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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Конференция RE-Source Southeast 2023 
18-19 Май, София: RE-Source Southeast е водещото събитие за корпоративно снабдяване с възобновяема енергия в 
Югоизточна Европа 
Макар че собственото потребление и производството на място все още са преобладаващият избор за корпоративните 
предприятия от Югоизточна Европа (ЮИЕ), пазарът на PPAs има потенциала да навакса бързо, тъй като първите сделки 
вече бяха обявени в България, Гърция и Румъния. В цяла Европа високите пазарни цени изкушават производителите на 
електроенергия да се насочат към краткосрочни PPAs и по-активни стратегии за търговия с енергия с нарастващ акцент 
върху краткосрочното хеджиране. Възползва ли се регионът на ЮИЕ от тази тенденция и какви стратегии за 
ценообразуване и хеджиране на PPAs могат да бъдат приложени, ще бъде ключова тема за обсъждане на 3-тата 
Конференция RE-Source Southeast, която ще се състои на 18-19 май в София, България. 
RE-Source Southeast е най-голямото регионално събитие за снабдяване с ВЕИ, което тази година ще събере на сцената 
водещите европейски търговци ACT Commodities и Axpo, наред с други, за да предложат ключови пазарни съвети. Лектори, 
потвърдили участие, от производители на оригинално оборудване (Jinko), дистрибутори (Photomate), опитни разработчици 
(CWP) и EPC компании (hec solar) ще обсъдят стратегии за възлагане на поръчки, най-добри практики за проверка на 
качеството и как да се постигне по-добра възвръщаемост на инвестициите за ВЕИ проекти. 
Водещи компании ще дадат ярки примери за своите пътища на декарбонизация и за това какво е необходимо, за да се 
реализира стратегия за нулево нетно потребление в ЮИЕ. Microsoft е сред партньорите на събитието в стремежа си да 
повиши осведомеността за корпоративното снабдяване с енергия от възобновяеми източници в ЮИЕ, както и за ролята на 
Зелената таксономия и политиките за ESG за стимулиране на развитието на възобновяемата енергия. 
Тъй като ролята на съхранението на енергия става все по-важна и разнообразна, в отделен панел, ще бъдат обсъдени 
еволюцията на съхранението на енергия, интелигентните мрежи, виртуалните електроцентрали и технологиите за 
съхранение на енергия с голяма продължителност за решаване на предизвикателството за гъвкавост на мрежата в ЮИЕ. 
Национални ВЕИ асоциации и ключови политически фигури ще обсъдят най-новото в развитието на политиката и пазара, 
а институциите за устойчиво финансиране ще хвърлят светлина върху наличните европейски и национални решения за 
финансиране. РЕГИСТРИРАЙТЕ се СЕГА и се възползвайте от 20% отстъпка за ранно записване до 30-ти март 
* Събитието е БЕЗПЛАТНО за индустриални консуматори (един представител от компания) 
 
БСК 
 
√ Синдикати и работодатели - в протестна готовност заради мерките, предложени от МФ 
Икономистите изчисляват, че е реалистично дефицитът да падне до 3% 
Социалните партньори се възпротивиха на част от мерките, предложени от финансовия министър Росица Велкова. 
Синдикатите също заговориха за протест, но икономисти дадоха положителна оценка за реформите, които служебният 
кабинет предлага в Бюджет 2023. 
Изобщо не може да се говори за фалит, твърди са в мнението си финансисти. „Няма нищо страшно, ако направим 
корекцията, която предлага Министерството на финансите. Това, което предлага финансовият министър, е единствената 
правилна и вярна мярка за ограничаване на инфлацията”, твърди финансистът Любомир Дацов. 
Икономистите изчисляват, че е реалистично дефицитът да падне до 3%, каквото е изискването за влизането ни в 
еврозоната. Докато те искат дори още орязване на разходите, синдикатите видяха риск в новите мерки - най-вече за 
работещите и пенсионерите. КНСБ ще протестира, ако и тази криза ще я понесе обикновения работещ българин, твърдят 
от синдиката. Работодатели също видяха риск да понесат удар заради предложените разчети. „Идеите на правителството 
са бизнесът да плати сметката за политическия популизъм, с което бизнесът, разбира се, не е съгласен. Правителството по-
добре да си затегне фискалната дисциплина, тъй като има много публични ведомства с припокриващи се функции, много 
излишни щатове, държавната администрация не е адекватна към размера на населението”, заяви Щерьо Ножаров от БСК. 
 
BG Предприемач 
 
√ За десета поредна година АИКБ връчи наградите „ 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 
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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. 
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 , а Победители бяха определенисред 
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 бяха определени чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, съставено от над 
100 изявени личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите и др. 
Повече за наградите на https://bica-bg.org/ 
 
Bulgaria Wants You 
 
√ АИКБ връчи десетите юбилейни награди „Икономика на светло“ 
„Бизнес Видео Подкаст“ на businessnovinite.bg бе сред номинираните 
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. 
Подкастът на businessnovinite.bg с водещ Живка Попатанасова бе сред номинираните в категория „За журналист или 
медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към неформалната икономика”.  Заедно със своя гост тя 
представя всичко, което трябва да знаем за личните финанси, инвестиции, пазара на труда у нас, актуалните тенденции 
сред МСП и бизнес общността в България. Видео подкастът разкрива историята зад успеха на госта, неговия опит в условия 
на бързопроменяща се бизнес среда у нас и на международните пазари, като се анализират и трудности, свързани с 
бюрокрация и среща със „сиви“ практики. Предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria бе отличено сред медиите. 
В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата“ приза спечелиха Делян Добрев и група народни представители. 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 бяха излъчени 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. 
 
Черно море 
 
√ Bloomberg TV Bulgaria и предаването „Бизнес старт“ с престижна награда 
Заеха първото място в категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към 
неформалната икономика” 

https://bica-bg.org/


3 

 

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. 
 
Srednogorie.eu 
 
√ Асоциация на индустриалния капитал връчи наградите в конкурса „Икономика на светло“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи десетите юбилейни награди в конкурса „Икономика на 
светло“ на официална церемония, която се проведе на 13 март в „София Хотел Балкан“. „Асарел-Медет“ подкрепи 
събитието като генерален спонсор, а сред гостите на церемонията беше директор „Човешки ресурси“ в дружеството ни 
Бисерка Янева. 
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. 
 
АОБР 
 
√ Сходство в приоритетите на АОБР и коалиция ГЕРБ-СДС 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и коалиция ГЕРБ-СДС, представена от Томислав 
Дончев, Делян Добрев, Красимир Вълчев, Деница Сачева, Лъчезар Борисов и Александър Иванов, обсъдиха 
икономическите си приоритети. Срещата е част от поредицата дискусии, които представителите на четирите 
работодателски организации, членове на АОБР (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), организират с партиите и коалициите, за които 
социологическите агенции предвиждат участие в следващия парламент. 
Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2023 г., като работодателските организации поставиха акцент върху 
приемането на България в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР, подобряване на бизнес средата и икономиката, 
цялостна реформа в енергетиката, образование и пазар на труда, социална политика, европейски политики и инвестиции.  
Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството на ротационен председател на АОБР за 2023 г., представи ключови 
моменти от Приоритетите на Асоциацията. Бяха посочени недостатъците на официалното обявяване на отлагането на 
приемането на страната ни в Еврозоната от страна на правителството, поради опасността да намалее интензивността на 
усилията в тази посока. Акцентирано беше и върху необходимостта от промяна в начина на определяне на такса битови 
отпадъци. 
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Васил Велев, председател на АИКБ, сподели, че особено важно за страната е постигането на макроикономическа и 
финансова стабилност, справяне с проблемите в сферата на човешките ресурси - внос на работна ръка и образование. 
Важен фокус беше поставен върху насърчителните мерки за изграждане на ВЕИ мощности в предприятията. 
Председателят на БСК, Добри Митрев акцентира върху необходимостта от определяне на нов срок за влизане в 
Еврозоната. Той акцентира и върху необходимостта от оценка на въздействието на законодателството, и по-специално 
оценка на въздействието върху конкурентоспособността на българската икономика. 
Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов също акцентира върху важността на приемането на България в 
Еврозоната. Той припомни за необходимостта от ефективен механизъм за сключване на дългосрочни договори за доставка 
с енергийно интензивната индустрия и разработването на визия за енергийно развитие.  
От своя страна, Томислав Дончев заяви, че за коалиция ГЕРБ-СДС е важно провеждането на политики за модернизация на 
България, включващи инвестиции в човешки ресурси, транспортна свързаност и инфраструктура, образование. Заместник-
председателят на ПП ГЕРБ определи като един от основните приоритети  на коалицията и привличането на квалифицирана 
работна ръка, тъй като без квалифицирани работници, модернизацията ще се случи по-трудно.   
Делян Добрев направи преглед на инфлацията и критериите за приемане на България в Еврозоната. Наблегна и върху 
констатацията за рязкото влошаване на макроикономическите показатели след всяка бюджетна процедура, реализирана 
през последните 2 години. Той изрази подкрепа за продължаването на компенсаторния механизъм на високите цени на 
ел. енергията.  
Допълнителни данни за влошените показатели, свързани с инвестиционната дейност, бяха представени от Лъчезар 
Борисов. В тази посока беше направена препоръка за ускоряване на дейностите по пускане на процедури за 
кандидатстване от бизнеса по програмите, финансирани от ЕС, в т.ч. и по НПВУ. 
По отношение на политиките за човешки ресурси Деница Сачева потвърди, че няма различия в приоритетите на 
коалицията и тези на АОБР и призова за рестартиране и активизиране на социалния диалог за транспонирането на 
директивата за адекватни МРЗ. Сходни са вижданията на АОБР и ГЕРБ-СДС в частта пенсионен модел и пазар на труда.  
В сферата на образованието, Красимир Вълчев сподели, че от първостепенно значение е да се увеличат ученическите 
практики и бизнесът да бъде включен повече в преподаването. 
 
BG On Air 
 
√ АОБР намери сходство в приоритетите с ГЕРБ-СДС 
Срещата е част от поредицата дискусии, които представителите на четирите работодателски организации 
провеждат с партиите 
Асоциацията на организациите на българските работодатели и коалиция ГЕРБ-СДС, представена от Томислав Дончев, 
Делян Добрев, Красимир Вълчев, Деница Сачева, Лъчезар Борисов и Александър Иванов, е обсъдила икономическите си 
приоритети. Срещата е част от поредицата дискусии, които представителите на четирите работодателски организации, 
членове на АОБР (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции 
предвиждат участие в следващия парламент, се казва в прессъобщение, изпратено до медиите. 
Основа на обсъждането се били приоритетите на АОБР за 2023 г., като работодателските организации са поставили акцент 
върху приемането на България в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР, подобряване на бизнес средата и 
икономиката, цялостна реформа в енергетиката, образование и пазар на труда, социална политика, европейски политики 
и инвестиции. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството на ротационен председател на АОБР за 2023 г., представи ключови 
моменти от Приоритетите на Асоциацията. Председателят на АИКБ Васил Велев сподели, че "особено важно за страната е 
постигането на макроикономическа и финансова стабилност, справяне с проблемите в сферата на човешките ресурси - 
внос на работна ръка и образование." 
Председателят на БСК Добри Митрев акцентира върху необходимостта от определяне на нов срок за влизане в Еврозоната. 
Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов припомни за необходимостта от ефективен механизъм за сключване 
на дългосрочни договори за доставка с енергийно интензивната индустрия и разработването на визия за енергийно 
развитие. 
От своя страна, Томислав Дончев заяви, че за коалиция ГЕРБ-СДС е важно провеждането на политики за модернизация на 
България, включващи инвестиции в човешки ресурси, транспортна свързаност и инфраструктура, образование. Заместник-
председателят на ПП ГЕРБ определи като един от основните приоритети  на коалицията и привличането на квалифицирана 
работна ръка, тъй като без квалифицирани работници, модернизацията ще се случи по-трудно. 
По отношение на политиките за човешки ресурси Деница Сачева потвърди, че няма различия в приоритетите на 
коалицията и тези на АОБР и призова за рестартиране и активизиране на социалния диалог за транспонирането на 
директивата за адекватни МРЗ. Сходни са вижданията на АОБР и ГЕРБ-СДС в частта пенсионен модел и пазар на труда. 
В сферата на образованието, Красимир Вълчев сподели, че от първостепенно значение е да се увеличат ученическите 
практики и бизнесът да бъде включен повече в преподаването. 
 
Банкеръ 
 
√ ГЕРБ-СДС пред работодателите: Ще продължат компенсациите за тока 
Днес (15 март) Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и коалиция ГЕРБ-СДС се срещнаха, за 
да обсъдят икономическите си приоритети. 
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Срещата е част от поредицата дискусии, които представителите на четирите работодателски организации, членове на АОБР 
(АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции предвиждат участие 
в следващия парламент. 
От страна на ГЕРБ-СДС присъстваха Томислав Дончев, Делян Добрев, Красимир Вълчев, Деница Сачева, Лъчезар Борисов 
и Александър Иванов. 
Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2023 година. Работодателските организации поставиха акцент върху 
приемането на България в еврозоната, Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), подобряване на бизнес средата и икономиката. Също така те обърнаха внимание и на необходимостта 
от цялостна реформа в енергетиката, образованието и пазара на труда, в социалната политика и в сферата на инвестициите. 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов, в качеството на ротационен 
председател на АОБР за 2023 г., представи ключови моменти от Приоритетите на Асоциацията. Той посочи недостатъците 
на официалното обявяване на отлагането на приемането на страната ни в еврозоната от страна на правителството. Според 
него така има опасност да намалее интензивността на усилията ни в посока членството ни в нея. Акцентирано беше и върху 
необходимостта от промяна в начина на определяне на такса битови отпадъци. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), сподели, че особено важно за 
страната е постигането на макроикономическа и финансова стабилност, справяне с проблемите в сферата на човешките 
ресурси – внос на работна ръка и образование. Важен фокус беше поставен и върху насърчителните мерки за изграждане 
на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) мощности в предприятията. 
Председателят на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев акцентира върху необходимостта от определяне на 
нов срок за влизане в еврозоната. Той подчерта и необходимостта от оценка на въздействието на законодателството и по-
специално оценка на въздействието върху конкурентоспособността на българската икономика. 
Изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Евгений Иванов 
също коментира важността на приемането на България в еврозоната. Той припомни, че е необходим ефективен механизъм 
за сключване на дългосрочни договори за доставка с енергийно интензивната индустрия и разработването на визия за 
енергийно развитие. 
От своя страна, заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев заяви, че за коалицията е важно провеждането на 
политики за модернизация на България, включващи инвестиции в човешки ресурси, транспортна свързаност, 
инфраструктура, образование.  
Той обяви, че един от основните приоритети на ГЕРБ-СДС е привличането на квалифицирана работна ръка, тъй като без 
квалифицирани работници, модернизацията ще се случи по-трудно.  
Делян Добрев направи преглед на инфлацията и критериите за приемане на България в еврозоната. Той констатира 
рязкото влошаване на макроикономическите показатели след всяка бюджетна процедура, реализирана през последните 
две години. Изрази подкрепа за продължаването на компенсаторния механизъм на високите цени на ел. енергията. 
Лъчезар Борисов представи допълнителни данни за влошените показатели, свързани с инвестиционната дейности. В тази 
посока беше направена препоръка за ускоряване на дейностите по пускане на процедури за бизнеса, по които той да 
кандидатства по програми, финансирани от Европейския съюз и по Националния план за възстановяване и устойчивост 
(НПВУ). 
По отношение на политиките за човешки ресурси Деница Сачева потвърди, че няма различия в приоритетите на 
коалицията и тези на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Тя призова за рестартиране и 
активизиране на социалния диалог за транспонирането на директивата за адекватна Минимална работна заплата.  
На срещата стана ясно и че вижданията на АОБР и ГЕРБ-СДС са сходни в частта пенсионен модел и пазар на труда. 
В сферата на образованието Красимир Вълчев сподели, че е от първостепенно значение да се увеличат ученическите 
практики и бизнесът да бъде включен повече в преподаването. 
 
БТПП 
 
√ Сходство в приоритетите на АОБР и коалиция ГЕРБ-СДС 
Четирите работодателски организации, членове на АОБР, провеждат поредица от срещи-дискусии с партии и 
коалиции 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и коалиция ГЕРБ-СДС, представена от Томислав 
Дончев, Делян Добрев, Красимир Вълчев, Деница Сачева, Лъчезар Борисов и Александър Иванов, обсъдиха 
икономическите си приоритети. Срещата е част от поредицата дискусии, които представителите на четирите 
работодателски организации, членове на АОБР (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), организират с партиите и коалициите, за които 
социологическите агенции предвиждат участие в следващия парламент. 
Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2023 г., като работодателските организации поставиха акцент върху 
приемането на България в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР, подобряване на бизнес средата и икономиката, 
цялостна реформа в енергетиката, образование и пазар на труда, социална политика, европейски политики и инвестиции. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството на ротационен председател на АОБР за 2023 г., представи ключови 
моменти от Приоритетите на Асоциацията. Бяха посочени недостатъците на официалното обявяване на отлагането на 
приемането на страната ни в Еврозоната от страна на правителството, поради опасността да намалее интензивността на 
усилията в тази посока. Акцентирано беше и върху необходимостта от промяна в начина на определяне на такса битови 
отпадъци. 
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Васил Велев, председател на АИКБ, сподели, че особено важно за страната е постигането на макроикономическа и 
финансова стабилност, справяне с проблемите в сферата на човешките ресурси - внос на работна ръка и образование. 
Важен фокус беше поставен върху насърчителните мерки за изграждане на ВЕИ мощности в предприятията. 
Председателят на БСК Добри Митрев акцентира върху необходимостта от определяне на нов срок за влизане в Еврозоната. 
Той акцентира и върху необходимостта от оценка на въздействието на законодателството, и по-специално оценка на 
въздействието върху конкурентоспособността на българската икономика. 
Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов също акцентира върху важността на приемането на България в 
Еврозоната. Той припомни за необходимостта от ефективен механизъм за сключване на дългосрочни договори за доставка 
с енергийно интензивната индустрия и разработването на визия за енергийно развитие. 
От своя страна, Томислав Дончев заяви, че за коалиция ГЕРБ-СДС е важно провеждането на политики за модернизация на 
България, включващи инвестиции в човешки ресурси, транспортна свързаност и инфраструктура, образование. Заместник-
председателят на ПП ГЕРБ определи като един от основните приоритети  на коалицията и привличането на квалифицирана 
работна ръка, тъй като без квалифицирани работници, модернизацията ще се случи по-трудно.  
Делян Добрев направи преглед на инфлацията и критериите за приемане на България в Еврозоната. Наблегна и върху 
констатацията за рязкото влошаване на макроикономическите показатели след всяка бюджетна процедура, реализирана 
през последните 2 години. Той изрази подкрепа за продължаването на компенсаторния механизъм на високите цени на 
ел. енергията. 
Допълнителни данни за влошените показатели, свързани с инвестиционната дейност, бяха представени от Лъчезар 
Борисов. В тази посока беше направена препоръка за ускоряване на дейностите по пускане на процедури за 
кандидатстване от бизнеса по програмите, финансирани от ЕС, в т.ч. и по НПВУ. 
По отношение на политиките за човешки ресурси Деница Сачева потвърди, че няма различия в приоритетите на 
коалицията и тези на АОБР и призова за рестартиране и активизиране на социалния диалог за транспонирането на 
директивата за адекватни МРЗ. Сходни са вижданията на АОБР и ГЕРБ-СДС в частта пенсионен модел и пазар на труда. 
В сферата на образованието, Красимир Вълчев сподели, че от първостепенно значение е да се увеличат ученическите 
практики и бизнесът да бъде включен повече в преподаването. 
 
Епицентър 
 
√ Проф. Стоян Денчев повече от два часа посреща върволица от гости за 70-годишния си юбилей 
Георги Първанов, Иван Гешев, Николай Вълканов, Васил Велев, Ясен Тодоров, мелнишкият епископ Герасим, шефове на 
служби, бивши и настоящи министри, областни управители, кметове, писатели, журналисти и артисти почетоха 
днес 70-годишния юбилей на проф. Денчев 
Президентът (2002-2012) Георги Първанов, главният прокурор Иван Гешев, зам.-председателят на КРИБ Николай Вълканов, 
шефът на АИКБ Васил Велев, зам.-шефът на НСлС Ясен Тодоров, главният секретар на Светия синод - мелнишкият епископ 
Герасим, шефове на служби, бивши и настоящи министри, областни управители, кметове, писатели, журналисти и артисти 
почетоха днес 70-годишния юбилей на проф. Стоян Денчев, дългогодишен ректор на УниБИТ и настоящ председател на 
Общото събрание на университета. 
Тържествената зала в УниБИТ едва успя да побере гостите, желаещи лично да поднесат благопожеланията си и да изразят 
респекта си към един от най-видните ни учени, изтъкнат общественик и родолюбец.  
Човек с богата ерудиция, бивш депутат, дипломат и политик проф. Стоян Денчев е извоювал и съхранил в годините 
уважението на патриотичната част от елита на България, който днес му засвидетелства искреното си възхищение. 
Повече от два часа проф. Денчев лично посрещаше гостите си, сред които деветима ректори: акад. Лъчезар Трайков - МУ, 
София и Председател на Съвета на Ректорите; проф. Меги Темелкова- Университет по телекомуникации и пощи; проф. 
Станислав Семерджиев, НАТФИЗ; проф. Пламен Моллов - Университет по Хранителни технологии, Пловдив; проф. Любен 
Тотев, МГУ; проф. Анастас Герджиков, СУ; проф. Димитър Димитров, УНСС; доц. Иван Видолов, академия на МВР; ген.Тодор 
Дочев, началник на ВА. 
Специално за тържеството на проф. Денчев пристигнаха двама областни управители- проф. Мария Нейкова - на Бургас и 
проф. Христо Христов - Шумен 
Бившият министър на туризма Марияна Николова, наследникът й Илин Димитров, зам.-министър проф. Модева, д-р Поли 
Карастоянов и д-р Мартин Захариев от Националния борд по туризъм, шефът на агенция АРХИВИ доц. Михаил Груев, шефът 
на БЧК проф. Красимир Гигов,  -  председателят на Сметната Палата - Горица Грънчарова, директорът на Националната 
библиотека Красимира Александрова, шефът на читалищата, директори на няколко болници - отрупаха с подаръци 
юбиляра.   
Сектор “сигурност” бе представен от ген. Данчо Дяков, секретар на Съвета по сигурността при МС, Бисер Борисов, 
председател на ДАТО, Огнян Стоичков, член Бюрото за контрол на разузнавателните средства при Народното събрание, 
генерали, военни и преподаватели. 
В тази пъстрота от гости бяха и председателят на Съюза на писателите Боян Ангелов, член. кор Иван Гранитски, Анжела 
Димчева, прокурори, съдии, Мишо и Кристина Белчеви, Аген Иван Тенев, Артур Надосян, музикален продуцент и аранжор, 
художникът Павел Митков, актрисата Деси Бакърджиева, шефката на ГРОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ Спаска Тарандова и още 
десетки други. 
Акапелно извиха глас в залата народните певци Илия Луков и Володя Стоянов. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев за инцидента над Черно море: Всеки ден от тази война увеличава риска за мира в глобален аспект 
Президентите на Румъния и България също коментираха инцидента със сваления американски дрон. Клаус Йоханис е на 
официално посещение у нас по покана на българския държавен глава. 
Според Румен Радев конфликтът в Украйна вече прераства в глобален икономически сблъсък. Смята, че трябва да се 
направи всичко възможно да не се допусне да прерасне в глобален военен сблъсък. 
"Трябва да бъдем изключително внимателни и проактивни с това, което се случва, говорейки за руската агресия в 
Украйна. Този конфликт вече прераства в глобален икономически сблъсък, но ние трябва да направим всичко възможно 
да не прерасне в глобален военен сблъсък. Конфликтът, ако продължава във времето, ще продължи да разширява и 
своя териториален обхват и форми на военни стълкновения. Вижте само събитията от изминалата и тази година. 
Взривът на Керченския мост, взривяването на Северен поток, падането на ракета на територията на Полша и 
смъртта на невинни цивилни граждани, а сега и случаят с дрон над неутрални води в Черно море. Това трябва да ни 
подсказва, че всеки ден от тази война увеличава риска, не само за нашите икономики и социални системи, увеличава 
риска за гарантиране на мира и сигурността в глобален аспект. Затова, наред с подкрепата за Украйна, ние трябва 
да работим така, че този конфликт да бъде преустановен възможно най-бързо", каза Радев. 
Президентите на България и Румъния отново осъдиха руската агресия в Украйна и заявяват подкрепа и солидарност с Киев 
в борбата за независимост, суверенитет и териториална цялост. Според Румен Радев, ако този конфликт продължи във 
времето, ще разшири своя териториален обхват и форми на военни стълкновения. И даде конкретни примери от 
последната година. 
"Инцидентът с дрона вчера е тежък и буди съжаление. Официалното съобщение по този въпрос се прави от 
американска страна", коментира румънският президент Йоханис. 
Шенген е приоритетна цел за Румъния и България и ще се положат нужните усилия това да стане факт до края на година, 
потвърдиха президентите Йоханис и Радев. Въпреки рекордния мигрантски натиск, двете страни показват способности да 
се справят с този проблем,каза Румен Радев и посочи,че по последните данни по Балканския маршрут натискът намалява, 
заради по-стрикната охрана на българо-турската граница и залавянето на нелегалните мигранти вътре в страната. 
"Това са очевидни доказателства, че ние се борим активно с нелегалната миграция", заяви Румен Радев. 
Президентът отбеляза, че тук се залавят нелегалните трафиканти, но икономическите и организационните центорве на 
мащабната международна мрежа за нелегален трафик са извън нашите две страни, и на север и на запад от нас. 
"България вече предлага на ЕС тук да създадем един център с представители на специалните служби на всяка една 
страна, която е под влияние на Балкански маршрут, така че ние да обменяме своевременно информация, да правим 
съвместни акции. Не само ние тук да хващаме хората, които транзитират нелегални мигранти, но да удряме 
финансовите и организационни центрове на нелегалния трафик. Това е бизнес с огромни парични възможности в 
момента. Ако ние не се обединим да координираме нашите усилия, да работим активно, съвместно да организираме 
акция за борба с нелегалния трафик, трудно ще се справим с този проблем сами", коментира Радев. 
"Румъния и България са перфектно подготвени за присъединяване към Шенгенското пространство - изпълняваме всички 
условия на Шенгенското законодателство", добави румънският му колега. 
Президентите подписаха политическа декларация за издигане на двустранното сътрудничество на ниво стратегическо 
партньорство. 
 
√ МС: Не е обсъждан нов договор за предоставяне на военна помощ за Украйна 
Не е обсъждан нов договор между България и Украйна за предоставяне на военна помощ, заявяват от Министерския съвет 
в отговор на медийни запитвания и спекулации, появили се в общественото пространство. 
Ето какво съобщават от пресслужбата на кабинета: 
"Във връзка с медийните запитвания относно посещението на европейския комисар по вътрешния пазар Тиери Бретон и 
спекулациите за нов транш на военна помощ за Украйна информираме, че: 

• На днешното заседание на Министерски съвет не е обсъждан нов договор между България и Украйна за 
предоставяне на военна помощ и изобщо не е разглеждано предоставянето на такава. 

• В решението си Министерският съвет предлага отново всяка следваща военна помощ за Украйна да бъде 
гласувана от Народното събрание. Това, което предишният парламент не прие. 

• Относно посещението на еврокомисаря Бретон уточняваме, че България има интерес от повишаване на 
капацитета на своята отбранителна индустрия и приветства подкрепата на Европейския съюз в тази насока. Но 
страната ни не се ангажира по никакъв начин с предоставяне на въоръжение на Украйна". 

 
√ Финансовият министър: Държавата не е фалирала, няма риск за валутния борд 
Няма риск от фалит на държавата, нито от намеса на Международния валутен фонд и нужда да се тегли нов дълг. Това 
заяви в студиото на "Денят започва" служебният министър на финансите Росица Велкова. Коментарът ѝ бе по повод 
изтеклите вчера в медиите два сценария по дългосрочната бюджетна прогноза. Тя увери, че при дефицит от 3% финансите 
на страната са стабилни. 
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"Искам да уверя българските граждани, че няма риск от фалит. Държавата не е фалирала и няма риск. Няма риск и за 
валутния борд. При условие, че ние следваме една дългосрочна фискална политика, която е в рамките на 3%, тези 
рискове не са налице. Не може това да е фалирала държава при условия, че ние си плащаме редовно бюджетните 
плащания, задълженията, пенсиите. Другата седмица ще платим 3 млрд. дълг. Фискалният резерв, след плащането 
и погасяването на дълга, ще бъде в диапазон от 10 милиарда, така че това не е фалирала държава и няма тези 
рискове. Тези рискове са при един сценарий, който тъй като сме служебно правителство, ние не трябва да променяме 
и да правим политика, но в случая предлагаме мерки, за да осигурим фискална стабилност и да се осигурят всички 
плащания при дефицит от 3%", обясни Росица Велкова. 
Тя добави, че не се цели да изпращаме послания към политическите партии, а моментът е дотолкова съобразен с 
предизборната кампания, че съгласно удължения закон за бюджета до края на април трябва да бъде внесен проект на 
закон за държавния бюджет за 2023 г. В Брюксел трябва да бъде изпратена 3-годишна бюджетна прогноза за 2024 - 2026 
г. С оглед на внасянето на този проектозакон трябва да се поставят на обществено обсъждане данъчните закони. Трябва 
да се реши какво да е бюджетното салдо и каква да е целта, уточни Велкова. 
В доклада са представени два сценария, отбеляза министър Велкова. 
"Единият е, ако продължим с тези политики, които са по действащото законодателство както в приходната, така 
и в разходната част, дефицитите за четирите години - от 2023 до 2026 година, ще се движат в диапазона между 6-
7%, което са твърде високи дефицити за такъв дълъг период, който трябва да представим пред ЕК и в Народното 
събрание. Тогава ще настъпят тези “черни” сценарии, които бяха извадени извън контекста на доклада. Затова ние - 
министрите, се обединихме да разработваме тригодишната прогноза и проекта за закон за следващата година с 
дефицит от 3%", уточни тя. 
Това е предварително дискутирано с тристранните партньори - синдикати и работодатели, с Националното сдружение на 
общините в Република България, допълни тя. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Трябва да увеличим капацитета на отбрана в Европа, заяви еврокомисарят Тиери Бретон 
Еврокомисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон е на посещение у нас с мисия да преговаря за боеприпаси 
за Украйна. 
Последната среща на Бретон с представители на отбранителната индустрия у нас бе във ВМЗ Сопот. Визитата на Тиери 
Бретон, която е закрита за медии, той е посетил няколко цеха за боеприпаси, но той няма интерес към определени 
артилерийски снаряди, а се интересува от възможностите за производство и капацитета, с който разполага военно-
промишленият ни комплекс. 
България е първата страна, с която еврокомисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон започна обиколката си 
за проучване на възможностите за изпъленине на Европейския план за увеличаване на производстто на оръжия и 
боеприпаси в общността. Планът предвижда европейска помощ за 15 оръжейни компании в 11 държави членки. 
"Миналата седмица имахме много важна среща с министъра на отбраната в Стокхолм и с моя колега Жозеп Борел. 
Обсъдихме необходимостта да увеличим капацитета на отбранителната индустрия на Европа, да увеличим 
количеството боеприпаси, да засилим сигурността. За да постигнем това решихме, че може да предложим договор 
за отбранителната индустрия и да гарантираме, че тя ще успее да изпълни този договор. Има много нужди през 
последните дни, особено в Европа и трябва да увеличим капацитета. Решихме да посетим държавите, чиято 
отбранителна индустрия има желание да увеличи капацитета си. Ето защо започнахме от България, която има 
традиции и богата история в тази сфера и вие сте много важен партньор за Европа", коментира Бретон. 
Тиери Бретон изтъкна, че няма конкретни изисквания към държавите за производство на точно определени оръжия и 
боеприпаси. Това ще е съобразено с техния капацитет. Ако всички страни членки на НАТО и на ЕС увеличат бюджетите си 
за отбраната до 2% от БВП, така ще се увеличи значително ефектът от новите сделки, коментира още Бретон. 
Той посети ВМЗ Сопот заедно със служебния министър на отбраната Димитър Стоянов. 
"Коментира се увеличаването на капацитета на отбранителната ни индустрия за произвеждане на повече 
боеприпаси, които са необходими за попълване на запасите. Както знаете, запасите от определени муниции на 
държави членки от ЕС, включително на НАТО, са на изчерпване, затова е необходимо да бъдат произведени по-голямо 
количество боеприпаси", обясни министърът. 
Тиери Бретон обяви още, че по Плана за страните ще бъдат отпуснати значителни средства, които ще повишат капацитетът 
и възможностите на оръжейната индустрия в Европа в дългосрочен план. Важен момент от разговорите по време на 
срещата е било увеличението производство на боеприпаси, необходими за попълване на запасите. 
Допълнителните средства, които Европа отпуска, ще бъдат използвани за модернизация на нашия военно промишлен 
комплекс както и за подсигуряване доставката на въоръжение и системи по натовски стандарти. 
 
БНР 
 
√ Тренд: 5 формации със сигурност влизат в следващото НС, 3 вземат над 3% 
Пет формации са със сигурно участие в следващото Народно събрание. Победителят обаче остава неясен. Три партии 
остават под парламентарната бариера, но с подкрепа над 3%. Това показват данните от проучване на „Тренд“ по поръчка 
на вестник „24 часа", за електоралните нагласи на българите. Изследването е направено в периода между 6 и 12 март 2023 
г. 

https://bntnews.bg/news/finansoviyat-ministar-darzhavata-ne-e-falirala-nyama-risk-za-valutniya-bord-1226759news.html
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В първата седмица на предизборната кампания Коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ - с 26.5%, 
разполага с преднина от 0.9% пред основния си опонент в лицето на ГЕРБ-СДС - с 25.6%. ДПС удържа третата позиция с 
13.6% от гласуващите, следвано от „Възраждане“ с 12.9% от гласуващите. БСП губи част от подкрепата си, оставайки със 
7.5%. Причина е навлизането в нейното поле на нов играч в лицето на „Левицата“. Новата лява коалиция разполага с 3.5% 
сред гласуващите. 3.6% пък заявяват, че ще гласуват на предстоящите избори за „Български възход“, а 3.1% за „Има такъв 
народ“. 5.1% посочват „не подкрепям никого“. 
47% от всички интервюирани заявяват, че ще упражнят правото си на глас на 2 април. Очакваната избирателна активност 
според данните от изследването ще бъде между 2 500 000 и 2 700 000. 
 
√ Велкова: МС прие концепция за държавния бюджет, дефицитът ще е 3% 
Министерството на финансите представи концепция на проектозакон за държавния бюджет за 2023 година, съгласно 
удължителния закон, със заложен дефицит от 3%. Предвиждат се промени в някои от данъчните закони и увеличение с 
10% на заплатите в бюджетния сектор, които не са актуализирани през миналата година.  
Постигането на дефицит от 3% ще е през увеличение на някои от данъчните ставки и отпадането на преференциалното 
ДДС от средата на годината, с изключение на брашното, хляба, детските храни и книгите. Толтаксите също ще се увеличат, 
но с акт на Министерския съвет.  
И още: "Въвеждане на еднократна солидарна вноска за второ полугодие на 2023-та година и така наречения "данък 
свръхпечалба", който ще бъде разработен за всички. Другото, което се предвижда, е 100 процента дивидент от всички 
публични предприятия. Другото, което се предвижда, е увеличаване акциза на електронните цигари и предварително 
задължение е да се декларира ДДС при селектираните рискови стоки". 
Всичко това ще се случи при условието, че новоизбраното Народно събрание ще гласува проектобюджета на служебното 
правителство. В противен случай, ако бъдещите депутати увеличат дефицита, страната ще влезе в процедура на 
свръхдефицит, членството в еврозоната ще бъде поставено под въпрос и е възможно да се прибегне до заеми от 
Международния валутен фонд. 
А появилата се в медиите информация, че държавата е изправена пред фалит, Росица Велкова отрече,  като каза, че това 
са "интерпретации на журналисти, които така са разчели доклада". 
Какво е планирано: 
На 17 март, в петък, ще бъде публикуван пакет промени на данъчни закони. На 3 април ще бъде представен 
проектобюджет за обществено обсъждане, така че на 26 април да бъде разгледан от Министерския съвет и внесен в 
Народното събрание. 
В пакета данъчни закони се въвежда еднократна солидарна вноска "свръхпечалба" за второто полугодие за всички 
юридически лица, както и 100 процента дивидент от всички публични предприятия, след приспадане на часовете на 
загуба. Предвижда се увеличение на толтакси, което ще стане с акт на МС. "Възстановяване на някои от ДДС- ставките, 
които бяха приспадани, увеличение на акцизите на електронните цигари, т.н. вейпове. Засилва се фискалният контрол и 
предварително внасяне на ДДС при селектираните рискови стоки", заяви още Велкова. 
От 1 юли пенсиите ще бъдат индексирани, съгласно Швейцарското правило и се предвижда увеличение на бюджетните 
заплати, които не са актуализирани през 2022 година: "Като се има предвид, че се получи голяма асиметрия в 
заплащането в бюджетния сектор, тъй като през 2022-ра година в някои бюджетни структури бяха увеличени в размера от 
30 до 10 процента заплатите през различен период на годината, предвиждаме увеличение на заплатите  в бюджетния 
сектор с 10% само на тези, които не са получили никакво увеличение през 2022 година", коментира Росица Велкова. 
На първи юли изтичат намалените ставки за ресторантьори и бизнеса за акциза на горива и те ще бъдат 
възстановени. Хлябът, брашното, бебешките храни и книгите ще останат с намалената ставка на ДДС, каза министър 
Велкова. Данък свръхпечалба ще се начислява от първи юли, като ще има авансови вноски по него. Окончателният данък 
ще се събере през 2024 г., допълни финансовият министър. 
На брифинг в Министерството на финансите служебният министър коментира: 
"На 26 април се очаква да се разгледа проектобюджетът от МС и да бъде внесен в НС. Проведоха се неформални срещи 
вече и със синдикатите, и с работодателите. В пакета данъчни закони и в частта приходни мерки се предвижда въвеждане 
на еднократна солидарна вноска за второ полугодие на 2023г. или т.н. данък свръхпечалба, който ще бъде разработен за 
всички юридически лица – това е еднократен данък. 
"Така ще се гарантира увеличението на пенсиите и на заплати. Ще се вдигнат с 10 процента тези заплатите бюджетния 
сектор, които не са получили никакво увеличение през 2022 г. Ще се намалят разходите за издръжка и представителните 
разходи. На Народното събрание ще бъде предложен буфер в бюджета, според който капиталовите разходи да не могат 
да се пренасочват за други разходи", обясни министър Велкова. 
Според нея общият обем на допълнителните средства, които ще се съберат, се очаква да е в размер на 6 млрд. лева. 
"Ако новите депутати приемат бюджета в този вид, нямаме риск за еврозоната, ако те увеличат дефицита на бюджета, това 
означава, че ние бихме влезли в процедура по свръхдефицит. Това ще доведе до по-голям държавен дълг, което ще 
затрудни събирането на ликвидност на международните пазари, да се набере обем и при условия, че не може да се набере 
дълг, да се прибегне до теглене на дълг от Международния валутен фонд", каза Росица Велкова. 
Тя отрече появилата се информация за орязване на 20% от разходите на министерствата, както и публикациите, че 
държавата е изправена пред фалит, като ги нарече "интерпретации на журналисти", които така са разчели доклада. 
 
√ Кузман Илиев: Падане на валутния борд и заем от МВФ са равни на финансов Армагедон за България 
"Падането на плоския данък ще стане модерна тема съвсем скоро" 
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Интервю на Диана Дончева с Кузман Илиев 
"В момента правим голяма грешка – да убием вестоносеца, като общество, като политически формации, всички. Никой не 
иска да му кажеш в очите истината. А истината тази дама я казваше още когато застана на позицията. Ние задлъжняваме с 
много бързи темпове и най-страшното и неприятното е, че са неустойчиви темповете за нашата малка и отворена 
икономика. По-малките имат много по-малко право на грешки от големите. И това е много важно да се каже сега, за да се 
събудим – грубо, рязко и да си дадем сметка, че така не може да се продължава." 
Това каза пред БНР икономистът Кузман Илиев. 
Като "мини финансов Армагедон за България" той определи прогнозите, че има риск за валутния борд и може да се наложи 
вземането на заем от МВФ. По думите му "заем от МВФ е клеймо, което означава, че инвеститорите забравят за България 
и ще се финансираме много скъпо". 
Добре е, че извеждаме валутния борд пред скоби, защото това е един от най-големите рискове за страната. Бордът ще е 
под въпрос, ако задлъжняваме с бурни темпове и няма да имаме средства, с които да поддържаме жизненоважните си 
системи и да си плащаме задълженията, отбеляза той и допълни, че когато се държиш финансово неблагоразумно в борд, 
бордът пада. 
След случая КТБ БНБ би трябвало да са доста по-смирени, смята Илиев. 
Относно идеята за облагане с еднократен данък свръхпечалба за всички юридически лица, които реализират такава за 
второто полугодие на 2023 г., Кузман Илиев коментира: 
"Още не ми го побира главата. Това е най-страшното и неприятно нещо, което може на някого да му хрумне. Когато кажем 
– който има печалба, ние ще го накажем, това, което казваме, е ефикасните и ефективните – за вас ще има проблеми, а в 
криза именно те трябва да бъдат поощрявани." 
"Ножът опря до кокала, да направим някакви реформи. Въпросът не е за стягане на колана. Въпросът е да не ни удари 
инсултът. (…) Много рязко трябва да се освестим, да си намокрим лицето със студена вода и да си кажем честно докъде 
можем и докъде не можем, а не постоянно да живеем назаем", изтъкна икономистът. 
Нереалистично е дефицитът да стане 3% до края на годината, поясни Илиев. 
"Този дефицит от 7-8% за мен дори е леко консервативна прогноза." 
"Ако не направим това, което казва министърката, пенсии няма да има, но не по линия на това, че сме ги замразили, а 
поради това, че държавата няма да има текущо пари, с които да ги изплаща. Пазарите ще гледат на нас като на много 
опасна инвестиционна дестинация и ще искат много големи лихви, за да ни кредитират. Няма да има средства и България 
може  да се окаже в ситуация на ликвидна криза, което си е чист фалит." 
"Тези неща са реална снимка на финансовата ситуация в страната. Това не е крайният резултат. Не ни е ударил инсултът 
или инфарктът, но сме с много високо кръвно, склерозирали, подути и дишаме тежко. Можем ли да го променим? 
Можем. Франция може да има 130% дълг спрямо БВП, но ние с 40-50% можем да фалираме. Просто няма да имаме пари 
текущо, кеш. Тези неща са реалност", подчерта още Кузман Илиев. 
Мерките на кабинета имат по-скоро политически оттенък, заяви икономистът. 
"Няма как нищо да се направи в пазарна икономика. Когато цените на енергоресурсите са много високи, когато има 
трилиони налети долари и евро, няма как с някакви си мерчици в крайната цена да оправиш всичко по веригата. Ако 
таванът на надценките проработи, ще навреди, ще уплаши много играчи, много вериги, ще удари доставчици, 
производители. Ние трябва да помислим как да създадем добри условия за производителите, за да има повече стоки, а 
не да натискаме крайната цена, която като я натиснете, просто ще смачкате този, когото натискате и той ще излезе от 
пазара. Това ще засили инфлацията, защото ще останат по-малко играчи." 
Задава се охлаждане на икономиката, посочи Кузман Илиев. 
"Цяла Европа се забавя. Трябва малко да преминем на друг режим – по-консервативен, по-разумен. Да го видим това като 
изчистване, тази рецесия, която се задава, а не като проблем." 
Падането на плоския данък ще стане модерна тема съвсем скоро, прогнозира той. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Любомир Дацов: Разхлабената финансова политика си има своята цена 
Интервю на Людмила Железова с Любомир Дацов в предаването ''Нещо повече'' 
"Беше ясно, че разхлабената финансова политика си има своята цена. Това е моментът, когато онази неразумна политика 
на изпреварващо нарастване на всякакви доходи, харчене без контрол, намаляване на ДДС поради една или друга 
лобистка поправка доведе до това състояние, което е в момента". 
Това каза пред БНР финансовият експерт Любомир Дацов, бивш заместник-министър на финансите, и уточни, че от 2021 г. 
група икономисти са предупреждавали за това. И добави: 
"Бюджетът е голям и инерционен и при него не проличават веднага грешките. Те проличават след една или две години. ... 
За никой, който се занимава професионално с публични финанси, това, което се случва, не е изненадващо".  
По думите на Дацов в публикуваните от ЕК правила за бюджетите много ясно се казва, че "в следващите няколко месеца 
България ще трябва да влезе в параметрите поне на 3% дефицит за тази година. Иначе ще следват процедурите за 
свръхдефицит от следващата година". 
Финансовият експерт прогнозира, че ако тенденциите в Бюджета се запазят, както вървят от началото на годината, 
дефицитът в края на годината ще е между 8 и 9 млрд. лева: 
"За да покрием изискването за 3% дефицит, трябва да имаме максимум 5,5 млрд. лева дефицит в края на годината".   
Той беше категоричен, че при всички положение трябва или да намалим разходи, или да увеличим приходи за между 3 и 
4 млрд. лева минимум: 

https://bnr.bg/post/101794060
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"Няма друг механизъм". 
Валутният борд не е застрашен, ако бъдат взети мерки, подчерта бившият заместник-министър на финансите и уточни: 
"Ако за следващите 3 години не направим нищо, приблизително около 30 млрд. лева ще бъде дефицитът и съответно 
дългът, който ще трябва да поемем за следващите 3 години. Това означава инфлацията да се задържи по-висока, отколкото 
ще бъде в другите страни в ЕС, и понеже имаме фиксиран курс, това ще доведе до натиск за промяна на курса. Това е едно 
предположение, което може да се случи слез 3 или 4 години, ако ние не правим правилната политика. Това се казва в този 
Доклад и никой да не си мисли, че някой се готви да бута валутния борд. Просто се казва, че очевидно се случват лоши 
неща и трябва да направим правилните стъпки". 
Интервюто на Людмила Железова с Любомир Дацов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Иван Нейков: Опасността от по-голям дефицит беше предвидима 
"Увеличението на пенсиите от 1 април касае само работещите пенсионери" 
Интервю на Людмила Железова с Иван Нейков в предаването ''Нещо повече'' 
"В продължение на години правехме това, което водеше в посока на по-голям дефицит. Когато помагате, когато 
подкрепяте хората, трябва да е съобразно нуждите им, а не на калпак. Когато даваш, без да преценяваш нуждите, 
естествено че харчиш повече пари с по-малък ефект". 
Това каза пред БНР социалният експерт Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и социалната политика, 
бивш социален министър. 
И допълни, че е важно да бъде създадена среда, в която икономиката на страната да продължи да се развива така добре, 
както сега, за да могат приходите, които ще намалят дефицита, да бъдат осигурени. 
Във връзка с увеличението на пенсиите от 1 април за 335 000 души той посочи, че това е стандартно правило, тъй като у 
нас много пенсионери работят. Те получават заплата и им се начисляват осигуровки, на базата на които те придобиват нови 
социални права и един път в годината се отразяват на тяхната пенсия. 
"Това увеличение касае само работещите пенсионери. Новото е, че преди пандемията тази процедура се задействаше по 
искане на всеки един от пенсионерите. По време на пандемията, с оглед на ограничаване на контактите, се предвиди, че 
това актуализиране на базата на новите осигуровки през текущата година ще става автоматично по служебен път от НОИ. 
Сега продължава тази добра практика. Хората не е необходимо да подават никакви молби и искания". 
В предаването "Нещо повече" Нейков припомни, че веднъж годишно се извършва актуализация на пенсиите на всички 
възрастни хора на базата на инфлацията и на нарастването на общия осигурителен доход за страната, т. нар. Швейцарско 
правило:  
"Ще има хора, които ще получат и двете увеличения... Има източници на средства, с които ще бъдат осигурени 
пенсиите. Никой не трябва да се притеснява". 
Интервюто на Людмила Железова с Иван Нейков в предаването "Нещо повече" можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Експерти пред БНР: Метанът ще стане 3.10 - 3.15 лв. за килограм, ако се върне старият начин на облагане 
Метанът ще стане най-скъпото гориво на пазара, ако се върне старият начин на облагане, каквото намерение обяви 
финансовото министерство. 
Скокът ще е с между 30-35 стотинки и метанът ще се продава по 3.10 - 3.15 лева за килограм. 
В момента най-скъп е дизелът, чиято средна цена е около 2.85 лева и за литър. 
Най-масовият бензин А-95 на бензиностанциите се продава средно за около 2.60 лева на литър. 
При дизела и бензина няма да има промяна в цената, тъй като при тях нямаше намаление на данъци и акцизи. 
Увеличение с около 20-23 стотинки ще има обаче при пропан-бутана. Той ще скочи до малко над 1.40 лв. за литър, ако 
финансовото министерство осъществи намеренията си, изчислиха за “Хоризонт” от бранша. 
 
√ ЕК готви проект за законодателство, свързано с ключови суровини 
Европейската комисия ще представи проект на законодателство, свързано със суровините от критично значение, съобщи 
председателят й Урсула фон дер Лайен. Председателят на Европейската комисия заяви още, че Евросъюзът трябва да 
започне да внася ключови суровини от Канада и да ги извлича по нейния модел. 
"98 на сто от редкоземните материали получаваме от Китай, 93 на сто от магнезия - пак оттам, 97 на сто от лития - също от 
Китай. Ако искаме да бъдем независими, трябва да започнем да снабдяваме и диверсифицираме нашите вериги от 
партньори, които са близки до нас. Миналата седмица бях в Канада и тя е такъв партньор". 
Целта е гарантирането на доставките, тъй като се очаква през следващите десетилетия нуждата от тях да нараства 
драматично. Фон дер Лайен смята, че за целта в Европа трябва да се добиват повече руда и минерали, а капацитетът за 
преработка да се увеличи до 40 на сто от годишното потребление. 
 
√ Джентилони: Необходими са "по-постепенни" правила за намаляване на дълга в еврозоната 
Еврозоната се нуждае от "по-постепенни" правила за намаляване на дълга, които също така да се фокусират върху 
икономическия растеж, заяви в сряда еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони. 
"Нуждаем се от по-постепенно намаляване на дълга и също така трябва да се съсредоточим не само върху намаляването 
на дълга, но и върху растежа", каза той италианското обществено радио RAI, предаде Ройтерс. 
Членовете на еврозоната в момента обсъждат преразглеждане на своите правила за бюджетна дисциплина. 
Германия "не е убедена" в необходимостта от "по-нататъшна постепенност" при правилата за намаляване на дълга, "но 
тази постепенност е част от реалността, в която се намираме", добави Джентилони. 

https://bnr.bg/horizont/post/101793932/lubomir-dacov-razhlabenata-finansova-politika-si-ima-svoata-cena
https://bnr.bg/horizont/post/101793942/ivan-neikov-opasnostta-ot-po-golam-deficit-beshe-predvidima
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√ Испанският премиер призова за "предпазливост" в условията на финансово напрежение 
Испанският премиер Педро Санчес призова за "предпазливост“ в условията на напрежение на финансовите пазари, 
генерирано от фалита на Silicon Valley Bank миналата седмица и срива на фондовия пазар на Credit Suisse. Според него 
испанският финансов сектор е над средната ликвидност и платежоспособност, но засиленият надзор трябва да продължи 
На пресконференция по повод XXXIV-ата Испано-португалска среща на върха в Лансароте, Санчес заяви, че испанското 
правителство следи тези събития "отблизо" и е в постоянен контакт с европейските власти и Европейската централна банка. 
Според него в еврозоната има засилена система за надзор, каквато не е имало преди началото на световната финансовата 
криза преди 15 години. По думите му както европейските, така и испанските банки имат коефициенти на ликвидност и 
платежоспособност "доста над" тези, които имаха през 2008 г. 
Според Санчес след предишната финансова криза "бяха извлечени достатъчно поуки" и вече няма дерегулация, но е важно 
да се отстояват предприетите мерки и засилената система за надзор. 
Испанският фондов пазар се понижи в сряда с около 4% и няколко европейски банки спряха търговията си през цялата 
сутрин, заради страха от фалит на швейцарската банка Credit Suisse, чийто акции се сринаха с 30% на фондовия пазар и 
повлякоха целия европейски финансов сектор. 
 
√ Украйна: Десетки руски атаки през изминалото денонощие в Донецк 
През изминалото денонощие руските сили са извършили повече от 70 атаки срещу районите на Лиман, Бахмут, Авдеевка 
и Мариинка, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна в сводката си за хода на войната. 
Руската федерация не се отказва от намеренията си по отношение на окупацията на Украйна и продължава да провежда 
настъпления, независимо от загубите, заявиха още украинските военни. През изминалото денонощие са нанесени три 
ракетни удара, по-специално по гражданската инфраструктура на град Харков. Москва засилва натиска си в опит да 
превземе малкия град Бахмут в Източна Украйна и да осигури първата си значителна победа от повече от половин година.  
Във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е била проведена още една 
среща във формат "Рамщайн" - десета по ред. Обсъдени са били боеприпаси, артилерия, танкове, защита на украинското 
небе. Това е особено важно сега, когато усещаме, че руската агресия наближава точката, в която може да се пречупи, каза 
Зеленски и добави:  
„Няма терорист, който да изгради потенциала си в изправяне срещу свободния свят. Русия не прави изключение. Трябва 
постоянно да увеличаваме натиска. Натиск в наша защита, санкции срещу Русия, унищожаване на начините, по които 
руската държава и нейните компании заобикалят санкциите, политически и правен натиск. Колкото повече ги притискаме, 
толкова по-бързо ще вървим към възстановяване на териториалната ни цялост и международния правов ред.“ 
Зеленски отново благодари на всички държави, които оказват помощ на страната му. 
Вчера Канада обяви, че ще изпрати близо 8000 артилерийски снаряда и дузина ракети за противовъздушна отбрана в 
рамките на поредния си пакет военна помощ за Украйна. 
 
√ Goldman Sachs повиши вероятността за рецесия в САЩ 
Goldman Sachs Group заяви, че вероятността Съединените щати да влязат в рецесия тази година сега вече възлиза на 35% 
в сравнение с 25% в предишната прогноза на голямата инвестиционна банка. 
Банката отбеляза, че ревизираната нагоре вероятност отразява "повишената краткосрочна несигурност около 
икономическите ефекти от стреса, на който са подложени малките банки". 
През февруари Goldman Sachs твърдеше, че рецесията в САЩ е малко вероятна поради "продължаващата сила на пазара 
на труда и ранните признаци на подобрение в бизнес проучванията". 
В същото време Goldman Sachs подобри перспективите си за китайската икономика през 2023 г., като вече очаква 
китайският брутен вътрешен продукт (БВП) да нарасне с 6% на годишна база при предишна прогноза за експанзия от 5,5 
на сто. 
 
Икономически живот 
 
√ МФ поиска извънреден данък за фирмите и отпадане на намалени ДДС ставки 
Извънреден данък за всички юридически лица, отпадане на повечето намалени ставки по ДДС и рязко орязване на 
разходите. Това са акцентите в готвените проекти за данъчни промени, които служебният кабинет ще даде на бъдещия 
парламент. Заедно с това бе потвърдено, че ще бъде изготвен държавен бюджет за настоящата година, който да бъде 
внесен в следващото Народно събрание. 
Според финансовия министър Велкова съществуват седем риска пред държавата заради очертаващия се тази година 
огромен бюджетен дефицит от 6.9% от БВП. По думите й всички разходни мерки, одобрени от 46, 47 и 48 Народно събрание 
биха довели до такъв дефицит за 2023 г. 
Именно, за да не се стигне дотам, МФ ще предложи данъчни промени, които да доведат до ръст на приходите. Ще бъдат 
предложени и мерки за рязко орязване на разходите. Целта е в НС да бъде внесен проектобюджет с дефицит от 3%. 
Като първа мярка финансовото ведомство предлага да се наложи нов данък свръхпечалба за всички юридически лица за 
второто полугодие. Той ще е еднократен и с него ще бъдат обложени свръхпечалбите на всички фирми, като за определяне 
на свръхпечалбата ще се ползва дефиницията, въведена от ЕС за сектора на горивата. 
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„Ще се вземат за база печалбите за 2019, 2020 и 2021 година, които ще бъдат увеличени с 20%, и горницата над тази 
сума ще се обложи с 33% данък„, обясни Росица Велкова. Другото, което се предвижда, е всички публични предприятия 
да заплатят 100% без освобождаване на отделни предприятия, каквато практика съществува. 
Предвижда се увеличение на тол такси и концесионни такси, както и акцизът на електронните цигари.. 
Предлага се отпадане на въведените преди година-две временни данъчни облекчения – намалени ставки по ДДС и 
намалени акцизни ставки. Ще бъде запазена ниската ДДС ставка за хляб, брашно, бебешки храни, и книги. 
Акценти в орязване на разходите са предложенията на МФ през настоящата година да няма ръст на чиновническите 
заплати, като ще бъде допуснато увеличение с 10% само в структури, в които не е имало никакво увеличение през 2022. 
Предвижда се залагане на буфери в бюджета – министерствата да получат на 90% бюджетите си и да ползват останалите 
10% през последното тримесечие, само ако е спазено салдото – дефицитът да не надхвърля заложените 3%. 
Финансовото ведомство изброява рисковете, които налагат подобни решения, като се изтъква дори. Сред тях е 
формулирано и възможно отлагане на присъединяване към еврото за неопределено време и дори съществуващ риск за 
промяна на настоящия курс на лева към еврото. Може да се наложи взимане на заем от МВФ, за да се спаси фискалната 
стабилност, изтъкват от МФ (което за момента може да бъде определено като силно неподплатено черногледство, 
независимо, че министърът изтъква, че тази вероятност е чисто теоретична, б.р.). Наложително е да се откажем от редица 
данъчни облекчения и да се вдигат ставки ДДС. 
След всичко изброено звучи малко странно и уточнението на Велкова, че това не означавало, че държавата е пред фалит, 
каквито интерпретации се правят. „Няма как да е пред фалит, като се предприемат мерки за бюджет с дефицит до 
3%„, изтъква финансовият министър. 
Според МФ ситуацията е резултат от политическите мерки, взети от последните няколко Народни събрания, сред които 
данъчни облекчения и намалени данъчни ставки с отрицателно отражение върху бюджетните приходи, увеличение на 
разходи с постоянен характер (като например пенсии, социални разходи и възнаграждения), както и нереализирани 
европейски и национални инвестиционни програми. 
Без предприемане на необходимите мерки, съществуват следните рискове, формулирани от МФ: 
1. Сериозно се влошава в средносрочен план поддържаната фискална устойчивост; 
2. Променя се структурата на разходите в полза на постоянните разходи за социални плащания и възнаграждения и липса 
на гъвкавост за отпадане на действащи и реализиране на нови политики и програми; 
3. Увеличава се рискът от включване на страната ни в процедура по прекомерен бюджетен дефицит още на база на 
прогнози за нарушаване на фискалните правила, което поражда задължения за предприемане на незабавни, коригиращи 
мерки, неизпълнението на които може да доведе до санкции от ЕК, в т.ч. и спиране на ЕС плащания; 
4. Отлагане за неопределено време присъединяването на страната към еврозоната или поставяне на условия за промяна 
на фиксирания към настоящия момент курс на лева към еврото; 
5. Вероятност от влошаване на кредитния рейтинг на страната; 
6. Повишаване цената на дълговото финансиране и затруднения при емитиране на външни и вътрешни заеми, което ще 
създаде ликвидни проблеми за финансиране на бюджетните разходи, както и ще доведе до значително повишаване на 
лихвените разходи за обслужване на дълга. При този сценарий може да се наложи страната ни да ползва заем от МВФ, 
който също ще наложи рестриктивни фискални изисквания като условие за предоставянето на заема; 
7. При запазване на очертаните негативни тенденции за дефицита се увеличава възможността с ускорени темпове да се 
приближим до горните граници на дълговия критерий от 60% от БВП. 
Политически реакции: 
Асен Василев, ПП – „Служебният кабинет пак започва да плаши гражданите. Това е политическа манипулация. Един 
прост въпрос: фискалният резерв към края на февруари 2021 година, последните дни на кабинета ГЕРБ, по това време 
беше 8,8 млрд. лева. Фискалният резерв към момента е 16,4 млрд. лева, с близо 8 млрд. повече. Как точно ще фалира 
държавата? Тези, които искат да ви изплашат с фалит на държавата, се опитват да ви откраднат парите„ 
 
√ БНБ опровергаха финансовия министър 
Няма причина за промяна на съществуващия курс на лева към еврото, а подобни твърдения са „некомпетентни и 
безотговорни“. 
Това е становището на Българската народна банка, цитирана от БТА по повод станалия известен вчера проектодоклад на 
финансовия министър до членовете на служебния кабинет. В него се посочва, потвърдено и от брифинга на финансовия 
министър Велкова, че е възможна промяна на заложения курс към единната валута заради текущото състояние на 
държавните финанси, ако не се предприемат спешни действия. 
На въпрос дали има причини да се смята, че курсът лев/евро може да бъде променен, от БНБ изтъкват: „Не, няма такива 
причини. Международните валутни резерви на Българската народна банка (които обезпечават левовете в обращение 
– бел. ред.) са на най-високото си ниво за последните 30 години. Подобни твърдения за промяна на курса лев/евро са 
некомпетентни и безотговорни„. 
От централната банка посочват още, че не са водени разговори между техни представители и на Министерството на 
финансите относно евентуална промяна на курса. От БНБ допълват, че „такава промяна е невъзможна“. 
 
√ Годишната инфлация намаля до 16% 
Годишната инфлация за февруари е 16.0%, което сочи продължаващ спад след 16.7 на сто за януари, съобщава 
НСИ. Месечната инфлация е 0.8% спрямо предходния януари месец, а инфлацията от началото на годината (февруари 2023 

https://ikj.bg/novini/mf-poiska-izvanreden-danak-za-firmite-i-otpadane-na-namaleni-dds-stavki/
https://ikj.bg/novini/mf-poiska-izvanreden-danak-za-firmite-i-otpadane-na-namaleni-dds-stavki/
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г. спрямо декември 2022 г.) е 2.1%, като средногодишната инфлация за периода март 2022 – февруари 2023 г. спрямо 
периода март 2021 – февруари 2022 г. е 16.4%. 
 

 
 
През февруари 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се 
увеличили, както следва: 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 2.4%; 

• съобщения – увеличение с 1.9%; 

• ресторанти и хотели – увеличение с 1.1%; 

• развлечения и култура – увеличение с 1.1%; 

• здравеопазване – увеличение с 1.0%; 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.6%; 

• разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.4%; 

• образование – увеличение с 0.2%. 
През февруари 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се 
понижили, както следва: 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – намаление с 1.2%; 

• облекло и обувки – намаление с 1.2%; 

• транспорт – намаление с 0.4%; 

• жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома – намаление с 
0.2%. 

Хранителните продукти с по-сериозен ръст на цените през февруари са:  краставици – с 32.7%, пипер – със 17.7%,  зрял лук 
– с 13.2%, листни зеленчуци – с 11.9%, домати – с 9.3%, пресни зеленчукови подправки – с 8.6%, зелен лук и праз – с 5.7%, 
кафе – с 5.5%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – с 5.2%, какао – с 4.4%, минерална вода – с 4.3%, 
картофи – с 3.9%, бира – с 3.5%, зеле – с 3.5%, маслини – с 3.3%, шоколад и шоколадови изделия – с 3.1%, маргарин – с 
2.8%, кисели млека – с 2.9%, риба – с 2.7%, цитрусови и южни плодове – с 2.4%. 
Намаление е регистрирано при: олио – с 2.9%, леща – с 1.7%,  хляб – с 1.0%, млечни масла – с 1.0%, брашно – с 0.2%. 
При нехранителните стоки по-рязко увеличение има при: мобилни телефонни услуги – с 3.7%, почистващи и 
дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) – с 3.0%, такси за граждански и религиозни обичаи – с 
2.5%, услуги по краткосрочно настаняване – с 2.3%, , книги – с 1.6%. 
В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано по-сериозно намаление при: централно газоснабдяване – с 
25.7%, метан за ЛТС – с 14.6%, автомобилна застраховка – с 14.3%, международни полети – със 7.0%, пелети – с 4.3%, 
отоплителни уреди – с 3.2%, въглища – с 2.7%, хладилници – с 2.4%, обувки – с 1.9%,. 
Според ХИПЦ (Хармонизиран индекс на потребителските цени) през февруари 2023 г. годишната инфлация е 13.7%, 
месечната инфлация е 0.7% спрямо предходния месец, а инфлацията от началото на годината (февруари 2023 г. спрямо 
декември 2022 г.) е 1.9%, средногодишната инфлация за периода март 2022 – февруари 2023 г. спрямо периода март 2021 
– февруари 2022 г. е 14.0%. 
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Според индекса на цените за малката кошница през февруари 2023 г. се регистрира увеличение с 1.2% на месечна база и 
с 2.7% от началото на годината (февруари 2023 г. спрямо декември 2022 година). 
През февруари 2023 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са 
се променили спрямо предходния месец, както следва: 

• хранителни продукти – увеличение с 2.4%; 

• услуги – увеличение с 0.2%; 

• нехранителни стоки – цените остават на равнището от миналия месец. 
По окончателни данни на НСИ според индекса на цените за малката кошница през януари 2023 г. е регистрирано 
увеличение с 1.5% на месечна база. 
 
√ Само няколко страни в ЕС са с ръст на индустрията, България вече не е сред тях 
През януари 2023 г. сезонно коригираното промишлено производство се е увеличило с 0,7% в еврозоната и с 0,3% в ЕС 
спрямо декември 2022 г., сочат данни на Евростат. Съответно през декември 2022 г. индустриалното производство е 
намаляло с 1,3% в еврозоната и с 0,6% в ЕС спрямо предходния ноември месец. 
На годишна база през януари промишленото производство нараства с 0,9% в еврозоната и с 1,0% в ЕС. 
 

 
 
Сред държавите членки, за които има данни, най-високите месечни увеличения са регистрирани в Ирландия (+9,3%), 
Швеция (+5,0%) и Румъния (+2,0%). Най-голям спад се наблюдава в Дания (-7,1%), Унгария (-5,0%) и Холандия (-4,3%). 
България също отчита спад с 3% спрямо декември. 
В ЕС производството на междинни стоки е нараснало с 1,1%, енергията е останала стабилна, докато производството на 
капиталови стоки е намаляло с 0,2%, на дълготрайни потребителски стоки с 0,9% и на нетрайни потребителски стоки с 3,2%. 
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Най-високия годишен ръст на индустрията е регистриран в Ирландия (+19,5%), Дания (+14,2%) и Малта (+12,4%). Най-голям 
спад се наблюдава в Литва (-12,0%), Латвия (-9,8%) и Словакия (-8,6%). България, която за известен период през 2022 година 
беше първа в ЕС по ръст на индустрията, сега отчита годишен спад от 4,3%. 
На годишна база в ЕС производството на капиталови стоки се е увеличило с 8,3%, а на недълготрайни потребителски стоки 
– с 4,7%, докато производството на дълготрайни потребителски стоки е намаляло с 2,5%, междинни стоки – с 5,3% и енергия 
– със 7,1%. 
 
√ България сред страните в ЕС с най-голяма концентрация на газовия пазар 
Проучване на Евростат показва, че пазарните дялове на най-големите производители на електроенергия и газ в ЕС 
намаляват в повечето страни от 2013 г., когато статистическата служба започва да събира тези данни. 
Индикаторът за пазарен дял описва колко енергия обслужва най-голямата компания от мрежата на един пазар. По-
големите пазарни дялове показват монополен или олигополен пазар. 
През 2021 г. пазарният дял на най-големите производители на електроенергия на пазара варира в страните от ЕС. Най-
висок дял е отчетен в Кипър (88%), следва Франция (79%), Хърватия (76%) и Естония (64%). 
В другия край на скалата пазарният дял на най-големия производител на пазара на електроенергия е под 20% в четири 
членки на ЕС: Полша, Литва и Италия (всичките по 17%) и Швеция (19%). 
В България данните показват сравнително малка концентрация (36), като спрямо 2013 година (36,8) няма почти 
никакво движение. 
На годишна база, от 2020 г. до 2021 г., най-голямото увеличение на пазарния дял е отчетено в Ирландия (32%), докато най-
голямото намаление е в Португалия (-32%). Увеличаването на дяла показва повишаване на концентрацията на пазара, 
например след сливане на големи участници на пазара. Обратно, намаляването на дела показва намаляване на пазарната 
концентрация. От останалите държави в ЕС 15 отчитат промяна от 2020 г. до 2021 г., която е под 10%. 
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Ясно очертана тенденция за повечето страни от ЕС е, че в сравнение с 2013 г. пазарният дял на най-големия производител 
на електроенергийния пазар през 2021 г. е по-нисък. Спадът на пазарния дял варира от -39 процентни пункта (pp) в 
Люксембург (след либерализацията на пазара на електроенергия) и -20 процентни пункта в Словакия до -1 процентни 
пункта в България и -4 процентни пункта във Финландия. За разлика от това, делът остава стабилен в Швеция (19%) и Полша 
(17%), докато се увеличава в Унгария (+10 процентни пункта), Румъния (+3 процентни пункта) и Испания (+2 процентни 
пункта). 
При вноса и производството на природен газ най-големият пазарен дял от 100% е в Естония, Малта и Швеция, където само 
един субект доминира националното производство и внос. През 2021 г. брутната налична енергия от природен газ е била 
само 2,3% от общата в Швеция. Малта е малък пазар, така че се очаква едно предприятие да покрие пазарните нужди, 
коментират от Евростат. 
За разлика от тези страни, най-голямата компания за внос и производство на природен газ има най-ниско ниво на 
присъствие на пазара в Ирландия (22%) и Чехия (23%). 
България е сред страните с голямо концентрация (80,5%) през 2021 година, като няма почти никакво намаление 
спрямо 2013 година (81,35). През 2018 година дори доминацията у нас е стигнала 99%. 
На годишна база, от 2020 г. до 2021 г., най-голямото намаление на пазарния дял е отчетено в Хърватия (-45%) и в Чехия (-
38%). Броят на основните компании, които внасят или произвеждат природен газ за местния пазар, се е увеличил от 5 на 6 
в Чехия и от 3 на 5 в Хърватия. 
 
√ ЕК предложи новия дизайн на пазара на ток в ЕС и поиска утрояване на ВЕИ 
Европейската комисия официално предложи реформиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС, с цел 
ускоряване нарастването на възобновяемите енергийни източници и постепенното спиране на газа, сметките на 
потребителите да станат по-малко зависими от нестабилните цени на изкопаемите горива, да се защитят по-добре 
потребителите от бъдещи скокове на цените и потенциална манипулация на пазара, и да направят индустрията на ЕС чиста 
и по-конкурентоспособна. 
Като аргумент се изтъква още, че енергийната криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна, подчертава 
необходимостта от бързо адаптиране на пазара на електроенергия, за да подпомогне по-добре зеления преход и да 
предложи на потребителите на енергия, както домакинствата, така и предприятията, широк достъп до достъпна 
възобновяема и неизкопаема електроенергия. 
Предложената реформа предвижда преразглеждане на няколко законодателни акта на ЕС – по-специално Регламента за 
електроенергията, Директивата за електроенергията и Регламента REMIT. Той въвежда мерки, които стимулират по-
дългосрочни договори за производство на електроенергия без изкопаеми горива и въвеждат по-чисти гъвкави решения в 
системата, за да се конкурират с газа, като например отговор на търсенето и съхранение. Това трябва да намали 
въздействието на изкопаемите горива върху сметките за електроенергия на потребителите, както и да гарантира, че по-
ниските разходи за възобновяеми енергийни източници ще бъдат отразени там. 
Изграждането на базирана на възобновяеми енергийни източници енергийна система ще бъде не само от решаващо 
значение за по-ниските сметки на потребителите, но и за осигуряване на устойчиво и независимо енергийно снабдяване 
на ЕС в съответствие с Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. Тази реформа, която е част от индустриалния план на 
Green Deal, също така ще позволи на европейската индустрия да има достъп до възобновяемо, неизкопаемо и достъпно 
захранване, което е ключов фактор за декарбонизацията и зеления преход. За да се постигнат енергийни и климатични 
цели, използването на възобновяеми енергийни източници ще трябва да се утрои до края на това десетилетие, 
подчертава ЕК. 
Преработват се и правилата за споделяне на възобновяема енергия. Потребителите ще могат да инвестират във вятърни 
или соларни паркове и да продават излишното слънчево електричество на съседите, а не само на своя доставчик. 
Например, наемателите ще могат да споделят излишната слънчева енергия на покрива със съсед. 
Ще има и нови задължения за улесняване на интегрирането на възобновяемите енергийни източници в системата и 
подобряване на предвидимостта на производството. Те включват задължения за прозрачност за системните оператори по 
отношение на претоварването на мрежата и крайни срокове за търговия, близки до реалното време. 
Еврокомисарят Кадри Симсон обобщава целите на предлаганата реформа: 

• да направят сметките за енергия на европейските потребители и компании по-независими от краткосрочните 
пазарни цени. За да се отделят потребителските цени от краткосрочните пазари, се предлага разширяване ролята 
на дългосрочните инструменти. Въвеждат се мерки за стимулиране на пазара за споразумения за закупуване на 
електроенергия и засилване на гъвкавостта на електроенергийната система чрез мерки за съхранение и реакция 
на търсенето. 

• ускоряване внедряването на възобновяеми енергийни източници. Ще се изисква от държавите-членки да 
използват двупосочни договори за разлика, когато отпускат субсидии за нови инвестиции, предназначени за 
насърчаване на ново нисковъглеродно и възобновяемо производство. Приходите от тези договори ще трябва да 
бъдат насочени обратно към всички крайни потребители, за да се намалят крайните им сметки за електроенергия. 
Това ще стабилизира цените за производителите и ще гарантира, че потребителите могат да се възползват по-
пряко от по-евтините възобновяеми енергийни източници. 

• реформата ще подобри защитата на потребителите. Ще се позволи на потребителите да имат повече от един 
измервателен уред и различни договори за обслужване на техните електрически превозни средства, термопомпи 
или битово потребление. Въвежда се право на споделяне на енергия. 
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Предложение ще позволи на потребителите и доставчиците да се възползват от по-голяма ценова стабилност, базирана 
на възобновяеми и неизкопаеми енергийни технологии. Най-важното е, че ще предостави на потребителите богат избор 
от договори и по-ясна информация преди подписването им, за да имат възможността да заключат сигурни, дългосрочни 
цени, за да избегнат прекомерни рискове и нестабилност. В същото време те все още ще могат да избират да имат 
договори за динамично ценообразуване, за да се възползват от променливостта на цените, за да използват електричество, 
когато е по-евтино (напр. за зареждане на електрически автомобили или използване на термопомпи). 
Реформата допълнително има за цел да насърчи стабилността на цените чрез намаляване на риска от отказ на 
доставчика. Предложението изисква доставчиците да управляват своите ценови рискове поне до степента на обемите по 
фиксирани договори, за да бъдат по-малко изложени на скокове на цените и нестабилност на пазара. Той също така 
задължава държавите-членки да определят доставчици от последна инстанция, така че никой потребител да не остане без 
електричество. 
Защитата на уязвимите потребители също е значително подобрена. Съгласно предложената реформа държавите-членки 
ще защитят уязвимите потребители с просрочия от изключване. Освен това позволява на държавите-членки да разширят 
регулираните цени на дребно за домакинствата и МСП в случай на криза. 
За да се подобри гъвкавостта на електроенергийната система, от държавите-членки вече ще се изисква да оценят своите 
нужди, да установят цели за увеличаване на гъвкавостта, свързана с неизкопаеми горива, и ще имат възможността да 
въведат нови схеми за подпомагане, особено за отговор на търсенето и съхранение. 
За да повиши конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и да намали нейното излагане на променливи цени, 
Комисията предлага да улесни внедряването на по-стабилни дългосрочни договори като споразумения за закупуване на 
електроенергия (PPA) – чрез които компаниите установяват свои собствени директни доставки на енергия и по този начин 
може да печели от по-стабилни цени на производството на енергия от възобновяеми източници и неизкопаеми горива. За 
да се преодолеят настоящите пречки, като например кредитните рискове на купувачите, реформата задължава държавите 
членки да гарантират наличието на пазарни гаранции за PPA. 
Актуализираният регламент относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT) ще 
осигури по-добро качество на данните, както и ще засили ролята на Агенцията за сътрудничество между енергийните 
регулатори ACER в разследванията на случаи на потенциални пазарни злоупотреби от трансграничен характер. Като цяло 
това ще засили защитата на потребителите и промишлеността в ЕС срещу всякакви пазарни злоупотреби. 
 
√ Как колапсът на Silicon Valley Bank разкъса глобалните tech компании 
Малко след като стартиращите компании в Калифорния започнаха да теглят пари от закъсалата Silicon Valley Bank, и 
предприемачи в други части на света се събудиха с новината. 
„Около 90% от парите ни бяха в SVB“, казва 28-годишният Сам Франклин, базиран в Лондон главен изпълнителен 
директор, чиято фирма за набиране на персонал Otta е специализирана в технологични таланти. Още през уикенда той 
започва да търси начини как да плаща на служителите си в края на месеца, разказва Ройтерс в свой репортаж. 
В Хонконг Флориан Симендингер, съосновател и главен изпълнителен директор на хонконгската компания за преносими 
устройства Soundbrenner, пропуска началото на паниката в Калифорния около SVB Financial Group, но бързо разбира – 
„Какво? Шегуваш ли се с мен? Моята банка? Вече не можехме да влезем в акаунта си през обичайното работно време.“ 
Докато глобалните ефекти от колапса на Silicon Valley Bank тепърва се появяват, едно нещо е ясно: технологичните 
стартиращи компании, независимо колко далеч са една от друга, са преплетени. Много от тях зависят от една средно 
голяма банка за своите ежедневни операции. 
Следвайки примера на калифорнийските си колеги, стартиращи фирми в Европа и Азия гравитираха към банката, 16-ата 
по големина в САЩ миналата година, чието име звучеше технологично и която им предлагаше специализирани финансови 
услуги. 
Куинси Лий, основател на базираната в Сиатъл стартираща компания за зареждане на електромобили Electra Era, се опита 
да премести милиони долари от Silicon Valley Bank в четвъртък следобед, когато предупредителните знаци се умножиха. 
Уебсайтът не работи, претоварен от трафик. Агент за обслужване на клиенти му казва по телефона, че може да има 
забавяне, защото много хора се опитват да теглят. До понеделник следобед той успя да получи парите си и започна да 
търси алтернативна банка. 
След уикенд на интензивни дискусии относно бъдещето на SVB, американските регулатори разкриха план за спешно 
финансиране, който дава на клиентите на банката достъп до всичките им депозити. 
В Обединеното кралство министърът на финансите на Великобритания Джереми Хънт заяви, че правителството и 
централната банка на Англия са улеснили продажбата на британското поделение на SVB на HSBC – ход, който ще защити 
депозитите без подкрепата на данъкоплатците. 
Представители на Европейския съюз също увериха потребителите, че банката има „много ограничено присъствие“ в блока. 
А Кристоф Стрезинг, управляващ директор на Германската асоциация на стартиращи фирми, изрази предпазлив 
оптимизъм, че местните компании ще се разминат леко. 
Европейските акции обаче се понижиха поради опасенията на банковата индустрия и дори засегнаха стартиращи фирми, 
които не банкират със SVB. 
„Трудно е да се разбере колко взаимосвързан е SVB със стартиращата екосистема“, казва Рейчъл Крук, основател и 
главен изпълнителен директор на базираната в Лондон стартираща компания за здравеопазване Lifted. През уикенда тя 
успокои инвеститорите си и увери, че ключови доставчици на услуги няма да бъдат затруднени, на фона на опасения, че 
ключов финансов партньор може да има пари, обвързани със SVB. 
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Александър Володарски, главен изпълнителен директор на украинския стартъп lemon.io, който банкира със SVB в 
Съединените щати, заявява пред Ройтерс, че е започнал да обсъжда срива с други предприемачи в региона в четвъртък. 
„Инициирахме банков превод в петък сутринта и все още нищо не се случи“, посомва той. „Имахме късмет, защото 
само два дни по-рано направихме плащания на разработчици и инженери.“ 
Базираното в Шанхай съвместно предприятие на SVB, SPD Silicon Valley Bank, заяви, че има стабилна корпоративна 
структура и независим баланс. SSVB е първата китайска технологична и иновационна банка и първата китайско-
американска съвместна банка. 
Тъй като SVB е една от малкото банки, които улесниха стартиращите фирми да откриват банкови сметки за финансиране в 
долари, тя беше доминиращата чуждестранна банка за стартъпи в Китай. Но много китайски стартиращи фирми и фондови 
мениджъри действат, за да преместят парите си от американското подразделение на SVB. 
Адвокат на базирана в Китай фирма за рисков капитал отбелязва, че почти всичките оперативни пари на нейните компании 
от портфейла, както и нейните собствени оперативни пари се съхраняват в SVB, прекарвайки уикенда в разработване на 
стратегии за алтернативи. 
Главният изпълнителен директор на Otta, Франклин, посочва, че компанията му ще продължи да банкира с британското 
подразделение на SVB и ще добави сметки в още банки. „Голямата поука за много от нас в тази индустрия беше: „Ако 
имате много пари, трябва да ги разпределите.“ 
 
3e-news.net 
 
√ Ключови изменения в производството по несъстоятелност прие правителството 
Министерски съвет прие вчера ключови изменения в производството по несъстоятелност. Промените идват след 
предложени от Министерство на правосъдието изменения и допълнения на Търговския закон за усъвършенстване на 
производството по несъстоятелност и разширяване на неговото приложно поле. За целта бяха отчетени редица слабости в 
производствата по несъстоятелност - голяма продължителност, ниска ефективност, високи разноски, рядко цялостно 
удовлетворяване на кредиторите. 
Промените са насочени към подобряване ефективността на правната рамка на несъстоятелността - постигане на бързина, 
намаляване на съдебните такси по отменителните искове, повишаване на ефективността при осребряване на имуществото, 
ограничаване на недобросъвестното поведение на страните, подобряване на дейността на синдиците и други, съобщиха 
от правителствената информационна служба. 
Внасят се изменения в производството по стабилизация съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023 за 
преструктурирането и несъстоятелността. Производството по стабилизация създава възможност за предотвратяване на 
несъстоятелността на търговец, който е в риск от неплатежоспособност, чрез преструктуриране на неговото предприятие 
и продължаване на дейността по одобрен от кредиторите и съда план за стабилизация. Измененията въвеждат ясни 
правила за запазване на самостоятелната дейност, за изготвяне и одобряване на плана, гаранции за изпълнението и за 
получаване на необходимото финансиране. 
Съществена новост е въвеждането на производство по несъстоятелност и стабилизация и за предприемачите - физическите 
лица, които упражняват стопанска дейност, занаят или свободна професия, чиято дейност не се води по търговски начин. 
Поради сходствата в дейността на предприемачите и едноличните търговци, законът предвижда вече утвърдените правни 
институти на несъстоятелността и стабилизацията за търговците да се прилагат и към предприемачите. За първи път се 
урежда възможността за опрощаване на задълженията на физическо лице - едноличен търговец или предприемач, по 
отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на масата на несъстоятелността. 
Т. нар. „погасяване на задължения“ води до отпадане на ограниченията и забраните за упражняване на търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или свободна професия занапред. 
 
√ Министър Пулев: С Израел можем да си сътрудничим в сферите на изкуствения интелект, дълбокотехнологичните 
иновации и киберсигурността 
Министрите на иновациите на България и Израел обсъдиха подписване на меморандум за защита на инвестициите и 
подкрепа на инициативи за иновации, космически технологии и изкуствен интелект 
България и Израел могат да си сътрудничат в сферите на изкуствения интелект, киберсигурността и дълбокотехнологичните 
иновации. Това стана ясно на среща между министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и министърът на 
иновациите, науката и технологиите на Израел Офир Акунис, която се състоя в израелския парламент – Кнесет, в 
Йерусалим. 
Двамата министри обсъдиха и подписването на меморандум за защита на инвестициите и подкрепа на инициативи за 
иновации, космически технологии и изкуствен интелект, с който да затвърдят двустранните икономически отношения 
между двете страни, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа. 
Министър Акунис изрази желанието си за заздравяване на сътрудничеството с България именно в областта на науката, 
както и в размяната на студенти. Пулев от своя страна изтъкна, че страната ни е в топ 3 на всяко международно състезание 
по физика, математика и компютърни науки. 
Министър Пулев запозна колегата си с първия по рода си Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии 
в Източна Европа – INSAIT. „Институтът е създаден у нас в партньорство с два от водещите технологични университети в 
света – швейцарските политехники ETH Цюрих и EPFL, Лозана, и работи в тясно сътрудничество с израелския елитен 
университет Технион“. Пулев сподели, че две седмици по-рано лекция в Института е изнесъл проф. Еран Яхав 
(преподавател в Технион), който е и член в Надзорния съвет на INSAIT. Той посочи още, че от Института имат честта да 



20 

 

работят и с носителя на нобелова награда за химия и двигател на израелската стартъп революция проф. Дан Шехтман. Той 
беше и специален гост на официалното откриване на INSAIT преди близо година. 
Министърът на иновациите и растежа посочи, че България може да се превърне в регионален хъб за потока на дигитална 
информация от Азия, като страната ни е ключова за нейния пренос. „С правителството на САЩ подписахме декларация, 
която цели да подобри качеството на дигиталната инфраструктура в България с фокус върху киберсигурността. На ниво 
държави там сме се обединили около една обща ключова позиция във връзка с 5G сигурността“, каза още той. Министърът 
подчерта, че България има нужда от надежден стратегически партньор, който да подкрепи инициативата за предстоящо 
развитие на кабелната система за пренос на данни в Черно море. 
 
√ „Булгаргаз“ сигнализира ГДБОП и Държавната агенция „Национална сигурност“ за възможни опити за финансова 
измама от името на дружеството 
Ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД сигнализира Специализирания отдел „Киберсигурност“ при ГДБОП – МВР и Държавната 
агенция „Национална сигурност“ за възможни опити за финансова измама от името на дружеството чрез фалшиви сайтове 
и публикации, съобщават от  обществения доставчик. 
 Под заглавията "Булгаргаз, съвместно с българското правителство обяви създаването на инвестиционна платформа за 
всички в страната” и "Булгаргаз е позволил на жителите на България търговия с газ" се тиражира информация с напълно 
измамно съдържание, използваща името на компанията и на изпълнителния ѝ директор, както и логото на дружеството. 
В публикациите се твърди, че „Булгаргаз“ е създало инвестиционна платформа и гражданите, които инвестират в нея, ще 
имат гарантирана печалба от 300%. Подобни твърдения категорично не отговарят на истината. „Булгаргаз“ ЕАД е търговско 
дружество, което не събира и не обработва лични данни на физически лица, няма инвестиционни проекти и респективно 
не търси инвеститори в лицето на българските граждани. 
Служители на „Булгаргаз“ ЕАД не се обаждат по телефона, за да приканват граждани да инвестират в каквито и да било 
инвестиционни проекти, заявяват от дружеството. 
В допълнение, „Булгаргаз“ ЕАД си запазва правото да предприеме съответните правни действия срещу лица или 
организации, които незаконно използват неговото име, влияние, лого, както и всяка друга информация, свързана с 
дружеството и управителните му органи, заявяват от газовото дружество. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 16 март се понижава с 1.69 % 
 

 
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 16 март 2023 г. е 95.97 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 8 470 MWh. 
Стойността се понижава с 1.69 % спрямо отчетените 97.62 лв. за MWh с ден за доставка 15 март 2023 г. и изтъргуван обем 
от 6 001 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 15 март е 643 MWh при постигната цена от 95.82 лв. за MWh. 
Стойността спада с 3.14 % в сравнение с регистрираните 98.93 лв. за MWh на 14 март и изтъргуван обем от 1 725 MWh. 
Референтната цена към публикуването е 95.97 лв. за MWh. 
 
√ Зеленият преход и новите финансови инструменти могат да повишат доходите на 50% от над 2 млн. енергийно бедни 
у нас 
Прилагането на въглеродни цени ще увеличи добавената стойност в енергийния сектор, подобри енергийната 
сигурност,  условията на пазара на труда без да забави икономическия растеж на България 
Зеленият преход и новите финансови инструменти могат дори да повишат доходите на 50% от най-бедните домакинства в 
страната. Това е едно от заключенията на доклад на Центъра за изследване на демокрацията „Преодоляване на 

https://csd.bg/bg/publications/publication/solving-the-energy-poverty-and-decarbonisation-conundrum-with-carbon-pricing/
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енергийната бедност чрез инструментите на климатичния преход“, който беше представен днес. По последни данни на 
експертите енергийно бедните домакинства в страната са дори 2,8 млн. души. Зеленият преход засяга всички и създава 
различни възможности дори и на най-уязвимите и бедни семейства да се възползват. 
Зеленият преход е свързан с намаляване на въглеродните емисии в атмосферата, намаляване на замърсяването от всички 
сектори. Затова е създадена и Схемата за търговия с емисии, която сега обхваща най-замърсяващите индустрии, 
включително ТЕЦ-вете. Но в схемата от 2026 г. ще се включат и емисиите от сградите и транспорта. Според доклада дори с 
въвеждането на допълнителен въглероден данък или такса, икономическият растеж няма да бъде засегнат, обясни 
Констанца Рангелова, старши анализатор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията. Това 
е при положение, че цената на въглеродните емисии е над 80 долара за тон. Промените ще имат позитивен ефект върху 
пазара на труда и повишаване нивото на квалификация и заплащане на кадрите. В нашата ситуация е как да осигурим 
достатъчни квалифицирани кадри, които да разбират и преведат хората през енергийния преход. Става дума не само за 
енергиен, но и за икономически преход. 
Енергийният преход ще доведе до трансформация на икономиката към иновации, а това ще има пряк ефект върху 
доходите. Това ще се случи дори без никакви механизми за преразпределение на квотите на въглеродни емисии се 
посочва в доклада. 
При липса на преразпределение на средствата към уязвими групи, 
ще бъдат засегнати 30% от най-бедните домакинства 
Увеличаването на цените на електроенергията в условията на нерегулиран пазар от 2026 г. ще доведе до най-голям ефект 
върху 30% най-бедните домакинства. Те ще получават най-голяма загуба на благосъстоянието без механизми за 
преразпределение на средствата.  Всъщност в момента регулираният пазар подкрепя тези, които потребяват най-много 
електроенергия, а с промяната на подхода, ще се подпомагат най-уязвимите и бедни домакинства, които често потребяват 
и по-малко. 
Ако въглеродни такси се приложат върху цялата икономика на България, което в един момент така или иначе ще се случи, 
страната ни ще получава сериозен ресурс, който трябва да бъде правилно използван. Според оценките на експертите става 
дума за повече от 5 -6 млрд. лева. 
Докладът на Центъра за изследване на демокрацията разглежда няколко сценария на преразпределение на средствата. 
Първият е да се разработи фиксиран паричен размер независимо от доходите, коментира Констанца Рангелова. При него 
ще се усети значително подобряване на благосъстоянието на всички. Дори 50% от най-бедните ще видят промяна в 
благосъстоянието и на разпределението на средства за тях, защото потребяват по-малко. Не само техните разходи за 
електроенергия ще бъдат поемани от новите фондове, но и ще  получават допълнително, защото техните разходи са по-
ниски. По-богатите домакинства ще виждат по-малко подобрение, но това ще е от полза и за тях, каза още Рангелова. 
Вторият подход е свързан  с двойно преразпределение или намаляване на данъци, но това означава, че помощта донякъде 
ще бъде на база приходи, което ще е от полза за хората с по-високи доходи. При третият подход на обратно 
пропорционално разпределение бедните домакинства ще получават най-много. Но администрирането и управлението на 
процеса ще бъде по-сложно, отчитат експертите. Затова е важно още от сега да се коментира как ще се начислява такъв 
данък и как ще се изплаща подпомагането. Това е най-важният дебат, който предстои пред администрацията, защото 
засяга всички. 
Препоръките на специалистите са: 
1.            Приходите от цени на въглеродни емисии да са инструмент за ускорение на прехода и намаляване на енергийна 
бедност, а не обратното както се случва в момента. 
2.            Да бъдат пренасочени енергийни субсидии към иновации и потенциал за икономическо развитие в страната 
3.            Да променим икономиката към иновации, да се адресира проблемът с квалифицираната работна ръка и се 
създадат възможности за обучение 
4.            Държавата трябва най-после да започне кампания за ползите от търговията с въглеродни емисии 
Държавата да започне кампания за ползите за България от търговията с вредни емисии 
Не Зелената сделка на Европа увеличава цените, икономическото изследване показва обратното и възможностите за 
разпределяне на ресурсите, коментира Рангелова. Важно е как тези ресурси ще се разпределят и да бъдат добре 
администрирани, допълни още тя. 
Затова е толкова важно най-накрая страната ни да признае официално колко са енергийно бедните хора в България. Това 
не са 300 000 души, които получават помощи за отопление на дърва от Агенция по социално подпомагане. Това ще са 
близо 2,8 млн. души. Дефиницията, която ще се възприеме е разполагаем доход след разходите за енергия на човек и ако 
е под линия на бедност от 540 лева, семейството е енергийно бедно. 
Кой и как ще работи с над 2,8 млн. енергийно бедни домакинства в страната 
Проблемът е, че дори работната група от четири държавни институции, включително Агенция по социално подпомагане, 
КЕВР, НАП и Агенцията за устойчиво енергийно развитие не успяха да се разберат кой да администрира процеса, припомни 
икономистът от БАН д-р Теодора Пенева и заместник-председател на Комисията по енергийна ефективност и енергийна 
бедност към Консултативния съвет по Европейската зелена сделка, който беше създаден към Министерския съвет. Затова 
ще се ползва информационна система, която ще събира по автоматичен начин цялата налична информация. КЕВР изготвя 
конкретната методологията. Но тя ще се ползва само при наличие на източник на финансиране. Тогава администраторът 
на конкретната програма ще получава информация дали кандидатът е енергийно беден или не. Въпросът е, че на практика 
и сега енергийно бедните са изключени от програмите, дори и от мерките на Плана за възстановяване и устойчивост за 
саниране на многофамилните жилища и за изграждането на ВЕИ за домакинствата. А получаването на 100% или по-голямо 
подпомагане би трябвало да е обвързано точно с това дали семейството е енергийно бедно или не. Извън дефиницията 
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ще има критерии за уязвими лица, които биха били защитени от прекъсване на електрическа енергия в зимни периоди и 
ще получат разсрочване на сметките 
В момента се очаква политическото решение кой все пак ще управлява информационната система, посочи Пенева. 
До края на март очакваме да има дискусия на нови текстове за промени в Закона за енергетиката в Комисията за енергийна 
ефективност и енергийна бедност, които да бъдат готови за обсъждане и приемане от парламента. Едва след приемане на 
промените може да се работи по мерки за финансиране по Плана за възстановяване, коментира икономистът. Това ще 
бъде късно и е под въпрос доколко Плана ще финансира енергийно бедни домакинства. Въглеродната такса, която ще се 
наложи за сектор сгради и транспорт ще бъде един от източниците за финансиране на енергийната бедност. Други 
възможности е механизма RepowerEU, който разполага с опции за възобновяема енергия. 300 млн. лева биха могли да са 
за подкрепа на домакинствата и част от тях да подпомагат енергийно бедните домакинства. 
Един огромен ресурс от 5-6 млрд. лева, който все още не знаем как да използваме 
Социален климатичен фонд ще включва приходи на въглеродни такси, не само от България, ще получаваме от други 
европейски държави. България ще разполага с общо 2,8 млрд. евро не само за сгради, транспорт, за домакинства, но и 
вероятно за уязвими МСП, подчерта Пенева. 
Планът за възстановяване и устойчивост ще работи до 2026 г., Социалният климатичен фонд ще заработи от 2026 година и 
е насочен само към уязвими домакинства, транспортни потребители и микропредприятия. Ако не се инвестират до 2032 г. 
няма да могат да бъдат инвестирани изобщо. За шест години това е сериозен ресурс. 
2026 г. е много близо, Социалният климатичен фонд ще бъде основен източник на финансиране и е важно ранното 
планиране, подчерта и д-р Мария Трифонова, научен сътрудник, програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване 
на демокрацията. Трябва да имаме работещ механизъм за енергийна бедност и механизми на място, допълни тя. Липсата 
на кадри е основното предизвикателство за осъществяване на реформата за енергийната бедност. Но имаме и много други 
функции и задачи, от нашите структури постоянно се използва административен капацитет за други администрации, а не 
се попълва необходимостта от още хора и в нашите структури, коментира  Цветелина Герасимова, заместник-главен 
директор, Главна дирекция „Социално подпомагане“, Агенция по социално подпомагане. В момента има добър 
механизъм за подпомагане на 300 000 домакинства, за които последната година бяха отделени 200 млн. лева. 
За Агенцията по социално подпомагане предизвикателството е свързано с 
големия брой потенциални потребители на подкрепа за енергийно бедни 
Но предизвикателството е свързано с обема на потенциалните потребители на този нов вид подкрепа за енергийно бедни. 
Оттам не са убедени, че съществуващата система ще работи добре и за толкова много хора, които индивидуално трябва 
да бъдат оценени. Ако това ни бъде възложено на политическо ниво ще се справим, защото сме го правили многократно, 
но това е свързано с необходимост от още хора, каза Герасимова. 
Проблемът е много по-дълбок и свърза с това как изваждаме огромните суми от Схемата за търговия с емисии, които са 
около 5-6 млрд. лева и субсидират неефективната енергетика чрез Фонд сигурност на електроенергийната система и ги 
насочим към възможности за възобновяеми източници и подпомагане на енергийно бедните. Това коментира 
климатичният и енергиен експерт Георги Стефанов, бившият съветник на вицепремиера по климатичните политики 
Борислав Сандов. Целта е поне 10% или поне 500 млн. лева от тези средства да отиде за подпомагане на енергийно 
бедните домакинства. Става дума едни средства да се вземат от една бюджета сфера  и да се насочат към друга, 
Министерството на труда и социалната политика са водещи, но блокиращи са Министерството на финансите. 
Да престанем да субсидираме неефективната енергетика, за да подпомогнем иновациите и енергийно бедните 
семейства 
Естествено тези средства не трябва да са само за социално подпомагане, а към решения, които променят типа горива. 
Необходимо са правилните решения за декарбонизация, защото в противен случай уязвимите групи няма да станат по-
богати. Важно е средствата да не се дават на калпак, а да се разглеждат индивидуалните нужди на всички енергийно бедни, 
смята Мартин Владимиров, директор програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията. Един от 
подходите е например използване на иновативна схема за създаване на кооперативи за енергийна ефективност за уязвими 
групи. Тя се реализира в сътрудничество на банки, фасилити мениджмънт асоциации, където уязвимите групи не се 
натоварват, спестяванията от разходи се превръщат в схема за изплащане на капитовложенията.  След проекта се 
превръщат в собственик, а банките получават гаранции например от Българска банка за развитие и това е реален проект, 
по който Центърът е работил. 
Много сериозен проблем при прилагането на схемите за подпомагане ще бъде и липсата на действащ режим на адресна 
регистрация, за да се знае към кого се адресира помощта, коментира и Димитър Бранков от Българската стопанска камара. 
България е изправена пред сериозно предизвикателство като най-бедната страна в ЕС и с най-голям процент на енергийно 
бедни домакинства да реализира енергийния преход като икономически преход, който да достигне до всеки от нас. 
 
√ Понижение с 11.2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 219.20 лв. за MWh с ден за доставка 16 
март 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 219.20 лв. за MWh с ден за доставка 16 март 2023 г. и обем от 85 418.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад 
с 11.2 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 221.14 лв. за MWh, при количество от 45 000.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 418.40 MWh) е на цена от 217.26 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 229.59 лв. за MWh и количество от 2591.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 166.66 лв. за MWh ( 3617.8 MWh). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 283.46 лв. за 
MWh при количество от 4258.3 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 159.36 лв. за MWh при обем от 3694.3 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 246.98 лв. за MWh (126.28 евро за MWh) за 15 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 16 март се понижава до 219.20 лв. за MWh ( спад с 11.2 %) по данни на БНЕБ или 112.08 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 15 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 5 659.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 252.98 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     42,20%    2165.75 
Кондензационни ТЕЦ   35,17%    1805.29 
Топлофикационни ТЕЦ   6,84%    350.95 
Заводски ТЕЦ    2,20%    113.02 
ВЕЦ     0,19%    9.55 
Малки ВЕЦ    2,25%    115.4 
ВяЕЦ     2,89%    148.5 
ФЕЦ     7,41%    380.27 
Био ЕЦ      0,85%     43.82 
Товар на РБ         4540.01 
Интензитетът на СО2 е 352g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на 
информацията.  За сравнение в Германия е 350g, Полша - 658g, Чехия - 413g, най-нисък e във Франция - 75g и Испания - 
125g). 
 
√ Понижение на цените по европейските електроенергийни борси за четвъртък 16 март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 112,08 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 116,76 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 112,08 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 16 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 113,07 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
111,09 евро/мвтч. Най-високата цена от 144,93 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 
81,48 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 16 март ще бъде 116,76 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 124,70 гвтч. Максималната цена ще е 153,65 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена e в 24 ч и тя ще бъде 81,48 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 16 март е 111,95 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 112,93 евро/мвтч. Най-високата цена от 144,54 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч 
и тя ще бъде 81,34 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 72 685,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 16 март на Словашката енергийна борса е 112,52 евро/мвтч. Най-високата цена от 
146,51 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 80,98 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 108,54 евро/мвтч. Най-високата цена от 142,35 
евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 80,36 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 16 март е 109,61 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
109,98 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 70 326,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 142,35 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 81,54 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 105,57 евро/мвтч на 16 март. Пиковата цена ще бъде 104,65 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 682 282,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 142,35 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 78,49 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 16 март ще се продава за 129,17 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Червеният цвят завладя фондовите пазари, сривът на банката Credit Suisse потопи книжата и на други банки 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо понижение завърши общия европейски 
измерител STOXX 600 Europe 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа се понижаваха рязко в сряда, след като предния ден регистрираха най-
доброто си представяне от началото на февруари, което накара много анализатори прибързано да обявят, че сривът на 
пазарите след фалита на три американски банки (16-та по големина в САЩ Silicon Valley Bank, базираната в Ню Йорк банка 
Signature Bank и крипто банката Silvergate) вече е преодолян. Банковите акции в региона, обаче, завършиха в сряда 
дълбоко в отрицателна територия на фона на глобалния спад на американската Silicon Valley Bank и още лоши новини за 
швейцарския кредитор Credit Suisse. 

https://ibex.bg/
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Инвеститорите очакват резултатите от заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ), което е насрочено за 
четвъртък, 16 март, и оценяваха корпоративните новини и статистическите данни. 
Ключовото събитие за европейския пазар тази седмица ще бъде мартенското заседание на ЕЦБ. Пазарът очаква ЕЦБ да 
повиши основните лихвени проценти с 50 базисни пункта (б.п.). 
Също така инвеститорите очакваха речта на министъра на финансите на Обединеното кралство Джереми Хънт в 
парламента, който представи годишния си доклад за бюджета за следващата финансова година, която започва на 1 април. 
Той посочи, че Великобритания няма да навлезе в техническа рецесия тази година, но според прогноза на Службата за 
бюджетна отговорност (OBR), БВП на страната ще нарасна само с 0.2 на сто, което по думите му не е достатъчно, за да се 
определи като рецесия. Хънт обяви, че британската икономика ще се върне към експанзия през 2024 г. с ръст от 1.8 на сто, 
последван през 2025 г. от увеличение от 2.5 на сто. 
Финансовият министър отбеляза, че OBR очаква инфлацията да спадне до 2.9 на сто до края на 2023 г, при ниво от 10.7% 
по последни данни. 
По думите на Хънт, държавният дълг се прогнозира да бъде 92.4 на сто от БВП през следващата финансова година, след 
това 97.3 на сто, а след това 94 на сто и 94.8 на сто, преди да се понижи до 94.6 на сто през 2027-28 г. Хънт обяви, че 
британската икономика ще се върне към експанзия през 2024 г. с ръст от 1.8 на сто, последван през 2025 г. от увеличение 
от 2.5 на сто. 
Успокоение за пазарните участници трябваше да бъде речта на еврокомисаря за финансовите услуги, финансовата 
стабилност и капиталовите пазари Марейд Макгинес пред Европейския парламент в Страсбург. Тя каза, че засега изглежда 
прякото отражение за ЕС от последните банкови фалити в САЩ е ограничено. Пазарите, обаче, я опровергаха, защото 
всички национални индекси затвориха със загуба между 2 и 3 процента. 
Френските потребителски цени, съобразени със стандартите на Европейския съюз, са се повишили със 7.3% на годишна 
база през февруари, след като през януари са се повишили със 7%, показват окончателни данни на Insee, Националната 
статистическа служба. Предварителните данни сочат ръст на цените от 7,2%, а анкетираните от Trading Economics 
анализатори не очакват те да бъдат ревизирани. Спрямо предходния месец потребителските цени са се повишили с 1.1%. 
Предварителната оценка показва увеличение от 1%. Данните за еврозоната ще бъдат обявени от „Евростат“ в четвъртък. 
Обемът на промишленото производство в еврозоната през януари 2023 г. се е увеличил с 0.7% спрямо декември, сочат 
данни на Евростат. Спрямо януари 2022 г. индустриалното производство нараства с 0.9%. Междувременно динамиката за 
декември беше ревизирана надолу: промишленото производство спадна с 1.3% спрямо предходния месец, докато преди 
беше отчетен спад от 1.1%. В годишно изражение спадът е 2%, а не 1.7%, както беше съобщено по-рано. 
В 27 страни от ЕС промишленото производство се е увеличило с 0,3% през януари спрямо предходния месец след спад от 
0,6% месец по-рано. На годишна база показателят нараства с 1%. Най-голямо увеличение се наблюдава в Ирландия (19.5%), 
Дания (14.2%) и Малта (12.4%). Най-значителен спад е регистриран в Литва (-12.0%), Латвия (-9.8%) и Словакия (-8.6%). 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.95%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше италианският FTSE MIB (-1.42%), следван от испанския IBEX 35 
(.1.33%), френския САС 40 (-1.17%), британския FTSE 100 (-0.97%) и германския DAX (-0.69%). Следобед низходящият тренд 
не само, че се задържа, но и за повечето измерители спадът се увеличи. 
Секторният индекс на банковите акции спадна със 7.2%, най-лошата им сесия, откакто Русия започна пълномащабното си 
нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г. Петролният и газовият сектор се понижиха с 6.7%, а измерителят на минно-
добивните акции загуби 5.6%. нито един секторен индекс не се озова в „зелената зона“. 
След като стана ясно, че най-големият инвеститор в Credit Suisse няма да предостави на швейцарската банка повече 
финансова помощ, акциите на кредитора отново се сринаха и повлякоха книжата на други банки и публични компании в 
Европа. Стигна се до прекратяване на търговията с акции на Credit Suisse на борсата в Цюрих, тъй като цената им само в 
рамките на час и половина се понижиха с повече от 20%. В крайна сметка акциите на швейцарската банка поевтиняха с 
24.24%. 
Не успя да успокои пазарите и председателят на управителния съвет на швейцарската банка Аксел Леман, който участва 
на финансова конференция в Саудитска Арабия. Той каза, че Credit Suisse Group AG има силен баланс и е изключено да има 
нужда от държавна помощ и би било погрешно да се сравняват текущите проблеми на Credit Suisse със ситуацията в 
американската Silicon Valley Bank, също и защото банките са регулирани по различен начин. 
„Имаме силни коефициенти на капиталова адекватност и имаме силен баланс“, каза Леман, цитиран от „Блумбърг“. „Вече 
взехме лечението“, каза той, имайки предвид плана за реорганизация на бизнеса, обявен миналия октомври. 
Ден по-рано главният изпълнителен директор на Credit Suisse Улрих Кьорнер призова инвеститорите да бъдат търпеливи 
и да дадат възможност на ръководството на банката да изпълни тригодишен план, който трябва да върне финансовата 
институция на печалба. 
В крайна сметка акциите и на други големи европейски банки се понижиха в сряда, след като затвориха с ръстове над два 
и три процента във вторник. След приключване на търговията по фонодовите борси в Западна Европа, цената на акциите 
на френските Societe Generale се понижи с 12.18% (при +2.26% в края на търговията във вторник) и на BNP Paribas (-10.11% 
при повишение с 3.08% вчера), на германските Deutsche Bank (-9.25 при ръст от 4.28% във вторник) и Commerzbank (-8.72% 
след от 4.37% във вторник), на британските Barclays (-8.92% при повишение с 2.28% във вторник) и Lloyds Banking Group (-
1.54% при ръст от 0.25% във вторник), на италианските Intesa Sanpaolo (-6.87% спрямо повишение с 3.35% във вторник) 
и UniCredit (-9.06% при ръст от 4.20% във вторник) и на швейцарската UBS (-8.72% спрямо повишение с 3.56% във вторник). 
При другите емисии също преобладаваха загубите. Акциите на испанската корпорация Industria de Diseno Textil SA 
(Inditex) се понижиха с 5.12%, тъй като един от най-големите търговци на дребно на дрехи в света увеличи приходите си 
през фискалната 2022 г. и обяви по-висок размер за изплащане на дивиденти на акционерите. 



25 

 

Цената на книжата на друг търговец на дребно, шведската компания Hennes & Mauritz AB (H&M), спада с 8.47%, въпреки 
че през първото тримесечие на фискалната 2023 г. компанията е увеличила приходите повече от пазарните прогнози. 
Акциите на германската химическата компания Lanxess се понижиха с 11.34% поради слабата прогноза за първото 
тримесечие и 2023 г. 
Пазарната капитализация на Bayerische Motoren Werke (BMW) AG нарасна с 0.1% до обед, но затвори в крайна сметка с 
понижение от 0.95%. Германският автомобилен производител очаква да увеличи продажбата на автомобили през 2023 г., 
главно от сегментите на електрическите превозни средства и луксозните автомобили. 
Котировките на Deutsche Teleкom се повишиха с 0.21% след представяне на по-дори от очакваните приходи и печалба. 
Сред малкото печеливши емисии бяха и книжата на германския енергиен концерн E.ON SE, които се повишиха с 0.48%, 
след като компанията отчете 2.6 пъти по-слаба нетната печалба за миналата година до 1.83 млрд. евро спрямо 4.7 млрд. 
евро година по-рано. Годишните приходи са скочили с 50% до 115.66 милиарда евро. Ръководството на компанията е 
препоръчало увеличение на годишния дивидент до 0.51 евро на акция от 0,49 евро през предходната година, става ясно 
от съобщението на E.ON. през фондовата борса във Франкфурт. След новината цената на акциите се повиши с 0.48%. 
 
√ Ще продължи ли Европейската централна банка да вдига лихвите? 
Увеличението с половин процент е почти сигурно, според наблюдатели 
Европейската централна банка (ЕЦБ) се очаква да обяви днес поредното повишение на основните лихвени проценти, като 
експертите смятат, че увеличението ще бъде най-вероятно с половин процентен пункт за трети пореден път, информира 
Франс прес, цитирана от БТА. Наблюдателите изтъкват, че вероятно затягането на паричната политика ще продължи и след 
март заради упоритата инфлация. 
Президентката на ЕЦБ Кристин Лагард обяви миналия месец, че увеличението с 0,50 процентни пункта през март е почти 
сигурно. 
Впоследствие тя потвърди това си намерение, тъй като инфлацията е еврозоната продължава да задържа равнища доста 
над заложената средносрочна цел от 2 на сто. 
Ако Управителният съвет на ЕЦБ ратифицира това увеличение, то лихвите по основните операции по рефинансиране ще 
достигнат 3,5 на сто, а тези по депозитното улеснение - 3 на сто. 
С оглед на скока на цените след началото на руската инвазия в Украйна ЕЦБ започна през юли безпрецедентен цикъл на 
повишение на лихвите, слагайки край на почти десетилетие на евтини пари. 
Демонстрираното до този момент единодушие от ЕЦБ по повод затягането на паричната политика ще отстъпи място в 
четвъртък на "много оживен дебат" за това какво следва оттук нататък, според Карстен Бжески, икономист в ING. 
Дошъл ли е моментът да са пристъпи към по-предпазлив подход към разходите за кредити, чието равнище вече оказва 
тежест върху икономиката, както предлагат "гълъбите" в управителния съвет? 
За сметка на това "ястребите", които са мнозинство в съвета настояват за нови сериозни увеличения на стойността на 
кредитите, тъй като трябва да се пречупи динамиката на инфлацията. 
Лагард обеща миналата сряда да направи всичко възможно, за да наложи стабилност на цените. 
В САЩ, където цикълът на повишение на цените започна преди година, президентът на Управлението за федерален резерв 
(УФР) Джером Пауъл потвърди в последно време, че "окончателното ниво на лихвите" на финансовата институция 
"вероятно ще се промени и ще бъде по-високо от очакваното", тъй като икономическите данни надхвърлят прогнозите. 
Прогнозите на наблюдателите варират в зависимост от размера на депозитната ставка, който ще бъде достигнат до лятото 
- те очакват той да е между 3,5 на сто и 4 на сто и да се задържи след това без промяна за известно време. 
Инфлацията в еврозоната през февруари е намаляла за четвърти пореден месец - до 8,5 на годишна основа, след 8,6 на 
сто през януари, според Евростат. 
След като се коригират нестабилните цени на електроенергията и хранителните стоки обаче, основната инфлация, която е 
по-показателна за дългосрочните тенденции, е нараснала до рекордно равнище от 5,6 на сто през февруари, което 
усложнява задачата на ЕЦБ. 
Новите прогнози за инфлацията и растежа, които ЕЦБ ще публикува днес, ще помогнат да се направи преоценка на 
ситуацията и да се определи паричният таван. 
През декември ЕЦБ прогнозира средна инфлация от 3,4 на сто и 2,3 на сто през 2024 и 2025 г. и основна инфлация от 2,8 
на сто и 2,4 на сто. Тези предвиждания могат да бъдат преразгледани към понижение, като се вземе предвид 
поевтиняването на електроенергията през последните месеци. 
ЕЦБ няма да се поколебае да затегне допълнително паричната си политика, ако се потвърди, че еврозоната ще избегне 
рецесия през 2023 г. 
Другият лост за повишаване на лихвите, а именно намаляването на дълга в баланса на ЕЦБ (количествено затягане), 
стартира през март и ще продължи до юни с месечен темп от 15 милиарда евро. 
"Ако пазарните условия продължат да са благоприятни, то ЕЦБ вероятно ще ускори количественото затягане през юли", 
според Алън-Рейнолдс. 
 
√ Франция приветства включването на ядрената енергия в реформата на енергийния пазар на ЕС 
Франция приветства предложението на Европейската комисия за преразглеждане на пазара на електроенергия в ЕС, което 
беше представено през тази седмица, тъй като то предлага на Франция шанса да развие и обнови ядрения си флот. Това 
се случи на фона на ръста в цените на електроенергията, които скочиха миналата година след войната в Украйна и след 
като Русия спря доставките на газ за Европа, припомня френското издание на Euractiv. След месеци на колебание 

https://3e-news.net/bg/a/view/42037/evropa-se-vryshta-kym-reguliranija-pazar-na-elektroenergija-za-bitovite-potrebiteli-i-malkija-i-srednija-biznes
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Европейската комисия най-накрая даде своето предложение за реформиране на пазара на електроенергия в ЕС във 
вторник, целящо да стабилизира цените и да подкрепи развитието на декарбонизирана енергийна индустрия. 
Предложението на Комисията беше приветствано от френския енергиен министър Агнес Пание-Рунашер, която каза, че то 
„осигурява конкретни инструменти, които позволяват на потребителите да се възползват от разходите на централите, 
които ги доставят“ и запазва „ползите от интегрираната енергийна търговия с нашите съседи“. Париж е особено доволен 
от въвеждането на договори за разлика (CfD), при които правителствата се намесват в краткосрочния пазар, за да покрият 
потенциалната разлика между предварително договорена договорна цена за доставка на електроенергия и 
действителната пазарна цена. 
По тази схема правителството ще компенсира производителите, ако цените на електроенергията на пазара на едро са по-
ниски от договорената цена, а производителите на енергия ще връщат пари на държавата, когато цените са по-високи. 
Нови ядрени мощности 
В подготовката за предложението Франция настоя да гарантира, че ядрената енергия ще бъде включена в тези 
дългосрочни договорни схеми, които предлагат стабилност на производителите на енергия. Това е отразено в 
предложения текст на Комисията, който гласи, че договорите за разлика трябва да се прилагат, когато се инвестират 
значителни публични средства в нисковъглеродни или възобновяеми енергийни проекти. „Когато става въпрос за 
публична подкрепа за инвестиции – независимо дали става въпрос за възобновяеми или ядрени инвестиции – изискваме 
от държавите-членки да използват двупосочни договори за разлика“, обясни високопоставен служител на ЕК. Това ще 
осигури защита на потребителите, когато пазарните цени са по-високи от предварително договорената цена, и защита на 
инвеститорите, когато цените са по-ниски. 
Това също означава, че новите ядрени реактори, построени във Франция, могат да бъдат финансирани или поне 
подкрепени чрез договори за разлики. Дали те ще бъдат на практика е „отделен въпрос, който ще бъде разгледан 
своевременно“, споделиха от френското енергийно министерство, преди Комисията да представи предложението.  
Съществуващи ядрени централи 
Нещо повече: договорите за разлика ще станат задължителни и в случаите, когато правителствата финансират 
удължаването на живота на съществуващи атомни електроцентрали. 
„Ако има подкрепа за ядрена енергия, ще има задължение да се направи под формата на договор за разлика“, обясни 
служител на Комисията, добавяйки, че изискването се прилага и за „инвестиции в нови или съществуващи ядрени 
централи, където има въпроси, свързани с удължаването на живота на реакторите.” 
Това е навременна мярка за Франция, където парламентът в момента обсъжда законопроект за удължаване на 
експлоатационния живот на съществуващите реактори от 40 на 60 години. „Договорите за разлика с държавата като гарант 
са истинска печалба за ядрената енергия“, коментира Николас Голдбърг от мозъчния тръст Terra Nova в Париж. 
Ако пазарната цена е под предварително договорения праг на договора за разлика, държавата ще компенсира разликата 
на EDF. И ако пазарната цена е над тавана, „излишните пари се събират и трябва да бъдат насочени обратно към всички 
потребители еднакво според тяхното потребление“, каза служителят на Комисията. Тъй като EDF е държавна собственост, 
правителството на теория би могло да инжектира отново парите в ядрения флот на страната. Европейската комисия обаче 
запази мълчание по този въпрос и има вероятност въпросът да се появи на предстоящите преговори в Брюксел за 
финализиране на реформата. 
„Задължението за връщане на потребителите ще бъде по-скоро насочено към скромните домакинства и малките 
компании, особено защото насочването на печалбите към нови мощности няма да има незабавен ефект“, каза Фук-Вин 
Нгуен, изследовател на енергийната политика в института Jacques Delors. 
Купуване на ARENH? 
Франция вече има регулирана цена за електроенергия на едро, известна като ARENH. Съгласно тази схема алтернативните 
доставчици могат да купуват ядрената електроенергия на EDF под пазарната цена и да я продават обратно на 
потребителите с печалба. Така че, ако CfD в крайна сметка покриват съществуващ ядрен капацитет, тогава „ARENH вече 
няма бъдеще“, каза Голдбърг. 
Офисът на Пание-Рунашер не отрича, че новата схема на CfD, ако се приложи към съществуващи ядрени централи, би 
повдигнала въпроси относно бъдещето на ARENH. Въпреки това е „твърде рано“ да се погребе окончателно схемата, казаха 
служители. В същото време „ясно е, че поставянето на съществуващ актив под CfD е начин за прехвърляне на пълните 
разходи за този тип актив към крайните потребители“, добави офисът на френското енергийно министерство. Това 
вероятно ще доближи цените на електроенергията до производствените разходи – какъвто беше случаят с ARENH. 
ЕС се стреми към бързо приемане на промените 
Сега Париж се фокусира върху „довеждането на тази реформа до успешен край възможно най-скоро“, каза Пание-Рунашер. 
Франция иска Европейският парламент и страните-членки на ЕС да приемат реформата преди края на годината, а идеята 
засега се подкрепя в Брюксел. „По отношение на времето със сигурност се надяваме, че съзаконодателите ще постигнат 
споразумение бързо, в идеалния случай преди следващата зима“, така че реформата да бъде приета преди следващия 
отоплителен сезон, обяснява и високопоставен служител на Комисията. 
 
√ G7 иска да запази тавана на цената на руския нефт на ниво от 60 долара за барел 
Страните от G7 са против идеята за намаляване на тавана на цената на петрола от Русия и искат да я оставят на настоящото 
ниво от 60 долара за барел, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници. 
„G7 иска да запази пределната цена на руския петрол на нивото от 60 долара за барел, което не отговаря на надеждите на 
управляващите на някои европейски страни за затягане на санкциите през този месец“, са съобщили източници, запознати 

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_148_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
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с този въпрос. Според източници на изданието „служители от Европейската комисия за информирали страните-членки за 
позицията на държавите от G7. 
През тази седмица представителите на страните от ЕС ще започнат да обсъждат възможното преразглеждане на тавана на 
цената на руския петрол, се отбелязва в публикацията.  Според съществуващите договорености, преразглеждането се 
провежда на всеки два месеца. През януари по време на преговорите бе решени запазването на тавана на нивото от 60 
долара за барел. 
Както е известно, неотдавна агенция Bloomberg, позовавайки се на информирани източници съобщи, че управляващите от 
Полша, Латвия и Литва призовават за понижаване на тавана на цената на петрола от Русия, определен през декември на 
ниво от 60 долара за барел на 51,45 долара за барел.   
 
Мениджър 
 
√ Цените на петрола вървят нагоре след няколко дни на спад 
Цените на петрола се възстановиха в известна степен в ранната търговия в четвъртък, след като предходната сесия паднаха 
до 15-месечно дъно, тъй като пазарите се успокоиха в известна степен, след като на Credit Suisse беше хвърлен финансов 
спасителен пояс от швейцарските регулатори, пише Ройтерс. 
Към 9:20 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 0,49 долара, или 0,66%, до 74,18 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,34 долара, или 0,50%, до 67,95 долара за барел. 
В сряда американският суров петрол за кратко падна под 70 долара за барел за първи път от 20 декември 2021 г. 
Брентът е загубил близо 10% от стойността си спрямо края на сесията в петък, докато цената на WTI се е понижила с около 
11%. 
„Като се има предвид, че тези движения наистина се ръководят от макроси, а не от фундаментите на петрола, WTI може 
да флиртува с идеята да достигне дъното при 60 долара за барел. Но всъщност не виждам пълен колапс“, каза Виктор 
Катона, водещ анализатор на суровините във фирмата за анализ на данни Kpler. 
Credit Suisse в четвъртък заяви, че ще заеме до 50 млрд. швейцарски франка от Швейцарската национална банка, за да 
подкрепи своята ликвидност и доверието на инвеститорите, след като спадът на акциите й засили страховете за глобална 
финансова криза. 
„Пазарните настроения се влошиха, тъй като банковата криза се разпространи от САЩ в Европа... Бъдещата тенденция ще 
зависи от нивото на пазарен страх, дори ако фундаменталните показатели не показват непременно признаци за мечи 
пазар“, посочиха анализатори от Haitong Futures в бележка до клиенти. 
По-розовите перспективи на ОПЕК за търсенето на петрол в Китай също подкрепиха цените на петрола, каза Лим Тай Ан, 
анализатор във Phillip Nova Pte. 
ОПЕК повиши прогнозата си за търсенето в Китай за 2023 г. по-рано тази седмица, а месечен доклад на Международната 
агенция по енергетика (МАЕ) в сряда отбеляза очакван тласък на търсенето на петрол от възобновените въздушни 
пътувания и икономическото отваряне на Китай след отказа на страната от политиката за нулев COVID. 
Но опасенията за свръхпредлагане остават. 
В доклада на МАЕ се казва, че търговските петролни запаси в развитите страни от ОИСР са достигнали 18-месечен връх, 
докато руският добив на петрол е останал близо до предвоенните нива през февруари въпреки, санкциите върху износа 
по море. 
Запасите от суров петрол на САЩ са нараснали с 1,6 млн. барела миналата седмица, надминавайки очакванията на 
анализаторите за увеличение от 1,2 милиона барела, съобщи Администрацията за енергийна информация в сряда. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Застрашен ли е валутният борд и фиксираният курс на лева? Защо се налага промяна в данъчната политика и 
орязване на разходи от бюджета; Гост: Служебният министър на финансите Росица Велкова. 

- Ще спре ли държавата поскъпването на живота и възможно ли е размерът на минималната работна заплата да е 
различен за София и другите градове и у нас; Гост: Президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов. 

- Търговските вериги за въвеждането на таван на надценката; Гост: Николай Вълканов от Сдружението за модерна 
търговия. 

- Ще ескалира ли напрежението между САЩ и Русия след инцидента над Черно море? Как ще продължи войната в 
Украйна; Гости: Бившия служебен министър на отбраната Велизар Шаламанов и журналиста Валерий Тодоров. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Изправена ли е България пред финансова криза. 
- Бил ли е отвлечен Сашко от Перник - какво казва разследването/ 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Каква е истината за парите в бюджета и защо от финансовото министерство обявиха, че има риск държавата да 

фалира?. 
- Коментар на експерти в студиото. 
- Изборът на България - въпрос на парламент. Колко формации влизат в следващото НС и ще има ли победител с 

фотофиниш? Последни данни на социолозите от агенция „Тренд". 
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- Храни с изтекъл срок на годност в търговската мрежа. Продават ли опасни продукти на щанда? Проверка - в „На 
твоя страна". 

  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Взривоопасно близо 18 дни преди 2 април 
в. Труд - Вдигат ДДС и облагат свърхпечалби на фирмите 
в. Телеграф - Убиецът от "Соло" с паспорт за 1000 лв. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа– Дефлация в политиката -депутатският мандат двойно по-евтин отпреди 30 години 
в. 24 часа - Радев иска помощ от чужди служби за бежанците, за да влезем в Шенген 
в. Труд - Доклад на финансовото министерство: България е пред свръхдефицит и сценарий за заем от МВФ 
в. Труд - Агнешкото за Великден ще струва поне 25 лв./кг 
в. Телеграф - Румен Радев след среща с румънския си колега: Международен център у нас да бори мигрантския натиск 
в. Телеграф - Внасят бюджет с 3% дефицит 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Атанас Атанасов, изпълнителен директор на "Холдинг БДЖ": С наши влакове грешка като в Гърция не може да 
стане - има тройна защита на сигурност 
в. Труд - Александър Сиди, съпредседател на ВМРО, пред "Труд news": На границата трябва да има армия и да се стреля 
в. Телеграф - Доц. д-р Владимир Божилов: Търсим планети близнаци на Земята 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Идея: поощрете хората да влагат в ДЦК - печелят и спестителите, и държавата 
в. Труд  - Без паника по отношение на банковата ситуация в САЩ 
в. Телеграф - Викайте на помощ Сикрет сървис и ДЕА. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 09.30 часа в хотел "Милениум" заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Десислава Георгиева ще открие първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма "Развитие на 
регионите" 2021-2027 г. 

- От 11.30 ч. ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с предстоящите 
избори за народни представители. На него ще бъдат показани образци на хартиената бюлетина и бюлетината от 
машинно гласуване. 

- От 10:00 часа в Народен театър "Иван Вазов" ще се състои пресконференция за запознаване с проект "Скритите 
съкровища на Народния театър - дигитално достъпни", финансиран по Програма "Културно предприемачество, 
наследство и сътрудничество". 

- От 11:00 часа ще се проведе пресконференция за запознаване с проект "Международно културно сътрудничество 
за експониране на театралното наследство", финансиран по Програма "Културно предприемачество, наследство 
и сътрудничество". 

- От 12.30 часа, хотел "Вега", Асоциацията на българските авиокомпании ще проведе пресконференция. 
- От 18.00 часа в Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата "Дантелата в съвременността - връзка 

между два континента". 
*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои концерт на НУМСИ "Христина Морфова" - ученици от класа по 
китара. 

- От 19.00 часа в Оперния театър ще бъде представена операта в пет действия "Фауст" от Шарл Гуно. 

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

