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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA TV 
 
√ Велев: Защо ДДС временно да не се увеличи на 22% 
"Никакви свръхданъци няма да компенсират свръхразходите на политиците", обясни той 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви в предаването „Офанзива” по NOVA NEWS председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
"Никакви свръхданъци няма да компенсират свръхразходите на политиците", обясни той 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви в предаването „Офанзива” по NOVA NEWS председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
 „Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
bTV 
 
√ Увеличение на доходите: Възможно ли е минималната заплата да стане 1128 лв.? 
Синдикати и работодатели не могат да постигнат консенсус по темата за възнагражденията на българите и ръста 
на инфлацията 
Синдикати и работодатели не могат да постигнат консенсус по темата за минималната работна заплата. Това стана ясно в 
предаването „Тази сутрин“, където в спор влязоха Ваня Григорова и Васил Велев. 
„Минимална работна заплата от 940 лв. е напълно реалистично. Това навярно е заложено в Кодекса на труда, т.е. 50% от 
средната работна заплата за страната. Такива бяха и нашите очаквания – между 950 и 1000 лв., ако се ръководим от тази 
формула за определяне на минималната работна заплата“, заяви Ваня Григорова, икономически съветник в КТ „Подкрепа“. 
Според нея текстовете в Кодекса на труда не позволяват на социалните партньори да договарят по-високи нива на 
минималната работна заплата. Тя е убедена, че тези текстове ще бъдат променени от депутатите в следващия парламент. 
„Синдикатите излъгаха депутатите, че има европейска директива, която повелява, че минималната работна заплата трябва 
да е половината от средната. Прие се такъв закон и сега вече няма такъв разговор – делим на две средната заплата за 
даден период и получаваме минималната “, каза Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Той е категоричен, че това е една голяма лъжа и затова АИКБ вече е оспорила това в Европейската комисия и в 
Международната организация по труда. Според Велев този закон е в нарушение с международното право. 
Стана ясно също така ,че синдикатите и работодателите към момента са част от работна група, която трябва да предложи 
съответните промени в законите, за да бъдат отразени изискванията на европейската директива. 

https://nova.bg/news/view/2023/03/18/405194/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D0%B4%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-22/
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„Друг е въпроса дали директивата поставя изричното задължение минималната работна заплата да е 50% от средната за 
страната. Не, тя казва, че това е една от референтните стойности при определяне на адекватността на минималната работна 
заплата. Няма задължение да е толкова, но ЕК казва, че тя трябва да е поне толкова, за да може да се счита за адекватна. 
Има обаче и други показатели, които трябва да се отчитат“, поясни Григорова. 
„България е страната с най-висок ръст на доходите за изминалата година. В частният сектор ръстът е 17,7% за последното 
тримесечие на 2022 г. на годишна база. Това е с няколко процентни пункта над инфлацията за същия период. За разлика 
от останалите европейски страни ние сме осигурили ръст на заплатите, който изпреварва инфлацията“, обясни Велев. 
Той е категоричен, че АИКБ се бори за увеличаване на по-висока производителност на труда и за по-ефективна икономика, 
за да могат хората да живеят по-добре. Велев посъветва българите да не чака държавата да им увеличи заплата, а да си 
повишават квалификацията,  да работят на няколко места или да стартират малък бизнес. И посочи, че тази година частният 
бизнес ще увеличи заплатите с 8-10%. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Свръхданъците няма да компенсират свръхразходите на политиците 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев пред "Нова нюз". 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
 
Труд 
 
√ Васил Велев: Никакви свръхданъци няма да компенсират безотговорните свръхразходи 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев по NOVA NEWS. Повод за 
твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
 „Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
 
БЛИЦ 
 
√ Васил Велев: Бизнесът вдига заплатите с 10% 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" посочи, че е реалистично предложението на служебния кабинет минималната 
работна заплата да стане 940 лева 
Бизнесът не е спрял да вдига заплатите и очакват увеличение на възнагражденията средно от 8-10%. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/uvelichenie-na-dohodite-vazmozhno-li-e-minimalnata-zaplata-da-stane-1128-lv.html
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Минималната заплата е заплата и тя трябва да се изработи, а когато се определя административно и надвишава 
производителността се получават така, че се взима от тези със средна квалификация и се дава на тези хора, които не дават 
достатъчно принос с лоша трудова дисциплина. 
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев пред БиТиВи за предложението 
на служебния финансов министър Росица Велкова минималната работна заплата да се вдигне на 940 лв. 
Той посочи, че България е страната с най-висок ръст на работните заплати със 17.7% за последното тримесечие на годишна 
база. За разлика от другите европейски страни сме осигурили ръст на средната работна заплата, която изпреварва 
инфлацията. 
Велев призова хората да не се задоволяват с минималната работна заплата, да не чакат държавата да им повиши доходите, 
а самите те да си повишат квалификациите си или да работят на няколко места. 
10.5 млрд. лв. са надвзети от предприятията с изкривения пазар на електроенергия, изтъкна Васил Велев. 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" посочи, че е реалистично предложението на служебния кабинет минималната работна 
заплата да стане 940 лева. Към момента така както е записан текстът в Кодекса на труда не позволява социалните 
партньори да договорят по-високи нива на минималната работна заплата, но това ще се промени в следващото Народно 
събрание, очаква Григорова. 
Твърденията, че промените в Кодекса на труда противоречат не директивата за увеличение на заплатите, не са 
основателни, коментира още тя. 
"Заплатата трябва да е поне 940 лв., за да се счита за адекватна и това ще е предмет за разговори в работната група, част 
от която са и синдикатите", каза Ваня Григорова. 
Според нея няма да има увеличение на минималната работна заплата до края на годината, което е доста притеснително 
на фона на инфлацията в България. 
КТ "Подкрепа" ще продължи да настоява за увеличение на заплатите, въпреки твърденията за фалит на държавата. 
 
Стандарт 
 
√ Тази голяма новина за заплатите чакаха всички 
Бизнесът не е спрял да вдига заплатите и очакват увеличение на възнагражденията средно от 8-10%. 
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев пред бТВ за предложението на 
служебния финансов министър Росица Велкова минималната работна заплата да се вдигне на 940 лв. 
Минималната заплата е заплата и тя трябва да се изработи, а когато се определя административно и надвишава 
производителността се получава така, че се взима от тези със средна квалификация и се дава на тези хора, които не дават 
достатъчно принос с лоша трудова дисциплина, обясни Велев. 
Той посочи, че България е страната с най-висок ръст на работните заплати със 17.7% за последното тримесечие на годишна 
база. За разлика от другите европейски страни сме осигурили ръст на средната работна заплата, която изпреварва 
инфлацията. Велев призова хората да не се задоволяват с минималната работна заплата, да не чакат държавата да им 
повиши доходите, а самите те да си повишат квалификациите си или да работят на няколко места. 
 
√ Бизнесът иска 22% ДДС, каква е логиката 
Свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания. Това заяви категорично пред НоваНюз шефът на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме инфлация 
като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко или нулево, ние 
подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправят грешките на 
политиците. 
 
Епицентър 
 
√ Васил Велев: Свръхданъците няма да компенсират свръхразходите на политиците 
Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза 
Велев и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
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„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев пред "Нова нюз". 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
 
√ Велев: Никакви свръхданъци няма да компенсират свръхразходите на политиците 
Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г., посочи 
председателят на АИКБ 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките Народни събрания”. 
Това заяви в предаването „Офанзива” по NOVA NEWS председателят на АИКБ Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22%. Като направим ДДС по-малко или нулево, ние 
подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправят грешките на 
политиците. 
 
Мениджър 
 
√ Над 70% от работодателите планират увеличение на заплатите догодина 
71% от работодателите, членуващи в Асоциацията на индустриалния капитал в България планират увеличаване на 
възнагражденията в управляваните от тях предприятия през следващата година. Това сочат резултати от анкета на 
работодателската организация сред нейните членове, огласени днес. 54% от членовете на асоциацията заявяват и 
намерения да увеличат броя на заетите в техните компании. Данните по двата показателя дават основание да се 
прогнозира продължаване на намаляването на безработицата у нас до 6,2 процентни пункта догодина. Скритият риск в 
тези оптимистични нагласи е, че е възможно бизнесите да започнат да формират атрактивни работни места чрез 
завишаване на заплатите без за тях да има достатъчно подготвени кадри, от което ще падне качеството на труда, 
предупреди Румен Радев, зам. –председател на АИКБ. Това е сериозна заплаха за конкурентоспособността на съотвения 
производител на вътрешните и международните пазари, отбеляза той. 
В този контекст България няма нужда от никакви специални мерки по политика на доходите, заяви Васил Велев, 
председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и изпълнителен директор на „Стара планина 
Холд“ АД. Тези истерии „бедни сме“, „заплатите трябва да се увеличат“, „ще протестираме“ не отговарят на 
действителността, бе категоричен той. Истината е, че в последните години ръстът на доходите изпреварва ръста на 
икономиката и инфлацията, посочи той и цитира данни според които за първите шест месеца на 2017 темпът на нарастване 
на средната работна заплата е 9.7% при ръст на инфрацията 1.1% и растеж на БВП от 4% за същия период. Васил Велев 
предупреди, че работодателската организация ще се противопостави остро на намеренията на държавата за 
административно вмешателство на пазара на труда. Увеличаването на минималната работна заплата в началото на 2017 
оказа сериозен натиск върху конкурентоспособността на бизнеса, особено като се има предвид, че минималната работна 



5 

 

заплата представлява неприемливо голям дял от средната работна заплата за страната, заяви Васил Велев. Организацията 
ще отстоява позицията си, че повишаването на равнището на заетостта, особено на нискоквалифицираните кадри би могло 
да се насърчи, ако се въведе двустранно договаряне на минимална работна заплата по браншове, ако бъдат премахнати 
минималните осигурителни прагове и класовете за прослужено време. 
 
Frognews 
 
√ Васил Велев: И големи приходи не могат да компенсират свръхразходите на депутатите 
Каквито и приходи да имаме, те не могат да компенсират свръхразходите на депутатите. Това комевнтира 
председателят на АИКБ Васил Велев. Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството 
на финансите и т.нар. еднократен данък „свръхпечалба” 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза още 
Велев пред Нова телевизия и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със 
заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
 
Dnes.bg 
 
√ Бизнесът срещу синдикатите за минималната заплата, трябва ли да е 940 лв.? 
Васил Велев съветва да не чакаме на държавата, а да се квалифицираме 
Синдикати и работодатели не могат да постигнат консенсус по темата за минималната работна заплата. 
„Минимална работна заплата от 940 лв. е напълно реалистично. Това навярно е заложено в Кодекса на труда, т.е. 50% от 
средната работна заплата за страната. Такива бяха и нашите очаквания – между 950 и 1000 лв., ако се ръководим от тази 
формула за определяне на минималната работна заплата“, заяви Ваня Григорова, икономически съветник в КТ „Подкрепа“. 
Според нея текстовете в Кодекса на труда не позволяват на социалните партньори да договарят по-високи нива на 
минималната работна заплата. Тя е убедена, че тези текстове ще бъдат променени от депутатите в следващия парламент. 
„Синдикатите излъгаха депутатите, че има европейска директива, която повелява, че минималната работна заплата трябва 
да е половината от средната. Прие се такъв закон и сега вече няма такъв разговор – делим на две средната заплата за 
даден период и получаваме минималната “, каза Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Той е категоричен, че това е една голяма лъжа и затова АИКБ вече е оспорила това в Европейската комисия и в 
Международната организация по труда. Според Велев този закон е в нарушение с международното право. 
Стана ясно също така, че синдикатите и работодателите към момента са част от работна група, която трябва да предложи 
съответните промени в законите, за да бъдат отразени изискванията на европейската директива. 
„Друг е въпроса дали директивата поставя изричното задължение минималната работна заплата да е 50% от средната за 
страната. Не, тя казва, че това е една от референтните стойности при определяне на адекватността на минималната работна 
заплата. Няма задължение да е толкова, но ЕК казва, че тя трябва да е поне толкова, за да може да се счита за адекватна. 
Има обаче и други показатели, които трябва да се отчитат“, поясни Григорова. 
„България е страната с най-висок ръст на доходите за изминалата година. В частният сектор ръстът е 17,7% за последното 
тримесечие на 2022 г. на годишна база. Това е с няколко процентни пункта над инфлацията за същия период. За разлика 
от останалите европейски страни ние сме осигурили ръст на заплатите, който изпреварва инфлацията“, обясни Велев. 
Той е категоричен, че АИКБ се бори за увеличаване на по-висока производителност на труда и за по-ефективна икономика, 
за да могат хората да живеят по-добре. Велев посъветва българите да не чака държавата да им увеличи заплата, а да си 
повишават квалификацията,  да работят на няколко места или да стартират малък бизнес. И посочи, че тази година частният 
бизнес ще увеличи заплатите с 8-10%. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев (АИКБ): Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев в предаването „Офанзива” по Нова 
нюз. 
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Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, поясни 
Велев и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, прогнозира Велев в подкрепа на искането си за 
свиване на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. 
„Възстановени са 6 млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. лева. Ако беше възстановено всичко надвзето, 
щяхме да имаме инфлация като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: Бизнесът ще вдигне заплатите с 10% и призова хората, ако не им стигат, да работят на две места 
Бизнесът не е спрял да вдига заплатите и очаква увеличение на възнагражденията средно от 8-10%, което отново ще 
изпревари годишната инфлация. Минималната заплата е заплата и тя трябва да се изработи, а когато се определя 
административно и надвишава производителността се получава така, че се взима от тези със средна квалификация и се 
дава на тези хора, които не дават достатъчно принос с лоша трудова дисциплина. Това каза председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев пред bTV за предложението на служебния финансов министър Росица 
Велкова минималната работна заплата да се вдигне на 940 лв. 
Велев призова хората да не се задоволяват с минималната работна заплата, да не чакат държавата да им повиши доходите, 
а самите те да си повишат квалификациите си или да работят на няколко места, ако не им стигат средствата. 
По думите му, за да има адекватни минимални работни заплати те трябва да се договорят по икономически сектори. За 
някои сектори 940 лв. минимална работна заплата е малко, а за други е много, отбеляза Велев и даде пример, че 
минимална работна заплата от 940 лв. е малко за сектори като машиностроене и предприятия с висока производителност.  
Той посочи, че България е страната с най-висок ръст на работните заплати със 17.7% за последното тримесечие на годишна 
база. За разлика от другите европейски страни сме осигурили ръст на средната работна заплата, която изпреварва 
инфлацията.  10.5 млрд. лв. са надвзети от предприятията с изкривения пазар на електроенергия, добави още той Васил 
Велев. От своя страна икономистът Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ добави, че е реалистично предложението на 
служебния кабинет минималната работна заплата да стане 940 лева. Към момента така както е записан текстът в Кодекса 
на труда не позволява социалните партньори да договорят по-високи нива на минималната работна заплата, но това ще 
се промени в следващото Народно събрание, допълни Григорова. Твърденията, че промените в Кодекса на труда 
противоречат не директивата за увеличение на заплатите, не са основателни, коментира още тя. 
„Заплатата трябва да е поне 940 лв., за да се счита за адекватна и това ще е предмет за разговори в работната група, част 
от която са и синдикатите“, уточни Ваня Григорова. Според нея няма да има увеличение на минималната работна заплата 
до края на годината, което е доста притеснително на фона на инфлацията в България. 
КТ „Подкрепа“ ще продължи да настоява за увеличение на заплатите, въпреки твърденията за фалит на държавата. 
 
Фокус 
 
√ Синдикати и работодатели без консенсус за минималната работна заплата 
Синдикати и работодатели не могат да постигнат консенсус по темата за минималната работна заплата. Това стана ясно по 
bTV, където в спор влязоха Ваня Григорова и Васил Велев. 
"Минимална работна заплата от 940 лв. е напълно реалистично. Това навярно е заложено в Кодекса на труда, т.е. 50% от 
средната работна заплата за страната. Такива бяха и нашите очаквания – между 950 и 1000 лв., ако се ръководим от тази 
формула за определяне на минималната работна заплата", заяви Ваня Григорова, икономически съветник в КТ "Подкрепа". 
Според нея текстовете в Кодекса на труда не позволяват на социалните партньори да договарят по-високи нива на 
минималната работна заплата. Тя е убедена, че тези текстове ще бъдат променени от депутатите в следващия парламент. 
"Синдикатите излъгаха депутатите, че има европейска директива, която повелява, че минималната работна заплата трябва 
да е половината от средната. Прие се такъв закон и сега вече няма такъв разговор – делим на две средната заплата за 
даден период и получаваме минималната", каза Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Той е категоричен, че това е една голяма лъжа и затова АИКБ вече е оспорила това в Европейската комисия и в 
Международната организация по труда. Според Велев този закон е в нарушение с международното право. 
Стана ясно също така ,че синдикатите и работодателите към момента са част от работна група, която трябва да предложи 
съответните промени в законите, за да бъдат отразени изискванията на европейската директива. 
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"Друг е въпроса дали директивата поставя изричното задължение минималната работна заплата да е 50% от средната за 
страната. Не, тя казва, че това е една от референтните стойности при определяне на адекватността на минималната работна 
заплата. Няма задължение да е толкова, но ЕК казва, че тя трябва да е поне толкова, за да може да се счита за адекватна. 
Има обаче и други показатели, които трябва да се отчитат", поясни Григорова. 
"България е страната с най-висок ръст на доходите за изминалата година. В частният сектор ръстът е 17,7% за последното 
тримесечие на 2022 г. на годишна база. Това е с няколко процентни пункта над инфлацията за същия период. За разлика 
от останалите европейски страни ние сме осигурили ръст на заплатите, който изпреварва инфлацията", обясни Велев. 
Той е категоричен, че АИКБ се бори за увеличаване на по-висока производителност на труда и за по-ефективна икономика, 
за да могат хората да живеят по-добре. Велев посъветва българите да не чака държавата да им увеличи заплата, а да си 
повишават квалификацията,  да работят на няколко места или да стартират малък бизнес. И посочи, че тази година частният 
бизнес ще увеличи заплатите с 8-10%. 
 
Money.bg 
 
√ Бизнесът вдига възнагражденията с 8-10% 
Бизнecът нe e cпpял дa вдигa зaплaтитe и oчaĸвaт yвeличeниe нa възнaгpaждeниятa cpeднo oт 8-10%. Mинимaлнaтa зaплaтa 
e зaплaтa и тя тpябвa дa ce изpaбoти, a ĸoгaтo ce oпpeдeля aдминиcтpaтивнo и нaдвишaвa пpoизвoдитeлнocттa ce пoлyчaвaт 
тaĸa, чe ce взимa oт тeзи cъc cpeднa ĸвaлифиĸaция и ce дaвa нa тeзи xopa, ĸoитo нe дaвaт дocтaтъчнo пpинoc c лoшa тpyдoвa 
диcциплинa. 
Toвa зaяви пpeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл (AИKБ) Bacил Beлeв пpeд БиTиBи зa пpeдлoжeниeтo 
нa cлyжeбния финaнcoв миниcтъp Pocицa Beлĸoвa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa дa ce вдигнe нa 940 лв. 
Зa дa имa aдeĸвaтни минимaлни paбoтни зaплaти, тe тpябвa дa ce дoгoвopят пo иĸoнoмичecĸи ceĸтopи. Зa няĸoи ceĸтopи 
940 лв. минимaлнa paбoтнa зaплaтa e мaлĸo, a зa дpyги e мнoгo. 
Toй пocoчи, чe Бългapия e cтpaнaтa c нaй-виcoĸ pъcт нa paбoтнитe зaплaти cъc 17.7% зa пocлeднoтo тpимeceчиe нa гoдишнa 
бaзa. Зa paзлиĸa oт дpyгитe eвpoпeйcĸи cтpaни cмe ocигypили pъcт нa cpeднaтa paбoтнa зaплaтa, ĸoятo изпpeвapвa 
инфлaциятa. Beлeв пpизoвa xopaтa дa нe ce зaдoвoлявaт c минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa, дa нe чaĸaт дъpжaвaтa дa им 
пoвиши дoxoдитe, a caмитe тe дa cи пoвишaт ĸвaлифиĸaциитe cи или дa paбoтят нa няĸoлĸo мecтa. 
10.5 млpд. лв. ca нaдвзeти oт пpeдпpиятиятa c изĸpивeния пaзap нa eлeĸтpoeнepгия, изтъĸнa Bacил Beлeв. 
Baня Гpигopoвa oт KT "Πoдĸpeпa" пocoчи, чe e peaлиcтичнo пpeдлoжeниeтo нa cлyжeбния ĸaбинeт минимaлнaтa paбoтнa 
зaплaтa дa cтaнe 940 лeвa. Kъм мoмeнтa тaĸa ĸaĸтo e зaпиcaн тeĸcтът в Koдeĸca нa тpyдa нe пoзвoлявa coциaлнитe 
пapтньopи дa дoгoвopят пo-виcoĸи нивa нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa, нo тoвa щe ce пpoмeни в cлeдвaщoтo Hapoднo 
cъбpaниe, oчaĸвa Гpигopoвa. Tвъpдeниятa, чe пpoмeнитe в Koдeĸca нa тpyдa пpoтивopeчaт нe диpeĸтивaтa зa yвeличeниe 
нa зaплaтитe, нe ca ocнoвaтeлни, ĸoмeнтиpa oщe тя. 
"Зaплaтaтa тpябвa дa e пoнe 940 лв., зa дa ce cчитa зa aдeĸвaтнa и тoвa щe e пpeдмeт зa paзгoвopи в paбoтнaтa гpyпa, чacт 
oт ĸoятo ca и cиндиĸaтитe", ĸaзa Baня Гpигopoвa. 
Cпopeд нeя нямa дa имa yвeличeниe нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa дo ĸpaя нa гoдинaтa, ĸoeтo e дocтa пpитecнитeлнo 
нa фoнa нa инфлaциятa в Бългapия. 
KT "Πoдĸpeпa" щe пpoдължи дa нacтoявa зa yвeличeниe нa зaплaтитe, въпpeĸи твъpдeниятa зa фaлит нa дъpжaвaтa. 
 
Econ.bg 
 
√ Васил Велев: Никакви свръхданъци няма да компенсират безотговорните свръхразходи 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза 
Велев и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев по NOVA NEWS. Повод за 
твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
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Tribune 
 
√ Васил Велев: ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви в предаването „Офанзива” по NOVA NEWS председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
 „Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
 
Cross.bg 
 
√ Велев: Никакви свръхданъци няма да компенсират свръхразходите на политиците 
Той е защитник и на временното увеличение на ДДС на 22% 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания". Това заяви в предаването „Офанзива" по NOVA NEWS председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба". 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.", каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години", заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция", обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира", каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
 
Факти 
 
√ Васил Велев: Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22%. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. 
Протестът е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза шефът на АИКБ 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви в предаването „Офанзива” по NOVA NEWS председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
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По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22%. Като направим ДДС по-малко или нулево, ние 
подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи грешките на 
политиците. 
 
Dunav Most 
 
√ Васил Велев: Никакви свръхданъци няма да компенсират свръхразходите на политиците 
Председателят на АИКБ е защитник на временното увеличение на ДДС на 22% 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви предаването „Офанзива” по NOVA NEWS председателят 
на АИКБ Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
 
AlfaRSS 
 
√ Васил Велев: И големи приходи не могат да компенсират свръхразходите на депутатите 
Каквито и приходи да имаме, те не могат да компенсират свръхразходите на депутатите. Това коментира председателят 
на АИКБ Васил Велев. Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. 
еднократен данък „свръхпечалба”. 
 
Varna24 
 
√ Синдикати и работодатели без консенсус за минималната работна заплата 
Синдикати и работодатели не могат да постигнат консенсус по темата за минималната работна заплата. Това стана ясно по 
bTV, където в спор влязоха Ваня Григорова и Васил Велев. 
"Минимална работна заплата от 940 лв. е напълно реалистично. Това навярно е заложено в Кодекса на труда, т.е. 50% от 
средната работна заплата за страната. Такива бяха и нашите очаквания – между 950 и 1000 лв., ако се ръководим от тази 
формула за определяне на минималната работна заплата", заяви Ваня Григорова, икономически съветник в КТ "Подкрепа". 
Според нея текстовете в Кодекса на труда не позволяват на социалните партньори да договарят по-високи нива на 
минималната работна заплата. Тя е убедена, че тези текстове ще бъдат променени от депутатите в следващия парламент. 
"Синдикатите излъгаха депутатите, че има европейска директива, която повелява, че минималната работна заплата трябва 
да е половината от средната. Прие се такъв закон и сега вече няма такъв разговор – делим на две средната заплата за 
даден период и получаваме минималната", каза Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Той е категоричен, че това е една голяма лъжа и затова АИКБ вече е оспорила това в Европейската комисия и в 
Международната организация по труда. Според Велев този закон е в нарушение с международното право. 
Стана ясно също така ,че синдикатите и работодателите към момента са част от работна група, която трябва да предложи 
съответните промени в законите, за да бъдат отразени изискванията на европейската директива. 
"Друг е въпроса дали директивата поставя изричното задължение минималната работна заплата да е 50% от средната за 
страната. Не, тя казва, че това е една от референтните стойности при определяне на адекватността на минималната работна 

https://nova.bg/
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заплата. Няма задължение да е толкова, но ЕК казва, че тя трябва да е поне толкова, за да може да се счита за адекватна. 
Има обаче и други показатели, които трябва да се отчитат", поясни Григорова. 
"България е страната с най-висок ръст на доходите за изминалата година. В частният сектор ръстът е 17,7% за последното 
тримесечие на 2022 г. на годишна база. Това е с няколко процентни пункта над инфлацията за същия период. За разлика 
от останалите европейски страни ние сме осигурили ръст на заплатите, който изпреварва инфлацията", обясни Велев. 
Той е категоричен, че АИКБ се бори за увеличаване на по-висока производителност на труда и за по-ефективна икономика, 
за да могат хората да живеят по-добре. Велев посъветва българите да не чака държавата да им увеличи заплата, а да си 
повишават квалификацията,  да работят на няколко места или да стартират малък бизнес. И посочи, че тази година частният 
бизнес ще увеличи заплатите с 8-10%. 
 
Trafficnews.bg 
 
√ Велев: Никакви свръхданъци няма да компенсират свръхразходите на политиците 
Той е защитник и на временното увеличение на ДДС на 22% 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”, заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев в ефира на Нованюз. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22%. Като направим ДДС по-малко или нулево, ние 
подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи грешките на 
политиците. 
 
Plovdivnews.bg 
 
√ Велев: Никакви свръхданъци няма да компенсират свръхразходите на политиците 
„Никакви свръхданъци, свръхпечалби или свръхприходи няма да компенсират свръх безотговорните свръхразходи на 
свръхпопулистките народни събрания”. Това заяви в предаването „Офанзива” по NOVA NEWS председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
Повод за твърдението му са обявените данъчни промени от Министерството на финансите и т.нар. еднократен данък 
„свръхпечалба”. 
„Смятаме, че трябва да се намалят свръхразходите. Имаме 92% ръст на пенсиите при 32% инфлация от 2019 г.”, каза Велев 
и допълни, че сме изпреварили ЕС и ОИСР по ръст на пенсиите, които се съотнасят със заплатите. 
„Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години”, заяви Велев в подкрепа на искането си за свиване 
на разходите на национално ниво. 
По думите му с 10,5 млрд. повече е иззето от предприятията заради поскъпването на цената на тока. „Възстановени са 6 
млрд. От нас е надвзето и невъзстановено 4,5 млрд. (лева). Ако беше възстановено всичко надвзето, щяхме да имаме 
инфлация като във Франция”, обясни Велев. 
„За домакинствата цената на тока е 82 лева, за предприятията е над 200 лева на мегават час. В света е обратното. Протестът 
е крайна мярка, за бизнеса не е логично да протестира”, каза представителят на работодателите. 
Той обясни, че депозитите в банките са с по-малко проценти, отколкото инфлацията. Имаме 112% ръст на разходите в 
бюджетната сфера. 
Като временна мярка бихме предложили ДДС да се увеличи на 22% като временна мярка. Като направим ДДС по-малко 
или нулево, ние подпомагаме богатите, защото те консумират повече. Според него тези 2% увеличение на ДДС ще поправи 
грешките на политиците. 
 
Пловдивпрес.бг 
 
√ Синдикатите натискат за 940 лв. МРЗ. Бизнесът: Не сме спрели да вдигаме заплатите 
Бизнесът не е спрял да вдига заплатите и очакват увеличение на възнагражденията средно от 8-10%. Минималната заплата 
е заплата и тя трябва да се изработи, а когато се определя административно и надвишава производителността се получават 
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така, че се взима от тези със средна квалификация и се дава на тези хора, които не дават достатъчно принос с лоша трудова 
дисциплина. 
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев пред бТВ за предложението на 
служебния финансов министър Росица Велкова минималната работна заплата да се вдигне на 940 лв. 
За да има адекватни минимални работни заплати, те трябва да се договорят по икономически сектори. За някои сектори 
940 лв. минимална работна заплата е малко, а за други е много. 
Той посочи, че България е страната с най-висок ръст на работните заплати със 17.7% за последното тримесечие на годишна 
база. За разлика от другите европейски страни сме осигурили ръст на средната работна заплата, която изпреварва 
инфлацията. Велев призова хората да не се задоволяват с минималната работна заплата, да не чакат държавата да им 
повиши доходите, а самите те да си повишат квалификациите си или да работят на няколко места. 
10.5 млрд. лв. са надвзети от предприятията с изкривения пазар на електроенергия, изтъкна Васил Велев. 
Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ посочи, че е реалистично предложението на служебния кабинет минималната работна 
заплата да стане 940 лева. Към момента така както е записан текстът в Кодекса на труда не позволява социалните 
партньори да договорят по-високи нива на минималната работна заплата, но това ще се промени в следващото Народно 
събрание, очаква Григорова. Твърденията, че промените в Кодекса на труда противоречат не директивата за увеличение 
на заплатите, не са основателни, коментира още тя. 
„Заплатата трябва да е поне 940 лв., за да се счита за адекватна и това ще е предмет за разговори в работната група, част 
от която са и синдикатите“, каза Ваня Григорова. 
Според нея няма да има увеличение на минималната работна заплата до края на годината, което е доста притеснително 
на фона на инфлацията в България. 
КТ „Подкрепа“ ще продължи да настоява за увеличение на заплатите, въпреки твърденията за фалит на държавата. 
 
БТА 
 
√ БТПП: АИКБ и БТПП проведоха среща с „Левицата!“ 
На среща с ръководството на АИКБ и БТПП, представителите на „ЛЕВИЦАТА!“ – Валери Жаблянов, Татяна Дончева, Румен 
Петков и Владимир Маринов изложиха вижданията си за подобряване на бизнес средата и икономиката, цялостна 
реформа в енергетиката, образование и пазар на труда, социална политика, европейски политики и инвестиции.  
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов сподели, че мисията на Палатата е да 
подпомага бизнеса, ето защо подобни срещи са важни, за да доведат до знанието на фирмите приоритетите на отделните 
политически парти и коалиции. Той акцентира върху важността от приемането на България в еврозоната, засилване ролята 
на контролните институции при справяне с проблемите с нарастващите цени и спекула в търговската мрежа, както и 
предприемането на по-решителни стъпки за утвърждаване на върховенството на правото в България. 
Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, направи кратко изложение на 
икономическата обстановка в страната, като акцентира върху нестабилната макроикономическа ситуация, липсата на 
човешки ресурси. Той сподели, че България губи по 40-50 000 души всяка година, без да отчитаме миграцията. Акцент бе 
поставен и на необходимостта от запазване на механизма за компенсации на небитовите потребители на ел. енергия. 
Валери Жаблянов, представляващ коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, сподели че конфликтът Русия-Украйна води до икономически 
и финансови последствия. Той акцентира върху сектор енергетика и необходимостта от запазване на националния 
енергиен комплекс и неговото развитие, предоговаряне и преосмисляне на сроковете за въглищните централи. Жаблянов 
бе категоричен за необходимостта от данъчна реформа у нас, както и реформа на образователната система с акцент и 
върху професионалното образование. 
Татяна Дончева очерта практически идеи на „ЛЕВИЦАТА!“ с пряко отношение към бизнеса. Тя постави акцент върху 
позицията на формацията срещу картелите, като сегашна търговска практика. „Истинското решение е в създаването на 
конкурентна среда и КЗК трябва да си влезе във функциите такива, каквито са“, посочи още Дончева. Акцент бе поставен 
на деквалифицирането на държавната администрация, необходимостта от промяна на строителното законодателство. 
Дончева очерта и важността на реформата в съдебната система и върховенството на закона. 
Румен Петков постави акцент върху мястото и ролята на обществените поръчки. Той обърна внимание и на лицензионните 
режими, които затрудняват особено малкия и средния бизнес и необходимостта от въвеждане на електронното  
управление.  
Владимир Маринов посочи като голям проблем корупцията в България, която спира големите чуждестранни инвеститори.  
Ръководствата на АИКБ и БТПП споделиха, че са единодушни относно борбата с корупцията, изсветляването на 
икономиката, оптимизиране на държавната администрация и запазване на съществуващия данъчен модел в страната. 
 
БТПП 
 
√ АИКБ и БТПП проведоха среща с „Левицата!“ 
На среща с ръководството на АИКБ и БТПП, представителите на „ЛЕВИЦАТА!“ – Валери Жаблянов, Татяна Дончева, Румен 
Петков и Владимир Маринов изложиха вижданията си за подобряване на бизнес средата и икономиката, цялостна 
реформа в енергетиката, образование и пазар на труда, социална политика, европейски политики и инвестиции. 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов сподели, че мисията на Палатата е да 
подпомага бизнеса, ето защо подобни срещи са важни, за да доведат до знанието на фирмите приоритетите на отделните 
политически парти и коалиции. Той акцентира върху важността от приемането на България в еврозоната, засилване ролята 
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на контролните институции при справяне с проблемите с нарастващите цени и спекула в търговската мрежа, както и 
предприемането на по-решителни стъпки за утвърждаване на върховенството на правото в България. 
Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, направи кратко изложение на 
икономическата обстановка в страната, като акцентира върху нестабилната макроикономическа ситуация, липсата на 
човешки ресурси. Той сподели, че България губи по 40-50 000 души всяка година, без да отчитаме миграцията. Акцент бе 
поставен и на необходимостта от запазване на механизма за компенсации на небитовите потребители на ел. енергия. 
Валери Жаблянов, представляващ коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, сподели че конфликтът Русия-Украйна води до икономически 
и финансови последствия. Той акцентира върху сектор енергетика и необходимостта от запазване на националния 
енергиен комплекс и неговото развитие, предоговаряне и преосмисляне на сроковете за въглищните централи. Жаблянов 
бе категоричен за необходимостта от данъчна реформа у нас, както и реформа на образователната система с акцент и 
върху професионалното образование. 
Татяна Дончева очерта практически идеи на „ЛЕВИЦАТА!“ с пряко отношение към бизнеса. Тя постави акцент върху 
позицията на формацията срещу картелите, като сегашна търговска практика. „Истинското решение е в създаването на 
конкурентна среда и КЗК трябва да си влезе във функциите такива, каквито са“, посочи още Дончева. Акцент бе поставен 
на деквалифицирането на държавната администрация, необходимостта от промяна на строителното законодателство. 
Дончева очерта и важността на реформата в съдебната система и върховенството на закона. 
Румен Петков постави акцент върху мястото и ролята на обществените поръчки. Той обърна внимание и на лицензионните 
режими, които затрудняват особено малкия и средния бизнес и необходимостта от въвеждане на електронното 
управление. 
Владимир Маринов посочи като голям проблем корупцията в България, която спира големите чуждестранни инвеститори. 
Ръководствата на АИКБ и БТПП споделиха, че са единодушни относно борбата с корупцията, изсветляването на 
икономиката, оптимизиране на държавната администрация и запазване на съществуващия данъчен модел в страната. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Гълъб Донев: Състоянието на финансите на държавата е стабилно 
Състоянието на финансите на държавата е стабилно, няма опасност за валутния борд, за курса на лева към еврото, за това 
доходите и пенсиите да не се изплащат. Това заяви служебният премиер Гълъб Донев в интервю пред Нова телевизия. 
Той отбеляза, че служебното правителство прави всичко възможно всички плащания да се правят в съответните срокове. 
Според Донев няма опасност да изпаднем и в дългова криза. През януари и февруари са събрани с 1 000 300 000 лева 
повече в сравнение с предното редовно правителство. Във връзка с призивите за оставка на финансовия министър Росица 
Велкова Донев обясни, че това не е въпрос, който стои на дневен ред. 
 
√ Росен Христов: До дни 9 държави ще подпишем меморандум за газа 
До няколко дни ще подпишем меморандум между газопреносните оператори на 9 държави. Целта е да се направи 
мащабен анализ на газовия пазар и инфраструктурата, за да се доставя природен газ от алтернативни на Русия източници. 
Това заяви в "Говори сега" министърът на енергетиката Росен Христов. 
Проектът е по инициатива на България и предвижда повишаване на свързаността и капацитета на газопреносните мрежи 
на участващите държави. 
Имаме предложение да компенсираме разликата между цената, на която е запълвано газохранилището в Чирен и цената, 
която е сега, за да може фирмите, които държат газ там, да го пуснат на пазара, допълни енергийният министър. В момента 
никой не изпомпва газ от Чирен, единствено "Булгаргаз" с малки количества, подчерта Христов. 
Министър Христов каза, че в момента се работи с бизнес асоциациите, за да може енергийните компенсации да бъдат още 
по-ефективни. По думите на Христов мярката на правителството е помогнала за запазване на работни места, дори бизнесът 
е разширил пазарния си дял в Европа. 
Според Христов остава актуален въпросът за високата инфлация, както и необходимостта от допълнителни действия за 
постигане на по-голяма енергийна ефективност. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ Министерството на икономиката създава пряка връзка за контакт с чуждестранния бизнес у нас 
По инициатива на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов функционира пряка връзка за комуникация 
между него и представителите на чуждестранния бизнес в България, съобщават от икономическото министерство. 
Компаниите вече имат възможност да представят своите проблеми и въпроси чрез специално създаден канал в мобилно 
приложение или посредством електронна поща, които се разглеждат от ресорния министър в оперативен порядък. Целта 
е да се създаде по-ефективна и бърза комуникация между бизнеса и икономическия министър, което ще позволи прякото 
му ангажиране с поставените теми. 
"Инициативата е още един механизъм за подобряване на диалога и координацията с компаниите, които оперират у 
нас", посочи министър Стоянов. 

https://bntnews.bg/news/rosen-hristov-do-dni-9-darzhavi-shte-podpishem-memorandum-za-gaza-1227078news.html
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По думите му чуждестранните компании представляват значима част от бизнеса в България. Инвестициите в България само 
от държавите от Европейския съюз надхвърлят 38 млрд. евро. 
"Целта ни е не просто да увеличаваме обемите на инвестициите, но и тяхната добавена стойност. Фокусираме усилия да 
привлечем компании, които ще предложат и много по-конкурентно заплащане на своите служители. За да се случи това 
обаче, е ключово подобряването на бизнес средата, а възможността за директна комуникация с изпълнителната власт е 
една добра предпоставка за това", подчерта още Никола Стоянов. 
През октомври м.г. Стоянов стартира поредица от срещи във формат "закуска с инвеститори". На тях компаниите от 
чужбина в неформална среда представят проблемите, които срещат в България, както и своите потенциални планове за 
развитие. До момента вече са проведени серия от срещи с едни от най-големите търговски партньори на страната, в това 
число Австрия, Германия, Италия, Франция, САЩ и др. 
 
√ Зам.-министърът на земеделието Георги Събев: Напрежението сред зърнопроизводителите е основателно 
Назрява напрежение сред зърнопроизводителите и смея да кажа - не е неоснователно. Това заяви заместник-министърът 
на земеделието Георги Събев в "Говори сега". 
"Сигналите са, че безмитният внос на редица стоки от Украйна ще продължи, ще бъде удължен с още 1 година, т.е. това, 
което се случи миналата година, има потенциал да продължи, ако не се предприемат адекватни мерки", каза Събев. 
По думите му отварянето на кризисния резерв на Европейския съюз ще помогне на зърнопроизводителите, чиито складове 
в момента са пълни със зърно. 
В момента текат дискусии във всички европейски институции за спешно преразглеждане на многогодишната финансова 
рамка, тъй като тя е договаряна преди ковид кризата и войната в Украйна, допълни заместник-министърът Георги Събев. 
Амбицията е до края на годината да има политическо решение. Крайно време е несправедливостта с различни нива на 
подпомагане да бъде преодоляна, нашите производители трябва да бъдат поставени на равни начала, коментира още 
Събев. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ НСИ: Всеки десети между 18 и 24 години е отпаднал рано от училище 
15,1% от младежите между 15 и 29 години не учат и не работят, показват резултатите на НСИ от наблюдението на работната 
сила у нас през 2022. 
Всеки десети на възраст между 18 и 24 години е отпаднал рано от образователната система, показват още данните. 
Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 33.8%. 
През 2022 икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 191.2 хил., или 73.6% от населението на 
същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 1.6 процентни пункта. 
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.7%. При мъжете коефициентът на 
заетост за тази възрастова група е 79.5%, а при жените - 71.8%. 
През 2022 г. безработните лица са 140.4 хил., от които 78.2 хил. (55.7%) са мъже и 62.2 хил. (44.3%) - жени. 
Коефициентът на безработица е 4.3% (4.5% за мъжете и 4.1% за жените), като в сравнение с 2021 г. намалява с 1 процентен 
пункт. 
Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7.9%. 
Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 53.8%, а коефициентът на 
продължителна безработица е 2.3% - съответно 2.5% за мъжете и 2.1% за жените. 
През 2022 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 147.1 хил., от които 498.5 хил. са 
мъже и 648.6 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 26.4% - съответно 
22.7% за мъжете и 30.3% за жените. 
Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 51.7 хил., или 4.5% от всички икономически 
неактивни лица в същата възрастова група. 
 
√ Посрещаме астрономическата пролет с топло и слънчево време 
С топло и слънчево време посрещаме астрономическата пролет. Тя настъпва тази вечер в 23:24 часа. 
Днес ще преобладава слънчево време с разкъсана облачност. В повечето места ще е почти тихо. В сутрешните часове в 
източните райони ще има ниска облачност, там ще духа слаб южен вятър. Дневните температури ще се повишат и 
максималните ще бъдат между 16° и 21°, в София - около 19°. Минимални температури - между 0° и 5°, в София - около 1°. 
В планините ще е слънчево с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. 
Температурите ще се повишават и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 6°. 
Във вторник облачността ще се увеличи и след обяд на места в Югозападна България ще превали дъжд. В сряда сутринта 
ще е все още предимно облачно, на отделни места слабо ще превалява. В четвъртък ще преобладава слънчево време с 
временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. 
Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и дневните температури ще се повишат с 4-5 градуса. 
 
√ Проверка на БНТ: Какви са цените на основните храни в Германия? 
В Германия, както и в България, цените на хранителните продукти се повишават през последните месеци на миналата 
година и началото на тази, но не със същия темп. Това показа проверка на "По света и у нас" в няколко германски града, 
сред които Франкфурт, Манхайм и Мьонхенгладбах. Германското правителство подкрепя както хората, така и бизнеса.  

https://bntnews.bg/news/zam-ministarat-na-zemedelieto-georgi-sabev-naprezhenieto-sred-zarnoproizvoditelite-e-osnovatelno-1227070news.html
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За последните 70 години Германия отчете най-висока инфлация от 10,4% през октомври миналата година. Тя обаче започна 
да се успокоява благодарение на правителствените мерки. 
"Правителството действа доста подкрепящо, защото ние се сблъскахме с коронавируса, войната в Украйна, 
получаваме подкрепа за покупката на природен газ, смятам, че наистина времето е трудно, но държавата в момента 
се справя добре", каза Щефан, жител на Франкфурт. 
Две са основните групи мерки, които германското правителство прилага спрямо инфлацията. Първата е свързана със 
субсидиране на цената на природния газ и електроенергията, а втората с доходите на хората. Частният сектор има 
възможност да плаща бонуси на служителите си без да ги облага с данъци. 
Проверка на "По света и у нас" в една от големите вериги супермаркети в Германия показа, че цените на храните са близки 
до тези в България. Прави впечатление обаче, че цената за десет броя яйца размер Л е с близо 2,50 лева по-ниска, а 
прясното мляко в Германия е с 85 стотинки по-евтино отколкото у нас. По-евтини наполовина са цените на козметичните 
продукти като дезодоранти и шампоани. В същото време заплатите на германците са по-високи от българските с близо 4 
пъти. 
Франкфурт освен финансов център на Германия е и седалище на Европейската централна банка. С нейното последно 
решение се повишават основните лихвени проценти като целта е да се бори именно инфлацията. 
"Извършваме текущо наблюдение на пазара и сме готови да отговорим при необходимост, за да бъдат гарантирани 
ценова стабилност и финансова стабилност в еврозоната", заяви Кристин Лагард, председател на Европейската 
централна банка. 
Целта е до края на мандата на това управление на банката да бъде достигнато ниво от 2% за инфлацията. 
Все по-положителни са нагласите на европейците за справяне с високата инфлация и ръста на цените, това показва 
последното изследване на Европейската централна банка. 
Европейците очакват, че ще правят по-малки разходи в бъдеще, защото цените ще намаляват повече, а заплатите ще се 
увеличават. Действителните прогнози за инфлацията обаче са в точно обратната посока на ниво еврозона. 
И на последно място не трябва да забравяме, че не могат да бъдат сравнявани икономики като българската и германската. 
Не само заради мащаба на пазара, но и заради различните политики на държавите. 
 
√ 17-годишните да шофират с придружител, предлага ЕК 
17-годишните да шофират с придружител, предлага Европейската комисия. Целта на предложението е да се засили 
превенцията на пътя и да се осъвременят правилата. 
Статистиката у нас сочи, че над половината от тежките катастрофи за миналата година са причинени от водачи под 30 
годишна възраст. 
Според Георги Бързаков, автоинструктор и пътен експерт, 17-годишните все още са твърде млади, за да управляват 
самостоятелно автомобил. Според него, вместо да се намалява възрастта на шофьорите, трябва да се увеличат часовете 
по кормуване. 
"Шофирането не е само да натискаш педали и да сменяш скорости, а е и отговорност. Трябва да знаят тези 16-17 
годишни, че те носят наказателна отговорност и това не е шега. Мисля, че 18 години е добра възраст, защото вече 
осъзнават, че стават пълнолетни и че носят отговорност за действията си", посочи той. 
 
√ В очакване на вота на недоверие срещу френското правителство - протестите продължават 
Ще оцелее ли френското правителство - днес започват дебатите по двата вота на недоверие срещу кабинета на Елизабет 
Борн. Причина за внасянето им е спорната пенсионна реформа, която кабинетът и президентът Еманюел Макрон са 
решени да наложат. 
Според документа от 62 години възрастта за пенсия трябва да стане 64. 
В страната започва поредна седмица на протести срещу непопулярното предложение, което беше прoкарано без гласуване 
в парламента, благодарение на специален текст от Конституцията. Очакват се блокади по пътищата и транспортен хаос - 
стачкуват въздушният и жп транспорт, не работят и големите рафинерии. 
Париж продължава да тъне в боклук заради протеста на сметоизвозващите компании. До полунощ демонстрации имаше 
освен във френската столица и в Нант, Марсилия и Монпелие. 
 
√ Най-голямата банка в Швейцария придоби Credit Suisse 
Най-голямата банка в Швейцария UBS придоби изпадналата в затруднение Credit Suisse. Това съобщи швейцарското 
правителство на пресконференция снощи. 
Придобиването ще доведе до появата на по-голяма финансова институция. 
Дотук се стигна след като в петък стана ясно, че ликвидността на Credit Suisse спада и нестабилността на пазара показа, че 
е невъзможно да се възстанови необходимото доверие. Последваха преговори за спешно решение беше наложително. 
Според швейцарския финансов министър, със сливането на двете банки рискът за държавата и за глобалната финансова 
стабилност е по-нисък отколкото при какъвто и да е друг сценарии. 
 
√ Джуканович води на президентските избори в Черна гора 
Според първите прогнозни резултати от президентските избори в Черна гора Мило Джуканович печели най-много гласове 
с 37,2 процента. 
На второ място е кандидатът на движението "Европа сега" Яков Милатович с 26,6 процента, а на трето - кандидатът на 
Демократичния фронт Андрия Мандич с 19,8 процента, съобщи CEMI на базата на 44,7 процента от обработената извадка. 
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Според предварителните прогнози на резултатите на CEMI, базирани на 44,7 процента от обработената извадка, 
кандидатът за президент на ДПС Мило Джуканович печели 37,2 процента от гласовете. Кандидатът на движението "Европа 
сега" Яков Милатович спечели 26,6 процента, Андрия Мандич от Демократичния фронт - 19,8 процента, Алекса Бечич от 
Демократична Черна гора - 11,5 процента. Кандидатът на SDPA Драгиня Вуксанович Станкович спечели 2,9 процента, 
кандидатът на Обединена Черна гора Горан Данилович - 1,3 процента, а инфлуенсърът Йован Радулович Джоджир - 0,7 
процента. 
Избирателните секции за изборите за президент на Черна гора бяха затворени в 20.00 часа местно време, а право на глас 
имаха над 542 000 граждани. По данни на Центъра за демократичен преход (CDT) избирателната активност на изборите е 
63,6 на сто, т.е. правото си на вот са упражнили около 344 700 избиратели. В надпреварата участваха седем кандидати: 
Мило Джуканович, Андрия Мандич, Яков Милатович, Алекса Бечич, Горан Данилович, Йован Радулович и Драгиня 
Вуксанович Станкович. Това са четвъртите президентски избори след обявяването на независимостта и осмите след 
въвеждането на многопартийната система. За президент на Черна гора ще бъде избран кандидатът, получил повече от 
половината от действителните гласове на гласувалите избиратели. Ако нито един кандидат не събере толкова гласове, 
вторият тур ще се проведе след 14 дни, т.е. на 2 април. На втория тур участват двамата кандидати, получили най-голям 
брой гласове. На втория тур за президент на държавата ще бъде избран кандидатът, получил най-много гласове. 
 
√ Шест централни банки обявиха, че ще увеличат потока на американски долари 
Шест централни банки обявиха, че ще увеличат потока на американски долари през глобалната финансова система, за да 
я стабилизират. 
Причина за решението са фалитите на няколко американски банки. В инициативата участват банките на Англия, Япония, 
Канада, Швейцария, Централната Европейска банка и Федералният резерв, като целта ѝ е да гарантира ликвидността на 
финансовите операции. 
В общото изявление на банките се казва още, че задачата е да се облекчи натискът върху финансовите пазари и да се 
ограничи въздействието върху възможностите за кредитиране на домакинствата и бизнеса. 
Вместо да теглят заеми от свободния пазар банките ще се обръщат директно към националните банки. 
Мярката ще бъде в сила поне до края на април. 
Снощи стана ясно, че най-голямата банка в Швейцария UBS придобива изпадналата в затруднение Credit Suisse. 
Това ще доведе до появата на по-голяма финансова институция. Дотук се стигна след като в петък стана ясно, че 
ликвидността на Credit Suisse спада и нестабилността на пазара показа, че е невъзможно да се възстанови необходимото 
доверие. 
 
√ До 2050 г. населението ще намалява в 61 държави, включително и България 
8 милиарда достигна населението на света още в края на миналата година. От ООН прогнозират, че между 2050 г. и 2060 
г. хората на планетата ще наброяват 10 милиарда. След това експертите прогнозират спад или застой на популацията. Най-
бързо се увеличава населението в най-бедните страни. В България, както и навсякъде в Европа, тенденцията е низходяща. 
Намалява и населението на Русия и Япония. 
Населението на света са увеличава откакто се води статистика. В доклада на ООН е изчислено, че през 2080 г. населението 
на земята ще мине 10,5 милиарда. 
"За да може населението да остане такова, както е било преди това, приблизително е изчислено, че при ниските 
равнища на смъртност, които сме достигнали, е необходимо една жена да ражда средно 2,1 деца. Очаква се до 2050 
година намаляването на населението да се случи в 61 страни в света, включително България", каза доц. Стоянка 
Черкезова, Институт за изследване на населението и човека към БАН. 
Противно на прогнозите, че много хора ще умрат от глад, според доклад на Световната федерация за борба със 
затлъстяването до 2025 година, повече от половината от населението на света ще бъде с наднормено тегло. 
"Най-важното, от което ние можем да се притесняваме, когато говорим за наднормено тегло, е нашето здраве и колко 
живеем, например в много развитите страни при мъжете е установено, че прекомерната консумация и употребата на 
алкохол се срещат при тези, които са най-високо в йерархията", допълни доц. Стоянка Черкезова. 
В България социалните неравенства са много големи. Разликата между най-богатите и най-бедните е 8 пъти и това влошава 
качеството на живот. 
"Тези неравенства са толкова високи, че могат да се срещнат на много малко места по света, включително в 
африкански държави, които са пред гражданска война", заяви доц. Стоянка Черкезова. 
Също така у нас се наблюдава и друго неравенство - раждаемостта е или много ранна на около 15 години при по-
необразованата част от населението или прекалено късно при по-образованите дами. 
 
БНР 
 
√ Лидия Шулева: Вместо данък свръхпечалба - да приключат мерките, свързани с пандемията и войната 
Интервю на Диана Дончева с Лидия Шулева 
"Постигането на 3% дефицит не е толкова голямо предизвикателство, колкото се опитват да го изкарат, ако се спре тази 
политика, която стана традиция в последните народни събрания, в които нямаше управляващо мнозинство 
- политическите партии да предлагат най-различни разхищения на бюджета. Трябва да се върнем в ситуацията на 
стабилност и тя може да бъде гарантирана, като приключат всички временни мерки, дадени заради пандемията, заради 
войната в Украйна – намаляването на данъчни ставки и акцизи." 
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Това мнение изрази в интервю за БНР Лидия Шулева, бивш министър на икономиката и на социалната политика и бивш 
вицепремиер. 
"Има разхищения в бюджета, които доведоха до сериозни непропорционални печалби в определени сектори за сметка на 
други и е крайно време това да бъде прекратено. Няма по-лоша форма на управление на публичните средства от раздаване 
на компенсации и  помощи на калпак", коментира Шулева в предаването "Преди всички". 
Изпълнението на бюджетните приходи не е толкова голямо, колкото се предполагаше, че ще бъде заради инфлацията, 
допълни бившият вицепремиер. 
Данъкът свръхпечалба е доста шокираща мярка, смята Шулева. По думите ѝ "компенсациите, които се раздадоха, отидоха 
при фирми, които генерираха свръхпечалби и най-малкото трябва да бъдат спрени". Ако не се раздават – това са по-
сигурни пари, отколкото събирането на хипотетичен данък печалба от всички дружества. 
"Непропорционално е това. И ако се спрат тези субсидии, точно това, което се очаква от данък свръхпечалба да бъде 
получено, ще бъде получено от спрените компенсации." 
Според Шулева данък свръхпечалба ще се отрази на малките и средни фирми, които бяха засегнати най-много и по време 
на пандемията и затварянията. Сега най-малкото увеличение, което те биха имали, трябва да се облага с този данък, което 
е несправедливо, подчерта тя. По думите ѝ тези компании едва са успели да възстановят своите приходи и показатели от 
периода преди пандемията. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ 57% ръст на пътниците на Летище Варна спрямо 2019 г. 
Интервю на Даниела Стойнова с Деница Милосавлевич за предаването ''Преди всички'' 
От началото на 2023 г. ръстът на пътниците е 57% в сравнение с 2019 г., заяви пред БНР Деница Милосавлевич - началник 
Отдел "Авиационен маркетинг" на Летище Варна. По думите й тази зима са имали 18 целогодишни дестинации на 
летището.  
В предаването "Преди всички" тя отбеляза, че има засилен интерес и трафик на нискотарифни авиокомпании.  
"При летищата в Европа до 5 млн. пътници наблюдаваме през последните 10 години почти двоен ръст на пътниците по 
нискотарифните полети. За последната година той е бил над 40% средно в Европа. За Летище Варна през последните 3 
години делът на пътниците по нискотарифни полети е над 50%".  
Имаме комбинация от нови маршрути, нови авиокомпании и рестарт на маршрути, които не са изпълнявани от няколко 
години насам, подчерта още Милосавлевич и уточни: 
"Имаме рестарт на няколко маршрута от скандинавските държави, които не са оперирани с редовни полетни програми от 
лятото на 2019 г. Имаме рестарт на маршрута от Белград, от 2016 г. не е изпълняван. Той започва отново в началото на юни 
с 4 честоти на седмица. Имаме комбиниран маршрут от чартърни полети от Карлови Вари и Пардубице, Чехия. Нова 
авиокомпания с полети от Тел Авив в края на юни, друга - от Украйна с 3 полски маршрута. Очакваме и полети от новото 
летище на Варшава, които ще са в допълнение към полетите от основното летище". 
По думите й немският пазар на Летище Варна се развива добре. Пазар Германия е пазарът с най-голям дял за миналата 
година - той заема 1/3 от него.  
При пазар Русия, Беларус, Украйна на Летище Варна спрямо 2019 г. сме изгубили над 180 хил. пътници, отчете още 
Милосавлевич.  
Тя добави, че към момента са добри индикациите от централноевропейски пазари като Полша, Чехия, Унгария. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Андрей Новаков: За един европейски камион трябва да има бърза писта и отделно гише 
Евродепутатът предлага ЕК да вземе на ръчно управление проекти, касаещи международни транспортни коридори и 
да оказва натиск за изграждането им 
Интервю на Диана Дончева с Андрей Новаков 
Единственият начин, по който нашите органи започват да работят спрямо европейските стандарти, е под угрозата от 
санкции. 
Това заяви в интервю за БНР евродепутатът Андрей Новаков.  
"Един европейски камион - трябва да има отделна линия за него, отделно гише, бърза писта", посочи Новаков. Той е автор 
на законодателна промяна, заложена в Регламента за международните транспортни коридори, чието гласуване предстои. 
Тя предвижда проверката на един камион да трае максимум 1 минута, за да се преодолеят "тапите" по границите между 
страни от ЕС, какъвто е случаят с българо-румънските гранични пунктове.  
Предложението е внесено и в Комисията по петиции, като съответната петиция е подкрепена с 44 000 подписа, уточни 
евродепутатът. След внасянето на петицията и разглеждането ѝ ще бъдат изпратени представители да извършат проверка 
на граничните ни пунктове с Румъния. 
"В момента, в който отиде ЕК там и остане 3-4 дни да проверява, ще се види, че опашки няма да има. Докато има проверка. 
Това означава, че може да се случи", изрази увереност Новаков. 
Според него "тази ситуация няма да бъде решена нито от българското, нито от румънското правителство", а решението е 
едно и "трябва да дойде от Брюксел". 
Има редица институции, които нямат място на границата, смята евродепутатът. По думите му проверки от КАТ, ДАИ, НАП, 
ТОЛ полицията може да се извършват и вътре в страната, за да не се затормозява трафикът на граничните пунктове. 
Новаков предлага още да има зелен коридор за проекти, касаещи международни транспортни трасета и тези проекти да 
минат буквално "на ръчно управление", така че ЕК да оказва натиск за реализирането им. 

https://bnr.bg/post/101795839/lidia-shuleva
https://bnr.bg/post/101795805/57-rast-na-patnicite-na-letishte-varna-spramo-2019-g
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Той поясни, че става дума за пътища, жп линии и вътрешни водни пътища и се аргументира, че докато средното забавяне 
на такива проекти в Европа е 11 години, то при нас е тройно. 
Относно изтеклия доклад за вътрешна употреба между Министерството на финансите и Министерския съвет и опасността 
от превишен дефицит до края на годината Андрей Новаков коментира: 
"Задължително е да се вземат мерки, които да внесат стабилност. Не можем да говорим за еврозона при такъв дефицит. 
Това ще повлече негативни последствия и по отношение на европейските фондове, на европейските  програми, които се 
съфинансират от българските общини." 
"Да обложиш онези, които са декларирали печалбата си, които са я изработили, означава, че им казваш – заповядайте в 
сивия сектор", категоричен е евродепутатът по отношение на предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите, 
за да има повече средства в бюджета. 
По думите му така успешните бизнеси "ще платят за небалансирания бюджет, който през последните 2 години беше 
насърчаван". 
По темата с протестите във Франция евродепутатът отбеляза: 
"Начинът, по който се управлява държава, явно не се приема от хората, които живеят там и които гласуват. Постоянните 
протести, жълтите жилетки, сега виждаме същото. Френското правителство се е възползвало от вратичка да прокара 
реформата (пенсионната – бел. ред.), без да се налага да гласуват в парламента, което вбеси още повече хората. 
Президентът Макрон трябва да поеме политическата отговорност за случващото се и да успокои хората." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ България с най-силен ръст на разходите за заплати в ЕС през последното тримесечие на 2022 г. 

 
През четвъртото тримесечие на 2023 г. разходите за труд за отработен час в Европейския съюз са се повишили с 5,8% 
спрямо същото тримесечие на предходната година, докато тези в еврозоната са нараснали с 5,7%, сочат най-новите данни 
на европейската статистическа агенция Евростат. 
Разходите за труд на фирмите включват не само възнагражденията и работните заплати, изплащани на наетите лица, но и 
непреки разходи за труд - предимно вноски за социално осигуряване, плащани от работодателя. 
В еврозоната възнагражденията за отработен час са се увеличили с 5,1%, докато непреките разходи за труд са нараснал 
със 7,7%, а общите разходи за труд са нараснали с 5,7% през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото 
тримесечие на предходната година. В целия ЕС почасовите надници и заплати са се увеличили с 5,4%, общите разходи за 
труд - със 5,8%, а компонентът извън заплатите - със 7,2 на сто. 
Най-значим ръст на разходите за заплати за отработен час през четвъртото тримесечие на годишна база в ЕС е 
регистрирала в България (скок с 16,5% на годишна база), следвана от Литва (повишение с 15,7%) и Унгария (с 14,9%), като 
още четири страни членки са отбелязали увеличение на показателя с над 10 на сто, а именно Румъния (с 11,2%), Словения 
(с 10,8%), Полша (с 10,2%) и Естония (с 10,1%). 
Общите разходи за отработен час в България пък са нараснали през последното тримесечие с 16,1%, а компонентът извън 
заплатите - с 13,8 на сто. 
 
√ Забавяне на годишната инфлация в ЕС през февруари до 9,9%, а в България до 13,7% 
В седем други страни членки на ЕС инфлацията през февруари е по-висока от българската 
Инфлацията в Европейския съюз се понижи през февруари за четвърти пореден месец, достигайки 9,9% на годишна база, 
а в еврозоната - до 8,5%, показват данни на европейската официална статистика Евростат. 

https://bnr.bg/post/101795816
https://static.bnr.bg/gallery/cr/854bd0fed645631c939ca545f7a3d36b.jfif
https://static.bnr.bg/gallery/cr/854bd0fed645631c939ca545f7a3d36b.jfif
https://static.bnr.bg/gallery/cr/854bd0fed645631c939ca545f7a3d36b.jfif
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В същото време хармонизираната инфлация в България се понижи през февруари до 13,7% от 14,3% в началото на 2023 г. 
, като по-висока инфлация е отчетена в седем други членки на съюза (Унгария, Латвия, Чехия, Естония, Полша, Литва и 
Словакия). 
Инфлацията в еврозоната се повиши през февруари с 0,8% спрямо месец по-рано, но се забави на годишна база до 8,5% от 
8,6% през януари 2023 г. , след като през октомври 2022 г. удари рекорден връх от 10,6% - най-високата инфлация, откакто 
европейската статистика разполага с този тип данни от 1991 г. насам. 
В рамките на целия ЕС индексът на потребителските цени (CPI) също нарасна през февруари с 0,8% спрямо месец по-рано, 
докато инфлацията на годишна база се забави до 9,9% от 10,0% през януари, отстъпвайки за четвърти пореден месец от 
рекордния връх от 11,5 на сто, отчетен миналия октомври. 
Трябва обаче да се има предвид, че точно година по-рано инфлация в ЕС и еврозоната беше на нива съответно от 6,2% и 
от 5,9 на сто. 
 

Графики на потребителската инфлация в ЕС и еврозоната 

 
Най-ниска годишна инфлация през февруари беше отчетен в Люксембург (4,8%), следван от Белгия (5,4%) и Испания (6,0%), 
докато най-висока инфлация беше отчетена в Унгария (25,8%), Латвия (20,1%) и Чехия (18,4%). 
В 16 от 27-те членки на ЕС годишната инфлация през февруари е по-ниска от средноевропейското ниво от 9,9%, докато в 
останалите 15 членове на съюза тя е над средното за съюза ниво. 
Според данните на Евростат хармонизираната потребителска инфлация в България нарасна през февруари с 0,7% спрямо 
предходния месец, като на годишна база тя се забави до 13,7% от 14,3% през януари 2023 г., потвърждавайки данните на 
НСИ от по-рано този месец. 
Година по-рано обаче (през февруари 2022 г.) инфлацията в нашата страна беше на ниво от 8,4%. 
По-висока от годишната инфлация в нашата страна беше отчетена през февруари в Унгария (цели 25,8%), Латвия (20,1%), 
Чехия (18,4%), Естония (17,8%), Полша (17,2%), Литва (17,2%) и Словакия (15,4%), като малко по-ниска инфлация спрямо 
тази в България беше отчетена в Румъния (13,4%) и Хърватия (11,7%). 
 

Инфлация на годишна база през януари в отделните държави членки на ЕС 

 
 

√ Заседание на министрите на външните работи и на отбраната на ЕС за подкрепата за Украйна 
Министрите на външните работи и на отбраната на ЕС ще заседават днес в Брюксел, като главна тема на дебатите ще бъде 
подкрепата на Съюза за Украйна. 
Министрите на външните работи ще разискват хода на руската агресия в Украйна преди заседанието на европейските 
лидери в четвъртък и петък. 
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Преди началото на дискусиите, украинският им колега Дмитро Кулеба ще ги информира от дистанция за ситуацията на 
място, както и за належащите нужди и приоритети на страната му. 
Дипломати изразяват надежда, че министрите ще постигнат споразумение за оказването на военна помощ на Украйна. 
Основно те ще се фокусират върху отговорността за депортирането на деца в Русия, мирната формула за Украйна, 
глобалния достъп до храните  и тяхната безопасност. 
Следобед те ще се присъединят към министрите на отбраната и заедно ще обсъдят изпълнението на стратегическия 
компас. 
 
√ Брюксел очаква плана на президента Христодулидис за по-активна роля на ЕС за Кипърския въпрос 
Брюксел очаква плана на президента Никос Христодулидис за по-активна роля на ЕС в преговорите по Кипърския въпрос, 
каза Марио Нава, генерален директор за подкрепа на структурните реформи в Европейската комисия в интервю след 
посещението си в Кипър в края на изминалата седмица. Кипърският държавен глава ще представи предложението си на 
европейските лидери тази седмица. 
Европейският съюз има важна роля в преговорите по Кипърския въпрос, за да гарантира, че политическите споразумения 
са в съответствие с достиженията на европейското право, посочи Марио Нава. Според него Общността допринася за 
доверието в процеса, тъй като може да предостави експертен опит за решаване на редица проблеми. 
Президентът Никос Христодулидис се обяви за по-силно ангажиране на Европейския съюз в усилията за излизане от 
задънената улица по Кипърския въпрос и решаването му. Той ще обсъди предложението си в срещи с европейски 
ръководители тази седмица в Брюксел. 
Коментирайки искането на лидера на кипърските турци Ерсин Татар за признаване на две държави на острова, Марио Нава 
подчерта, че „Европейската комисия силно вярва в рамката за решение, определена от ООН за двузонална двуобщностна 
федерация“. 
ЕС поддържа ясна позиция за града-призрак Вароша, чието отваряне кипърските турски власти започнаха и срещу което се 
обявява кипърската гръцка страна. 
"Вароша трябва да бъде предаден на ООН без никакви условия“, заяви Марио Нава. 
 
√ Норвегия осигури 30-40% от газа за Европа през 2022 г. и ще задържи това ниво още 45 години 
Норвегия осигури между 30 и 40 на сто от газа за Европа миналата година и има амбицията да задържи това ниво през 
следващите 45 години. Това каза премиерът на кралството Йонас Гар Стьоре. 
Норвежкият министър председател даде брифинг върху платформата "Трол А" в Северно море в присъствието на 
председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Тази норвежка платформа 
осигурява 10 на сто от синьото гориво за Европа. 
Премиерът Гар Стьоре каза, че амбицията е Норвегия да развие и сътрудничеството си с ЕС и НАТО в производството на 
енергия от възобновяеми източници. 
Председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви, че се разглежда възможността за зелен съюз с Норвегия, 
какъвто досега ЕС има само с Япония. 
"От една година Путин се опита да ни изнудва, като отряза 80 на сто от подавания газ или общо 100 млрд. куб м. от 
европейския пазар. Норвегия увеличи продукцията си от 78 млрд. куб м. на 90 млрд. и това ни помогна през зимата", каза 
още тя. 
Фон дер Лайен заяви, че Норвегия би могла да се присъедини към платформата за енергийни поръчки на ЕС като доставчик. 
Целта е да се търсят дългосрочни договори, които да са в интерес и на двете страни. 
От своя страна, премиерът Гар Стьоре каза, че волатилните високи цени на енергията не са в интерес нито на Норвегия, 
нито на Европа. 
Той също така съобщи, че заедно с германския канцлер Олаф Шолц е поискал НАТО да координира сигурността на 
инфраструктурата в страната му. 
Фон дер Лайен и Столтенберг припомниха, че вчера се проведе първото заседание на работната група ЕС-НАТО, една от 
целите на която е точно гарантиране на сигурността на енергийната мрежа. Столтенберг подчерта: 
"НАТО подсили присъствието си с повече логистика в Северно, Балтийско море и на други места. Докато говорим, тук 
виждаме норвежки патрулен катер, хеликоптер, както и германски кораб зад нас. Току-що видяхте и морски въздушен 
патрул. Всички те са част от морската група за охрана на НАТО, със самолети и кораби от много страни на Пакта. Те показват 
как Алиансът е единен при защитата на тази жизнено важна инфраструктура". 
 
√ ОИСР повиши прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2023 г. до 2,6% 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) представи в петък в последния си междинен доклад 
за икономическите перспективи, като повиши прогнозите си за растежа на глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) през 
2023 г. до 2,6% от 2,2% предишна оценка и за 2024 г. до 2,9% от 2,7%. 
За Съединените щати ОИСР вече прогнозира растеж на БВП през тази година от 1,5% при предишна оценка за експанзия с 
едва 0,5%, докато за 2024 г. перспективите бяха леко намалени до 0,9% от 1,0%. Икономическият растеж в еврозоната пък 
беше ревизиран нагоре до 0,8% от 0,5% за 2023 г. и до 1,5% от 1,4% през следващата година. 
В същото време ОИСР очаква ръст на БВП на Китай от 5,3% през 2023 г. при предишна оценка за повишение с 4,6% и 
известно забавяне на растежа до 4,9% през 2024 г., но при предишна прогноза за повишение с 4,1%. 
Водещата инфлация намалява, но основната инфлация остава висока, поддържана от силните увеличения на цените на 
услугите, по-високите маржове в някои сектори и натиска върху разходите от затегнатите пазари на труда, посочва ОИСР. 
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Организацията прогнозира, че световната инфлация постепенно ще се успокои през 2023 г. и 2024 г., но ще остане над 
целите на централните банки (за инфлация около 2%) до втората половина на 2024 г. в повечето държави. Очаква се също 
така общата инфлация в икономиките от Г-20 да намалее до 4,5% през 2024 г. от 8,1% през 2022 г. ОИСР прогнозира, че 
основната инфлация в развитите икономики от Г-20 ще бъде средно 4,0% през 2023 г. и 2,5% през 2024 г. 
"Подобряването на икономическите перспективи все още е крехко. Рисковете са станали малко по-добре балансирани, но 
остават в посока надолу (за по-слаб от очакваното икономически растеж). Силата на въздействието от промените в 
паричната политика (повишаването на лихвите) е трудна за измерване и може да продължи да разкрива финансови 
уязвимости", посочи още ОИСР. 

 
 

√ Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин заради военни престъпления в Украйна 
Русия заяви, че заповедта на МНС за ареста на Путин е "без никакво значение" 
Международният наказателен съд (МНС) в Хага издаде в петък заповед за арест на руския президент Владимир Путин, 
обвинявайки го, че е отговорен за военни престъпления, извършени в Украйна, предаде Ройтерс. 
Москва многократно отхвърли обвиненията в жестокости по време на едногодишната си инвазия в Украйна. Говорителка 
на руското външно министерство каза, че заповедта за арест на Путин няма "никакво значение". 
МНС издаде заповед за ареста на Путин по подозрение за незаконно депортиране на деца и незаконно прехвърляне на 
хора от територията на Украйна в Руската федерация. 
Съдът също така издаде заповед за ареста на Мария Алексеевна Лвова-Белова, комисар по правата на детето в кабинета 
на Путин, по подобни обвинения. Тя работи пряко под ръководството на Путин и, според американски служители, е 
наблюдавала депортирането на хиляди украински деца в Русия. 
В изявлението си президентът на съда Пьотр Хофмански обяви, че Путин е отговорен и за „неспособността му да упражнява 
контрол над цивилни и военни, които са извършили действията“. 
Ходът на Международния наказателен съд дойде ден, след като разследващ орган с мандат от ООН обвини Русия в 
извършване на широкомащабни военни престъпления в Украйна, включително умишлени убийства и изтезания. 
Новината за заповедта за арест също така дойде преди планираното държавно посещение в Москва следващата седмица 
на китайския президент Си Цзинпин, което вероятно ще затвърди много по-тесни връзки между Русия и Китай точно когато 
отношенията между Москва и Запада достигнат нови дъна. 
Русия е поставена под безпрецедентни западни санкции, откакто Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна на 24 
февруари 2022 г., напомня Ройтерс. 
Междувременно Русия заяви, че заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд (МНС) в Хага срещу 
руския президент Владимир Путин, е "без никакво значение". 
'Решенията на Международния наказателен съд нямат никакво значение за страната ни, включително и от правна гледна 
точка“, заяви говорителят на външното министерство Мария Захарова в канала си в Telegram, предаде Ройтерс. 
"Русия не е страна по Римския статут на Международния наказателен съд и не носи никакви задължения по него", добави 
тя. Тя отбеляза, че страната няма намерение да си сътрудничи с МНС, като добави, че всякакви "уведомления" за арести, 
които съдът издава, ще бъдат правно нищожни за Русия. 
 
√ Медведев: Решението на МНС за Путин ще има ужасни последици за международното право 
Дмитрий Медведев заяви в понеделник, че решението на Международния наказателен съд (МНС) да издаде заповед за 
арест на руския президент Владимир Путин ще има ужасни последици за международното право, предаде Ройтерс. 

https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and?fbclid=IwAR0_zFEe9j_8k0qPyBntWUAkcZWvav_NiEsFYuuUmB9XMyeqdSX41jghSLM


21 

 

Той посочи, че МНС е "безполезен", а системата на международното публично право е неефективна и основана на 
несправедливост. 
"Те (МНС) решиха да съдят президент на ... ядрена сила, която не участва в Международния наказателен съд на същите 
основания като Съединените щати и други държави", написа заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската 
федерация Медведев в публикация в приложението за съобщения Telegram. 
"Последиците за международното право ще бъдат чудовищни. В края на краищата това е рухването на основите, на 
принципите на правото... Предстои мрачен упадък на цялата система на международни отношения", предупреди той. 
 
√ Китайският президент на тридневна визита в Москва 
Председателят на Китайската народна република Си Цзинпин пристига на тридневно държавно посещение в Русия по 
покана на президента Владимир Путин. Очакванията са двамата лидери да обсъдят китайския мирен план за Украйна. 
Помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков заяви, че Русия  оценява високо “сдържаната 
позиция” на Китай за Украйна. 
“Запознати сме с китайския план за регулиране. Убеден съм, че и нашият ръководител, и китайският лидер ще споделят 
оценките си за настоящата ситуация именно в контекста на развитието на конфликта в Украйна”, посочи Ушаков. 
Той добави, че Русия е съгласна с по-голямата част от оценките на Китай и подчерта, че китайската страна демонстрира 
“разбиране на истинските причини за възникналата криза”. 
Вчера сутринта в печатния орган на Китайската комунистическа партия “Женминжибао” беше публикувана статия на 
президента Путин, а в официоза “Российская газета” - на председателя Си. Ушаков нарече това важен сигнал преди 
официалните преговори, които започват днес. В понеделник по обед двамата лидери ще имат неформална среща. 
 
√ Си Дзинпин: Кризата в Украйна може да бъде разрешена с прагматични разговори 
Китайският президент Си Цзинпин заяви, че конфликтът между Русия и Украйна може да бъде решен, "ако всички се 
ръководят от концепцията за обща, всеобхватна, съвместна и устойчива сигурност и продължат диалога и консултациите 
по равноправен, разумен и прагматичен начин", предаде Ройтерс. 
В коментар преди посещението си в Русия той каза, че Китай "винаги е заемал обективна и безпристрастна позиция и е 
полагал активни усилия за насърчаване на помирението и мирните преговори". 
Си Цзинпин също така изтъкна отношенията на Китай с Русия, заявявайки, че двустранната търговия е скочила със 116% 
през 2022 г. в сравнение с преди десетилетие, достигайки общо 190 милиарда долара, като Пекин е най-големият 
търговски партньор на Москва за 13 поредни години. Той посочи, че са в ход съвместни проекти в областта на енергетиката, 
в космонавтиката, авиацията и транспортната свързаност, като двете страни работят за разширяване на сътрудничеството 
в областта на научните и технологични иновации и трансграничната електронна търговия. 
 
√ Екопризив за изтриване на ненужните данни от телефона и компютъра 
Призив за почистване на данните на телефона и компютъра отправи в събота глобалната организация "Да го направим, 
свят!" (Let's do it! World). Оттам припомнят статистика, според която ако 70 млн. стрийминг абонати намалят качеството на 
видеото от HD на стандартна резолюция, това ще доведе до намаляване на въглеродния диоксид с 3,5 милиона тона. 
Част от препоръките са големите корпорации да автоматизират изтриването на ненужните файлове, видеосрещите да са 
по-ефективни и кратки. Потребителите да не ползват имейл известията и тези от социалните медии. А телефонът да има 
поне 1 GB свободно място. Или да се пазят по-малко копия на снимки. 
Мерките може да не изглеждат съществени на нивото на индивидуалния потребител. Но от организацията ни напомнят, 
че неограниченият достъп до данни изисква 3 пъти повече енергия, отколкото могат да произведат всички слънчеви панели 
в света. А интернет се захранва с ток, който е добиван предимно от изкопаеми горива. 
Затова кликането, скролването и стриймването са отговорни за поне 870 милиона тона въглерод допълнително в 
атмосферата. 
Оливър Вергейнст от Белгийския институт за устойчив ИТ сектор обяснява в подкаста на платформата Green IO, че 
проблемът идва главно от видео съдържанието. "Най-голямото въздействие идва от видеото. Вече виждаме, че обменът 
на видеоклиповете заема 80% от трафика в на интернет. 60% от него е видео през платформите за стрийминг или 
порнография. 20% са видеоразговори, телевизионни излъчвания, охранителни камери. Малка част остава за другия 
трансфер на данни. Но видеото се увеличава много по-бързо от всички останали. Това, което прочетох наскоро, е, че за 
разлика от САЩ, ЕС няма да разреши продажбата на екрани с 8К резолюция. Защото тогава няма да има причина да 
ползваме видеосъдържание с такава резолюция. Едно 8K видео генерира доста повече трафик от 4k, или HD. А през 
повечето време дори не се нуждаем от HD съдържание." 
Изпълнителният директор на организацията, която е инициатор на дигиталното почиствате, Анели Охфрил, казва, че 90% 
от информацията, която генерираме, е отпадък. Защото няма да ни потрябва пак. А очакванията са до 2030 г. 20% от 
всичките въглеродни емисии да се дължат именно на интернет. Затова на сайта на организацията има както съвети, така и 
формуляр, за да се похвалите как сте се справили. 
 
3e-news.net 
 
√ Първо поевтиняване на храните на едро след седем поредни седмици на поскъпване 
През отминалата работна седмица (13-17 март) цените на храните по стоковите борси и тържищата са спаднали 
с 0.53%, а за една година са се повишили с 21.77 на сто 
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Най-вероятно мерките, които правителството обяви, както и първите масирани проверки по веригата на хранителни стоки, 
дават резултат, защото цените на едро на храните по стоковите борси и тържищата се понижиха за пръв път през 
отминалата работна седмица (13-17 март), след седем седмици на непрекъснато повишаване. 
За отбелязване е, че пазарът на храни на едро, към който претенциите за спекула са незначителни, демонстрира трайно 
нарастване на цените в продължение на 22 поредни седмици, с едно прекъсване в средата на януари (16-20), когато 
храните по стоковите тържища поевтиняха макар и слабо за първи път след 15 поредни седмици на непрекъснато 
поскъпване. Това показват данните от бюлетините на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 
Седмичната равносметка 
През отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 20 са 
поевтинели, 12 са поскъпнали и два са без промяна в цената. 
От млечните и месните храни и варивата най-много е нараснала цената на яйцата, а най-много е поевтиняло брашното тип 
500; при плодовете най-много са поскъпнали ябълките, а най-много са поевтинели бананите; при зеленчуците най-много 
се е повишила цената на зрелия кромид лук, а най-много са поевтинели оранжерийните домати. 
Индексът на тържищните цени на едро (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ, към 17 март е 2.467 пункта спрямо 2.480 пункта 
към 10 март или седмично понижаване с 0-53%, след като в предходната седмица беше регистрирано повишение с 0.32%. 
 

 
 
През отминалата работна седмица разликите на цените на храните на едро по области отново са ускорили своето 
нарастване, след две седмици преди това беше регистрирано забавяне на повишаването на разликите. Най-голяма е 
разликата при кравето сирене (15.90 лева спрямо 8.57 лева в предходната седмица), следва кашкавалът „Витоша“ (13.20 
лева спрямо 16.30 лева в предходната седмица), при каймата смес (5.50 лева спрямо 3.35 лева в предходната седмица). 
Месечната равносметка 
показва, че през януари храните по стоковите тържища са поскъпнали общо с 1.26%, като най-много са нараснали цените 
с 0.73% през втората седмица на януари (9-13) и само през третата (16-20) са спаднали с 0.82 на сто. През февруари 
нарастването на цените се е ускорило до 6.04 на сто, като поскъпването е непрекъснато и през четирите седмици на 
миналия месец. От началото на настоящия месец до 17 март ДКСБТ регистрира поевтиняване на храните на едро с 0.21 на 
сто. 
Годишната равносметка 
показва, че през последните три месеца на 2022 година – октомври, ноември и декември, храните на едро са поскъпвали 
съответно с 2.54%, 3.37% и с 2%. През останалите девет месеца на отминалата 2022 година храните на едро са поскъпвали, 
а през два са спадали. Най-голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо 
поевтиняване през юни (-6.18%). От началото на годината до 17 март цените на едро на храните са нараснали със 7.17 на 
сто, а на годишна база, спрямо 17 март 2022 година цените на едро са се повишили с 21.77 процента. 
Разликата на цените по области продължи да се задълбочава 
през втората пълна работна седмица на март за 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 19 области на 
страната. Както вече посочихме, най-голяма е разликата от 15.90 лева при кравето сирене (от 7.00 лв./кг в Добрич до 22.90 
лв./кг в Пловдив), при кашкавала „Витоша“ разликата е 13.20 лева (от 8.80 лв./кг в Бургас до 22.00 лв./кг във Враца), при 



23 

 

каймата смес разликата е 5.50 лева (от 5.50 лв./кг в Добрич до 11.00 лв./кг в Силистра), 4.67 лева е разликата при 
замразеното пиле (от 4.60 лв./кг в Пловдив до 9.27 лв./кг в Силистра), при ориза разликата е 2.70 лева (от 2.30 лв./кг в 
Хасково до 5.00 лв./кг в Силистра), 2.50 лева е разликата при зрелия фасул (от 3.00 лв./кг в Хасково до 5.50 лв./кг в 
Силистра), при слънчогледовото олио разликата е 2.10 лева (от 2.90 лв./ литъра в Благоевград и Хасково до 5.00 лв./литъра 
в Пловдив), 1.35 лева е разликата при захарта (от 1.65 лв./кг в Бургас до 3.00 лв./кг в Пловдив), при брашното тип 500 
разликата е 1.18 лева (от 0.91 лв./кг във Враца до 2.09 лв./кг в Силистра), 0.10 лева е разликата при яйцата (от 0.33 лв./броя 
в Благоевград до 0.43 лв./кг в Сливен). 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ продукти, на седмична база поевтинелите са 10, поскъпналите са 8 и два са 
без промяна, като трендът е в нормални граници – от минус 4.3% до плюс 2.6 на сто, което е характерно за сезона за тази 
група хранителни продукти. 
Най-много са поскъпнали както вече посочихме яйцата (+2.6% до 0.40 лв./броя), следвани от кашкавала „Витоша“ (+1.3% 
до 18.46 лв./кг), захарта (+1.2% до 2.52 лв./кг), пилешките кренвирши (+0.8% до 5.30 лв./кг), трайния варено-пушен салам 
(+0.8% до 11.50 лв./кг) и лещата (+0.2% до 4.12 лв./кг). 
Без промяна в цената са сиренето с растителни добавки (5.37 лв./кг) и малотрайните колбаси (6.16 лв./кг). 
Най-много е поевтиняло брашното тип 500 (-4.3% до 1.34 лв./кг), следвано от прясното мляко, над 3% масленост (-1.9% до 
2.55 лв./литъра), замразеното пиле (-1.5% до 6.04 лв./кг), ориза (-1.2% до 3.17 лв./кг), пакетчето масла 125 грама (-1.2% до 
2.57 лв./броя), киселото мляко в кофичка 400 грама (-0.8% до 1.21 лв./броя), слънчогледовото олио (-0.3% до 3.73 лв./кг), 
зрелия фасул (-0.2% до 4.12 лв./кг), кравето сирене (-0.1% до 11.43 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, с 
изключение на брашното тип 500 и слънчогледовото олио, а с над 1 лев са се повишили цените на едро на 5 продукта, като 
най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.34 лева), следват кравето сирене (+2.76 лева), варено-пушения салам 
(+1.26 лева), замразеното пиле (1.24 лева), и пилешките кренвирши (+1.18 лева). 
При плодовете 
които са регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, най-много е нараснала цената на ябълките (+4.5% до 1.40 лв./кг) и 
на портокалите (+2.7% до 1.92 лв./кг), а са поевтинели бананите (-1.3% до 3.10 лв./кг) и лимоните (-0.8% до 2.40 лв./кг). 
Трендът при тази група храни е в нормални граници за този сезон – от минус 1.3% до плюс 4.5 на сто. 
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От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2022 година всички плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 17 март 2023 година, като най-голяма е разликата на цените при бананите и лимоните. 
При зеленчуците 
на седмична база, от включените в бюлетина на ДКСБТ, повечето са поевтинели, с изключение на зрелия кромид лук (+6.1% 
до 1.90 лв./кг) и зелето (+3.6% до 0.86 лв./кг). 
Най-много са спаднали цените на оранжерийните краставици (-8.6% до 5.20 лв./кг), следвани от оранжерийните домати (-
8.0% до 3.67 лв./кг), морковите (-3.2% до 1.20 лв./кг), доматите от внос (-2.8% до 3.82 лв./кг), краставиците от внос (-2.8% 
до 4.21 лв./кг), картофите (-2.5% до 1.15 лв./кг), зелената салата (-1.1% до 0.91 лв./броя) и червения пипер от внос (-0.5% 
до 4.21 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база почти всички зеленчуци са поскъпнали, с изключение на зелето. Най-
голяма е разликата на цените на едро при зрелия кромид лук (1.11 лева), оранжерийните краставици (1.08 лева), 
краставиците от внос (1.03 лева), доматите от внос (1.00%). 
Обзорът е публикуван първа на business/dir.bg 
 
√ Министър Христов: Газовата връзка със Сърбия ще бъде готова през октомври и има възможност за увеличаване на 
капацитета до 3,2 млрд. куб м 
Междусистемната газова връзка „Гърция-България“ (IBS) ще бъде готова през октомври. Това заяви министъра на 
енергетиката Росен Христов, който заедно с изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов 
направи инспекция на дейностите по трасето на бъдещия газопровод. Инспекцията бе осъществена в присъствието 
на члена на надзорния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пашов. Стартът на строителството беше даден на 1 
февруари тази година. 
„Днес направихме инспекция на проекта. В момента сме абсолютно в график. Дори сме в резерв. Проектът ще бъде 
завършен навреме от българска страна и в рамките на бюджета. За управлението на проекта приложихме подхода като 
при интеронектора Гърция-България, който ни позволи да наваксаме изоставането и го пуснем навреме. Всички структури 
работят, обменяме регулярно информация, така че не само контролираме, но и подпомагаме процеса“, каза министър 
Росен Христов. Той припомни взетото през седмицата решение за отчуждаване на терен за газоизмервателната станция. 
Той допълни, че се работи по цялото трасе при отлична мобилизация и отлично управление на проекта. 
„В момента няма никакви притеснения за завършването на обекта навреме“, категоричен бе енергийният министър. 
Според него още през следващия сезон ще може да се разчита на доставките на синьо гориво от газопровода. Росен 
Христов в отговор на въпрос уточни, че „инфраструктурата е тази, която позволява на страната ни купеният газ от неруски 
източници да бъде транспортиран до България“. 
„За момента предвиждаме интерконектора да бъде използван за посока България-Сърбия, тъй като Сърбия зависи все още 
доста от руския газ и те са запазили капацитет на терминала Александруполис“. Очаква се, по-голяма част от потока да 
върви от юг на север към Сърбия, но тази възможност за реверсивни доставки дава една допълнителна сигурност в случай 
на нужда от газ да разчитаме на доставки от Европа“, посочи той. Очакването е газопровода да бъде използван още през 
следващия отоплителен сезон, т.е. от ноември месец тази година. 
Увеличаване на капацитета до 3,2 млрд. куб м 
В момента проектът за газовата връзка със Сърбия е за пренос на 1,8 млрд. куб м, но вече се работи и по възможността за 
увеличаване до 3,2 млрд. куб м газ годишно. В тази връзка министър Христов уточни, че в момента по инициатива на 
страната ни се подготвя мащабен анализ на пазара на природен газ заедно с още осем страни от Югоизточна и Централна 
Европа „с цел да подпомогнем другите държави да диверсифицират доставките си, както ние направихме в България“. 
„Имаме готовност за изграждане на допълнителна компресорна станция в началото на интерконектора да увеличим 
капацитета ме до 3,2 млрд. куб м“ допълни Христов. По думите му с това се осигурява и възможността за гарантиране на 
енергийната сигурност не само на страната ни, но и на други държави на север. 
„В действителност ние трябва да направим първо пазарния тест. Имаме подкрепата на политическо ниво, тъй като през 
следващите години очакваме потокът на природен газ ще се обърне от Изток на Запад и на Север и нашата газопреносна 

https://business.dir.bg/energien-pazar/parvo-poevtinyavane-na-hranite-na-edro-sled-sedem-poredni-sedmitsi-na-poskapvane
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мрежа е от ключово значение за това“, заяви и изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов., 
уточнявайки, че това осигурява достъпа на природен газ, както от Азербайджан и от другите каспийски държави, но също 
така и от LNG-терминалите в Гърция и Турция. 
„Предварителните данни сочат да има пазарен интерес от всички наши съседни държави, но включително и достигайки 
до Централна Европа. Едва, когато нашата надежда е вяра е, че ще имаме положителен резултат от маркет теста, тогава 
ще пристъпим към разширение не само на интерконектора България-Сърбия, но и друга част от нашата инфраструктура, 
която ще позволи пренос на природен газ към съседните държави“, допълни той. Пазарният тест по думите на Малинов 
се предвижда да се осъществи в рамките на следващите няколко месеца, след формализиране на политическо ниво. „На 
база резултатите ще пристъпим към реално обвързващи договори за резервиране на заявен капацитет“, каза той. 
Природен газ от Чирен 
Министърът коментира също така и „скъпия газ, нагнетен в газохранилището в Чирен“. „Все още работим по предложение 
в рамките на европейската директива за компенсиране на тази висока цена, тоест за компенсиране на разликата между 
нагнетения газ и пазара в момента. Очаквам до седмица-две да приключим с този процес на анализи като следващата 
седмица ще поканим заинтересованите страни, газовите асоциации, така че да разработим една работеща схема. 
Проблемът е доста сериозен“, каза още веднъж Христов. 
Той уточни, че има издадена европейска директива, „съгласно която ние имаме ангажимент да запълним газохранилището 
до определен график, която ние изпълнихме и тази директива предвижда и възможността и необходимостта да направим 
такава компенсация, тъй като се очакваше да има разликата в цената по време на нагнетяване и цената по време на 
неговото използване. Идеята е да се компенсира до нивото на пазара, тоест, газа, който извадим оттам (ПГХ Чирен) да не 
повлияе на крайният клиент“. 
Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ от своя страна очерта каква ще е ползата от компенсирането. 
„Този компенсаторен механизъм е изключително важен и ще допринесе в две посоки. Тъй като съгласно европейското 
законодателство ние имаме и за цел запълване на газохранилищата и за 2023 г. посочи от своя страна Владимир Малинов. 
Така че количествата, които ще останат в момента, освен че ще бъдат на конкурентна цена ще помогнат и да изпълним 
целта, която е към 1 ноември тази година да имаме 90 % запълняемост на хранилището. По думите му, така през 
следващия отоплителен сезон ще има възможност газа да бъде добиван в една конкурентна пазарна среда. 
Газохранилището в Чирен в момента запълнено до 77 % и целта е количествата да се запазят, да се компенсират, а при 
допълване цената да е атрактивна и близка до пазарната. По този начин през следващия отоплителен сезон се очаква 
цената да е по-ниска. 
Енергийна сигурност 
Всички тези действия осигуряват възможност страната ни да се превърне в енергиен хъб, посочи още министър Христов. 
„Това, че превръщаме страната в един енергиен хъб, първо ни носи директни приходи от споделяне на максимум на 
инфраструктурата, която сме изградили и под формата на различни такси, комисионни и под формата на различни видове 
търговия с газ. Другият плюс е, че се превръщаме в един стратегически важен партньор, което ни дава голямо 
преимущество и на политическата сцена. Тоест, нашите интереси да бъдат защитавани и да си партнираме със съседните 
държави. Винаги съм казвал, че за енергийна сигурност трябва целият регион да бъде стабилен и в България работим 
много активно в това направление. Работата по всички тези проекти вече показва и значението на България в региона. 
Затова е много важно този проект да бъде завършен навреме, както сме обещали, за да видят всички държави, че ние сме 
този партньор, който доставя това, което е договорено“. 
Според него страната ни работи и по въпроса, касаещ и платформа за съвместни покупки на газ. Кога ще бъде завършена 
е доста комплексен, но засега и там нещата вървят по график. 
Проектът за газовата връзка България-Сърбия се изгражда на етапи като към момента до 80 % от тръбите са по цялото 
трасе от 170 км. Най-трудният процес със заваряването също се движи по график. Към момента до 40 % е осъществен 
процеса на заварка на изградените участъци. 
Проектът за изграждане на междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS) е проект от „общ интерес“. Част е от 
приоритетния коридор за свързване на газопреносните мрежи в Централна и Югоизточна Европа (NSI East Gas). IBS е 
приоритетен проект на Групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа – CESEC. 
Обявен е за Обект с национално значение на 15 февруари 2013 г. 
Газопроводът IBS 
Междусистемната газова връзка със Сърбия (газопроводът IBS) е с обща дължина 170 км от гр. Нови Искър в България до 
гр. Ниш, Сърбия. От тях на българска територия се изграждат 62 км. Проектът е с приоритет на "проект от общ интерес" на 
ЕС. Газопроводът преминава през четири общини.  
Организатор на изграждането на българска територия е "Булгартрансгаз", а на сръбска - JП СРБИJАГАС. 
Строителството и пускането в експлоатация на газопровода ще даде възможност за диверсификация на доставките на 
природен газ за България и региона, чрез осигуряване на нови източници и маршрути, повишаване на сигурността на 
доставките, поетапно увеличение на потреблението, повишаване на инвеститорския интерес в пограничните региони, през 
които преминава.  
След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8 млрд. куб м газ годишно с възможност и за 
реверсивен поток. 
Общата стойност на проекта е 76 674 469 евро, като размерът на безвъзмездното финансиране е 27 602 809 евро. 
Общата стойност на договора с ДЗЗД "Интернешънал Газ" е до 139 777 777,77 лева без ДДС. Дейностите от предмета на 
споразумението са в обхвата на сключеното грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ от Механизма за 
свързване на Европа. 
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√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 20 март спада с 0.66% 
 

 
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 20 март 2023 г. е 92.22 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 3 065 MWh. 
Стойността се понижава с 0.66 % спрямо отчетените 92.83 лв. за MWh с ден за доставка 19 март 2023 г. и изтъргуван обем 
от 1 390 MWh. 
Изтъргуваното количество с ден за доставка 18 март е 1 400 MWh при цена от 92.90 лв. за MWh (- 1.61 в сравнение с 
отчетените 94.42 лв./MWh на 17 март). 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 19 март е 603 MWh при постигната цена от 86.27 лв. за MWh. 
Стойността намалява с 8.23 % в сравнение с регистрираните 94.01 лв. за MWh на 18 март и изтъргуван обем от 1 223 MWh. 
Референтната цена към публикуването е 92.22 лв. за MWh. 
 
√ Повишение с 12.8 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 246.71 лв. за MWh с ден за доставка 20 
март 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 246.71 лв. за MWh с ден за доставка 20 март 2023 г. и обем от 81 326.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 12.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 248.06 лв. за MWh, при количество от 40 901.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 424.30 MWh) е на цена от 245.36 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 242.52 лв. за MWh и количество от 3124.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 200.39 лв. за MWh ( 3440.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 323.63 лв. за 
MWh при количество от 3311.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 228.91 лв. за MWh при обем от 3400.6 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 218.63 лв. за MWh (111.79 евро за MWh) за 19 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 20 март се повишава до 246.71 лв. за MWh ( скок с 12.8 %) по данни на БНЕБ или 126.14 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 19 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 4 863.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 211.88 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     43,09%    2163.84 
Кондензационни ТЕЦ   25,48%    1279.72 
Топлофикационни ТЕЦ   7,45%    374.34 
Заводски ТЕЦ    2,43%    122.02 
ВЕЦ     0,30%    15.23 
Малки ВЕЦ    1,67%    84.07 
ВяЕЦ     1,08%    54.39 

https://ibex.bg/
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ФЕЦ     17,95%    901.4 
Био ЕЦ      0,53%     26.8 
Товар на РБ         3695.19 
Интензитетът на СО2 е 333g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на 
информацията.  За сравнение в Германия е 372g, Полша - 607g, Чехия - 348g, най-нисък e във Франция - 69g и Испания - 
109g). 
 
√ Покачване на цените по европейските електроенергийни борси за понеделник. В Гърция нивата ще са най-високи 
Румънската OPCOM затвори при цена от 126,14 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 146,16 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 126,14 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 20 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 126,83 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
125,45 евро/мвтч. Най-високата цена от 165,47 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 
102,46 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 20 март ще бъде 146,16 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 123,99 гвтч. Максималната цена ще е 224,29 евро/мвтч и тя ще бъде в 7 ч. 
Минималната цена e в 13 ч и тя ще бъде 127,05 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на пазара от 
цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 20 март е 126,10 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 126,75 евро/мвтч. Най-високата цена от 165,47 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч 
и тя ще бъде 102,38 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 891,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 20 март на Словашката енергийна борса е 126,25 евро/мвтч. Най-високата цена от 
165,47 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 102,73 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 125,55 евро/мвтч. Най-високата цена от 165,47 
евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 100,98 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 20 март е 125,65 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
125,85 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 58 220,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 165,47 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 101,10 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 125,17 евро/мвтч на 20 март. Пиковата цена ще бъде 124,89 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 668 664,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 165,47 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 99,96 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 20 март ще се продава за 137,41 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Още една тежка седмична загуба за фондовите пазари в Западна Европа, заради продължаващия срив на банките 
Спадът на Българската фондова борса беше в широк диапазон - между 0.30% и 4.13 на сто през отминалите пет 
работни дни 
Отминалите пет работни дни (13 – 17 март) фондовите пазари от двете страни на Атлантика завършиха в различен тренд – 
в Западна Европа със значителни загуби под натиска на повишените лихви от Европейската централна банка с 50 базисни 
пункта, което не се харесва на инвеститорите, и заплахата за банковата система след задълбочаване на проблемите около 
швейцарската банка Credit Suisse и продължаващия срив на акциите на големите банки в региона. 
От другата страна на Атлантика, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк започна възстановяване след срива в първата седмица на март 
на банковия сектор, тъй като се намериха спасителни „пояси“ за трите колабирали банки - Silicon Valley Bank (SVB), 
Silvergate и Signature Bank, които бяха затворени от регулаторите, заради опасността от фалит. 
Федералният резерв на САЩ (Фед) обяви нов механизъм за предоставяне на средства на финансови институции, за да 
гарантира, че те „имат способността да посрещнат нуждите на всичките си спестители“. Министерството на финансите на 
САЩ ще отдели до 25 милиарда долара от стабилизационния фонд за подкрепа на тази програма, а финансовият министър 
Джанет Йелън каза пред членовете на комисията по финанси на Сената, че „банкова система остава силна и американците 
могат да бъдат уверени, че средствата им ще бъдат там (банките-бел. ред.), когато имат нужда от тях“. 
И още малко статистика, която допринесе за ускоряване на низходящия тренд в Западна Европа. В петък „Евростат“ обяви 
данните за потребителските цени в еврозоната през февруари, които са се увеличили с 8.5% на годишна база. Така 
инфлацията се забавя много по-малко от очакваното, спрямо 8.6% през януари, въпреки че е най-ниската за последните 9 
месеца. Преди това анкетирани от „Ройтерс“ инвеститори очакваха инфлацията във валутния съюз да спадне с 8.2 на сто. 
На месечна база, спрямо януари, потребителските цени са се увеличили с 0.8% при очакван ръст от 0.6 на сто. 
Равносметка за най-големите банки в Западна Европа показва драстично по-голяма седмична загуба от предходната (6-10 
март): на френските Societe Generale (-16.81% при минус 5.66% в предходната седмица), BNP Paribas (-14.11% при минус 
6.98% седмица по-рано) и Credit Agricole (-9.23% при загуба от 4.09% в предходната седмица), на германските Deutsche 
Bank (-12.77% при спад с 8.95% седмица по-рано) и Commerzbank (-19.51% при понижение с 2.40% в предходната седмица, 
на британските Barclays (-10.26% при понижение с 8.25% седмица по-рано) и HSBC Bank (-5.24% при загуба с 4.45% в 
предходната седмица), на италианските Intesa Sanpaolo (-11.23% при спад с 3.80% седмица по-рано) и UniCredit (-14.71% 
при понижение с 2.33% в предходната седмица) и на швейцарските UBS (-10.44% при загуба с 7.16% в предходната 
седмица) и Credit Suisse (-26.10% при спад с 8.24% седмица по-рано). 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
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показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика приключи със съществени разлики – докато в 
Западна Европа всички борсови измерители бяха на „червено“, в САЩ два от основните индекси затвориха в „зелената 
зона“. Според анализатори, фондовите борси в Западна Европа затварят втора поредна много лоша седмица от началото 
на годината, където през отминалите пет работни дни фондовите пазари в региона приключиха с преобладаващи 
понижения между три и повече и над 6 процента. Общият европейски измерител на най-големите компании в региона 
Stoxx Europe 600 спадна с 3.84% (при минус 2.26% в предходната седмица) до най-ниското си ниво от началото на годината 
(436 пункта, колкото и на 3 януари), а от националните измерите на „сините чипове“ с най-силно седмично понижение 
завърши италианският FTSE MIB (-6.54% при загуба с 2.23 на сто в предходната седмица), следван от испанския IBEX 35 (-
6.17% при понижение с 2.08% седмица по-рано), британският FTSE 100 (-5.35% при спад с 2.66% в предходната седмица), 
германския DAX (-4.30% спрямо загуба с 1.19% в предходната седмица) и френския САС 40 (-4.09% при понижение с 2.00% 
седмица по-рано). 
От другата страна на океана, пазарът в Ню Йорк за разлика от Западна Европа, се повиши и се прехвърли в „зелената зона“. 
Най-силно нарасна технологичният индекс Nasdaq (+4.35% при спад с 4.70% в предходната седмица), следван от широкия 
S&P 500 (+1.42% при понижение с 4.55% седмица по-рано) и индустриалния Dow Jones, който единствен е с минимална 
загуба от 0.16% спрямо понижение с 4.44% в предходната седмица. 
Седмичната равносметка за БФБ 
През втората пълна работна седмица на март (13-17) търговията на БФБ приключи със загуби и за четирите индекса, като 
най-голям спад регистрира измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-4.13% при ръст от 1.35% в предходната седмица), 
следван от широкия индекс BG BX40 (-2.64% при повишение с 1.02% седмица по-рано), равно претегления BG TR30 (-1.95% 
при нарастване с 0.49% в предходната седмица) и секторния BG REIT (-0.30% при ръст от 0.62% седмица по-рано). 
За отбелязване е, че сривът на банковите акции в Западна Европа не засегна всички емисии на четирите търгувани на БФБ 
български банки. Акциите на Първа инвестиционна банка (FIB) регистрираха седмична загуба от 6.09% при реализирани 
сделки с 43 000 акции за 94 186 лева. Книжата на Централна кооперативна банка (CCB) се търгуваха през цялата отминала 
работна седмица, като бяха реализирани сделки със 71 195 акции за 111 318 лева, след което цената им спадна с 6.83%. С 
акциите на Тексим Банк (TXIM) не са реализирани сделки, като последната е била 8 март с 255 акции за 821 лева. И с 
акциите на Българо-американската кредитна банка (BACB) също не бяха реализирани сделки, като последната е била на 
27 януари с 10 акции за 59 лева, след което цената им е спаднала с 5.60%. 
БФБ с по-висок седмичен оборот 
спрямо предишната работна седмица (6-10 март). През периода (13-17 март) са осъществени 1 852 сделки с 2 324 322 лота 
за 9 702 311 лева, спрямо 1 179 сделки с 945 983 лота за 5 318 064 лева или с 4 384 247 лева, 1 378 339 лота и 673 сделки 
повече. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 10 дружества, докато в предходната бяха шест, а с най-голям приключи 
Алтерко АД (A4L) със 100 сделки за 1 245 406 лева, следвано от Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPF) с 1 сделка за 705 107 лева, 
Трейс груп холд АД (T57) с 20 сделки за 510 939 лева, М+С хидравлик АД (MSH) с 82 сделки за 507 020 лева, Еврохолд 
България АД (EUBG) с 211 сделки за 425 362 лева, германската Volkswagen AG (VOW3) с 36 сделки за 185 368 евро (362 543 
лева), Премиер Фонд АДСИЦ (PREM) с 1 сделка за 353 750 лева, Монбат АД (MONB) с 44 сделки за 298 761 лева, Агрия Груп 
Холдинг АД (AGH) със 129 сделки за 261 118 лева, Илевън Кепитъл АД (11C) с 89 сделки за 255 136 лева, Българска фондова 
борса АД (BSE) с 66 сделки за 238 096 лева. 
Десетте на най-оборотни емисии формират 53.22% от седмичния оборот на БФБ. 
След като и четирите индекса са завършили с понижения, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 76% за губещите към 21% за печелившите и 3 на сто без промяна. При другите показатели също по-
големите съотношения са на губещите: при обемите в лева (59% за губещите към 25% за печелившите и 16 на сто без 
промяна), при емисиите (48% за губещите към 28% за печелившите и 24 на сто без промяна) и при сделките (74% за 
губещите към 16% за печелившите и 10 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (13-17 март) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба: 
- при SOFIX е регистриран най-големия спад с 4.13% спрямо повишение с 1.35% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 
сделки с 1 128 146 лота за 3 239 682 лева спрямо 1 956 049 лева в предходната работна седмица; 
- при BGBX 40 е отчетено понижение с 2.64% спрямо нарастване с 1.02% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 590 190 лота за 5 248 582 
лева спрямо 2 448 158 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 1.95% спрямо печалба с 0.49% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 299 094 лота за 4 
475 796 лева спрямо 2 492 409 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е отчетено понижение с 0.30% спрямо повишение с 0.62% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 118 705 лота за 
774 582 лева спрямо 67 975 лева седмица по-рано. 
Топ 5 на най-печелившите акции 
Начело в тази група са акциите на Експат Бета АДСИЦ (XBT) с ръст от 26.67% и седмичен оборот от 40 840 лева, при последна 
цена от 0.950 лева/акция и пазарна капитализация от 4 886 031 лева; 
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- Мелифера АД (MELI) с повишение от 17.65% и оборот от 68 478 рева, при последна цена от 4.400 лева/акция и пазарна 
капитализация от 3 895 241 лева; 
- Градус АД (GR6) с нарастване от 7.14% и оборот от 119 562 лева, при последна цена от 1.500 лева/акция и пазарна 
капитализация от 365 413 065 лева; 
- Холдинг Нов Век АД (HNVK) с ръст от 5.26% и оборот от 26 000 лева, при последна цена от 20.000 лева/акция и пазарна 
капитализация от 112 208 740 лева; 
- американската Pfizer Inc. с повишение от 2.92% и оборот от 13 225 евро (25 865 лева), при последна цена от 38.100 
евро/акция*. 
Топ 5 на най-губещите акции 
Начело в тази група емисии е Еврохолд България АД (EUBG) е със спад от 17.16% и седмичен оборот от 425 362 лева, при 
последна цена от 1.400 лева/акция и пазарна капитализация от 364 700 000 лева; 
- германската Volkswagen AG (VOW3) с понижение от 11.26% и оборот от 185 368 евро (362 542 лева), при последна цена 
от 119.300 евро/акция; 
- Син Карс Индъстри АД (SIN) на минус с 11.24% и оборот от 13 342 лева, при последна цена от 0.790 лева/акция и пазарна 
капитализация от 16 229 499 лева; 
- френската BNP Paribas (BNP) със спад от 10.26% и оборот от 13 027 евро (25 478 лева), при последна цена от 51.500 
евро/акция; 
- Илевън Кепитъл АД (11C) с понижение от 7.01% и оборот от 255 136 лева, при последна цена от 19.900 лева/акция и 
пазарна капитализация от 45 800 407 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (13 – 17 март), с книжата на: 
- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 20 февруари с 10 акции за 147 лева, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 14.700 лв./акция и пазарна капитализация от 91 894 051 
лева; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 февруари с 1 500 акции за 9 000 
лева, след което цената им се е понижила с 3.23%, при поседна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 92 
130 840 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки само на 15 март с 498 акции за 478 лева, след което цената им се е 
повишила с 1.05%, при последна цена от 0.960 лв./акция и пазарна капитализация от 24 104 074 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 300 акции за   486 рева само на 17 март, след което цената 
им се е повишила с 1.25%, при последна цена от 1.620 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 604 109 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки със 17 акции за 18 лева само на 13 март, след което цената им се е 
понижила с 2.75%, при последна цена от 1.060 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация от 19 460 380 лева седмица по-
рано; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 февруари с 20 акции за 408 лева, при 
последна цена от 20.400 лв./акция, след което цената им не се е променила, както и пазарната капитализация, която е 177 
582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са 
реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална 
стойност, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана една сделка с 10 акции за 16 лева на 14 март, след което цената им не се 
е променила, при при  последна цена от 1.550 лв./акция и пазарна капитализация от 44 822 881 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 
облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) е реализирана една сделка с 10 акции за 15 лева на 14 март, след което цената им не се 
е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 30 768 534 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с 2 860 акции за 10 010 
лева, след което цената им се е понижила с 2.78%, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 99 
222 032 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като 
последната е била на 25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е 
променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за лот. 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
 
√ Ядрената енергетика е само „частично“ включена в закона за индустрии с нулеви емисии. Възможностите й са 
значителни 
Европейската комисия (ЕК) предложи Закон за индустриите с нетна нула (Net-Zero Industry Act, NZIA), за да се разшири 
и върху производството на чисти технологии в ЕС, така че да се гарантира, че то е добре подготвено за прехода към 
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чиста енергия. Според организацията за ядрена търговия Nucleareurope обаче документът не признава пълния 
потенциален принос на сектора. 
Комисията заяви, че NZIA като част от индустриалния план на ЕС за Зелената сделка се разглежда като отговор на Закона 
за намаляване на инфлацията на САЩ и ще „засили устойчивостта, и конкурентоспособността на производството на 
технологии с нетна нула в ЕС. Също така, че ще направи европейската енергийна система по-сигурна, ще създаде по-добри 
условия за привличането на инвестиции за проекти с нулево производство на емисии в Европа, така че общият 
производствен капацитет на стратегическите технологии на ЕС да се доближи, или да достигне поне 40 % от нуждите до 
2030 г. 
„Това ще ускори напредъка към климатичните и енергийните цели на ЕС за 2030 г. и прехода към климатична неутралност, 
като същевременно ще повиши конкурентоспособността на индустрията на ЕС, ще създаде качествени работни места, и 
ще подкрепи усилията на ЕС да стане енергийно независим.“ 
Предложеното законодателство се отнася до технологии, които според ЕК ще допринесат значително за 
декарбонизацията. Те включват: слънчева енергия, вятър, батерии и съоръжения за съхранение, термопомпи и 
геотермална енергия, електролизери и горивни клетки, биогаз/биометан, улавяне, използване и съхранение на 
въглероден диоксид, а също така мрежови технологии, технологии за устойчиви алтернативни горива, както и 
„усъвършенствани технологии за производство енергия от ядрени процеси с минимални отпадъци от горивния цикъл, 
малки модулни реактори (SMR) и свързаните с тях най-добри в класа си горива". 
Сред целите на NZIA е да подобри условията за инвестиране в net-zero технологии чрез „подобряване на информацията, 
намаляване на административната тежест за създаване на проекти и опростяване на процесите за издаване на 
разрешителни. Освен това законът предлага да се даде приоритет на стратегически проекти с Net-Zero (с нулеви емисии, 
или нетна нула б.р.), които се считат за съществени за укрепване на устойчивостта и конкурентоспособността на 
индустрията на ЕС“. 
„Нуждаем се от регулаторна среда, която ни позволява бързо да увеличим мащаба на прехода към чиста енергия“, каза 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „Законът за промишлеността с нетна нула ще направи 
точно това. Той ще създаде най-добрите условия за онези сектори, които са от решаващо значение за достигане на нетната 
нула до 2050 г.: технологии като вятърни турбини, термопомпи, слънчеви панели, възобновяем водород, както и 
Съхранение на CO2. Търсенето расте в Европа и в световен мащаб. Ние действаме сега, за да сме сигурни, че можем да 
отговорим на повече от това търсене чрез европейското предлагане." 
Предложеният регламент предстои да бъде обсъден и одобрен от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз 
преди приемането и влизането му в сила. 
Ядрената енергия има по-голяма роля 
Nucleareurope обаче е на мнение, че ЕК, позовавайки се на SMR (малки модулни реактори, ММР) и усъвършенстваните 
реактори, само частично включва ядрената енергия в NZIA, се посочва в публикация на world-nuclear-news. 
„Въпреки че това е стъпка в правилната посока, Nucleareurope вярва, че може да се постигне много повече чрез включване 
на ядрения сектор като цяло и третиране на ядрената енергия по същия начин като другите стратегически технологии“, се 
казва в съобщение на организацията. 
„Разбираме, че дискусиите около включването на ядрената енергия в NZIA се оказаха предизвикателни и затова е 
положително, че се наблюдава поне някакво позоваване на ядрени технологии в текста“, заявява генералният директор 
на Nucleareurope Yves Desbazeille. „Но за съжаление това не е достатъчно“, допълва той. 
„САЩ признаха значението на подкрепата на целия си ядрен сектор, като го включиха в Закона за намаляване на 
инфлацията. Подкрепяйки европейският ядрен сектор чрез NZIA, ЕС има възможността да ни постави на равна нога с други 
глобални региони и да остане ключов играч в глобалната конкуренция за чисти технологии“, посочва още Desbazeille. 
В отворено писмо от 13 март, призоваващо за включване на ядрената енергия като стратегическа технология в рамките на 
NZIA, ядрената индустрия отбелязва предимствата на сектора за Net-Zero: „Не само, че ядрената енергия представлява 
най-големият дял от електроенергийния микс на ЕС (в момента около 25% от цялото произведено електричество и 50% 
нисковъглеродна електроенергия), европейският ядрен сектор се състои от висококвалифициран производствен 
капацитет, базиран в ЕС“. 
От Nucleareurope отбелязват възможностите и за гарантиране на енергийната устойчивост. „Ядрената индустрия е готова 
да достави необходимото, за да достигне нетно нула до 2050 г., да гарантира сигурността на доставките, да засили 
европейската устойчивост и да се справи с достъпността.“ 
Ядрената енергия е нисковъглероден източник, достъпен 24/7. В момента ядреният сектор осигурява около 50% от 
нисковъглеродното електричество в Европа. В бъдеще потенциално ще осигурява и големи количества топлина, пара и 
водород. Това ще помогне на ЕС да постигне целите си за декарбонизация, като същевременно гарантира сигурност на 
доставките и поддържането на конкурентна индустриална база. 
Секторът е важен за  европейската индустрия. Разполага с висококвалифициран производствен капацитет, базиран в ЕС. 
Веригата на ядрената стойност понастоящем е добре установена в различни държави-членки на ЕС. С годишен оборот от 
около 100 милиарда евро, секторът има значително пряко и непряко въздействие върху БВП на ЕС (около 500 милиарда 
евро). 
NZIA ще формира картината за индустриалните играчи през следващите години и ще определи степента на стратегическа 
автономия на ЕС по отношение на ключови технологии, необходими за енергийния преход. В това отношение ядрената 
индустрия е готова да предостави това, което е необходимо за достигане на Net Zero до 2050 г., да гарантира сигурността 
на доставките, да засили европейската устойчивост, а също и да се справи с достъпността. 
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„Въпреки това, без подкрепата на политики като NZIA, това ще направи работата на индустрията много по-трудна, особено 
в свят, в който други региони подкрепят и насърчават своите ядрени технологии в световен мащаб“, добавя генералният 
директор на Nucleareurope, Dezbazeille. 
 
√ МААЕ: 422 са действащите атомни реактора в света, 56 се строят 
422 са действащите атомни реактора в света, а 56 енергоблока са в процес на строителство, показват данни на системата 
PRIS, която се поддържа от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). В статистиката е отчетено окончателното 
спиране на енергоблока „Куошенг”- 2 в Тайван, спрян на 15 март 2023 г. Енергоблокът е оборудван с реактор BWR-6 с 
електрическата мощност от 985 мегавата и е пуснат в промишлена експлоатация през март 1983 година. Така в Тайван ще 
останат да работят само два енергоблока в АЕЦ „Мааншан“. 
Според PRIS през 2023 г. в света е пуснат един енергоблок (в Словакия), а два енергоблока са окончателно спрени - в Белгия 
и Тайван. 
 
√ Експортът на LNG от САЩ през януари е намалял 
Експортът на втечнен природен газ (LNG) от САЩ през януари е бил в обем от 336,9 млрд. куб фута (около 9,53 млрд. куб 
м). Това е с 0,8 % под нивата от декември 2022 г.  и с 4,7 % по-малко от януари 2022 г. според данните от месечния доклад 
на министерство на енергетиката на страната. Износът е осъществен с помощта на 102 танкера за LNG. При това от един от 
най-големите заводи Freeport LNG през януари не е осъществяван експорт. Първите доставки от него са осъществени през 
февруари. 
Основни получатели на LNG от САЩ през януари са били Великобритания (63 млрд. фута или 1,78 млрд. куб м), Турция 
(39,3 млрд. куб фута или 1,11 млрд. куб м), Нидерландия (36,5 млрд. куб фута или 1,03 млрд. куб м), Франция (34,1 млрд. 
куб фута или 0,97 млрд. куб м), както и Южна Корея (24,5 млрд. куб фута или 0,69 млрд. куб м). Общо на тях са се падали 
58,6 % от доставките на LNG от САЩ. 
Делът на европейските доставки в общия обем на LNG експорта от САЩ е спаднал през януари тази година до 72,89 % в 
сравнение с декември 2022 г. 
Слабо се е увеличил експортът на втечнен природен газ за Азия – до 23,29 %, а останалото количество е било експортирано 
по посока на страните от Латинска Америка. 
 
Мениджър 
 
√ Ускоряват инвестициите в летище София, може да се превърне в авиационен хъб 
Инвестициите на летище София ще бъдат ускорени. Това стана ясно след среща на вицепремиера и министър на 
транспорта и съобщенията Христо Алексиев с главния изпълнителен директор на фонд Meridiam и председател на 
надзорния съвет на "СОФ Кънект" Тиери До и посланика на Франция Жоел Мейер. 
На нея са били обсъдени възможностите за разработване на общи транспортни проекти от взаимен интерес. Операторът 
на летище Мюнхен, който е партньор на концесионера "СОФ Кънект" е поел ангажимент, да има по-активната роля в 
проекта за развитие на летище София, съобщиха от пресцентъра на транспортното министерство. 
Вицепремиерът Христо Алексиев постави въпроса за сигурността на летището. От своя страна Тиери До заяви, че 
концесионерът е предприел необходимите мерки, за да се гарантира сигурността и безопасността на столичното летище 
и да не се допускат пропуски в бъдеще. Той изрази готовност да работи за превръщането на летище София в авиационен 
хъб за региона. 
От своя страна посланикът на Франция Жоел Мейер изтъкна важността на подобряването на регионалната свързаност и 
ненарушаването на веригите на доставки. В тази връзка той заяви, че трети мост над р. Дунав, между България и Румъния, 
е от голямо значение за постигане на тези цели и се ангажира с оказването на необходимата подкрепа в полза на 
ускоряване на проекта. 
 
√ ЦИК ще прави симулация на броенето на бюлетините с видеонаблюдение 
Две седмици преди изборите в Централната избирателна комисия ще направят симулация на броенето на бюлетини с 
видеонаблюдение, каквито са новите изборни правила, предава БНТ.  
Необходимите за извънредния вот на 2 април близо 12 хиляди записващи устройства вече са в компанията 
"Информационно обслужване". 
Софтуерът е инсталиран и се тества. В деня на вота устройствата ще излъчват на живо броенето на гласовете, като всяка 
бюлетина трябва да бъде показана и вотът прочетен. 
На местата, където няма достатъчно добър интернет, ще се прави запис, който ще бъде качен на онлайн платформата, 
където ще се излъчва броенето. 
Фирмата, която въвежда данните от изборите, очаква забавяне на обработката на изборните резултати заради 
задължителното видеозаснемане и видеоизлъчване след края на изборния ден. 
Днес е и крайният срок за назначаването на секционните комисии в чужбина. 
 
√ Петролът започва седмицата на червено 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник на фона на опасенията, че рисковете пред глобалния 
банков сектор може да предизвикат рецесия, която да доведе до намаляване на търсенето на горива, пише Ройтерс. 
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Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 1,79 долара, или 2,45%, до 71,17 долара за барел, следвайки 
спад от близо 12% миналата седмица – най-голямото седмично понижение от декември насам. 
Цената на американския лек суров петрол WTI падна с 1,70 долара, или 2,55%, до 65,04 долара за барел, като миналата 
седмица бе регистрирано най-голямото понижение от април миналата година - 13% 
Спадът на петрола идва въпреки историческа сделка, според която UBS - най-голямата банка в Швейцария, ще купи 
кредитор номер 2 в страната Credit Suisse в опит да спре разпространението на банкова криза. 
След съобщението Федералният резерв на САЩ, Европейската централна банка и други големи централни банки обещаха 
да подобрят ликвидността на пазара и да подкрепят други банки. 
„Пазарният фокус е върху текущата нестабилност на банковия сектор и потенциала за по-нататъшни повишения на 
лихвените проценти от Фед“, каза Баден Мур, ръководител на отдела за проучване на суровините на National Australia 
Bank. 
„Предстоящата среща на ОПЕК е друг потенциален катализатор за перспективите за пазара. Допълнителен риск от спад на 
цените увеличава вероятността ОПЕК да намали допълнително производството, за да подкрепи цените“, добави Мур, 
визирайки Организацията на страните износителки на петрол. 
Федералният резерв на САЩ се очаква да повиши лихвените проценти с 25 базисни пункта на 22 март въпреки 
неотдавнашните сътресения в банковия сектор, според повечето икономисти, анкетирани от Ройтерс. 
Някои обаче призовават централната банка да спре затягането на паричната си политика засега, но да бъде готова да 
възобнови повишаването на лихвите по-късно. Забавянето на повишенията на лихвените проценти може да доведе до 
поевтиняване на зелените пари, правейки деноминираните в долари стоки като суровия петрол по-достъпни за 
притежателите на други валути. 
„Фед ще бъде най-важната институция за наблюдение тази седмица“, каза анализаторът на Commonwealth Bank of Australia 
Вивек Дар в бележка. 
„Ще видим как ще претеглят рисковете за финансовата стабилност с борбата с инфлацията“, добави Дар. 
Отделно Goldman Sachs понижи прогнозите си за Брента, след като цените се сринаха поради опасенията от банките и 
рецесията. Инвестиционната банка сега очаква цената на сорта да бъде средно 94 долара за барел през следващите 12 
месеца и 97 долара през втората половина на 2024 г. 
 
√ Задава се глобална ревизия на данъчните правила заради дигиталните номади 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, която се състои от 38 развити страни, включително САЩ 
и Европа планира да преразгледа данъчните правила на фона на популярността на дистанционната работа от чужбина. 
Това съобщава Bloomberg пише за това, цитирайки съобщение на заместник-директора на Центъра за данъчна политика и 
администрация на ОИСР Дейвид Бредбъри. 
До края на 2023 г. ОИСР ще изготви списък с данъчните предизвикателства при дистанционната работа зад граница, пред 
които са изправени страните и предприятията, каза той. След това организацията ще реши кои въпроси трябва да бъдат 
преразгледани. 
Според публикацията промените могат да са свързани с това колко време гражданин може да работи в чужбина, преди да 
стане данъчно местно лице на друга държава. 
Пандемията от коронавирус стана причина за появата на поколението на "дигитални номади", които получават пари от 
една държава, докато пребивават в друга. Това поражда проблем къде точно трябва да се облагат компаниите и 
служителите. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- За политическата криза, доверието към институциите и възможните партийни коалиции след изборите; Гост: 
Проф. Даниел Вълчев. 

- За финансите на държавата и как ще се отрази на хората затягането на коланите; Гости: Красен Станчев; Христина 
Христова. 

- Какви са препоръките за справяне с вирусите; Гост: Д-р Гергана Николова - общопрактикуващ лекар 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Предизборен дебат; Гост: ГЕРБ-СДС; „Продължаваме промяната - „Демократична България"; „Възраждане", „БСП 
за България"; „Български възход". 

- Защо известен адвокат в Пловдив стана обект на агресия. 
- Между бума на скарлатината и вирусите; Гост: Проф. Тодор Кантарджиев. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Нова кола на лизинга па-евтина: вземете друга, ще спестите 
в. Труд - Спират сделките с имоти заради глоби на КАТ 
в. Телеграф - Съдят ни за 11 лева на час 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Транспортът вече не помпа цените 
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в. 24 часа - Прицелен в 2 млрд. лв., кабинетът удря 102 000 фирми. Бизнесът гневен, пита за какво го наказват 
в. Труд - Ограничават размера на залозите в онлайн хазарта 
в. Труд - Минималната заплата става 940 лева 
в. Телеграф - Министърът на финансите: Минималната заплата замръзва 
в. Телеграф - Парното за двустаен удари 170 лева 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Гл. ас. д-р Лъчезар Томов, математик: Учители и родители да избират директорите армейската йерархия не 
създава мислещи хора 
в. Труд - Лъчезар Богданов, икономист, пред "Труд news": Не е необходимо да се реже от пенсии и заплати 
в. Телеграф - Председателят на НПСС* Даниел Парушев: Искаме повишаване на стипендиите 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Вдигане на пенсии и заплати - как да се опази бюджетът 
в. Труд - Рисковете пред финансовата стабилност 
в. Телеграф - Виж кой говори в съда. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
Брюксел. 

- Министър Димитър Стоянов ще участва в съвместно заседание на министрите на отбраната и на външните работи 
на държавите-членки на ЕС в рамките на Съвет "Външни работи". 

*** 
София. 

- От 17:00 часа в градинката пред Народния театър ще бъде открита документалната изложба "Апостол Карамитев 
- актьорът рицар", посветена на на творческата дейност и 100-годишнината от рождението на един от най-
обичаните български актьори. 

*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Възгледите на един учител за ВСЕОБЩАТА ПРОСВЕТА" - авторски 
спектакъл на Камен Донев. 

*** 
Пловдив. 

- От 09.00 до 13.00 ч. в голяма зала на ДК "Борис Христов" - прожекции на късометражния филм "ЗАЩО АЗ", посветен 
на хилядите жертви на пътя. Градът ще даде началото на национално турне под надслов #КаузаЖИВОТ, което се 
очаква да продължи до началото на абитуриентските балове в цялата страна. 

*** 
Шумен. 

- От 15:00 часа в зала 203 на община Шумен ще се проведе заседание на Консултативен съвет. 

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

