълнение 
по споразумението между министерствата на отбраната на България и на Украйна за безвъзмездно предоставяне на 
въоръжение, техника и боеприпаси. 
Споразумението беше подписано на 5 декември миналата година. 
В предварителния дневен ред на редовното правителствено заседание са  включени за одобрение  и промени в 
Търговския закон.  
 
√ Средният осигурителен доход за януари е 1385 лв. 
Националният осигурителен институт съобщи днес, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец 
януари 2023 г. е 1385,10 лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 февруари 2022 г. до 31 януари 2023 г. е 1314,57 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон ще посети военния завод в Сопот 
Европейският комисар по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон ще посети военния завод в Сопот. Там той ще се 
срещне и представители на българската отбранителна индустрия. Еврокомисарят ще разговаря и със служебния министър 
на отбраната Димитър Стоянов и със заместник-министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова. 
Посещението на Бретон е в рамките на инициативата на ЕС за спешна необходимост от увеличаване на производството на 
боеприпаси. И проучването на нуждите на отбранителната промишленост. Във вторник Съветът на ЕС увеличи средствата 
по Европейския механизъм за подкрепа на мира до близо 8 милиарда евро до 2027. Това е механизмът, по който и Украйна 
получи от началото на войната седем пъти помощ. 
Миналата седмица военните министри обсъдиха на неформална среща проекта за боеприпаси на Европейската агенция 
по отбрана. „Всяко украинско искане се оценява внимателно от българска страна.“, отбеляза тогава служебният министър 
на отбраната Димитър Стоянов. Българската позиция е, че страната ни е изпълнила решението на последния редовен 
парламент за доставката на въоръжение за Украйна. Но точно какво така и не стана публично. 
Военното предприятие в Сопот например произвежда ракети, гранати и боеприпаси с различни калибри. Включително и 
по НАТО-вския 155 милиметров стандарт. За това че сме изнасяли за Украйна и това, през лятото на миналата година 
заговори и бившият директор на военното предприятие „Кинтекс" Александър Михайлов. България произвежда 155-
милиметрови изстрели за самоходна гаубица „Акация" и ги е изнасяла и за Украйна, каза той. Но в отговор на полученото 
от Брюксел в края на февруари писмо за още боеприпаси министерството на отбраната уточни, че страната ни няма 155 
милиметрови муниции.  
От заседанията на комисията по отбрана в 48-мия парламент става ясно, че въпросът за производството им е бил обсъждан 
дори и през 2021-ва година с представители на военнопромишления комплекс. В същото време България също иска да 
придобие гаубици с НАТО-вския калибър. 
В края на миналата година МО обяви, че подготвя и искане за предоставяне на информация. Проектът е на стойност между 
100 и 500 милиона лева. И беше част обявените приоритетни до 2026-та година. 48-мото събрание обаче отхвърли плана 
и поиска за три месеца служебният кабинет да пише нов. 
От военното ведомство отчитат и че дори и да има държави- производителки, придобиването на 155 милиметровите 
гаубици може да стане в рамките на три години. 
Българският военно-промишлен комплекс пък твърде дълго е зависел от пазарите от бившия СССР и затова не е имал 
стимул да пренасочи развитието си към производство на НАТО-вско въоръжение, отбелязват военни експерти.  
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√ Румен Драганов: Дейността на туроператори и хотелиери води туристи, не добрият щанд на изложение 
"На гости на село" - това прогнозира той за пътуванията на българите за Великден 
Интервю на Диана Янкулова с проф. Румен Драганов в предаването ''Нещо повече'' 
"Когато става дума за туризъм, много важен е туристическият продукт, неговото качество. Сега, 2023-та година, ние 
продаваме (на щанда в Берлин) от 2021-ва. След пандемията целият пазар се пренасочи и има 2-годишен хоризонт по 
отношение на продажбите на почивки. Големият интерес, който сега се регистрира на немския пазар, е заради това, че 
никой не очакваше такава голяма инфлация, а цените са от 2021-ва година. Инфлацията надхвърля 30-те % завишение, 
което тогава е дадено. А всеки, който се запише по тези брошурни цени, той ползва различни намаления до 30%".     
Това каза пред БНР проф. Румен Драганов от Института за оценки и анализи в туризма. 
Той подчерта, че при туризма е интересно това, че "вземате по-рано пари и можете да ги завъртите и когато разполагате с 
пари, можете да направите много неща с тях. Това правим ние в туризма". 
"Във всеки договор с чуждестранен туроператор са заложени 3% от оборота да отидат за него, за да направи реклама. За 
тази реклама плащат българските хотелиери. Чужденците, които идват в България, идват по реклама на тези чуждестранни 
туроператори, за която плащат българските хотелиери. Никой да не си прави илюзия, че добрият щанд на изложението в 
Берлин, ще докара половин милион германци. Германците идват на базата на активната дейност на туроператори и 
хотелиери", обясни проф. Драганов.  
По думите му феноменът на туризма, който се преоткрива след пандемията, показва, че хората искат да живеят, защото 
преди това те са били "концентрирани в работа и във внасяне на пари в банка".   
На гости на село - това прогнозира той за пътуванията на българите за Великден: 
"Имаме 320 хиляди пътувания за този дълъг уикенд. 60 хиляди от тях ще са в чужбина, а 15 хиляди от тях ще са в Гърция".  
Интервюто на Диана Янкулова с проф. Румен Драганов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия 
файл. 
 
√ Стартиращи и утвърдени компании от агросектора в Академия “Иновации в агробизнеса“ 
Разговор на Лили Големинова с проф. Теодора Георгиева 
Днес предаването „Радиокафе“ гостува на първото издание на Академия „Иновации в агробизнеса“, което се провежда от 
13 до 17 март в клуб „Перото“. В 5-дневната програма ще бъдат представени стартиращи и утвърдени компании от 
агросектора, които предлагат технически и иновативни решения, както и крайни продукти от хранително-вкусовата 
промишленост. Те се ще срещнат и с експерти от браншови организации, клъстери и консултантски компании, за да 
обменят идеи и опит. 
Събитието се организира от Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, Enterprise Europe Network – България, 
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, “Клийнтех България”, Професионална асоциация по роботика и 
автоматизация (ПАРА), AI Bulgaria, Health and LifeScience Cluster и SpinOFF Bulgaria. 
„Гледаме на сектора като на нещо наистина важно за икономиката, привлекателно за младите хора, приложно поле за 
високотехнологични разработки. Ще бъдем тук с много млади компании, млади предприемачи. Утре целият ден е 
посветен на предприемачите, от гледна точка на това как те се справят и как използват потенциала си за навлизане на 
пазарите. В четвъртък, пак по предприемаческа линия, ПАРА представят второто издание на техния „Инкубатор“, посветен 
на предприемачите“, каза пред Радио София проф. Теодора Георгиева от Софийския университет. 
Академията стартира с двудневно обучение за одитори на системи за управление по безопасността и качеството на 
храните, съгласно последните изисквания на ISO 22000:2018“. 
На 15 март предстои целодневен безплатен семинар на “Клийнтех” за стартиращи компании в сферата на 
агрохранителните технологии и био- кръговата икономика. 
Академията предвижда и поредица от медийни събития, нетуъркинг пространства, дегустации на вино, фирмени 
презентации, работа по водещи за страната проекти в областта на кръговата икономика и биоикономиката, уъркшопи със 
стартиращи бизнеси от индустриите на агро-хранителната верига, джаз вечери и т.н. 
Форумът е със свободен достъп от 15 до 17 март и включва разнообразие от събития и възможности за нетуъркинг. 
Радио София е медиен партньор на събитието. 
Пълната програма на Академия „Иновации в агробизнеса“ можете да видите тук. 
Подробности в звуковия файл. 
 
√ Евгений Кънев: Свръхрегулацията на банките в Европа е в наша полза. Има много буфери срещу външни шокове 
Икономиките в Щатите и в Европа все още са над водата, обясни икономистът относно прогнозираното навлизане 
в рецесия 
Интервю на Силвия Великова с Евгений Кънев 
Случаят с фалиралите банки в САЩ сега е съвсем различен от този през 2008 г., когато започна световната финансова криза. 
Тогава много европейски банки бяха купили ценни книжа, свързани с американски ипотеки и "заразата" се пренесе в 
Европа. Тогава бяха ударени най-големите банки, които бяха в основата на ипотечния бум. В момента говорим за фалита 
на две или три специализирани банки. 
Това мнение изрази пред БНР икономистът и финансов анализатор Евгений Кънев. 
Когато имаш специализиран вид депозитанти, високотехнологични и свързани помежду си, много бързо се разчува един 
проблем, допълни той, визирайки лавинообразното теглене на средства, довело до фалита на американските банки. 
През 2018 г. са били намалени регулациите, свързани с надзора, поясни Кънев и добави, че така банките са се озовали без 
резерв, който да посрещне тези тегления. 

https://bnr.bg/post/101793311/prof-rumen-draganov
https://bnr.bg/post/101793311/prof-rumen-draganov
https://agribusiness.pro/?page_id=414
https://bnr.bg/post/101793042/startirashti-i-utvardeni-kompanii-ot-agrosektora-v-akademia-inovacii-v-agrobiznesa
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По думите му свръхрегулацията на банките в Европа този път ще бъде в наша полза, защото "има прекалено много буфери 
срещу външни шокове". 
"Пазарите оздравяват. Всички акции на по-малки банки, които бяха "потънали", започват да се възстановяват", посочи 
Кънев, който прогнозира, че "паниката ще бъде пресечена". 
Масовите акционери не са специалисти. Затова стават подобни панически атаки и е нормално да има първоначален шок, 
който обаче е овладян, каза експертът.  
Швейцарското правителство, когато застане зад "Креди сюис", всичко ще се нормализира. Швейцария е по-особен случай, 
защото не е част от ЕС. Не съм сигурен, че отговарят на стандартите, приети след световната финансова криза, които 
изключително много затегнаха регулациите на банките, отбеляза още Евгений Кънев. 
"Може да се стигне и до фалит. Но парите в определен размер ще бъдат защитени. Не очаквам последици за масовия 
спестител в тази банка." 
"Обикновено в Америка се казва, че регулаторите вдигат лихвите, докато нещо се "счупи". В Америка има по-голяма 
свобода, доколкото там има много повече финансови инструменти за манипулация на лихвите до определен размер. В 
Европа има двоен проблем. Лихвите нямат такава сила върху инфлацията, понеже тя е изцяло привнесена от войната в 
Украйна, тази, която се породи от електроенергийния шок. И второ – не могат да вдигат лихвите до безкрай, толкова много, 
както е в Америка, защото това ще усложни изключително много ситуацията на дълга в Италия и в Гърция", коментира 
Евгений Кънев в предаването "Преди всички". 
Икономиките в Щатите и в Европа все още са над водата, подчерта той относно очакванията за навлизане в рецесия. 
"И не се налага такова ударно повишаване на лихвите, както беше миналата година." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Протестна фермерска партия е напът да разтърси политическия пейзаж в Нидерландия 
Протестна партия на фермерите е напът да разтърси днес политическия пейзаж в Нидерландия, като според 
социологическите проучвания тя ще е големият победител на регионалните избори, които определят състава на Сената, 
предаде Ройтерс. 
Очаква се Фермерско-гражданското движение (BoerBurgerBeweging, BBB) да яхне вълната от протести срещу политиките 
на правителството в областта на околната среда и да спечели повече места в Сената, отколкото консервативната формация 
на премиера Марк Рюте - Народна партия за свобода и демокрация, показа миналата седмица допитване на компанията 
за социологически изследвания I&O, отбелязва БТА. 
Около 13 млн. нидерландци са приканени да гласуват за парламентите на 12-те провинции в страната - вот, който може да 
разклати правителството на Рюте. 
Според допитването Фермерско-гражданското движение може да спечели 13 от общо 75 места в Сената, който има право 
да блокира законодателство, договорено в долната камара на парламента, а присъствието на Народната партия за свобода 
и демокрация ще намалее от 12 на 10 места. 
Това би усложнило допълнително позициите на управляващата коалиция на Рюте, която не е разполагала с мнозинство в 
Сената от предишните регионални избори през 2019 г. и ще трябва да се договаря с левите си опоненти. 
Двете най-сговорчиви формации - Партия на труда и "Зелени леви" - изглежда ще запазят местата си, като групата им ще 
е малко по-голяма от тази на Фермерско-гражданското движение и вероятно достатъчна, за да продължи да оказва 
подкрепа за политиките на Рюте. 
От друга страна, стремителен възход би осигурил на Фермерско-гражданското движение значително влияние, особено 
върху политиките, които целят ограничаване на азотното замърсяване в земеделските стопанства - въпросът, който стана 
причина за създаването на движението през 2019 г. 
Нидерландското правителство си е поставило за цел до 2030 г. да намали тези емисии наполовина, след като сравнително 
големият брой животни и интензивното използване на торове доведоха до нива на азотните оксиди в почвата и водата, 
нарушаващи разпоредбите на Европейския съюз. 
Фермерско-гражданското движение твърди, че проблемът е преувеличен и че предложените решения ще доведат до 
затваряне на ферми и недостиг на хранителни продукти. 
Партията спечели едно-единствено място в долната камара на парламента през 2021 г., но популярността й расте поради 
нарастващото недоверие към правителството и недоволството по въпроси като имиграцията. 
Одобрението за правителството на Рюте, което управлява четвърти пореден мандат от 2010 г., е спаднало до 20%, най-
ниското равнище от десет години. 
Повечето избирателни секции в Нидерландия ще отворят в 07:30 ч. тази сутрин и ще затворят в 21:00 ч., когато ще бъдат 
огласени и първите данни от екзитполовете. Очаква се официалните резултати да станат известни утре сутринта. 
 
√ Джеръми Хънт представя бюджета на британското правителство 
Британският министър на финансите Джеръми Хънт ще представи днес в парламента бюджета на правителството. Вестник 
„Гардиън“ съобщава, че в него има една приятна изненада. 
Няма подробности какво точно ще съдържа бюджета, но вестник „Гардиън“ съобщи, че разполага със сигурна информация, 
че ще бъде разширена безплатната грижа за деца, така че да обхване и тези на една и две години в Англия в рамките на 
по-широка схема за оказване на помощ на хората да работят и да се стимулира икономическия растеж. 
Планът ще осигури допълнителни 30 часа грижи седмично на родителите на деца на една или две години и ще увеличи 
финансирането с 288 милиона паунда до 2024-25 година за съществуващата програма за безплатни грижи за тригодишните 
деца. 

https://bnr.bg/post/101793447
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Джеръми Хънт предвижда да увеличи почасовата ставка, плащана на осигуряващите грижи за децата от правителството, 
за да бъде гарантирано правото им на получаване на 30 часа грижи седмично, което бе едно от ключовите искания на 
сектора и някои депутати от Консервативната партия. 
Грижата за децата се очертава като ключово политическо бойно поле в навечерието на следващите избори, като 
родителите в Обединеното кралство са изправени пред едни от най-високите разходи в света, което означава, че някои от 
тях, дори тези със средни доходи, стигат до заключение, че не си струва да поемат нова или допълнителна работа. 
Политически наблюдатели предположиха, че точно плановете за детските грижи ще се окажат „заекът от шапката“ на Хънт 
в бюджета, защото по принцип не се очакват много изненади, а самият министър по-рано омаловажи очакванията за 
намаляване на данъците или поемане на други големи ангажименти за разходи. 
 
√ Забавяне на годишната инфлация в САЩ през февруари до 6% 
Годишната инфлация в Съединените щати се забави през февруари до 6% от 6,4% през януари, бележейки отслабване за 
осми пореден месец до най-ниско ниво от септември 2021 г., показват последни данни на Бюрото по трудова статистика. 
На месечна база индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през февруари с 0,4% спрямо януари. 
Забавяне има при растежа на цените на храните (до 9,5% от 10,1% през февруари), докато цената на употребяваните 
автомобили и камиони продължава да намалява (спад с 13,6% след понижение с 11,6% месец по-рано). Освен това цените 
на енергията се повишиха по-слабо (с 5,2% срещу 8,7% в началото на годината), докато цените на бензина спаднаха с 2% 
след повишение с 1,5% през януари. Ценовият растеж на мазута също се забави рязко (до 9,2% от цели 27,7% през януари), 
но цената на електроенергията се повиши по-силно (с 12,9% спрямо 11,9% месец по-рано). 
Основният индекс на потребителските цени, който изключва храната и енергията, пък се повиши през февруари с 5,5% на 
годишна база, регистрирайки лек спад от увеличение 5,6% през януари. На месечна база основната инфлация нарасна през 
февруари с 0,5% спрямо януари. 
След днешните данни търгуваните фючърси на федералната фондова лихва на Фед оценяват на около 88% вероятността 
за ново повишение на основната американска лихва с 25 базисни пункта на заседанието през следващата седмица спрямо 
вероятност от 73,8% преди оповестяването им. 
 

Графика на индекса на потребителските цени (CPI) на САЩ (на годишна база) 

 
 

√ Путин отхвърли версията, че проукраинска група стои зад взривяването на „Северен поток“ 
Руският президент Владимир Путин категорично отхвърли тиражираната в някои западни медии версия, че зад 
взривяването на газопроводите “Северен поток” стоят украински активисти, които не са свързани с украинската държава. 
В интервю за държавната телевизия “Русия 24” Владимир Путин нарече тази версия “пълна глупост” и добави: 
"Взрив с такава мощност и на такава дълбочина могат да извършат само специалисти. При това подкрепени от цялата мощ 
на държава, която разполага с определени технологии".  
Според него изгода от взривяването на газопроводите “Северен поток” имат Съединените щати, които могат да продават 
на европейския пазар своя втечнен газ, който с 25-30% по-скъп от руския тръбопроводен газ. 
Путин каза още, че възстановяването на газопроводите ще изисква време, пари и нови технологии, но е възможно 
теоретично, ако европейските партньори на Русия проявят интерес. 
Днес президентът на Сирия Башар Асад е на посещение в Москва, където се очаква да обсъди с Путин сътрудничеството в 
сферата на политиката, търговията и хуманитарната област. Очаква се те да обсъдят и "перспективите за цялостно 
уреждане на ситуацията в Сирия". 
 
√ 100 000 лири за долар - исторически срив на ливанската валута 
Ливанската лира потъна до исторически минимум спрямо долара на паралелния пазар, съобщиха дилъри на валута, след 
като банките в засегнатата от кризата страна възобновиха безсрочната стачка. 
Според дилърите ливанската лира, която официално е фиксирана на 15 000 за долар, се търгуваше за 100 000 за долар - 
главозамайващ спад от 1 507 преди началото на икономическата криза преди три години. 
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√ Постепенно възстановяване на китайската икономика след премахването на Covid ограниченията 
Икономическата активност в Китай се повиши през първите два месеца на 2023 г., тъй като потреблението и инвестициите 
в инфраструктура започнаха да се възстановяват от коронавирусната пандемията въпреки предизвикателствата на слабото 
глобално търсене и постоянния спад в сектора на имотите. 
Премахването на строгите Covid ограничения от страна на Китай в края на 2022 г. започнаха да съживяват втората по сила 
световната икономика, която претърпя един от най-ниските си темпове на растеж от близо половин век, като 
анализаторите очакват възходящият импулс да се подобри още повече през следващите месеци. 
Показателно за това бяха оповестени по-рано днес данни за нарастване на индустриалното производството и на 
продажбите на дребно. 
Индустриалното производство нарасна през периода януари - февруари с 2,4% спрямо година по-рано след растеж с 1,3% 
в края на 2022 г., според данни на Националното статистическо бюро (NBS), докато осредните очаквания бяха за още малко 
по-добро повишение с 2,6 на сто. 
Продажбите на дребно през първите два месеца на настоящата година пък скочиха с 3,5% спрямо същия период на 
миналата година, заличавайки напълно спада с 1,8% през декември 2022 г. Данните са в съответствие с очакванията на 
анализаторите и с надеждите за икономическо съживяване, водено от вътрешното потребление, тъй като слабото 
глобално търсене отслабва китайския износ. 
В същото време инвестициите в дълготрайни активи през първите два месеца на годината бяха с 5,5% по-високи от същия 
период на 2022 г. и след повишение с 5,1% в края на миналата година. 
Инвестициите в инфраструктура през януари - февруари се повишиха с 9% спрямо предходната година, движени от 
държавните разходи, насочени към подкрепа на икономиката. Инвестициите в имоти обаче все още намаляват с 5,7%, 
отразявайки предпазливостта на купувачите и предприемачите на жилища. 
"Икономиката постепенно се възстановява тази година, но трябва да се отбележи, че пандемията навреди на 
корпоративните и личните баланси в продължение на няколко години и те все още се нуждаят от време за 
възстановяване", посочи говорител на NBS. 
Китай си постави скромна цел за годишен икономически растеж от около 5% тази година, след като значително пропусна 
целите. заложени за 2022 г. 
От NBS отбелязаха, че достигането на растеж на БВП с 5% през 2023 г. би било предизвикателство, "но трябва да сме наясно, 
че имаме условията, основата и увереността да постигнем тази цел". 
През февруари нивото на градската безработица, базирано на национално проучване, се покачи до 5,6% от 5,5% през 
януари. Коефициентът на безработица сред младежите на възраст от 16 до 24 години пък достигна през февруари 18,1%. 
 
3e-news.net 
 
√ МИР ще си сътрудничи с водещия изследователски център IMEC в областта на научните технологии и иновации 
Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и президентът и главен изпълнителен директор на водещия 
световен център за научни изследвания и иновации IMEC, Люк ван ден Хове, подписаха документ за сътрудничество. 
С документа се поставя началото на сътрудничество между двете страни в научните изследвания и иновациите в сферата 
на микроелектрониката, и по-специално по отношение проектирането, технологиите и приложението на интегралните 
схеми (чиповете). Интегралните схеми се прилагат и ще се прилагат във все по-широк кръг индустрии – информационни 
технологии, комуникации, автомобилостроене, машиностроене, аерокосмическа индустрия, земеделие, медицина, 
битова електроника и по този начин се превръщат в градивния блок на "интелигентната" (smart) функционалност в 
дигиталната трансформация. Двете страни се ангажират с подкрепа за дългосрочно и устойчиво сътрудничество и 
съвместни дейности на европейско ниво във връзка с прилагането на бъдещия Регламент за интегралните схеми. 
България разполага с голям експертен опит в области като микропроцесори за автомобилостроенето, сензори, интернет 
на нещата, биологични науки и науки за живота, както и е със силни университетски традиции в областта на инженерните 
и естествените науки. Секторът "Микроелектроника" е с висока добавена стойност, като в същото време изисква много 
интензивни научноизследователски и капиталови ресурси. По тази причина Министерство на иновациите и растежа е 
идентифицирало възможности за развитие на сектора на микроелектрониката в България чрез насърчаване на 
съвместната работа на представители на българските университети и бизнес с пилотна инфраструктура от следващо ниво 
на IMEC, например чрез целеви център за компетентност за микроелектроника, разположен в България. От българска 
страна са идентифицирани ключови заинтересовани страни за осъществяване на сътрудничеството като Технически 
университет-София, Национален център по мехатроника и чисти технологии; Българска академия на науките, Център за 
върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии; Институт по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, 
INSAIT; Клъстер „Микроелектроника и индустриални електронни системи“, София Тех Парк, Клъстер „Изкуствен интелект“ 
и др. 
Междууниверситетският център по микроелектроника IMEC е водещ световен център за изследвания и иновации в 
областта на наноелектрониката и цифровите технологии. Организацията използва своята най-съвременна инфраструктура 
за научноизследователска и развойна дейност и екипа си от над 5000 служители и най-добрите изследователи за 
научноизследователска и развойна дейност в областта на усъвършенстваните интегрални схеми и мащабирането на 
системи, силициевата фотоника, изкуствения интелект, комуникациите отвъд 5G и сензорните технологии, както и в 
области на приложение като здравеопазване и науки за живота, мобилност, индустрия 4.0, агрохранителна промишленост, 
интелигентни градове, устойчива енергия, образование. 
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IMEC обединява световни лидери в областта на полупроводниковата верига на стойността, базирани във Фландрия и 
международни технологични, фармацевтични, медицински и ИКТ компании, стартиращи предприятия, както и 
академични среди и центрове за знания. Седалището на IMEC е в Льовен (Белгия) и има изследователски обекти в Белгия, 
Нидерландия, Тайван и САЩ, както и офиси в Китай, Индия и Япония. 
 
√ Съществува сериозен риск енергийната бедност да се окаже реформа на хартия 
При липса на специален фонд за финансиране за енергийно бедните домакинства, цялостната новоразработена 
законодателна рамка е безпредметна. 
Анализ на икономиста д-р Теодора Пенева от Института за икономически изследвания към БАН 
До края на март 2023 г. се очаква финализиране на законодателните промени и нормативни актове касаещи критериите, 
реда и условията за определяне на енергийно бедните домакинства. Цялостната реформа е част от условията за 
получаване на финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). 
За съжаление, реформата включва приемане на законодателните промени и поднормативни актове и не предполага 
разработката на схеми и мерки с приоритетно включване на енергийно бедните домакинства.  Затова при липса на 
специален фонд за финансиране за енергийно бедните домакинства, е възможно да се окаже, че цялостната 
новоразработена законодателна рамка е безпредметна. 
Към момента възможните източници за финансиране на мерки за енергийно бедни домакинства са ограничени: 
1.  Националният бюджет няма предвиден ресурс за тяхното финансиране. Предвид поддържането на фискална 
дисциплина не се очаква в бъдеще той да бъде източник на подпомагане на една нова група от близо 2.5 млн. души. В 
националния бюджет остават подпомагани единствено най-уязвимите домакинства, които са бенефициенти по механизма 
на целевите помощи за отопление, около 300 хил. души годишно, с бюджет от близо 230 млн. лв. през сезон 2022/2023. 
2.  Планът за възстановяване и устойчивост предвижда финансиране на домакинства с планирани средства в размер на 1.3 
млрд. лева за обновяване на многофамилни жилищни сгради и близо 200 млн. лв. за подпомагане в областта на 
възобновяемите източници. За съжаление, над 99% от това финансиране е обявено в програми и схеми без приоритетно 
включване на енергийно бедни домакинства, като дори близо една трета от всички финанси (500 млн.лева) е за схеми 
изискващи съфинансиране и самостоятелна първоначална инвестиция, което изключва възможността за участие на тези 
домакинства. Останалите близо 1 млрд. лeва пък ще предоставят 100% грант за саниране на сгради за всички видове 
домакинства, без оглед на техните доходи, и без приоритизиране на сгради с най-голям брой енергийно бедни 
домакинства. 
3. Декарбонизационният фонд все още не е създаден, и няма яснота какъв размер от него ще бъде определен за 
домакинствата, и дали ще има специален компонент за енергийно бедни домакинства. 
4. На нито едно ниво в управлението на държавата - законодателна и изпълнителна власт - не се коментират условията за 
подпомагане на домакинствата чрез Фонд Сигурност на електроенергийната система, който подсигури над 6 млрд. лв. 
помощи за бизнеса за електроенергия през изминалата година. 
5. Липсва яснота дали и как енергийно бедни домакинства ще бъдат финансирани чрез други възможни фондове - 
Социален климатичен фонд, Модернизационен фонд, RePowerEU. 
На фона на липсващи източници на финансиране, остава и въпросът с приемането на законодателните промени и 
нормативна база от парламента, и последващата разработка на информационна система, която по автоматичен път да 
събира данни за статута на домакинствата, техните членове, доходите им, сградите, които обитават, и т.н. В случай че 49 
Народно събрание не състави редовно правителство и не успее да гласува законопроекта, официална дефиниция може да 
очакваме най-рано през 2024 година. 
Липсва и политическо решение кой компетентен орган да оглави въпросната ключова информационна система. Нито едно 
от ресорните министерства не проявява самостоятелно желание да се самоопредели като компетентен орган по въпросите 
на енергийната бедност. 
Тежки задачи предстоят пред политиците, и съществува сериозен риск за забавяне на официалното гласуване на 
законодателните промени и политическите решения за управление и финансиране на мерките за енергийна бедност.  Това 
означава поредна зима без адекватна подкрепа за гражданите. 
Постоянното поддържане на таван на цените на електроенергията и газа е всъщност системна подкрепа към тези слоеве 
на обществото, които имат най-високо потребление, и е поредната политика водеща до системно обедняване на най-ниско 
доходните слоеве и нарастване на неравенствата. За съжаление, тези слоеве на обществото за пореден път стават залог за 
получаване на финансиране, което не достига до тях, или достига прекалено малко. Дали политиците ще се осмелят да 
приложат в действие механизма за енергийна бедност и да обърнат финансовата фуния на обратно, за да спестят ресурс, 
е всъщност цивилизационен избор, който България не прави, въпреки всички европейски директиви и вече санкции.  
 
√ Повишение с 51.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 246.98 лв. за MWh с ден за доставка 15 
март 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 246.98 лв. за MWh с ден за доставка 15 март 2023 г. и обем от 82 045.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
съществен ръст от 51.1 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 249.39 лв. за MWh, при количество от 39 849.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 195.80 MWh) е на цена от 244.58 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 212.7 лв. за MWh и количество от 3467.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 11 часа – 175.89 лв. за MWh ( 3383.5 MWh). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 389.8 лв. за 
MWh при количество от 2803.1 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 249.62 лв. за MWh при обем от 3051.9 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 163.48 лв. за MWh (83.59 евро за MWh) за 14 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 15 март се повишава до 246.98 лв. за MWh ( ръст от 51.1 %) по данни на БНЕБ или 126.28 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 5 017.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 140.20 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     42,43%    2162.69 
Кондензационни ТЕЦ   25,81%    1315.76 
Топлофикационни ТЕЦ   6,39%    325.94 
Заводски ТЕЦ    2,40%    122.15 
ВЕЦ     0,20%    9.96 
Малки ВЕЦ    2,28%    116.26 
ВяЕЦ     1,03%    52.3 
ФЕЦ     18,92%    964.24 
Био ЕЦ      0,55%     28.02 
Товар на РБ         4006.13 
Интензитетът на СО2 е 332g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на 
информацията.  За сравнение в Германия е 263g, Полша - 542g, Чехия - 372g, най-нисък e във Франция - 50g и Испания - 
79g). 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 15 март намалява 
 

 
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 15 март 2023 г. е 97.62 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 6 001 MWh. 
Стойността се понижава с 0.77 % спрямо отчетените 98.38 лв. за MWh с ден за доставка 14 март 2023 г. и изтъргуван обем 
от 5 371 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 14 март е 1 725 MWh при постигната цена от 98.93 лв. за 
MWh. 
Стойността се повишава с 4.59 % в сравнение с регистрираните 94.59 лв. за MWh на 13 март и изтъргуван обем от 2 800 
MWh. Референтната цена към публикуването е 97.62 лв. за MWh. 
 
√ Покачване в цените по европейските електроенергийни борси за сряда 15 март. На Балканите нивата им остават най-
ниските 
Румънската OPCOM затвори при цена от 126,28 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 131,83 евро/мвтч за базова 
енергия 

https://ibex.bg/
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Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 126,28 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 15 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 127,51 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
125,05 евро/мвтч. Най-високата цена от 199,30 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
96,41 евро/мвтч. 
България и Румъния ще бъдат с едни от най-ниските цени на електроенергията през този ден в Европа. На Балканите 
единствено Сърбия ще има по-ниска базова цена от 109.68 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 15 март ще бъде 131,83 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 132,70 гвтч. Максималната цена ще е 199,30 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена e в 11 ч и тя ще бъде 89,93 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 15 март е 127,35 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 128,16 евро/мвтч. Най-високата цена от 199,30 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч 
и тя ще бъде 97,96 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 56 171,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 15 март на Словашката енергийна борса е 127,37 евро/мвтч. Най-високата цена от 
199,30 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 97,45 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 127,20 евро/мвтч. Най-високата цена от 199,31 
евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 95,89 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 15 март е 129,97 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
130,50 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 59 051,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 199,16 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 99,28 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 127,72 евро/мвтч на 15 март. Пиковата цена ще бъде 127,57 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 686 516,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 199,28 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 90,84 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 15 март ще се продава за 140,80 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Брюксел предлага реформа на пазара на електроенергия в ЕС за повече ВЕИ, защита на потребителите и 
конкурентноспособна икономика 
Реформата позволява да се разшири обхватът на регулираните цени на дребно върху МСП и домакинствата, 
потребителите ще могат да инвестират във ВЕИ и да продават излишъка от електроенергия 
Европейската комисия предложи да се реформира структурата на пазара на електроенергия в ЕС, за да се ускори 
навлизането на възобновяемите енергийни източници и постепенното премахване на газа, да се намали зависимостта на 
сметките на потребителите от нестабилните цени на изкопаемите горива, да се осигури по-добра защита на потребителите 
от бъдещи скокове на цените и потенциално манипулиране на пазара и да се направи европейската промишленост по-
чиста и по-конкурентноспособна, съобщи пресслужбата на ЕК. 
В продължение на повече от двайсет години ЕС разполагаше с ефикасен и добре интегриран пазар на електроенергията, 
който позволи на потребителите да получат икономическите ползи на единния енергиен пазар, като се гарантираше 
сигурността на доставките и се стимулираше процесът на декарбонизация. Енергийната криза, предизвикана от руското 
нашествие в Украйна, подчерта необходимостта от бързо адаптиране на пазара на електроенергия, за да се подкрепи по-
добре екологичният преход и да се предложи на потребителите на енергия, както на домакинствата, така и на 
предприятията, широк достъп до електроенергия от възобновяеми и неизкопаеми източници на достъпни цени.  
Предложената реформа предвижда преразглеждане на няколко законодателни акта на ЕС — по-специално Регламента за 
електроенергията, Директивата за електроенергията и Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния 
пазар (REMIT). С нея се въвеждат мерки, които да стимулират по-дългосрочни договори за производство на енергия от 
неизкопаеми горива и с които в системата да се въведат по-чисти гъвкави решения за конкуренция с газа, като например 
оптимизация на потреблението и съхранение. Така ще се намали въздействието на изкопаемите горива върху сметките за 
електроенергия на потребителите и ще се гарантира, че в тях ще се отразят по-ниските разходи за възобновяемите 
енергийни източници. Освен това предложената реформа ще стимулира откритата и лоялна конкуренция на европейските 
пазари за търговия на едро с енергия чрез повишаване на прозрачността и интегритета на пазара. 
Изграждането на енергийна система, основана на възобновяеми източници, ще бъде от решаващо значение не само за 
намаляване на сметките на потребителите, но и за гарантиране на устойчиви и независими енергийни доставки за ЕС в 
съответствие с Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. Тази реформа, която е част от промишления план на Зеления 
пакт, също така ще позволи на европейската промишленост да получи достъп до възобновяеми, неизкопаеми и финансово 
достъпни енергийни доставки, което е ключов фактор за декарбонизацията и екологичния преход. За да постигнем целите 
си в областта на енергетиката и климата, внедряването на възобновяеми енергийни източници ще трябва да се утрои до 
края на настоящото десетилетие. 
Предоставяне на защита и права на потребителите  
Наблюдаваните през 2022 г. високи и нестабилни цени, предизвикани от енергийната война на Русия срещу ЕС, създадоха 
прекомерна тежест за потребителите. Настоящото предложение ще позволи на потребителите и доставчиците да се 
възползват от по-голяма ценова стабилност, основана на технологии за енергия от възобновяеми и неизкопаеми 
енергийни източници.  От решаващо значение е, че то ще предостави на потребителите широк избор от договори и по-
ясна информация преди тяхното подписване, за да имат възможност да блокират сигурни и дългосрочни цени и така да 
избегнат прекомерните рискове и нестабилност. В същото време те ще продължат да имат възможността да изберат 



20 

 

договори с динамично ценообразуване, за да се възползват от променливостта на цените и да използват 
електроенергията, когато тя е по-евтина (напр. за зареждане на електрически автомобили или използване на термопомпи). 
Освен разширяването на избора на потребителите реформата има за цел също така да насърчи ценовата стабилност чрез 
намаляване на риска от неуспех на доставчика. Предложението изисква от доставчиците да управляват ценовите си 
рискове поне до размера на обемите по фиксирани договори, за да бъдат изложени в по-малка степен на ценови скокове 
и нестабилност на пазара. То също така задължава държавите членки да определят доставчици от последна инстанция, 
така че нито един потребител да не се окаже без електроенергия. 
Защитата на уязвимите потребители също е значително подобрена. Съгласно предложената реформа държавите членки 
ще защитят уязвимите потребители с просрочени задължения от изключване. Освен това тя позволява на държавите 
членки да разширят обхвата на регулираните цени на дребно, така че да обхванат МСП и домакинствата в случай на криза. 
Съгласно предложението правилата за споделяне на енергията от възобновяеми източници също се преработват. 
Потребителите ще могат да инвестират във вятърни или слънчеви паркове и да продават излишъка от електроенергия от 
покривно слънчево съоръжение на съседи, а не само на своя доставчик. Например наемателите ще могат да споделят 
излишъка от слънчева енергия от покривно слънчево съоръжение със съсед. 
За да се подобри гъвкавостта на енергийната система, от държавите членки сега ще се изисква да направят оценка на 
своите нужди, да определят цели за увеличаване на гъвкавостта на производството от неизкопаеми източници и ще имат 
възможност да въведат нови схеми за подпомагане, особено за оптимизация на потреблението и съхранение. Реформата 
също така дава възможност на системните оператори да осигурят намаляване на потреблението в пиковите часове. Заедно 
с настоящото предложение днес Комисията отправи и препоръки към държавите членки относно напредъка на 
иновациите, технологиите и капацитета в областта на съхранението. 
Повишаване на предвидимостта и стабилността на енергийните разходи с цел повишаване на 
конкурентоспособността на промишлеността 
През изминалата година много дружества бяха сериозно засегнати от прекомерно нестабилните цени на енергията. За да 
се повиши конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и да се намали излагането ѝ на нестабилни цени, Комисията 
предлага да се улесни въвеждането на по-стабилни дългосрочни договори, като например споразумения за закупуване на 
електроенергия (СЗЕ), чрез които дружествата да установяват свои собствени преки енергийни доставки и по този начин 
да се възползват от по-стабилни цени на производството на електроенергия от възобновяеми и неизкопаеми източници. 
За да се преодолеят настоящите пречки, като например кредитните рискове на купувачите, реформата задължава 
държавите членки да гарантират наличието на пазарни гаранции за СЗЕ. 
За да се осигури стабилност на приходите на производителите на електроенергия и да се предпази промишлеността от 
нестабилност на цените, цялата публична подкрепа за нови инвестиции в подпределното и задължително производство 
на електроенергия от възобновяеми и неизкопаеми източници ще трябва да бъде под формата на двупосочни договори 
за разлика (ДЗР), докато държавите членки са задължени да насочват излишъка от приходи към потребителите. Освен това 
реформата ще повиши ликвидността на пазарите за дългосрочни договори, които блокират бъдещите цени, така 
наречените „форуърдни договори“. Това ще позволи на повече доставчици и потребители да се защитят от прекомерно 
нестабилни цени за по-дълги периоди от време.  
Ще има и нови задължения за улесняване на интегрирането на възобновяемите енергийни източници в системата и за 
повишаване на предсказуемостта на производството. Те включват задължения за прозрачност за системните оператори по 
отношение на претоварването на мрежата и сроковете за търгуване по-близо до реалното време. 
И накрая, за да се гарантират конкурентни пазари и прозрачно ценообразуване, Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (ACER) и националните регулатори ще имат по-голяма способност да наблюдават интегритета и 
прозрачността на енергийния пазар. По-специално, актуализираният Регламент относно интегритета и прозрачността на 
енергийния пазар на едро (REMIT) ще гарантира по-добро качество на данните и ще засили ролята на ACER в 
разследванията на потенциални случаи на пазарна злоупотреба с трансграничен характер. Като цяло това ще засили 
защитата на потребителите и промишлеността в ЕС срещу всякакви пазарни злоупотреби. 
Предложената реформа ще трябва да бъде обсъдена и одобрена от Европейския парламент и Съвета, преди да влезе в 
сила.      
От лятото на 2021 г. насам цените на енергията претърпяха безпрецедентни скокове и нестабилност и оказаха сериозно 
въздействие върху домакинствата и икономиката в ЕС, особено след руското нашествие в Украйна, което предизвика 
енергийна криза в Европа. Много потребители отчетоха увеличение на сметките си поради покачването на цените на газа, 
въпреки че възобновяемите енергийни източници вече покриват повече от една трета от потреблението на електроенергия 
в ЕС. 
ЕС реагира бързо, като въведе широк набор от мерки за смекчаване на въздействието на високите и нестабилни цени на 
едро на енергията върху домакинствата и предприятията. Европейският съвет обаче призова Комисията да работи по 
структурна реформа на пазара на електроенергия с двойната цел да се гарантира европейският енергиен суверенитет и да 
се постигне неутралност по отношение на климата. Предложената реформа е в отговор на този призив на лидерите на ЕС 
и беше обявена от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза миналата година. Тя е част и от 
промишления план на Зеления пакт, насочен към повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост 
с нулеви нетни емисии и ускоряване на прехода към неутралност по отношение на климата. 
"Настоящата структура на пазара на електроенергия осигури ефективен, добре интегриран пазар в продължение на много 
десетилетия, но ограничените световни доставки и манипулирането от страна на Русия на нашите енергийни пазари 
доведоха до значително увеличение на сметките за енергия на много потребители. Днес предлагаме мерки, които ще 
повишат стабилността и предвидимостта на енергийните разходи в целия ЕС. Стимулирането на инвестициите във 
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възобновяеми енергийни източници ще ни помогне да постигнем целите на Зеления пакт и да превърнем ЕС в движеща 
сила на чистата енергия през следващите десетилетия", коментира Кадри Симсон, комисар по въпросите на енергетиката. 
Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател за Европейския зелен пакт заяви: "Енергията от възобновяеми 
източници ще става все по-предпочитан ресурс за европейските граждани и промишлени отрасли в бъдеще. 
Възобновяемите енергийни източници са нашата възможност за енергиен суверенитет и прекратяване на зависимостта ни 
от изкопаеми горива. Трябва да актуализираме структурата на пазара си, за да гарантираме, че този преход се осъществява 
възможно най-бързо и че потребителите могат да се възползват от по-ниските разходи за възобновяемите енергийни 
източници". 
За повече информация: 
Въпроси и отговори 
Информационен документ 
Предложение за регламент за изменение с цел подобряване на структурата на пазара на електроенергия в Съюза 
Предложение за регламент за изменение с цел подобряване на защитата на Съюза срещу манипулиране на пазара за 
търговия на едро с енергия 
Работен документ на службите на Комисията относно реформата на структурата на пазара на електроенергия 
Препоръка и Работен документ на службите на Комисията относно съхранението 
Структура на пазара на електроенергия 
 
√ Еврокомисар: Съвместното поемане на нов дълг в подкрепа на зеления преход вече не е приоритет в ЕК 
Съвместното взимане на заеми от държавите членки на ЕС в момента не е опция за подпомагане на страните да 
финансират зеления преход. Това заяви комисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон в началото на тази седмица, 
отбелязвайки промяна от предишните си призиви за „взаимни инструменти“ на европейско ниво. Бретон изключи 
възможността за договаряне на друг кръг от съвместно поет дълг в ЕС за финансиране на развитието на зелени проекти 
съгласно новия проект на Закон беземисионната индустрия, който скоро ще бъде представен. В него се разглежда 
възможността за увеличаване на подкрепата за нисковъглеродни технологии, припомня Euractiv.  „Намираме се в контекст 
на спешност и ще бъде по-лесно да намерим политическо споразумение като част от преразглеждането на 
Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС, отколкото чрез съвместно финансиране “, обясни той. 
МФР е дългосрочният бюджет на ЕС. Този, по който ЕС работи в момента, беше одобрен за периода 2021-2027 г. и 
придружен от инструмент за съвместен дълг от 800 милиарда евро, известен като NextGenerationEU (NGEU), посветен на 
икономическото възстановяване след пандемията. 
МФР трябва да бъде преразгледана през юли, за да се пренасочат бюджетните посоки в светлината на войната в Украйна, 
инфлационния натиск и въвеждането на индустриалния план на Зелената сделка за ограничаване на ефектите от Закона 
за намаляване на инфлацията на САЩ (IRA) върху индустрията на ЕС. 
Финансиране на зеления преход за всички 
Индустриалният план на Зелената сделка, одобрен от всички държави-членки на извънреден Европейски съвет на 10 
февруари, определя пътя към по-свободни правила за държавна помощ и опростени процедури за кандидатстване. За да 
противодейства на изкривяващите ефекти от увеличаването на националните субсидии, Европейската комисия говори за 
Европейски фонд за суверенитет. Този фонд също ще помогне на държавите членки с ограничена фискална мощ да 
финансират критично важни проекти за зеления преход. Как ще бъде финансиран този фонд, остана неясно и съвместното 
заемане изглеждаше като опция на масата - но Бретон каза, че вече не е така. 
„Нуждаем се от инструменти за финансиране, които са достъпни за всички“, каза Бретон, подчертавайки работата, която е 
свършил с лидерите на ЕС, за да „разберат финансовия капацитет на всяка държава-членка“ в търсене на начини за 
подкрепа на проекти за чисти технологии по еднакъв начин в целия блок. „Това не трябва да е само за Германия или 
Холандия“, каза той, намеквайки изрично за много критикувания соло фонд на Берлин от 200 милиарда евро за справяне 
с енергийната криза, въведен през октомври. 
Но „докато не бъдат мобилизирани всички средства от Next Generation EU, по-добре да изчакаме [преди следващите 
преговори за поемане на дълг]. Политически е много по-разумно по този начин“, смята Бретон. 
Обратен завой в политиката по финансиране 
Коментарите на Бретон намекват за обратен завой в сравнение с предишните позиции, които той беше заел по въпроса. 
Още през октомври 2022 г., в пика на енергийната криза, той и комисарят по икономиката Паоло Джентилони подписаха 
документ, който призоваваше за „взаимни инструменти за финансиране на европейско ниво“. 
„Само европейски бюджетен отговор ще ни позволи […] да отговорим ефективно на тази криза и да успокоим нестабилните 
финансови пазари“, се казваше тогава в споразумението. И двамата подписали насърчиха държавите-членки да „почерпят 
вдъхновение от механизма „SURE““, друг финансов дългов инструмент на стойност 100 милиарда евро за смекчаване на 
рисковете от безработица след COVID в целия ЕС, за да се борят с „енергийната криза и нарастващия социален гняв“. 
Бретон до момента винаги се е придържал към про-дълговата позиция на Франция, въпреки че напоследък нещата 
започват да се променят. Запитан дали нов кръг от съвместни заеми е на масата за преговори в края на февруари, 
френският министър на индустрията Ролан Лескюр остана уклончив пред въпроса на Euractiv: „Не искам да зациклям на 
един конкретен финансов инструмент“. 
Френски източник, близък до преговорите на Зеления индустриален план, също потвърди, че съвместният дълг вече не е 
приоритет, вместо това е избрал съществуващи, но неизползвани парични средства от Next Gеneration, поне в 
краткосрочен план. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_23_1593
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_23_1594
https://energy.ec.europa.eu/electricity-market-reform-consumers-and-annex_bg
https://energy.ec.europa.eu/electricity-market-reform-consumers-and-annex_bg
https://energy.ec.europa.eu/electricity-market-reform-consumers-and-annex_bg
https://energy.ec.europa.eu/staff-working-document-reform-electricity-market-design_en
https://energy.ec.europa.eu/staff-working-document-energy-storage-underpinning-decarbonised-and-secure-eu-energy-system_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/market-legislation/electricity-market-design_en
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Германия е твърдо против всякакъв нов дебат за поемане на дълг, както и Финландия и Австрия, наред с други страни. Ако 
продължим да разчитаме на съществуващия съвместно поет дълг от 2020 г., то това би трябвало да е достатъчно, каза през 
февруари австрийският канцлер Карл Нехамер. 
Държавната помощ няма да изравни условията на конкуренция на единния пазар 
Засега естеството на свежите парични средства за зелени проекти е най-вероятно да идва от пренасочването на 
съществуващите бюджети. И това ще се случи след преразглеждането на МФР, смята комисаря. 
Но той предупреди: „изравняването на условията на игралното поле“ в подкрепа на зеления преход в ЕС „няма да се случи 
чрез държавна помощ без строги правила и рамки“. Измамното разхлабване на правилата за държавна помощ би създало 
поведение за грабване на печалби в рамките на единния пазар, твърди той – мнение, до голяма степен повторено от шефа 
на Комисията по конкуренцията Маргрете Вестагер. Именно тя предупреди наскоро, че облекчаването на държавната 
помощ за зелени технологии може да работи само ако е „пропорционално, целенасочено и временно“. 
Националните субсидии или държавната помощ обикновено са строго регулирани в ЕС, за да се запазят равни условия на 
единния пазар. Въпреки това, тъй като пандемията от COVID-19 започна през 2020 г., бяха въведени временни кризисни 
рамки, за да се улесни държавите членки да подкрепят своите компании. Още изключения бяха добавени от началото на 
руската инвазия в Украйна. Някои държави-членки, включително Франция, подкрепят разширяването на държавната 
помощ, но други страни казват, че това помага само на нации с дълбоки джобове и рискува фрагментиране на единния 
пазар. 
 
√ Край на срива на банковия сектор в Западна Европа след фалита на двете американски банки 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение завърши британският 
измерител FTSE 100 
Борсовите индекси на най-големите страни от Западна Европа в началото на търговията във вторник показаха слаби и 
разнопосочни промени след двудневен спад. Това се случва на фона на продължаващите опасения на инвеститорите, че 
колапсът на двете американски банки - Sillicon Valley Bank и Signature Bank, все пак може да се разпространи извън САЩ, 
въпреки усилията на американските власти до момента. 
В крайна сметка европейските фондови пазари затвориха с повишение, а търговците усвояваха вторичните трусове от 
срива на двете американски банки и реагираха позитивно на данните за инфлацията в САЩ и друга статистика. 
Инвеститорите очакваха с повишено внимание данните за февруарската инфлация. Потребителските цени (CPI индекс) в 
САЩ през февруари са се повишили с 6% спрямо същия месец на миналата година, сочат данни на Министерството на 
труда на страната. Така инфлацията се забавя спрямо 6.4% през януари. Резултатът съвпадна със средната прогноза на 
анализатори, анкетирани от Trading Economics. 
Индексът CPI през февруари на месечна база също се забавя, като нараства с 0.4% спрямо предходния месец (през януари 
ръстът е бил 0.5%). Федералният резерв на САЩ (Фед) следи внимателно данните за темповете на растеж на 
потребителските цени в страната, които са един от важните фактори при вземането на решения по отношение на паричната 
политика. Целевият процент на инфлация на Централната банка на САЩ е 2%. Следващото заседание на Фед ще се състои 
на 21-22 март. 
Тези данни обърнаха напълно посоката на пазара на акции в региона. Всички основни измерители затвориха търговията 
във вторник с повишения между 1.17% и 2.36 на сто, с което беше сложен край на краха на банковия сектор след фалита 
на двете американски банки. 
Средното ниво на безработица в Обединеното кралство за трите месеца, приключващи през януари, е 3.7%, както и през 
октомври-декември. Експертите очакваха средно увеличение до 3.8%. Броят на безработните се е увеличил с 5 хиляди - до 
1.25 милиона души. Британските доходи през ноември-януари са се увеличили с 5.7% на годишна база, но коригирани с 
инфлацията, са спаднали с 3.2%, което е максимален спад от февруари-април 2009 година насам. 
Най-важното събитие тази седмица ще бъде срещата на Европейската централна банка (ЕЦБ), която ще се проведе в 
четвъртък. Повечето експерти очакват базовата лихва да бъде увеличена с 50 базисни пункта (б.п.) - до 3.5% годишно. 
Развитието на банковата индустрия в САЩ обаче може да повлияе на решението на ЕЦБ. 
До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се понижи с 0.1%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най- голям спад беше британският FTSE 100 (-0.5%), италианския FTSE MIB (-0.3%) и 
френския САС 40 (-0.1%). Другите два измерителя се повишиха: германският DAX (+0.2%), следван от испанския IBEX 35 
(+0.04%). 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение 
завърши британският измерител FTSE 100. 
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Секторният индекс на банковият сектор нарасна с 2.45% във вторник, след като претърпя най-лошите си два дни, като в 
понеделник се сгромоляса със загуба от 5.65%, предизвикан от грандиозния колапс на Silicon Valley Bank миналата 
седмица. В понеделник HSBC заяви, че ще купи дъщерното дружество на банката в Обединеното кралство, защитавайки 
всички депозити. С това на практика бе преодолян страхът от пълен срив на пазара на банкови акции. 
Дори Credit Suisse намали предишните загуби до края на сесията, за да затвори с 0.75% по-ниско, след като до обед цената 
на акциите се беше понижила с цели 5%. След като призна, че е открила „съществени слабости“ в процесите си на 
финансово отчитане за 2022 г. и 2021 г., започна промяната, но времето не стигна, за да финишират акциите на Credit Suisse 
в „зелената“ зона. 
Два проблема висят над финансовото здраве на най-голямата швейцарска банка - Credit Suisse. На първо място са серията 
от скандали, свързани с престъпни организации, които са използвали банката за изпиране на пари, а вторият – с фалита на 
двете американски банки. Заради първия проблем съд в Женева разпореди да бъдат конфискувани 7.3 милиарда 
швейцарски франка (малко над 8 милиарда долара) през 2022 г. Все още не е обявена загубата от двата фалита на 
американските банки, но явно няма да е значителна, след като след две поредни сесии на загуба, цената на акциите на 
Credit Suisse се възстанови, макар че остана в „червената зона“ на фондовата борса в Цюрих. Това беше разчетено от 
анализатори, че вече е започнало възстановяване на банковия сектор след сривовете в петък и понеделник. 
Промяна на пазарната ситуация има и при другите най-големите европейски банки, повечето от обърнаха тренда, след 
загубите през последните две сесии: на френските Societe Generale (+2.26%), BNP Paribas (+3.08%) и Credit 
Agricole (+0.95%), на германските Deutsche Bank (+4.28%) и Commerzbank (+4.37%), на британските Barclays (+2.28%) 
и Lloyds Banking Group (+0.25%), на италианските Intesa Sanpaolo (+3.35%) и UniCredit (+4.20%) и на 
швейцарската UBS (+3.56%). 
Сред компонентите на Stoxx 600 на върха на индекса се изкачиха акциите на шведската медицинска фирма Sectra, които 
поскъпнаха с 10.16%, ден след като инвестиционната банка Carnegie повиши рейтинга си за акциите от „продавай“  на 
„задръж“. 
Акциите на швейцарския производител на медицинско оборудване Tecan Group AG се повишиха (+3.83%), следвани от 
шведската енергийна компания Orron Energy AB (+3.18%). 
Сред печелившите са и книжата на Generali (+3.63%). Италианският застраховател увеличи нетната си печалба до 2.91 
млрд. евро през 2022 г. спрямо 2.85 млрд. евро година по-рано. Резултатът е по-добър от средната прогноза на 
анализаторите, която е до 2.81 млрд. евро. 
Цената на акциите на италианския производител на обувки и кожа Tod's нараснала със 7.02%, а на операторът на 
летището Flughafen Zurich се е повишила с 1.55%, също благодарение на по-голямата от очакваното тримесечна печалба. 
Нидерландският доставчик на храна Just Eat Takeaway.com обяви, че сваля своите акции от индекса Nasdaq на борсата в 
Ню Йорк. След новината, цената на акциите се повиши с 1.79% на борсата в Амстердам. 
На долния край на Stoxx 600 слязоха книжата на лондонската банкова група Close Brothers, която обяви, че е увеличила 
загубите си, които не са свързани с фалита на двете американски банки. В резултат цената на акциите се понижи с 5.56%, 
след като отчете спад на оперативната печалба от 13.7 милиона британски паунд на 7.8 милиона. 
На загуба са още акциите на Volkswagen AG (-1.58%), въпреки че едно от най-големите производители на автомобили не 
само в Германия, но и в Европа обяви, че планира да инвестира 192.76 милиарда долара през следващите пет години в 
области, включително производство на батерии и операции в Северна Америка, като разходите за двигатели с вътрешно 
горене ще намалеят от 2025 г., съобщи компанията чрез фондовата борса във Франкфурт. Според съобщението, Volkswagen 
работи към целта да достигне 50% продажби на електрически автомобили в световен мащаб до 2030 година. 
Губещи са и книжата на други производители на автомобили: цената на акциите на Porsche спада с 1.41%, докато на 
основните им конкуренти са на печалба: Bayerische Motoren Werke (BMW), обаче, се повишиха с 1.01%, 
на Stellantis нараснаха с 1.17%%, а на Renault се повишиха с 0.43%. 
 
√ Борсовите цени на газа намаляват с 10 % 
Цените на синьото гориво в Европа се понижават, но практически са на нивото от началото на месец март, сочат данните 
от търговията. 
Априлските фючърси по индекса TTF на борсата ICE стартираха вчера със спад или по-точно  от нивото от 47.25 евро за 
MWh, след като ден по-рано търговията затвори при цена от 49.58 евро за MWh. До обедните часове котировките останаха 
в диапазона 47.7 – 47.11 евро за MWh, след което спадът се ускори и в края на търговията цените отбелязаха спад от 10.05 
% или 44.60 евро за MWh. 
Запасите от природен газ в европейските газохранилища остават високи – до 56.37 %, което води до успокоение страните 
от ЕС за запълване на газохранилищата през следващия отоплителен сезон. В момента Европа е насочена към поредицата 
от документи свързани с енергийния преход, така че потреблението на газ да продължи да намалява през следващите 
години. Междувременно дебатът за зелената сделка може да се изостри поради редица фактори, които на този етап са 
пренебрегвани. 
Бъдещето на природния газ обаче има перспектива, особено ако се погледне в проучвания, според които заради 
задаващата се силно конкуренция цената на синьото гориво и в частност на LNG през следващите години ще спада. 
Пазарите вече усещат движението в посока надолу, но докога и как ще се развива тенденцията е твърде рано да се каже. 
 
√ Идва ли краят на повишаването на лихвите от централните банки по света? 
ЕЦБ ще повиши лихвите със 75 процентни пункта през следващите шест месеца, прогнозират анкетирани от 
„Блумбърг“ инвеститори 
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Глобалният пазар на държавни облигации дава да се разбере, че кампанията за затягане на паричната политика от страна 
на световните централни банки е почти приключила, прогнозира „Блумбърг“. 
Доходността на краткосрочните държавни облигации на САЩ, както и тези на Австралия и няколко други развити страни 
паднаха под съответните им референтни лихвени проценти за няколко сесии след колапса на Silicon Valley Bank (SVB). 
„Спадът на двугодишната доходност под референтните нива ни казва, че този цикъл на затягане на паричната политика е 
към края си“, обяснява Ейми Се Патрик, анализатор в Pendal Group Ltd. в Сидни. Болките, обаче, непременно ще се появят. 
Според експерта, доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ може да падне до 1% от сегашното ниво от 
3.6%, ако в САЩ започне рецесия. 
Доходността на двугодишните държавни облигации на САЩ спадна с повече от 1 процентен пункт (пр. п.) тази седмица, 
най-резкият спад от 80-те години на миналия век, отбелязва „Блумбърг“. В понеделник тя падна под 3.7% годишно, а във 
вторник се повиши до 4.109%. 
Спадът на лихвените проценти на двугодишните държавни облигации на САЩ е свързан с преразглеждането на прогнозите 
на търговците относно лихвите на Фед след фалита на двете банки - SVB и Signature Bank. 
Съдейки по котировките на фючърсите за нивото на основния лихвен процент, търговците оценяват повече от 33% шанс 
Централната банка на САЩ да запази лихвения процент на сегашното ниво от 4.5-4.75% годишно на срещата през март (21-
22). Миналата седмица трейдърите смятаха за най-вероятния сценарий лихвите да бъдат повишени с 50 пр.п. 
Икономистите от британската банка Barclays и американския кредитор Goldman Sachs очакват Фед да запази лихвите 
непроменени в края на срещата този месец, докато анализаторите на Nomura очакват Фед да намали лихвите с 25 пр. п. 
на срещата си през март. 
Пазарът, обаче, смята, че Фед не е готов да спре цикъла на затягане в момента и няма да го направи до юни. В края на тази 
година, според фючърсните котировки за лихвения процент, той ще падне до 3.9%. 
В Австралия доходността на тригодишните държавни облигации падна с 20 процентни пункта във вторник - до 3.01% 
годишно, което е 59 пр. п. под основния лихвен процент на Резервната банка на Австралия (RBA). Това е най-голямата 
разлика от 2012 г., когато RBA активно намали лихвения процент. Трейдърите смятат, че Австралийската централна банка 
ще спре да повишава лихвите и виждат възможност за тяхното намаляване през юли, отбелязва „Блумбърг“. 
Доходността на двугодишните държавни облигации в Германия в понеделник падна с 41 пр.п. до 2.69% годишно. 
Основният лихвен процент по заемите на ЕЦБ в момента е на ниво от 3%, лихвеният процент по депозитите е 2.5%. 
Според последните оценки, ЕЦБ ще повиши лихвите със 75 пр.п. през следващите шест месеца. Миналата седмица пазарът 
очакваше лихвите да бъдат повишени със 125 пр.п. за същото време. 
 
Мениджър 
 
√ МФ предлага промени в контрола на парите за проекти с "Печат за високи постижения" 
Министерството на финансите (МФ) предлага на служебното правителство да промени три постановления за контрол на 
парите, харчени през Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).  
Ведомството на Росица Велкова предлага да се въведе изключение от прилагане на правилата  по отношение на определен 
тип проекти, които са отличени с "Печат за високи постижения" от Европейския иновационен съвет (ЕИС) с промени в 
Постановление 80. Одобрените от ЕИС проекти са преминали двустепенна, включително техническа, оценка от страна на 
Европейската комисия и в някои случаи предвиденото изпълнение на дейност с конкретен изпълнител е било 
допълнителен аргумент за високата оценка и получаването на "Печат за високи постижения" на съответното проектно 
предложение, аргументират се от финансовото министерство. 
Промените в Постановление114 пък се налагат заради с обезпечението на авансовите плащания, които се изплащат по 
договорите за финансиране и обоснованите изключения с цел да се гарантират средствата по МВУ, аргументират се от 
финансовото министерство. От ведомството припомнят, че Печатът за високи постижения е инструмент на Европейската 
комисия и позволява държавите членки да финансират чрез различни публични източници проекти, притежаващи такъв 
печат при същите условия, при които проектът е кандидатствал и е оценен от службите на Европейската комисия. По 
същество Печатът за високи постижения представлява доказателство за качеството на дадено предложение и позволява 
да бъде алтернативно финансирано по друга програма, без необходимост от допълнителна оценка, посочват от 
Министерството на финансите. При залагането на ясни и точни минимални изисквания, на които да отговарят проектите и 
които да гарантират постигане на заложените крайни цели по мярката, подобен вид процедура би позволило много по-
бързо да бъде организиран процесът по предоставяне на помощта, каквато е именно целта на НПВУ. 
По някои от проектите компаниите, които са получили "Печат за високи постижения" са кандидатствали пред ЕИС с 
високоиновативни и рискови идеи по програмата, като е необходимо да докажат и non-bankability (неподходящи за 
банково финансиране) изискване, т.е. да декларират, че не могат да ползват банков или друг заемен инструмент, не могат 
със собствен ресурс да си финансират развитието на технологията и иновацията и не могат да акумулират частен капитал 
към момента на кандидатстване, допълват от Министерството на финансите. С промените на Постановление 157/2022 г. 
пък се цели обезпечаване спазването на принципа на добро финансово управление по отношение и на националното 
публично съфинансиране, което се осигурява по инвестициите към средствата, предоставени от Европейския съюз на 
България по МВУ, посочват още от МФ.  
 
√ Фондът на фондовете отпуска 533 лн. лв. за рисково финансиране на фирми 
От общо 1.2 млрд. лв., предвидени по новата програма "Конкуретноспособност", 533 млн. лв. ще са за рисково 
финансиране. Това стана ясно на второто от поредицата информационни събития на Фонда на фондовете, с които той 
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запознава заинтересованите страни с начините за предоставяне на подкрепа и планираните инструменти по 
програмата, съобщиха от фонда.  
На 16 февруари 2023 г. Фондът на фондовете сключи споразумение за управление на тези средства с Управляващия орган 
на програмата - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспосбност“ на Министерството на иновациите и 
растежа 
От фонда обясниха, че значителна част от ресурса ще бъде за подкрепа на предприятия от по-слабо развитите региони на 
страната, извън Югозападния район. Очаква се в кратък срок да започне провеждането на пазарни консултации под 
формата на срещи с различни заинтересовани страни. Целта на срещите е получаване на обратна връзка от пазара за 
структурата на инструментите, насочени към подкрепа на предприятията за устойчив растеж, преодоляване на пазарни 
предизвикателства, успешно реализиране на нови бизнес идеи, създаване на работни места, подкрепа за технологично 
предприемачество и улесняване достъпа до рисково финансиране. Подкрепата за предприятията по този финансов 
инструмент ще достигне над 200 млн. лв., добавиха от Фонда на фондовете. 
Фондът ще структурира и възложи изпълнението на финансови продукти за дялово финансиране, насочени към компании 
от всички етапи на развитие. През новия програмен период на пазара ще бъде пуснат и инструмент за рисков дълг, който 
ще покрие нуждите от финансиране на по-зрели проекти в областта на иновациите и внедряването на вътрешна за 
предприятията научно-изследователска и развойна дейност.  
Ръководството на Фонда на фондовете съобщи също, че до момента той е подкрепил над 2600 проекта с близо 1.3 млрд. 
лева. 
 
√ "Булгаргаз" предлага природният газ да поевтинее с 3,42% през април 
Природният газ да поевтинее с 3,43% от април и да се продава за 103,08 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, 
акциз и ДДС). Това се предлага в заявление на общественият доставчик "Булгаргаз", внесено в Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР), съобщиха от дружеството.  
Припомняме, че енергийният регулатор утвърди цена на природния газ за март от 106, 74 мегаватчаса (без цени за достъп, 
пренос, акциз и ДДС). 
Окончателното предложение за утвърждаване на цена на природния газ за април ще бъде депозирано в КЕВР на 1 април, 
отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 31 март, допълват от газовото дружество. 
Прогнозната цена на природния газ за месец май е 92,54 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или с 
10,23 на сто по-ниска от внесената за утвърждаване цена за април, поясниха от "Булгаргаз". От газовата компания 
добавиха, че на 1 май в КЕВР ще бъде внесено окончателното предложение за утвърждаване на цена на природния газ за 
май при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 30 април. 
 
√ Делът на нелегалните цигари у нас е намалял до рекордно ниските 1,5% 
Потреблението на цигари без български акцизен бандерол през 2022 г. остава на ниско ниво според традиционното 
изследване на празните опаковки от цигари. Те са само 1.5% през последното тримесечие на миналата година. Данните от 
изследването бяха представени от компаниите в „Инициативата срещу незаконната търговия“ на 14 март 2023 г. пред 
представители на Министерство на финансите, Агенция „Митници“, МВР (Главна дирекция „Борба с организираната 
престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“) и Върховна касационна прокуратура. 
Отчетените данни сочат следните резултати по тримесечия за 2022 г.: 1-во тримесечие – 2.6% 2-ро тримесечие  – 2.8%, 3-
то тримесечие – 3.1% и 4-то тримесечие 2022 г. – 1.5% 
Oт тютюневите компаниите заявиха, че правоохранителните институции у нас са постигнали устойчив резултат в борбата 
срещу незаконната търговията с цигари въпреки нестабилната и усложнена международна обстановка. Компаниите 
призоваха отговорните органи да запазят фокуса върху темата поради нейната значимост. Данните за 
четвъртото тримесечие на 2022 г. сочат рекордно нисък дял на потребление на цигари без български бандерол от 13 
години насам, откакто се провежда проучването със събиране и анализ на празни кутии. За пореден отчетен период 
България е с най-нисък дял на нелегалния пазар на цигари от всички страни-членки на ЕС 
 в които това изследване се провежда. Положително се отразяват данните и върху приходите от акциз от тютюневи изделия 
в държавния бюджет, който благодарение на минималния нелегален пазар за първи път през 2022 г. надвишиха 3 млрд. 
лв., по данни на Агенция „Митници“. Приходите от акцизи от тютюневи изделия в държавния бюджет имат сериозен дял 
от приходите в хазната, достигащ до 12% от общите постъпления и формират над 50% от всички приходи от акциз. 
Данните показват, че с най-голям дял сред нелегалните цигари на българския пазар са цигари, чиито опаковки са 
маркирани за безмитна търговия, следвани от фалшификатите, копиращи известни международни марки. Сред празните 
опаковки са идентифицирани и кутии с неизвестни за нашия пазар марки, които се определят от типа „illicit whites” – 
цигари, произведени и предназначени за нелегално разпространение. Изследването отчита на потребление на цигари без 
български акцизен бандерол във всеки от 20-те града от основната извадка на проучването, като целта е да се насочи 
вниманието на правоприлагащите органи към градовете, в които тези нива са над средното за страната. В два от градовете 
- Плевен и Благоевград, е отчетено нулево ниво на цигари без бандерол, което е значителен успех. Намалява и делът на 
цигарите без бандерол и в другите градове на страната 
Във Враца намалението е от 5,3% през тримесечие на 2% през четвъртото. В Пазарджик намалението е от 1,3% на 0,7%, а 
в София -от 2 на сто на 1,5%. В Шумен обаче е отчетено увеличение на цигарите без бандерол от 1,3% през третото 
тримесечие  на 2% през четвъртото тримесечие на миналата година. Във Варна е отчетено намаление от 8,4% на 4%, В 
Пловдив- от  4,8% на 1,6%, Увеличение на цигарите без бандерол се наблюдава в Сливен - от 2,7% през третото 
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тримесечие  на 4 процента през последното тримесечие на миналата година. Без промяна, по 1,7% за двете тримесечия е 
нивото в Стара Загора, както и във Велико Търново- по 1,3%. 
В 6-те града от допълнителната извадка, където също се провежда изследването, поради специфичния им профил или 
местоположение, също се запазва ниско ниво на потребление на нелегални цигари. Сред тях нулево ниво на контрабандни 
цигари е отчетено в края на миналата година в Димитровград. В Сандански съотношението е 4.0% - 3.0%, в Кюстендил - 2% 
през третото тримесечие срещу 1,3% през последното тримесечие на 2022г . В Дупница пък процентът на нелегалните 
цигари е паднал от 8% на 3% 
През 2022 г. митническите органи са задържали, иззели и обезпечили като доказателство над 41.5 млн. къса цигари 
в т.ч. пури и пурети. Това количество е средно 33% повече от установените през 2021 г. цигари, като за трето тримесечие 
установените нелегални цигари са 24% повече, а в четвърто тримесечие - 55% повече спрямо 2021 г. На годишна база 
преобладава количеството задържани цигари на вътрешните граници с ЕС в зоните на ГКПП (56.05%), следвано от тези – 
на външните граници на ЕС (39.44%), коментира по време на форума Лъчезар Кръстев, заместник-директор на Агенция 
„Митници“. 
От структурите на МВР са иззети 42 175 781 къса цигари, което е с 9,2 пъти повече от иззетите цигари през 2021 г. (4 559 
626 къса) и 38 046 кг нарязан тютюн, или с 82,7% повече от 2021 г. (20 830 кг). 
През май миналата година  на територията на Ботевград и през август на територията на  Варна са разбити нелегални 
фабрики за производство на цигари от служители на ГДБОП - съобщи на срещата Калин Литов, началник отдел 
„Митнически режим, данъчно-осигурителна система и културно-исторически ценности“ в ГДБОП. 
Компаниите от „Инициативата срещу незаконната търговия“ заявиха, че борбата с нелегалните цигари трябва да продължи 
да е ясен приоритет на правоохранителните органи в интерес на държавния бюджет и противодействието на нелегалните 
дейности у нас. Те подчертаха също, че предвидимостта на законовата рамка е доказано ефективен фактор за запазване 
на стабилността на бизнес средата у нас. 
“Инициативата за борба с незаконната търговия“ стартира през 2010 г. 
В нея участват Бритиш Американ Табако Трейдинг България ЕООД, Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД, 
Импириъл Табако България ЕООД и Филип Морис България ЕООД , като нейна основна цел е да подпомага 
правоприлагащите органи в България в борбата срещу незаконната търговия с цигари чрез обмен на данни и други 
дейности. Проучването се възлага на независима изследователска агенция от 4-те тютюневи компании, които са част от 
„Инициативата за борба с незаконната търговия с цигари” и се осъществява ежегодно вече над десетилетие, по метода на 
анализ на празни опаковки от цигари, събирани в 20 големи града на страната с над 47% от населението в България. В 
допълнение, незаконното потребление се измерва и в някои по-малки градове, резултатите за които също се представят 
отделно за всеки от тях. В резултат на диалога между компаниите, Министерството на финансите, Агенция Митници и 
Министерството на вътрешните работи се планират и допълнителни съвместни инициативи, свързани с борбата с 
незаконната търговия с тютюневи изделия. 
 
√ Борел: ЕС може да вземе решение за съвместни покупки на оръжие за Украйна на 20 март 
Ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел заяви, че очаква да бъде прието решение от страните от 
Европейския съюз  за съвместни покупки на оръжия за Украйна на 20 март. На този ден е планирана среща на министрите 
на външните работи и на отбраната в Брюксел. 
„Намерението ми е да постигна споразумение за пакетно решение на 20 март преди срещата на върха на ЕС на 23-24 март“, 
каза Жозеп Борел в изявление, публикувано на уебсайта на външната служба. 
Ръководителят на европейската дипломация отбеляза, че въпросът за съвместните доставки е бил обсъден в Стокхолм на 
8 март на неформална среща на министрите на отбраната на ЕС. Всички участващи страни са били единодушни, че е 
необходимо да се върви напред, но някои въпроси трябва да бъдат доуточнени каза Жозеп Борел. 
Той припомни предложения в Стокхолм план от три стъпки. На първо място е необходимо да се осигури доставката на 
артилерийски снаряди за Украйна от запасите на страните от ЕС, а след това да се реализира съвместното им закупуване, 
за да се компенсира недостига. 
„ Съвместното купуване ще позволи намалим цената на всеки снаряд и времето за доставка, като за целта трябва да 
отделим още 1 милиард евро от Европейския фонд за мир“, се казва в изявлението. Освен това Жозеп Борел предложи 
откриването на нови производствени линии и фабрики за производство на боеприпаси. Така ЕС ще може да отговори на 
нуждите на Украйна, смята той. 
 
√ ЕП гласува нова, по-висока цел за намаляване на вредните емисии 
Европейският парламент (ЕП) гласува вчера намаляване на вредните емисиите на страните от ЕС с 40% до 2030 
г.  Регламентът, който бе одобрен  от евродепутатите с 486 гласа „за“, 132 гласа „против“ и 10 - „въздържал се“, определя 
задължителни годишни намаления на емисиите на за автомобилния транспорт, отоплението на сгради, селското 
стопанство, малките промишлени инсталации и управлението на отпадъците за всяка държава-членка на ЕС. С него 
понастоящем се уреждат около 60% от всички емисии в Европейския съюз. 
Законът увеличава целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г., на равнище ЕС, от 30% на 40% в 
сравнение с нивата от 2005 г. За първи път всички държави членки трябва да намалят емисиите на парникови газове, като 
целите за намаляване варират между 10% и 50%. 
Целите за всяка държава членка са основани на БВП на глава от населението и икономическата ефективност. Страните от 
ЕС ще трябва също така ежегодно да гарантират, че не надвишават годишните си квоти за емисии на парникови газове. 
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Повишава се и целта на Европейския съюз за улавяне  на въглерод за земеползването и горското стопанство, което следва 
да намали парниковите газове в ЕС през 2030 г. с до 57% в сравнение с 1990 г. Това стана възможно, след като 
днес Европейският парламент ( EП) прие днес  с 479 гласа „за“, 97 гласа „против“ и 43 гласа „въздържал се“ преразгледания 
регламент относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Той цели да увеличи 
естествените поглъщатели на въглерод и да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 
2050 г., както и да подобри биологичното разнообразие в съответствие с  Европейския зелен пакт, съобщиха от ЕП. 
Целта на ЕС за 2030 г. за нетни поглъщания на парникови газове в сектора на земеползването, промените в земеползването 
и горското стопанство ще бъде определена на 310 млн. тона еквивалент на CO2, което е с около 15% повече, отколкото 
понастоящем. Тя трябва да гарантира допълнително намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС през 2030 г. от 55% 
на около 57% в сравнение с нивата от 1990 г. 
 
√ ЕЦБ отне лиценза на латвийска банка 
Европейската централна банка (ЕЦБ) отне лиценза на Baltic International Bank, съобщиха от  Централната банка на Латвия. 
Решението вече е влязло в сила. То беше прието по предложение на Комисията за финансови и капиталови пазари (FCMC). 
Централната банка на Латвия ще подготви и подаде до съда заявление за започване на процеса на ликвидация на Baltic 
International Bank и назначаване на ликвидатор. 
На 12 декември 2022 г. Бордът на FCMC реши да прекрати работата на Baltic International Bank. Регулаторът я класира сред 
финансовите институции, които са изправени или ще се сблъскат с финансови затруднения, и реши да не прилага мерки 
за стабилизиране на дейността си. Дълго време банката не можеше да осигури прилагането на жизнеспособна стратегия. 
Кредитната институция е имала и сериозни пропуски във вътрешното управление, включително в областта на борбата с 
изпирането на пари и финансирането на тероризма, отбелязва FCMC. 
На 13 декември миналата година беше взето и решение  за недостъпност на депозитите в Baltic International Bank. По този 
начин тя напълно спря да предоставя финансови услуги, включително извършване на клиентски плащания. Това решение 
беше взето, за да се предотврати изтичането на средства от банката и да се защитят интересите на нейните клиенти и 
кредитори. 
По предварителни данни банката е с нетна загуба от 26,773 млн.  евро през 2022 г., което е 5,3 пъти повече от 2021 г.  
Baltic International Bank е на 10-то място сред 15 латвийски банки по отношение на активите. В края на миналата година 
те  възлизат на 139,051 млн. евро, като за годината са намалели с 33,8%. 
 
√ Инвестициите в недвижими имоти в Южна Европа удариха рекорд 
Инвестициите в недвижими имоти в Южна Европа (Испания, Италия и Португалия) са достигнали рекордна стойност през 
2022 г. с 31,7 милиарда евро, което представлява увеличение от 36% в сравнение с 2021 г., предава elEconomista.es.  
На Испания се падат 52% от общата сума (16 млрд. евро), според доклад на консултантската фирма Savills, която прогнозира 
по-нисък обем на инвестициите в този регион за 2023 г., макар и с по-добро от очакваното представяне за останалата част 
от континента. 
Южноевропейският регион отбеляза най-високото си участие в общия обем на инвестициите в недвижими имоти на 
континента през 2022 г., с 11% спрямо 6% през 2021 г. и над средното ниво от 7% през последните пет години, според Efe. 
Възстановяването на вътрешното потребление след пандемията, по-голямата защита срещу повишаване на цената на 
енергията и по-голямото увеличение на БВП спрямо средното за Европа допринесоха за този резултат. 
В Испания обемът на инвестициите в сектора на недвижимите имоти е достигнал 16,6 млрд. евро през 2022 г., което 
представлява увеличение от 39% в сравнение с предходната година.  
Португалия обаче е страната с най-голям ръст на инвестициите: 67% повече от година по-рано, достигайки 3,3 млрд. евро. 
Италия от своя страна регистрира инвестиция от 11,6 млрд. евро, което е с 26% повече от 2021 година. 
Трансграничните инвестиции достигнаха 18,7 милиарда евро, което е 59% от общата сума, вложена в Южна Европа и най-
високият обем, регистриран някога. По-голямата част от чуждестранния капитал, инвестиран в региона, идва от други места 
в Европа (23%) и от американския континент (15%). 
Според доклад на консултантската фирма Savills основите на пазара ще останат силни и ще продължат да привличат 
инвеститори, особено в алтернативни жилищни активи. От фирмата посочват, че в цяла Южна Европа структурният 
дисбаланс между търсенето и предлагането на жилища и логистични активи ще благоприятства растежа на наемите или 
поне неговото стабилизиране. По същия начин той вярва, че търсенето на наемателите ще продължи да подкрепя 
инвестиционния пазар в региона.  
 
√ Годишната инфлация в САЩ се забави до 6% през февруари 
Годишната инфлация в САЩ се забави до 6% през февруари спрямо 6,4% през януари, отговаряйки до голяма стенен на 
предварителните очакванията, предаде Си Ен Би Си. Това е знак, че Федералният резерв вероятно ще увеличи лихвените 
проценти следващата седмица въпреки скорошните сътресения в банковата индустрия. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се увеличи през февруари с 0,4% спрямо януари, когато бе отчетен месечен ръст 
от 0,5%, съобщи Министерството на труда във вторник. И двата показателя бяха точно в съответствие с оценките на Dow 
Jones. 
Като се изключат нестабилните цени на храните и енергията, основният CPI се увеличи с 0,5% на месечна и 5,5% на годишна 
база. Месечното повишение беше малко по-високо от прогнозата за ръст от 0,4%, но годишното ниво отговори на 
очакванията. 

https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/12184248/03/23/La-inversion-inmobiliaria-en-el-sur-de-Europa-bate-record-con-31700-millones.html
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Преди публикуването на данните пазарите очакваха Фед да одобри ново увеличение на лихвите с 0,25 процентни пункта. 
Тази вероятност се увеличи след доклада за индекса на потребителските цени, като търговците сега оценяват около 85% 
вероятността Фед да вдигне лихвения процент с четвърт пункт. 
„Дори на фона на настоящите банкови страхове, Федералният резерв все пак ще даде приоритет на ценовата стабилност 
пред растежа и вероятно ще повиши лихвите с 0,25% на предстоящата среща“, каза Джефри Роуч, главен икономист за 
САЩ в LPL Financial. 
Намаляването на енергийните разходи спомогна за забавянето на потребителските цени. Цените в сектора нараснаха с 
0,4% на месечна и 5,2% на годишна база, което е забавяне в сравнение с ръста от 2% на месечна и 8,7% на годишна база 
през януари. Това се дължи основно на 7,9% спад в цените на петрола. 
Забавяне има и при растежа на цените на храните до 0,4% на месечна и 9,5% на годишна база през февруари. През януари 
цените на храните скочиха с 0,5% на месечна и 10,1% на годишна база. 
Разходите за подслон, които формират около една трета от общия индекс на потребителски цени, са се увеличили с 0,8% 
на месечна и 8,1% на годишна база. Служителите на Фед до голяма степен очакват жилищните и свързаните с тях разходи 
като наем да се забавят през годината. 
„Разходите за жилища са ключов двигател на данните за инфлацията, но те също са изоставащ индикатор“, каза Лиза 
Стъртевант, главен икономист в Bright MLS. „Обикновено отнема шест месеца, за да бъдат отразени новите данни за наема 
в CPI“, добави тя. 
CPI измерва широк набор от стоки и услуги и е една от няколкото ключови мерки, които Фед използва при формулирането 
на паричната политика. Докладът, заедно с индекса на цените на производител, който се очаква да бъде представен утре, 
ще бъдат последните данни, свързани с инфлацията, които централните банкери ще видят преди срещата си на 21-22 март. 
Сътресенията в банковия сектор през последните дни предизвикаха спекулации, че централната банка може да даде 
сигнал, че скоро ще спре цикъла на повишаване на лихвените проценти, тъй като служителите започват да виждат ефект 
от мерките за затягане през последната година. 
Миналата седмица председателят на Фед Джеръм Пауъл каза пред две комисии на Конгреса, че централната банка е 
готова да повиши лихвените проценти повече т очакваното, ако инфлацията не спадне. Това предизвика вълна от 
спекулации, че Фед може да приеме увеличението с 0,5 процентни пункта следващата седмица. 
Фалитите на Silicon Valley Bank и Signature Bank през последните няколко дни обаче проправиха пътя за по-сдържан подход 
към паричната политика. 
 
√ Moody's намали рейтинга на цялата банкова система на САЩ до негативен 
Moody’s Investors Service намали рейтинга за цялата банкова система на САЩ от стабилен на отрицателен, съобщи CNBC. 
От компанията, част от трите големи рейтингови служби, заявиха, че предприема този ход заради банковите фалити от 
последните два дни. Това накара регулаторите да се намесят в неделя с драматичен план за спасяване на вложителите и 
други институции, също засегнати от кризата. 
„Променихме на отрицателна от стабилна нашата перспектива за банковата система на САЩ, за да отразим бързото 
влошаване на оперативната среда след ситуацията в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и 
фалитите на SVB и SNY“, се казва в доклада на Moody's. Този ход последва действието късно в понеделник, когато още 
тогава Moody's предупреди, че рейтингът или ще бъде понижен, или е в състояние на преглед за понижаване, който засяга 
седем отделни институции. При понижаването на рейтинга на целия сектор рейтинговите агенции отбелязаха 
извънредните действия, предприети за укрепването му. Но въпреки това се казва, че други банки с нереализирани загуби 
или незастраховани вложители все още могат да бъдат изложени на риск. 
Федералният резерв създаде механизъм, за да гарантира, че институциите, засегнати от проблеми с ликвидността, ще имат 
достъп до пари в брой. Министерството на финансите подкрепи програмата с 25 милиарда долара средства. Но от Moody's 
казаха, че опасенията остават. „Банките със значителни нереализирани загуби от ценни книжа и с незастраховани 
вложители в САЩ все още може да са по-чувствителни, с неблагоприятни ефекти върху финансирането, ликвидността, 
приходите и капитала“, се казва в доклада. В началото на борсовата търговия на Уолстрийт днес банковите акции се 
повишиха въпреки решението на понижението на рейтинга. 
 
√ Банковите фалити в САЩ изтриха 465 млрд. долара от стойността на глобалните финансови акции 
Глобалните финансови акции са загубили 465 млрд. долара от пазарната си стойност за няколко дни, тъй като 
инвеститорите намалиха експозицията си към кредитори - от Ню Йорк до Япония, следвайки фалита на Silicon Valley Bank, 
предаде Блумбърг. 
Загубите се увеличиха рано вчера сутринта, като MSCI Asia Pacific Financials Index спадна с цели 2,7% до най-ниското си ниво 
от 29 ноември. Цената на книжата на Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. се понижиха с цели 8,3% в Япония, докато 
южнокорейската Hana Financial Group Inc. падна с 4,7%. Австралийската ANZ Group Holdings Ltd. загуби 2,8% от пазарната 
си капитализация. 
Спадовете дойдоха, след като американските регионални се сринаха, тъй като инвеститорите изразиха съмнения относно 
това дали правителственият план за спасяване на банковата система ще предотврати по-тежки последици от фалита на 
SVB. Азиатските кредитори се смятат за по-изолирани от пряк риск. 
В САЩ най-големи загуби регистрира банката First Republic, чиито акции поевтиняха с повече от 60% и за кратко търговията 
с тях бе прекратена заради висока волатилност. Цената на книжата на Western Alliance Bancorp се понижи с 47%, а на 
PacWest Bancorp – с повече от 20%. 
Индексът на регионалните банки SPDR S&P Regional Banking ETF падна с повече от 12% 
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Комбинираната пазарна капитализация на фирмите, които са част от индексите, MSCI World Financials Index и MSCI EM 
Financials Index, е спаднала с около 465 млрд. долара от петък насам. 
Големите банки в Северна Азия имат предимно „минимален риск от внезапно изтегляне на депозити, което смаза Silicon 
Valley Bank“, пише анализаторът на Bloomberg Intelligence Франсис Чан в бележка. „По-малките кредитори могат да крият 
ликвидни и кредитни рискове, които лесно могат да бъдат пренебрегнати“, добавя той. 
Все още има опасения, че финансовите фирми могат да видят въздействие от големите си инвестиции в облигации и други 
финансови инструменти на фона на сътресенията, предизвикани от краха на SVB. Доходността по двугодишните държавни 
облигации отбеляза най-големия си еднодневен спад от началото на 80-те години на миналия век в понеделник на фона 
на очакванията на някои анализатори, че Федералният резерв ще отложи повишаването на лихвените проценти поради 
скорошните сътресения в банковата система. 
„Трябва да оценим вероятността от икономическо твърдо приземяване в САЩ и шансовете за обръщане на посоката на 
лихвените проценти от Фед“, каза Майкъл Макдад, анализатор в Morningstar Inc. „Ако тези неща не се случат, днешният 
ход на японски финансовите акции ми изглеждат като прекомерна реакция“, каза още той. 
 
√ В САЩ нещо се счупи, но това вероятно няма да откаже Фед от вдигането на лихвите 
Когато Федералният резерв започне да повишава лихвените проценти, той обикновено продължава да го прави, докато 
нещо не се счупи, или поне това е широкоразпространеното мнение на Уолстрийт. 
Така че след като през последните дни станахме свидетели на вторият и третият по-големина фалити в американската 
банкова история, изглежда имаме налице значителен срив, който да накара централната банка да отстъпи от затягането 
на паричната политика. Това обаче може да не се случи, пише Хю Сон за Си Ен Би Си. 
Дори след фалитите на Silicon Valley Bank и Signature Bank, които принудиха регулаторите да предприемат действия, 
пазарите все още очакват Фед да продължи с усилията си да охлади инфлацията. 
„Това достатъчно ли е, за да се квалифицира като някакъв вид пробив в позицията на Фед? Пазарът като цяло не мисли 
така“, коментира Куинси Кросби, главен глобален стратег в LPL Financial. 
Докато пазарните цени бяха нестабилни в понеделник, очакванията бяха, че Фед ще продължи да затяга паричната 
политика. Търговците оценяват на 85% вероятността за увеличение на лихвите с 0,25 процентни пункта, 
когато  Федералната комисия по отворения пазар (FOMC) се срещне на 21-22 март във Вашингтон, сочат данни на CME 
Group. За кратък период миналата седмица пазарите очакваха повишение от 0,50 процентни пункта, след коментари от 
председателя на Фед Джеръм Пауъл, показващи, че централната банка е загрижена за скорошните горещи данни за 
инфлацията. 
Обмисляне на промяна на курса 
В понеделник Goldman Sachs заяви, че не очаква Фед изобщо да повиши лихвите този месец, въпреки че имаше малко 
други анализатори на Уолстрийт, споделящи това мнение. Както Bank of America, така и Citigroup заявиха, че очакват Фед 
да приеме увеличение от четвърт процентен пункт, което вероятно ще бъде последвано от още няколко такива. 
От Goldman обаче подчертаха, че въпреки прогнозата Фед да пропусне увеличението през март, банката все още залага 
повишения с четвърт процентен пункт през май, юни и юли. 
„Смятаме, че служителите на Фед вероятно ще дадат приоритет на финансовата стабилност засега, разглеждайки я като 
непосредствен проблем, а високата инфлация като средносрочен проблем“, посочиха от Goldman в бележка до клиенти.  
Кросби каза, че Фед най-малкото вероятно ще обсъди идеята за задържане на увеличението. 
Срещата следващата седмица е важна, тъй като FOMC не само ще вземе решение относно лихвите, но и ще актуализира 
прогнозите си за бъдещето, включително перспективите за икономиката, безработицата и инфлацията в САЩ. 
„Несъмнено те обсъждат случилото се. Въпросът е дали може би ще се притесняват, че това подхранва страховете. Преди 
срещата те трябва да дадат сигнал на пазара дали са решили да направят пауза или да продължат да се борят с инфлацията. 
Всичко това подлежи на обсъждане“, добави тя. 
Управление на комуникацията 
Икономистът на Citigroup Андрю Холенхорст каза, че паузата при увеличението на лихвите  - термин, който служителите на 
Фед обикновено не харесват, би изпратила грешно послание към пазара в този момент. 
От известно време Федералният резерв опитва да изглади репутацията си като ефективен борец срещу с инфлацията, след 
като прекара месеци, описвайки нарастващите цени като „преходен“ ефект от първите дни на пандемията от коронавирус. 
Пауъл многократно е заявявал, че Фед ще запази настоящия си курс, докато не постигне значителен напредък в 
намаляването на инфлацията до целта от 2%. 
Всъщност Citi очаква, че Федералният резерв продължава да повишава своя референтен лихвен процент до целеви 
диапазон от 5,5%-5,75% спрямо текущото равнище от 4,5%-4,75%. Това е доста над пазарната оценка за ниво от 4,75%-5%. 
„Според нас служителите на Фед едва ли ще обърнат посоката по време на срещата следващата седмица, като прекратят 
повишаването на лихвените проценти“, каза Холенхорст в бележка до клиенти. „Това ще прикани пазарите и 
обществеността да възприемат, че решимостта на Фед за борба с инфлацията е налице само до момента, когато има 
някакви неравности на финансовите пазари или реалната икономика“, добави той. 
Bank of America заяви, че остава „нащрек“ за всякакви признаци, че настоящата банкова криза се разраства, което би 
променило прогнозата на банката. 
„Ако Фед успее да се справи със скорошната нестабилност на пазара и да загради традиционния банков сектор, тогава 
централната банка трябва да може да продължи постепенното си темпо на повишаване на лихвените проценти, докато 
паричната политика стане достатъчно рестриктивна“, каза в бележка до клиенти Майкъл Гапен, главен икономист на BofA 

https://manager.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8/dzo-baidan-sled-sriva-na-dve-banki-v-sast-ste-napravim-vsichko-neobhodimo-amerikancite-da-sa-spokoini
https://manager.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8/dzo-baidan-sled-sriva-na-dve-banki-v-sast-ste-napravim-vsichko-neobhodimo-amerikancite-da-sa-spokoini
https://www.cnbc.com/2023/03/13/something-broke-but-the-fed-is-still-expected-to-go-through-with-rate-hikes.html
https://manager.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8/goldman-sachs-fed-nama-da-vdigne-lihvite-tozi-mesec
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в САЩ . „Нашата перспектива за паричната политика винаги зависи от данните. В момента зависи и от напрежението на 
финансовите пазари“, добави той. 
Пауъл също подчерта важността на използването на данни за определяне на посоката, в която той иска да насочва 
политиката. 
Федералният резерв ще получи нов поглед върху показателите за инфлацията тази седмица, когато Министерството на 
труда публикува индекса на потребителските цени за февруари във вторник и съпоставимата цена на производител в 
сряда. Проучване на Фед в Ню Йорк, публикувано в понеделник, показа, че едногодишните инфлационни очаквания са се 
сринали през месеца. 
 
√ Новият премиер на Китай залага на „висококачествения растеж“ 
Новият премиер на Китай Ли Цян пое ангажимент политиците да се съсредоточат върху качеството на растежа - със 
специално внимание към нуждите на обикновените хора от жилища, доходи, образование и здравеопазване, предаде Си 
Ен Би Си. 
„Повечето хора не държат под око растежа на брутният вътрешен продукт през цялото време. Това, което ги интересува 
повече, са нещата, които се случват в ежедневието им“, каза Ли. 
„В момента нашето развитие е фокусирано върху осигуряването на основните нужди на хората. В бъдеще фокусът ще бъде 
изместен към осигуряване на живот с по-добро качество за хората“, добави той. Ли говори пред репортери за първи път, 
откакто пое ролята на премиер. 
„По отношение на напредъка, ключът ще бъде постигането на прогрес във висококачественото развитие“, каза Ли. Той 
отбеляза, че политиците ще работят за стабилност на цените и заетостта. 
Тази промяна към висококачествено развитие включва изграждане на технологии и така наречените зелени индустрии, 
коментира Ли. 
По отношение на макрополитиката премиерът каза, че лидерите в страната ще се съсредоточат върху стабилността, 
стимулирането на вътрешното и външното търсене, технологичните иновации и разсейването на рисковете. 
Ли заяви, че целта на Китай за икономически растеж от около 5% няма да бъде лесна за постигане, но подчерта, че 
политиците ще се фокусират върху него и че недържавните предприятия ще имат повече възможности за развитие. 
Относно отношенията със САЩ, Ли каза, че е важно да се приложи това, за което китайският президент Си Дзинпин и 
президентът на САЩ Джо Байдън призоваха по време на срещата си през ноември. 
 
√ ОПЕК прогнозира ръст на производството на петрол от страни извън картела 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) прогнозира ръст на производството на петрол от страни, които 
не са членки на картела, да нарасне с 1,4 млн. барела на ден през 2023 г. до средно 67,2  млн. барела на ден. 
Доставката от страни извън ОПЕК през 2022 г. се е увеличила с 1,9 млн. барела на ден до средно ниво от 65,8 млн. барела 
на ден, сочат данните от месечния доклад на алианса. 
Общото производство в САЩ е паднало с 0,9 млн. барела на ден през декември поради силната буря Elliot, но се е 
повишило с 0,2 милиона барела на ден през 2022 г. до средно 19,1 млн. барела на ден. 
ОПЕК леко преразгледа прогнозите за доставките през 2021 г. и 2022 г. до съответно 63,9 млн. и 65,76 милиона барела на 
ден, обяснявайки това с коригиране на оценките за производството на биогорива. 
От организацията отбелязват, че добивът на въглеводороди в Русия през първото тримесечие на 2023 г. е бил по-висок от 
очакваното, във връзка с което сега експертите прогнозират, че доставките на течни въглеводороди от страната ще 
намалеят от 11,03 млн. б/д през 2022 г. до 10,28 млн. барела на ден през 2023 г., а не до 10,13 млн. барела на ден, както 
се очакваше по-рано. 
Според оценките на ОПЕК през януари Русия е произвела 11,2 милиона барела на ден течни въглеводороди (9,8 
млн. барела на ден нефт и 1,4 млн. барела на ден кондензат), което е с 36 хиляди барела на ден по-малко от месец по-
рано. 
 Производството на петрол в Русия през февруари остана стабилно на ниво от 9,8 млн. барела на ден, отбелязва 
организацията, производството на течни въглеводороди също беше на нивото от януари. 
Експертите на ОПЕК леко повишиха оценката си за доставките на течни въглеводороди от САЩ през 2021 и 2022 г., като 
цяло оценката за темпа на растеж не се е променила много. 
Според данните на ОПЕК, САЩ са произвели 19,21 млн. барела течни въглеводороди на ден, което е с 1,17 млн.  барела на 
ден повече от 2021 г. Прогнозата за растеж на доставките за 2023 г. остава почти непроменена от 1,1 милиона барела на 
ден до 20,27 млн. барела на ден. 
САЩ, Бразилия, Норвегия, Канада и Казахстан се очаква да бъдат основните двигатели на растежа за 2023 г., докато 
производството на петрол в Русия се очаква да намалее. Съществуват обаче значителни несигурности, свързани с 
въздействието на настоящите геополитически събития в Източна Европа и състоянието на шистовата индустрия в САЩ, 
посочват от ОПЕК. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на повишението на прогнозата на ОПЕК за търсенето в Китай 
Цените на петрола се възстановиха с повече от 1% в ранната търговия в сряда след вчерашния спад, тъй като повишаването 
на перспектива на ОПЕК за търсенето в Китай помогна да се компенсират низходящите настроения на глобалните 
инвеститори след скорошните банкови фалити в САЩ, пише Ройтерс. 
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Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 1,02 долара, или 1,32%, до 78,47 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1 долара, или 1,40%, до 72,33 долара за барел. Във вторник 
двата бенчмарка паднаха с повече от 4% до тримесечно дъно. 
„Пазарът на петрол сам се възстанови след последните резки загуби“, каза Тошитака Тазава, анализатор във Fujitomi 
Securities Co Ltd, добавяйки, че някои инвеститори са се възползвали от спада, за да търсят изгодни сделки. 
„Подобрението в перспективите на ОПЕК за търсенето на петрол в Китай също даде подкрепа, въпреки че инвеститорите 
все още са загрижени за каскадна финансова криза след неотдавнашния колапс на банки в САЩ“, каза той, като отбеляза, 
че възможността WTI да падне под 70 долара за барел се следи внимателно. 
Във вторник Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) допълнително повиши прогнозата си за растеж на 
търсенето на петрол в Китай през 2023 г. поради облекчаването на ограниченията срещу COVID-19 в страната. 
Организацията обаче остави без промяна прогнозата си за глобалното търсене, позовавайки се на потенциални рискове 
за спад за световния растеж . 
Китайските рафинерии са преработили с 3,3% повече суров петрол през първите два месеца на 2023 г. в сравнение със 
същия период на предходната година, показват данни в сряда. 
Възстановяването на търсенето в Китай е възходящ фактор за цените на петрола, каза Стефано Грасо, старши портфолио 
мениджър в 8VantEdge в Сингапур. 
„Консенсусът е, че балансът между предлагането и търсенето на петрол ще се затегне през втората половина на годината, 
воден от възстановяването на Китай, освен ако не настъпи тежка глобална рецесия“, добави той. 
Фалитът на Silicon Valley Bank и Signature Bank редизвика 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. 
Във вторник данните за инфлацията в САЩ до голяма степен отговориха на предварителните очаквания, което засили 
прогнозите за по-малко повишение на лихвените проценти от Фед на заседанието на централната банка следващата 
седмица. 
Междувременно стана ясно, че запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с около 1,2 млн. барела през седмицата, 
приключила на 10 март. Запасите от обаче гориво са намалели, съобщават пазарни източници, цитиращи данни на 
Американския петролен институт във вторник. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- От мандрата до магазина - може ли да се намалят цените на млечните продукти; Гост: Директорът на Държавната 
млекопреработвателна компания Владимир Русев. 

- Какъв е ръстът на основните хранителни продукти - какво показват данните за цените у нас и на запад; Гост: 
Богомил Николов от асоциация Активни потребители. 

- Мигрантската криза и нелегалният трафик; Гост: Проф. Владимир Чуков. 
- Децата в мрежите - за общуването и влиянието на дигиталните устройства - какви са последиците от зависимостта 

към технологиите. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- България накъде? В предизборен дебат за външната ни политика - ГЕРБ-СДС, „Продължаваме Промяната - 
Демократична България", „Възраждане", „БСП за България" и Български възход". 

- Само пред NOVA: Оцелелите след трагедията край Локорско - разказ за часовете между живота и смъртта в 
камиона, в който се задушиха 18 души. 

- Жестоко нападение. Маскиран заля с киселина жена в Пловдив - какво е състоянието ѝ и кой е извършителят. 
  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Поне 30 храни с таван от 10% надценка за Великден 
в. Труд  - Диплома от Австрия за 21 евро на семестър 
в. Телеграф  - Броим два стотака за Великден 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – След фалита на SVB: В "кървавата баня" на Уолстрийт потънаха 100 млрд. долара 
в. 24 часа - 4 месеца без увеличение за работещи пенсионери 
в. Труд  - 1,5% е делът на нелегалните цигари на пазара 
в. Труд - Вдигат пенсиите на 336 хил. души 
в. Телеграф  - Застраховат депутатите за 11 риска 
в. Телегра - Няма да разследват Вергов за побой над Диана 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт: Да се замислим колко храна 
купуваме, подлъгани от промоции, и после изхвърляме 
в. Труд - Икономистът Стоян Панчев пред "Труд News": С увеличаването на лихвите проблеми ще има не само за банки 
в. Телеграф  - Председателят на СБУ Янка Такева: Аз осигурих 400 млн. лева за учителските заплати 

https://manager.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8/moody-s-namali-reitinga-za-bankovata-sistema-na-sast-do-negativen-
https://manager.bg/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/godishnata-inflacia-v-sast-se-zabavi-do-6-prez-fevruari
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Водещи анализи 
в. 24 часа  - Грузински урок за българските патриоти 
в. Труд  - Как се префасонират паметници 
в. Телеграф  - Г-жо Димитрова, "жълто" е да виниш медия. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 12.00 ч. кметът на София Йорданка Фандъкова ще посети Зоологическата градина във връзка с разширяването 

на колекцията от нови животни на Столичния зоопарк. За първи път ще има черни ягуари. 
- От 19.00 часа, в Зала "България" ще се проведе концерт "Солистите". 

*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "На живо" с Александра Сърчаджиева. 
*** 
Велико Търново. 

- От 11:30 часа в пресклуба на БТА проф. Николай Овчаров и проф. Хитко Вачев ще представят книгата за 
съкровищата, открити при разкопките на църквата "Свети равноапостоли Петър и Павел". Медиавистът проф. 
Пламен Павлов ще коментира значението на изследването за историческата наука. 

*** 
Пловдив. 

- От 16.00 ч. - ул. "Рогошко шосе" до входнo-изходната табела на града, ще се даде начало на протестно шествие с 
искане за незабавен цялостен ремонт на пътния участък. Движението ще бъде спряно. 

*** 
Поморие. 

- От 10.00 часа в Поморие ще се проведе консултативен съвет за Поморийско езеро. Темата на срещата е 
"Предизвикателства пред Поморийско езеро и въвличане на заинтересованите страни". 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.30 часа в Кукления театър ще се състои постановката "Самотата в съвременния човек/свят" по текстове на 
Антония Антонова и Цветелина Вълева. 

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

