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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Министерството на финансите предлага 940 лева минимална заплата от следващата година  
940 лева да  минималната работна заплата (МРЗ) от 2024 година. 
Това е заложено в тригодишната средносрочна прогноза, която ще бъде представена в Брюксел и върху която се базира 
проектобюджетът за тази година. 
Новината съобщи министърът на финансите Росица Велкова. 
Увеличението на минималната заплата е стъпка в правилната посока, смятат видинчани. Според тях размерът и трябва да 
бъде над 1000 лева.  
"Ниски са заплатите, сравнете Видин със София, разликата е огромна... Поне 900 трябва да бъде, да видим колко точно... 
Виждате, че всеки негодува, да живееш нормално във Видин ти трябват поне 1200 лева... Не напразно се говори, че сме 
най-замрелия окръг, затова е нормално да се вдигне, даже над 1000... Повече от 1000 да бъде, защото стандартът се 
променя постоянно". 
Минималната работна заплата трябва да бъде функция на производителността на труда, каза икономистът Михаил 
Кръстев. 
"Няма как да очакваме, че навлизайки във все по-сериозна икономическа и финансова криза ще повишаваме 
производителността на труда с толкова големи темпове, че да има повишаване на минималното възнаграждение. Освен 
това, самата минимална работна заплата е обвързана с поне 40 други социални плащания. От финансовото министерство 
заявяват, че бюджетът страда, че фискалната политика е прекалено разхлабена и че трябва да се облага бизнеса солидарно 
със свръхданък, макар и еднократно. Това са две взаимноизключващи се тези и по-скоро предложението да се вдигне МРЗ 
в момент на икономическа и финансова криза и облагането на печалбата на бизнеса, т.е това че бизнесът, въпреки всички 
кризи, продължава да функционира - това аз мога да го определя само като изключително погрешно. Може да се стигне 
дори до по-твърди определения - геноцид върху българския бизнес". 
От КТ "Подкрепа" днес заявиха, че заплата между 950 и 1000 лева е напълно реалистична. Според Васил Велев, 
председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, синдикатите са излъгали депутатите, че има 
европейска директива, която повелява, че минималната работна заплата трябва да е половината от средната. АИКБ е 
оспорила това в Европейската комисия и в Международната организация по труда. 
Предложението на МФ не отговоря на реалността, посочи още Кръстев. 
"Представете си, че в голяма част от България функционират предприятия и предприемачество, което се опитва да оцелее. 
То създава стойност, то създава работни места, то генерира и някаква печалба, което е и смисълът на предприемачеството. 
В момента, в който държавата административно реши да се намеси и да определи минималната стойност на труда, която 
не отговаря на производителността на труда, не отговоря на икономическата реалност, то е напълно логично този бизнес 
да спре да съществува или да започне да търси възможност за прелокация дори в чужбина. Това е нещото, което постига 
вдигането на минималната работната заплата. Като цяло примерите за повишаване на МРЗ в световен мащаб никога не 
допринасят за благоденствието на тези, които уж тази мярка би трябвало да защитава". 
За области като Видинската подобно увеличение ще е пагубно. 
"Когато гледаме стойността на МРЗ, трябва да знаем, че това е една брутна стойност, която обаче не е разходът за 
работодателя. Разходът за работодателя е доста по-висока стойност, което означава, че ние можем да решим 
административно да определим праг от минимално заплащане, което да е в рамките и на 1000 лева, но разходът за 
работодателя ще бъде много по-висок в този случай и това просто ще означава загуба на работни места. Никой няма да 
функционира на загуба, никой няма да функционира на себестойност при положение, че повечето бизнеси се финансират 
с бизнес кредитиране, а и там лихвите растат. Повечето бизнеси така или иначе при тях размерът на печалбата не е особено 
висок. Когато държавата реши да поставя такива условия, по-скоро ще се стигне до страдане на бизнеса. Дори 10 % от 
работните места в такива области като Видинско да бъдат загубени, това пак е огромна щета както за българската 
икономика, така и за социалния статус на тези области. Загубата на работни места в такива места е изключително 
болезнена". 
Увеличаването на МРЗ води до още по-висока инфлация, припомни експертът. 
"Навлизаме в един наистина много мрачен сценарий на една инфлационна спирала, в която с нарастването на инфлацията 
държавата се опитва да компенсира изкуствено и административно, повишавайки доходи, а това от своя страна 
продължава да помпа инфлацията и така края не му се вижда никъде. Важно е да се седне, да се мисли, ако не 
дългосрочно, то поне средносрочно, да се определи къде е здравият разум, а именно, че когато фискът не издържа и 
трябва да се облага бизнесът със свръхданък, макар и еднократно, очевидно не можем да говорим за солидарност от 
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страна на самите политици при повишаването на МРЗ. Ако финансовото състояние е толкова лошо, тази ставка трябва да 
бъде замразена, поне докато не се види светлината в тунела. Ако това не се случи, значи говорим по-скоро популистки и 
икономически неиздържани мерки" 
Бюджетът ще бъде предложен за гласуване на следващия парламент. Предвижда се също през 2025 г. минималната 
заплата да стигне 1038 лева, а година по-късно - 1128 лева. 
В един от последните си дни на работа депутатите от 48-ото Народно събрание приеха на второ четене минималната 
работна заплата да стане 850 лева от 1 януари 2024 година. Тогава бе приет и механизмът, по който ще се определя и 
размерът на минималната заплата. Тя ще се изчислява за период от 12 месеца, което включва последните две тримесечия 
на предходната година и първите 2 тримесечия на настоящата година. Така на практика през септември ще се изчислява 
какъв ще е размерът на минималната работна заплата за следващата година, а тя ще влиза в сила от 1 януари. 
 
Сега 
 
√ Икономисти "разбиха" идеята на кабинета за данък свръхпечалба 
"Част от бизнеса печели от тази криза и създава тази инфлация", коментира Георги Ангелов 
Идеята на служебния кабинет за данък свръхпечалба е несправедлива и неприемлива, тя ще ощети голяма част от фирмите 
и ще забави растежа. Това са част от коментарите на икономисти, "разбиващи" доста от обявените от служебната власт 
планове за данъчни промени. 
Сред тях е тази за нов данък свръхпечалба за всички юридически лица, с който от второто полугодие на 2023 г. да бъдат 
обложени свръхпечалбите на всички фирми, като за определяне на свръхпечалбата се ползва дефиницията, въведена от 
ЕС за сектора на горивата. Финансовият министър Росица Велкова обясни, че ще се вземат за база усреднените печалби за 
2019, 2020 и 2021 година, които ще бъдат увеличени с 20%, и разликата спрямо печалбата от 2022 г. ще бъде обложена с 
33% данък. 
"Така нареченият данък свръхпечалба е абсолютно неприемлив. Огромна част от българския бизнес ще бъде ударен, което 
е абсолютно недопустимо", коментира икономистът Владимир Сиркаров пред Нова телевизия. По думите му това се дължи 
на формулата за изчисление - според нея ще се съпоставят годините между 2018 и 2021, а 2022 г. няма да бъде включена. 
Според него целта е да може повече компании да попаднат в тази концепция на свръхпечалба и да бъдат ударени от 
държавата. 
"Миналата година държавата щедро раздаде пари на бизнеса. Сега иска да измисли някакъв данък, с който да си ги върне 
обратно, което е малко абсурдно", коментира и икономистът от "Отворено общество" Георги Ангелов. Според него 
антикризисните мерки също са допринесли за проблема. "Всъщност ще вземе пари от всички. Не само от тези, които са 
получили много пари от бюджета, а и от тези, които нищо не са получили и сами са се справяли. Даваш на едни, пък искаш 
да си ги вземеш, но от други, което създава неравнопоставеност", каза още той. 
"Облагането на свръхпечалбите няма да бъде за 2022 г., когато бяха свръхпечалбите. Нямаме представа дали второто 
полугодие на т.г. фирмите ще имат свърхпечалби. Т.е. те няма да върнат тези пари, които са взели м.г. като компенсации 
и които не трябваше да се дават. Това променя ситуацията", коментира Ангелов и днес пред Би Ти Ви. По думите му преди 
да се види бюджета с очакваните приходи и разходи от всеки един данък, е трудно да се коментира. "Не съм оптимист, че 
за 6 месеца може да се съберат 6 млрд. лв. приходи в бюджета", заяви той. 
"Имаме предварителни данни от МФ за печалбите през миналата година. 47 млрд. лв. е прогнозната печалбата на бизнеса, 
което е двойно спрямо годините преди пандемията. Част от бизнеса печели от тази криза и създава тази инфлация - 
петролни компании, банки. Те се справят чудесно защо им плащаме тока и им даваме компенсации. Защо не се 
фокусираме към тези, които страдат", попита той в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви. Според него е трябвало да се 
помогне на малкия и среден бизнес. 
Бизнесът също осъди мерките. "Няма такъв свръхданък, който да компенсира свръхбезотговорните свръхразходи на 
свръхпопулизма на депутатите. Това ще забави растежа при всички случаи. Това не са пари, които чакат складирани, за да 
бъдат преведени в някакви сметки", смята председателят на АИКБ Васил Велев. Според него планираният данък 
свръхпечалба ще ощети фирмите. Вместо това, той призова държавата да намали собствените си разходи. 
"М.г. върлуваше жесток популизъм и се раздаваха пари, които сега ни трябват. Условията за сегашното положение бяха 
създадени тогава, затова цените тръгнаха нагоре. При производителите се вдигнаха цените 50% още миналата година и 
сега това е естествено. И сега се чудят как да натиснат административно цените. Няма как", коментира зам.-председателят 
на Българската търговско промишлена палата Красимир Дачев. От БТПП са "за" запазване на данъчните ставки, за 
премахване на облекченията, освен за хляба и детските храни, за запазване на ниските нива на държавен дълг, за 3% 
дефицит и за компенсации за всички небитови клиенти без изключение, дори и тези, които имат свръхпечалби - "иначе се 
получават големи игри". 
Икономистите коментираха и свалянето на прага за кешовите плащания от 10 на 5 хил. лв. "Ограничаването на плащанията 
в брой автоматично води до по-висока събираемост”, смята Ангелов. Те подкрепят и връщането на ставката на ДДС за част 
от бизнеса, защото намаляването на данъка реално не се отразява на крайния потребител. Според някои фирми обаче по-
високото ДДС може да вкара доста от бизнеса в сивия сектор. 
 
bTV 
 
√ Бизнесът е срещу увеличението на минималната заплата, а синдикатите срещу ръст чак от догодина 
Прогнозата на работодателите е, че тази година заплатите в частния сектор ще нараснат с 8-10% 
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Недоволство от бизнеса и синдикатите след предложението на Министерство на финансите за скок на минималната 
заплата с близо 45% през следващите три години. Работодателите се обявиха против административното увеличение, а 
синдикатите срещу намерението да е от следващата година, а не от тази. 
780 лева минимална заплата и то преди данъци и осигуровки  - с толкова разполага месечно помощник-възпитателят Йоана 
Велчева от Мездра. 
„Токът ми е 100 лева, плащам газ, телефон лекарства, които всеки ден ги взимам и за прехрана нищо не остава. Парите 
доникъде не стигат“, казва тя. 
Жената признава, че за да се справи се налагат икономии: „лишаваме се от мляко, сирене, кашкавал, намалили сме месото, 
плодове и зеленчуци също сме намалили.“ 
Директорът на общинската детска градина, където работи Йоана Велчева, подкрепя идеята минималната заплата да расте.  
„Част от моите колеги наистина не успяват и изнемогват, особено тези, които са с по две деца“, добавя Калина Арсенова. 
Бизнесът се обяви „против“ административен скок на най-ниското възнаграждение и заяви, че заплатите не са спирали 
ръста си. 
„В частния сектор ръстът е 17,7% за последното тримесечие на годишна база. Да се борят за по-висока средна заплата. 
Повишавайте си квалификацията, работете на няколко места, започнете малък бизнес“, заявява председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
Синдикатите също изразят недоволство - заради намерението на държавата да замрази минималните доходи през тази 
година, а да ги увеличи до 940лв. през 2024 г. 
„Реалистично е, разбира се. Това навярно е заложено в Кодекса на труда, т.е. 50% от средната работна заплата. Това бяха 
и нашите очаквания – между 950 и 1000 лв., според тази формула от януари следващата година“, смята Ваня Григорова от 
КТ „Подкрепа“. 
Прогнозата на работодателите е, че тази година заплатите в частния сектор ще нараснат с 8-10%. 
Данък свръхпечалба 
Предлага се всички фирми, частни и държавни, със свръхпечалби да платят еднократен и извънреден данък от 1 юли. 
Ставката е 33%. За bTV от АИКБ казаха, че не са съгласни с подобна мярка, особено в случаите когато компаниите са 
направили инвестиции и те са довели по-високи финансови резултати. 
Финансовото министерство иска да ограничи плащанията в брой от 10 на 5000 лева, като аргументът за това е борбата със 
сивия сектор. Бизнесът подкрепя тази мярка. 
Предлага се и да отпадне нулевата акцизна ставка върху пропан бутана и метана, както и за произведената електрическа 
енергия от възобновяеми източници. Пред bTV индустриалците обясниха, че разговор по тази тема биха водили с 
депутатите от икономическата и бюджетната комисии в бъдещия парламент. 
Припомняме, че този план ще бъде възможен само ако разчетите на кабинета бъдат одобрени от новото Народно 
събрание след изборите на 2 април. 
 
Tribune 
 
√ Васил Велев: Очаква се увеличение на възнагражденията средно от 8-10% 
Бизнесът не е спрял да вдига заплатите и очаква увеличение на възнагражденията средно от 8-10%, което отново ще 
изпревари годишната инфлация, коментира пред БТВ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) 
Васил Велев относно предложението на служебния финансов министър Росица Велкова за 940лв. минимална работна 
заплата. 
„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“, смята Велев. 
Той 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. 
Председателят на АИКБ уточни, че 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 ектори като машиностроене и предприятия с висока производителност. 
„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“, отбеляза Васил Велев. 
Икономистът от КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова определи като 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. Твърденията, че 
промените в Кодекса на труда противоречат на директивата за увеличение на заплатите, не са основателни“, коментира 
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. 
„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. 
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По думите й КТ „Подкрепа“ ще продължи да настоява за увеличение на заплатите, въпреки твърденията за фалит на 
държавата. 
 
Flashnews 
 
√ Предлагат ДДС да стане 22% 
Предлагат ДДС да стане 22%. Продължаваме ли по същия начин, ние ще фалираме до две години, смята председателят на 
АИКБ Васил Велев. 
„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. 
 
Флагман 
 
√ 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%. 
 
Econ.bg 
 
√ Велев: Този закон е в нарушение с международното право 
Според Ваня Григорова 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 
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"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 пред БТВ 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%. 
 
News24 
 
√ Бизнесът вдига заплатите с 10%, синдикатите ще настояват за 940 лв. МРЗ 
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 
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. 
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. 
 
Faktor.bg 
 
√ Работодатели: Синдикатите излъгаха за европейска директива, която повелява минималната работна заплата да е 
половината от средната 
Синдикати: Минимална работна заплата от 940 лв. е реалистична 
„Минимална работна заплата от 940 лв. е напълно реалистично. Това 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 пред бТВ 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 и смята, че тези текстове ще бъдат променени от депутатите в следващия парламент. 
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„Синдикатите излъгаха депутатите, че има европейска директива, която повелява, че минималната работна заплата трябва 
да е половината от средната“, каза Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
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. 
„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“, твърди Велев, 
който 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. 
 
Свободно слово 
 
√ Предизборни димки: Минималната заплата става 1128 лева? 
Синдикати и работодатели не могат да постигнат консенсус по темата за минималната работна заплата. Това стана ясно в 
предаването „Тази сутрин“ на Би Ти Ви, 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 
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%. 
 
ABCnews.bg 
 
√ Бизнесът вдига заплатите с 10%, синдикатите ще настояват за 940 лв. МРЗ 
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 
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. 
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 
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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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Сътрудничеството между Източна Европа и Азербайджан - основна тема на форума в Баку 
Между 9 и 11 март в азербайджанската столица Баку се проведе 10-ия Глобален форум, който събра на едно място над 
350 участници от над 60 държави, сред които и над 50 настоящи и бивши президенти и премиери. Силно изразено бе 
присъствието на редица източноевропейски лидери – доказателство за задълбочаващото се сътрудничество в енергиен и 
търговски план между Източна Европа и Азербайджан. 
България бе една от най-сериозно представените държави в лицето на президентите Петър Стоянов, Росен Плевнелиев и 
Румен Радев, както и други активни и бивши политици. 
Любопитна подробност е, че събитието се проведе под изключително строги COVID мерки. В страната се допуска 
единствено със сертификат за ваксинация, а след пристигането си гостите бяха тествани неколкократно. 
Форумът беше с дискусионен характер, като първата голяма тема беше войната на Русия срещу Украйна и нейният ефект 
върху глобалната политика… 
"Владимир Путин се опитва да разруши тази система, на която през последните 70 години се уповаваше свободата и 
демокрацията. Войната в Украйна, разбира се, е най-голямата трагедия на днешния ден. Независимо дали сте 
българин, поляк или немец, възприемате и преживявате събитията. Но в политиката на безопасността няма 
физически граници. Болката на Украйна днес, утре може да е ваш проблем… Не дай Боже след утре да е полски, 
литовски, чешки и т.н. Това води до извода, че политиката на безопасността трябва да се осъществява съвместно и 
ефективно и чак тогава тя може да ни спаси. Именно заради това говорим за колективни модели, за паневропейски 
решения и прочее. Важно е тази политика да се разширява, защото носи стабилност ", заяви Виктор Юшченко, 
президент на Украйна в периода 2005-2010. 
Форумът бе организиран от международния център „Низами Гяджеви“, а по време на панелите и дискусиите бяха 
обсъдени голяма част от най-наболелите глобални теми като нарушената архитектура на сигурността в Европа; 
климатичните промени и енергийния преход; сътрудничеството в рамките на международните организации. 
"Какъвто и да е енергийният преход, той трябва да е справедлив, преди всичко за обикновения човек. Той трябва да 
види надежда и да знае, че правителствата работят в негов интерес. Можем ли да имаме такъв преход при война, 
тройни и четворни цени, а светът се конкурира по ресурси и гледаме санкции по всички нива вместо сътрудничество? 
Отговорът е: Да, можем!", смята Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017. 
Засегнати бяха още миграцията; ролята и мястото на Китай в световната политика; както и регионални теми като 
конфликтите в Близкия Изток, геостратегическото значение на Африка и, разбира се, пътят на Западните Балкани към 
членство в ЕС. 
"Отношението на ЕС към включването на Западните Балкани трябва да бъде коренно променено заради войната в 
Украйна. Ние вече не може да говорим спокойно колко глави са отворени, колко глави са затворени и какви критерии 
са изпълнени. Няма никакво съмнение, всяка балканска държава трябва да стане член на ЕС, когато изпълни 
критериите. Също така, няма съмнение, че това, което се случва в Украйна, е безпрецедентно. То променя изцяло 
цялото геополитическо схващане за Европа и света", каза Петър Стоянов, президент на Република България в периода 
1997-2002. 
"Ако някой разпалва война на 600 км от моята държава, това променя целия мащаб в района. България и Сърбия и 
целите Балкани са в много опасна ситуация, когато имаме такова предизвикателство и такъв проблем в Украйна", 
посочи Борис Тадич, президент на Сърбия в периода 2004-2012. 
Предвид специфичната роля на Азербайджан в сферата на енергетиката, темата бе централна за форума. Още в 
откриващото слово на президента Илхам Алиев бяха подчертани амбициите за увеличаване на енергийните доставки към 
Европа през следващите години. 
В една от дискусиите в рамките на събитието присъства и министърът на енергетиката на каспийската страна. Пред нашата 
камера той заяви, че Азербайджан би могъл да увеличи обема на доставките на природен газ за България. Той отговори и 
опроверга спекулациите, че страната му купува и препродава на Европа руски газ, като заяви, че произходът на доставките 
за Стария Континент е 100% от находището Шах Дениз. 
"Азербайджан има възможността да увеличи количествата газ за България, но е въпрос на укрепване и увеличаване 
на технологичната и търговска инфраструктура. Връзките, по които получавате газ, имат потенциала да пренасят 
по-големи количества след като бъдат разширени", каза Парвиз Шахбазов, министър на енергетиката на 
Азербайджан. 
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Президентът Румен Радев, който бе сред специалните гости на форума, отмени участието си поради положителна проба 
за ковид, последвана от две отрицателни. Преди това, обаче, той разговаря с азербайджанския президент като от 
видеоразговора им стана ясно, че страните ни задълбочават сътрудничеството си, както в енергийната сфера, така и 
инвестиционният обмен в сферата на високите технологии и производства с висока добавена стойност. 
"Ние говорим за сътрудничество в областта на космоса, безпилотните летателни системи, аутомотив сектора, 
отбранителната индустрия, нефтопреработката, транспорта. Така че има вече един сериозен напредък и аз вярвам, 
че високите амбиции на нашите две страни се срещат именно в едно такова сътрудничество. И ние ще продължим 
да го развиваме", каза президентът Румен Радев. 
В дискусиите на форума многократно бяха повдигани въпросите за изострящото се противопоставяне между Изтока и 
Запада. Остана усещането за сплотяване и възраждане на Движението на необвързваните държави, което обединява над 
120 страни по света, които не членуват във военни алианси. Големите глобални въпроси обаче, останаха с отворен отговор. 
"Всеизвестна е фразата на моя чичо, президентът Джон Фиджералд Кенеди: "Да не питаш какво може страната ти 
да направи за теб, а какво можеш ти да направиш за нея". Много хора, обаче, забравят продължението, което е 
насочено към останалия свят, а то гласи – не питай какво могат Съединените американски щати да направят за 
твоята страна, а какво можем да постигнем работейки заедно, за свободата на човечеството и за глобалната 
общност", каза Кери Кенеди, президент на фондация за защита на човешките права „Роберт Ф. Кенеди“/ 
"Ние живеем в изключително опасна част от историята на човечеството и се надявам да имаме по-отговорни лидери 
за предизвикателствата, пред които се изправяме днес", посочи Борис Тадич. 
 
√ Здравният министър: На 15 декември ще получим първия медицински хеликоптер 
На 15 декември тази година ще имаме първия медицински хеликоптер. Това заяви в "Денят започва" здравният министър 
д-р Асен Меджидиев. 
Споразумението за покупка е сключено с италианската фирма "Леонардо". В следващите години поетапно ще получим и 
останалите пет хеликоптера. Една машина струва около 18 млн. евро, каза министърът. 
"Помощта по въздух задължително ще бъде безплатна, всичко се поема от държавата и министерството на 
финансите е заделило средства, за да може тя да функционира", заяви Асен Меджидиев. 
Тази седмица се обявява обществена поръчка за два хеликоптера на лизинг, отново от Италия, които ще дойдат с екипажи 
и с техници, за да може спасяването по въздух да започне още от лятото. 
"Надявам се в края на месец юли да имаме два работещи хеликоптера. Благодарение на това, че работим с Държавния 
авиационен оператор, ще ползваме пистите на Военновъздушните сили, които са изключително важни, защото 
подготовката за изграждането на хангари и площадки изисква по-дълъг процес". 
Определен е националният координационен център в София, както и оперативните бази. Първите два хеликоптера през 
лятото ще кацат в базите в София и Долна Митрополия, работи се по изграждането на поне още три бази в страната. 
Освен във вече посочените градове (София, Варна, Плевен, Пловдив и Ямбол), се очаква хеликоптерни площадки да бъдат 
изградени в Бургас, Русе, Добрич, Балчик, заяви Асен Меджидиев. 
Обявени са местата за лекарите и медицинските екипи, паралелно започва обучението на пилоти и техници за 
хеликоптерите. 
"Във ВМА ще се обучават медиците. Първоначално това ще са анестезиолози, реаниматори и медицински сестри, 
като те задължително първо ще минат през катедрата по авиационна медицина на ВМА, за да се види дали са годни 
за летене, физическото им състояние. Ген. Мутафчийски дори изгражда макет на хеликоптер, на който ще се 
извършва обучението", каза здравният министър. 
Те ще имат по-добро заплащане, защото ще работят в по-тежки условия, увери той. Един лекар и една сестра ще трябва да 
дават поне 5-6 дежурства в месеца и се очаква да получават равностойността на заплатата си в лечебното заведение, 
където работят. 
По думите му бюджетът за здравеопазване от изминалата година е добър и даде пример с увеличенията на заплатите в 
медицинския сектор. Заяви, че при изготвянето на новия бюджет се предвиждат повече средства за Здравната каса. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Производители на малини и ягоди ще блокират пътя Разград - Търговище заради цените на водата за напояване 
Производители на малини и ягоди от цялата страна излизат на протест днес. В 12 часа те ще блокират главния път Разград 
- Търовище. Недоволството е срещу увеличението на цената за напояване. 
Айхан Хашимов отглежда 450 дка малини. в с. Лозница и преди две седмици е присъствал на срещата между 
представителите на Министерството на земеделието, "Напоителни системи" и производителите на малини, ягоди, ориз и 
зърно. 
"Цената на водата за този поливен сезон е три пъти по-висока спрямо миналогодишната цена и на тази среща ние 
настоявахме да се удовлетвори нашето искане - да се запазят миналогодишните цени на водата, защото 
покачването е необосновано". 
Според "Напоителни системи" основната причина за скока на цената е скъпият ток, но в момента цените му са много по-
ниски от миналата година, заяви Хашимов. 
Според преработвателя Недялко Недялков много от хора няма да успеят да запазят бизнеса си. 
"До миналата година цените бяха сравнително допустими, за да можем да оцеляваме на пазара и да сме 
конкурентоспособни. Сега ни се казва "няма да увеличаваме цената", но никой никакъв документ не подписва". 

bntnews.bg/news/zdravniyat-ministar-na-15-dekemvri-shte-poluchim-parviya-medicinski-helikopter-1227295news.html
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Свилен Милев, също преработвател, коментира, че с тези цени на водата е възможно българските малини изобщо да не 
стигнат до пазара заради огромните разходи и труда, който се полага при отглеждането и събирането им 
 
БНР 
 
√ ББР представя подкрепата си за малките и средни предприятия 
На среща в Пловдив ще бъдат представени програми и продукти на Българската банка за развитие в подкрепа на малките 
и средни предприятия.  
Ще участват Илия Караниколов, който е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ББР, както и 
председателят на УС на Българската агенция за експортно застраховане Гълъбин Гълъбов. 
 
√ Руслан Стефанов: Корупцията и противодействието ѝ не са крайна точка, а пътешествие 
Интервю на Силвия Великова с Руслан Стефанов за предаването ''Преди всички'' 
"Корупцията, противодействието на корупцията и завладяната държава не са крайна точка, това е пътешествие и няма да 
свърши". Това заяви пред БНР Руслан Стефанов - главен икономист от Центъра за изследване на демокрацията, преди 
днешната конференция "Антикорупция и национална сигурност". 
"Докато има власт и докато има стремеж за власт, концентрация на власт, ще има и корупция. Тя е проблем, с който се 
сблъскват всички властови позиции в света. Не е нещо, което се решава веднъж завинаги. Напротив - може да има 
влошаваме, може да има и подобряване. Опитваме се да използваме всеки инструмент, с който да подтикнем, 
подпомогнем българските институции и гражданското общество, за да придвижат това противодействие по-напред", 
коментира той в интервю за предаването "Преди всички". 
Той обясни, че уязвимостта на завладяната държава може да се използва от други държави чрез бизнес интереси или 
политически връзки. По думите му Балканите са един от най-уязвимите региони в Европа. Два са основните канала, по 
които се осъществява това:  
"Единият е нелегалните финансови потоци, които на Балканите общо са около два пъти по-големи в сравнение със 
средното за света. Вторият канал - влиянието върху медиите, т.нар. завладяване на медиите. Тук не говорим само за 
финансово такова, а говорим за контрол през правителството и т.нар. когнитивен контрол, т.е. взаимодействието с 
чуждестранни сили". 
Руслан Стефанов даде пример с посолството на Русия в България, което има повече взаимодействие от потребители в 
страната в сравнение с всички останали страни на Балканите, взети заедно:  
"Това означава харесвания на постове, реакция на пост, коментар на пост. Тук говорим за много сериозно влияние, което 
се превръща и в политическо през съответните механизми на демокрацията". 
Според него завладяната държава има много различни проявления.  
"Когато говорим за правителство - имаме предвид и трите власти - законодателна, съдебна и изпълнителна власт. Всяка от 
тези функции би могла да бъде завладяна. Тя е предмет на съответното влияние. Може да говорим за завладяване, когато 
в случая в поредния доклад на САЩ се говори за липса на действия, което показва невъзможност, неспособност или 
завладяване", коментира Стефанов. 
По думите му класически пример за това беше т.нар. апартаментгейт. По същия начин се говори често за чадър над 
определени интереси, каза той, като добави и случая с фалита на КТБ, 9 години след който няма виновен.  
"В повечето случаи в България започваме да търсим непременно и само тесния юридически поглед, а това, което е ясно, 
е, че при всички случаи става дума за една сравнително черно-бяла картина, в която българските институциите не са 
реагирали адекватно".  
Обикновено на завладяната държава е трудно да се противодейства, отбеляза Руслан Стефанов и добави обаче, че в 
комбинация между институции, неправителствени организации, гражданско общество и международни пратньори може 
да се намери начин да се взаимодейства.  
Той посочи, че днес ще направят и преглед на някои позитивни развития. Изградените институции в определена степен 
действат, смята той. Според него не трябва бланкетно да отписваме всички институции и начина, по който те работят.  
По думите му главният прокурор и вътрешният министър трябва да работят заедно, за да има ефективно противодействие 
на престъпността и завладяването на държавата: 
"Очевидно вътрешният министър не споделя притесненията на главния прокурор. Това ни навежда на мисълта, че може 
би не всичко, което главният прокурор казва, е точно така. Това ни дава възможност да търсим баланса, каква точно е 
истината. Разчита се и на активността на гражданското общество и помощта от нашите международни партньори".  
Последните 2 години не са прекрасен пример за нещо добро, което се е случило, изказа мнението си Руслан Стефанов. Той 
подчерта, че институциите, които бяха "използвани за бухалка" в много случаи, бяха закрити, като например 
специализираното правосъдие. По думите му другите инструменти, като КПКОНПИ, инспекторатите, в последните 2 години 
на практика не функционират. Там могат да се търсят промените, смята той. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Земеделци излизат на протест заради рязкото поскъпване на напояването 
Земеделци излизат на протест в Северна България с намерения да блокират кръговото кръстовище край с Трапище на 
главния  път Разград – Търговище. Причина за недоволството им е рязкото поскъпване на водата за напояване, обявено от 
държавното дружество "Напоителни системи". 

https://bnr.bg/post/101796463/ruslan-stefanov-korupciata-i-protivodeistvieto-ne-e-kraina-tochka-a-pateshestvie
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300% достига на места скока в цената на поливната вода – алармираха производителите на плодове и зеленчуци още в 
началото на месеца. Техният протест беше насрочен за 10 март, но го отложиха заради поет от министерството на 
земеделието ангажимент да се намеси в полза на земеделците. 
От агроведомството признаха, че "Напоителни системи" е зле управлявано държавно дружество, което има натрупани 
сериозни проблеми в годините назад и обявиха, че са нужни дългосрочни мерки за стабилизирането му. 
Според агроведомството не е възможно да се осигури безплатна вода за напояване, подобно на Румъния, защото това ще 
бъде третирано като непозволена държавна помощ. 
Това, което служебното правителство пое като ангажимент, беше да субсидира "Напоителни системи", поемайки 
разликата в цените, за да може фермерите да получат вода на миналогодишни цени. 
До момента обаче няма никакъв реален резултат от поетите ангажименти. Затова и стопаните излизат на протест днес 
между 12 до 15 часа на главен път Разград – Търговище. 
 
√ Божидар Петков: Ще протестираме, докато се изпълнят исканията ни 
"Не искаме безплатна вода, искаме да си платим всичко, но в разумни граници" 
Интервю на Веселина Миланова с Божидар Петков за предаването ''Преди всички'' 
"Оставаме в стачна готовност. Ще продължим нашите протестни действия, докато се изпълнят исканията ни. Ние сме 
първите, които влязохме в проблема, но той ще застигне всички след 1,5 - 2 месеца. Нашият сигнал е сигнал за проблеми 
в цялата държава и в цялата система за "Напоителни системи"". 
Това заяви пред БНР Божидар Петков - председател на Българската асоциация на малинопроизводителите. Днес 
земеделци ще протестират с блокада на главния път Разград – Търговище заради рязкото поскъпване на водата за 
напояване.  
"Не искаме безплатна вода, не искаме подаръци, искаме да си платим всичко, но в разумни граници. Това е драстично 
увеличение. Нашият протест иска да покаже това, че ние сме решени да се борим за цената, която беше и миналата година 
изключително висока. Служебният кабинет не трябва да пипа цената на водата. Нека да дойде редовно правителство и да 
започнем да работим, да правим дългосрочна стратегия и политики за едно поливно земеделие в България, а не да 
решаваме въпросите на парче", категоричен бе той.  
Преди седмица в ефира на "Преди всички" зам.-министърът на земеделието Тодор Джиков каза, че държавата поема 
ангажимент да поеме разликата в цената на водата от тази и миналата година. По думите на Петков обаче до момента 
нищо не се е променило: 
"Очаквахме, че щом има такова политическо изявление, ще последват и нормативни актове към него. От 9 март, когато 
беше нашата среща в "Напоителни системи" до днес вече са 10 дни и нямаме в писмена форма потвърждение на думите 
на зам.-министъра. Смятаме, че това е една поредна лъжа, тупане на топката. /.../ Имаме сериозни притеснения, че това е 
само протакане на времето. Нашият протест ще стартира в 11.50 ч. и до тогава е последният срок. Нашата основна цел не 
е да правим протести, а да работим и да сядаме на масата за диалог, когато имаме проблем".  
По думите му трябва да започнат да поливат не по-късно от 1 април, за да може през май да има вкусни български плодове. 
Ако на ягодите например им сложим вода с 300% надценка, те ще са значително по-скъпи - няма да са конкурентоспособни 
и няма на кой да ги продадем, обясни Божидар Петков. 
При тази цена на водата, която ще се оскъпи до 720 - 800 лв. на декар, килограм ягоди ще бъдат на цена най-малко 2.5 
лева на полето, изчисли той и уточни, че цената на рафта в магазина ще е съвсем друга.  
"Очакваме водата да бъде пусната и да поливаме, а всички преговори и спорове да продължат, но да завършат с цена от 
сезон 2022 г.", обяви той в интервю за предаването "Преди всички". 
Земеделците настояват още цената за напояване да е на едно и също равнище за всички земеделски производители: 
"В различните райони е различна и на различните стъпала на доставка също е различна. Тъй като всички земеделски 
производители оперираме на едни и същи пазари, смятаме, че не би трябвало да има служебно предимство пред едни 
спрямо други. Това означава ли, че хората, които получават вода на второ или трето стъпало, са хора второ или трето 
качество?".  
Земеделците алармират и за големи загуби на вода в течове. Не смятаме, че ние трябва да плащаме за това, категоричен 
бе още Петков. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Бюрото по труда в Плевен започва кампания сред неработещи и неучещи 
Проектът "Започвам работа" цели да приобщи към пазара на труда неактивни лица 
Репортаж на Латинка Светозарова 
Бюрото по труда в Плевен започва информационна кампания за популяризиране възможностите на проект "Започвам 
работа". Проектът е финансиран по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (2021-2027 г.) и ще се 
изпълнява до края на 2026 г. 
Проектът цели да приобщи към пазара на труда неактивни лица. 
"Това са хора, които не са регистрирани при нас, не учат, не работят. С акцент на лицата в неравностойно положение", 
поясни Елка Ангелова, директор на Дирекция "Бюро по труда" в областния град. 
В целевата група на проекта влизат лица от 16 до 65 години, които не са осигурени и не се осигуряват сами. Изисква се още 
в предходните 4 месеци да не са работили и учили. 
Ангелова посочи, че ще се използват нестандартни методи – например използването на ромски медиатори, които работят 
на терен. 12 души от село Мечка вече са били убедени от мобилен екип на бюрото по труда, дава пример Елка Ангелова. 

https://bnr.bg/post/101796429/bojidar-petkov
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"Много трудно е да срещнем изискванията на работодателите и на търсещите работа хора. Работодателите търсят с по-
високи изисквания, а това, което е регистрирано при нас, не отговаря на тези изисквания. Затова активно предлагаме и 
обучение. Миналата година сме обучили над 680 човека. Поне 30% са си намерили работа. Ние организирахме два курса 
за болногледачи и тези хора активно се включиха в програмите на общините за социални и лични асистенти", коментира 
директорът на Дирекция "Бюро по труда" в Плевен пред БНР. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл.   
 
√ Промишлеността, строителството и търговията във В. Търново изпитват недостиг на кадри 
Преработващата промишленост, строителството и търговията във Велико Търново изпитват недостиг на кадри, съобщиха 
от Бюрото по труда. Трите сектора са заявили над 70 на сто от свободните работни места за старопрестолната община. 
217 безработни са започнали работа с посредничеството на Бюрата по труда във Велико Търново през февруари, което е 
значително раздвижване на пазара на заетостта в сравнение със същия период на миналата година. 144 са обявените нови 
работни места, като близо половината от тях са за преработващата промишленост. Сред най-търсените от бизнеса 
професии през месеца са още работници в строителството и транспорта, квалифицирани работници за производство на 
храни, облекло и в мебелна промишленост.   
Безработицата за последния месец във Велико Търново е 3,1 на сто, при 5,8 % за областта и 5,5 на сто средно за страната.  
 
√ Главният прокурор е на работно посещение в Европарламента 
Главният прокурор Иван Гешев е на работно посещение в Европейския парламент в Брюксел, съобщиха от държавното 
обвинение. От там уточняват, че при срещите си oбвинител №1 ще коментира предизвикателствата пред върховенството 
на правото в контекста на "неправомерния политически натиск срещу независимостта на органите на съдебната власт". 
Главният прокурор ще информира европейските депутати и за негативните последици от закриването на органите на 
специализираното правосъдие у нас. 
Друг акцент от разговорите на Иван Гешев в Европейския парламент ще е ангажираността на прокуратурата по 
противодействие на зловредното чуждестранно влияние, засягащо интересите на ЕС и НАТО, особено на фона на руската 
военна агресия в Украйна и преките последици за сигурността в региона, информират още от държавното обвинение. 
 
√ Правителството на Макрон оцеля след два вота на недоверие, но протестите не стихват 
Демонстранти запалиха купища боклук в централната част на Париж, след като правителството на президента Еманюел 
Макрон оцеля при два вота на недоверие, поискани заради непопулярната пенсионна реформа, предаде Ройтерс. Тя 
предвижда увеличаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години. 
Миналата седмица Макрон използва едно от конституционните си правомощия и отмени окончателното гласуване на 
реформата в парламента, а това доведе до протести и предизвика вотовете на недоверие. 
Синдикатите и опозицията обявиха, че ще разширят демонстрациите, за да принудят правителството да се откаже от 
законодателството. 
Въпреки двата неуспешни вота на недоверие срещу правителството, протестите в цялата страна срещу спорния закон едва 
ли скоро ще стихнат, отбелязва АФП. 
 
√ Долната камара на испанския Конгрес обсъжда вот на недоверие към правителството 
Днес в Долната камара на испанския Конгрес започва обсъждането на вота на недоверие към правителството на Педро 
Санчес. Той е внесен от крайнодясната партия "Вокс", но ще бъде официално представен от независимия политик Рамон 
Тамамес. 
Вотът на недоверие ще се гласува в сряда сутринта, но според политическите анализатори няма шанс правителството да 
падне, тъй като на този етап само от „Вокс“ са обявили, че ще го подкрепят. Те обаче имат 52-ма депутати в 350 -местния 
Конгрес, което на практика прави невъзможно прокарването му, тъй като е необходимо абсолютно мнозинство от 176 
депутати. 
Според испанската конституция, ако евентуално вотът мине, правителството трябва незабавно да подаде оставка пред 
краля и мястото на премиера ще се заеме от 89-годишния вносител Рамон Тамамес, който трябва да сформира следващия 
кабинет. Това ще е шестият вот на недоверие от 1980 година насам, като само този през 2018-та беше успешен и тогава 
премиерът консерватор Мариано Рахой бе принуден да подаде оставка, а на неговото място дойде сегашния Педро 
Санчес. 
Това е вторият вот на недоверие внесен от „Вокс“ към Санчес, като първият през октомври 2020 не успя да мине. Тогава 
дори опозиционната Народна партия гласува „против“ вота. Сега се очаква те да се въздържат при броенето на гласовете. 
Говорителят на правителството Изабел Родригес увери, че изпълнителната власт отдава голямо значение на внесения вот 
на недоверие, допълвайки, че той ще послужи за противопоставяне на "двата модела на управление на страната", този на 
кабинета на Педро Санчес и този на крайната десница. 
 
√ Германският енергиен гигант RWE критикува забраната на САЩ за внос на продукти от Синдзян 
Най-големият производител на електроенергия в Германия - RWE разкритикува забраната на САЩ за внос от китайския 
регион Синдзян, предупреждавайки, че това може "значително да попречи на плановете за изграждане на зелена 
енергийна инфраструктура", предаде "Файненшъл таймс". 

https://bnr.bg/post/101796399
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RWE каза, че вносът на модули за слънчеви панели от Азия е бил подложен на "строги проверки", след като през миналата 
година Вашингтон въведе пълна забрана за целия внос от китайския регион с оглед на твърдения, че в Синдзян има широко 
разпространени нарушения на човешките права срещу мюсюлманските уйгури и други малцинства. 
Германската компания, която е бивш титан в индустрията с изкопаеми горива и която разширява инвестициите си във 
възобновяеми енергийни източници, включително в САЩ, заяви, че е претърпяла "значителни забавяния на проекти". 
Междувременно RWE отчете силен ръст на външните си приходи през фискалната 2022 г. с цели 56% до 38,4 млрд. евро. 
Коригираната печалба на компанията преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) пък скочи с цели 73% 
спрямо година по-рано, достигайки 6,3 млрд. евро. 
През 2022 г. нетният доход на компанията, отнасящ се към акционерите, възлезе на 2,7 млрд. евро в сравнение с общо 721 
милиона евро за 2021 г. Нетната печалба на акция пък скочи с цели 267% на годишна база до 3,93 евро на акция. 
Големите печалби от търговия и високите маржове в газовите електроцентрали на RWE на фона на по-високите цени на 
едро повишиха финансовите резултати през 2022 г. 
"RWE е един от международните двигатели на енергийния преход. Сега държим водеща позиция във всички наши основни 
региони – в ЕС, Обединеното кралство и САЩ. Ще продължим да укрепваме тази позиция чрез масивни инвестиции в 
нашия зелен основен бизнес", коментира финансовите резултати главният изпълнителен директор на RWE д-р Маркус 
Кребер. 
Най-голямата компания за комунални услуги в Германия обаче очаква спад на оперативната печалба през 2023 г., като се 
позовава на по-ниски маржове в своите планове за газовите централи и по-малко печалби от търговия. 
Коригираната печалба преди лихви и данъци (EBIT) се очаква да достигне межди 3,6 и 4,2 млрд. евро, което е спад с до 
20% в сравнение с 2022 г. Коригираният нетен доход се очаква да спадне с цели 32%, посочиха от RWE. 
Въпреки това RWE все още планира да повиши дивидента си до 1 евро на акция за 2023 г., което е по-високо от пазарните 
очаквания за 0,92 евро на акция. За 2022 г. RWE планира да изплати дивидент от 0,90 евро на акция. 
 
√ "Мудис" понижи до "негативна" перспективата за дълговия и депозитен рейтинг на UBS 
Рейтинговата агенция "Мудис" (Moody's) понижи във вторник до "негативна" от "Стабилна" перспективата си за 
дългосрочните депозити и първостепенния необезпечен дълг на UBS Group, съобщава "Файненшъл таймс". 
В същото време Moody’s запази рейтинга "A3" на първостепенния необезпечен дълг на големия швейцарски кредитор и 
"Baa3" допълнителния рейтинг от първо ниво. Агенцията също така потвърди дългосрочния си депозитен рейтинг за UBS 
на ниво "Aa2" и рейтинг за дългосрочен първостепенен необезпечен дълг на ниво "Aa3". 
"Мудис" каза, че понижението на перспективите отразява условията на придобиването на Credit Suisse от UBS за 3,0 млрд. 
швейцарски франка (около 3,25 млрд. долара). 
"Действието (по придобиването от UBS на Credit Suisse) балансира от една страна изгодните финансови условия по 
отношение на ликвидност и капитал заедно с дългосрочния потенциал за подобряване на франчайза, а от друга страна - 
сложността, степента и продължителността на интеграцията", заявиха от кредитната агенция. 
 
√ И S&P намали до"негативна" кредитната перспектива на UBS след покупката на Credit Suisse 
Водещата кредитната агенция S&P Global Ratings намали перспективата си за UBS Group до "негативна", след като 
швейцарската банка обяви поглъщането на конкурента си Credit Suisse за 3,0 млрд. франка (3,25 млрд. долара). 
При преразглеждане на перспективата от "стабилна", рейтинговата агенция каза, че вижда "съществен риск" при 
изпълнението на интеграцията на Credit Suisse в UBS предвид размера и по-слабия кредитен профил и особено с оглед на 
"сложността при ликвидацията на голяма част от инвестиционните банкови операции на Credit Suisse". 
S&P обаче заяви, че очаква ръководството на UBS "да изпълни предпазливо интеграцията" и смята, че има "достатъчно 
буфери за ефективно ограничаване на възникващите рискове". 
Това се дължи отчасти на "мащабната ликвидна подкрепа" от Централната банка на Швейцария. 
В същото време S&P потвърди своя кредитен рейтинг на емитента UBS Group на ниво "A -/A-2“. 
 
√ Експлозии в Крим, Киев твърди, че са унищожени руски ракети "Калибър" 
Експлозии разтърсиха Крим. Украйна твърди, че са унищожени руски крилати ракети "Калибър", а местните власти 
настояват, че са атакувани цивилни обекти. 
Украинското министерство на отбраната заяви, че взрив в град Джанкой, разположен в северната част на Кримския 
полуостров, е унищожил крилати ракети "Калибър" на руския Черноморски флот, придвижвани с железопътен транспорт. 
Властите в Крим, който беше анексиран от Москва през 2014 година, обаче заявиха, че е имало нападение с дронове от 
украинска страна, но не са били нанесени щети на железопътната линия и инфраструктурата в северната част на 
полуострова. 
В околностите на Джанкой се е активирала системата за ПВО. По предварителни данни отломките са повредили къща и 
магазин, ранен е един човек, съобщи губернаторът на Крим Сергей Аксьонов. Неговият съветник Олег Крючков написа в 
Телеграм, че цел на всички свалени над Крим дронове са били граждански обекти, тъй като наблизо няма военни 
съоръжения, като същевременно всеки дрон е съдържал експлозиви и шрапнели.  
През изминалото денонощие руските сили са изстреляли близо 400 снаряда в района на Херсон. В резултат на атаката е 
бил убит един човек, а други седем са ранени. Снаряди са поразили жилищни райони и сгради. 
В сводката за войната на украинските военни се казва още, че през последните 24 часа украинските сили са отбили над 120 
атаки на нашествениците в пет направления. Основна цел на врага остават опитите за навлизане в административните 
граници на Донецка и Луганска област. 
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Във вечерното си видео обръщение украинският президент Володимир Зеленски коментира решението на Европейския 
съюз да предостави на Украйна 1 милион 155-милиметрови артилерийски снаряда в рамките на една година. 
"Това е стратегическа стъпка. Тя ни дава увереност в нашето единство, в неизменимото движение към победа над 
терористичната държава. Благодарен съм на всички наши партньори в Европа! На всеки, който наистина е заинтересован 
да направи Европа силна и свободна." 
Зеленски също така изказа благодарност на Съединените щати за обявения нов пакет от помощи на стойност 350 милиона 
долара, който включва боеприпаси за реактивни системи за залпов огън HIMARS, за гаубици, за бронирани машини на 
пехотата Bradley, както и за противотанкови системи. 
Междувременно стана ясно, че Норвегия е доставила осем танка "Леопард 2" на Украйна, за да помогне в отблъскването 
на руското настъпление. 
 
√ Путин и Си обсъждат икономическото и военнотехническото сътрудничество между Русия и Китай 
Втори ден продължава държавното посещение на председателя на Китайската народна република Си Цзинпин в Русия. 
Днес започват официалните руско-китайски преговори първо в тесен, а след това и в разширен състав. 
Очаква се двете делегации да обсъдят икономическото и военнотехническото сътрудничество, както и да подпишат 
редица двустранни документи. Вчера Путин и Си имаха неформална среща в Кремъл, която продължи повече от четири 
часа. Една от обсъжданите теми беше публикуваната в края на февруари “Позиция на Китай по политическото регулиране 
на украинската криза”. 
„Внимателно се запознахме с вашите предложения за регулиране на острата криза в Украйна. Знаете също така, че винаги 
сме открити за преговори. Безспорно ще обсъдим всички тези въпроси, включително вашата инициатива, към която се 
отнасяме с уважение“, посочи Путин. 
Той поздрави колегата си за преизбирането му на поста председател на Китайската народна република, а Си отговори.  
„Зная, че догодина във вашата страна ще се състоят поредните президентски избори. Убеден съм, че руският народ ще ви 
подкрепи във вашите добри начинания“. 
 
√ Слаб интерес към предоставяната от водещи централни банки извънредна доларова ликвидност 
Централните банки получиха много малко оферти в първия от новите ежедневни аукциони, организирани за подобряване 
на глобалния достъп до доларова ликвидност, което предполага, че напрежението на глобалните пазари на финансиране 
засега е овладяно, съобщава Блумбърг и "Файненшъл таймс". 
Федералният резерв на САЩ и пет други водещи централни банки заявиха през уикенда, че от понеделник ще преминат 
от седмични към ежедневни аукциони по договорените двустранни суаопови доларови линии поне до края на април. 
Английската централна банка потвърди, че не е получила оферти в проведения днес седемдневен репо аукцион, докато 
Европейската централна банка заяви, че е разпределила само 5 милиона долара на една финансова институция. Това в 
сравнение с оферти за 469,5 милиона долара оферти през последната седмична операция на ЕЦБ. 
Японската централна банка също не получи оферти от евентуално закъсали за доларова ликвидност финансови 
институции. 
Предлагайки шанса да осигури доларова ликвидност чрез Федералния резерв на САЩ на дневна база, а не на типичната 
седмична база, Швейцарската национална банка пък отпусна 101 милиона долара в ежедневна репо операция със 
седемдневен падеж. Това е най-голямата сума от октомври 2022 г., но доста под предишните времена на глобална банкова 
криза. 
"Изглежда, че Фед и другите централни банки са предприели много превантивни действия тук и изобщо няма да се 
изненадаме, ако търсенето при тези операции за доставка на долари остане доста скромно“, коментира Стивън Бароу от 
Standard Bank и добави: "Изглежда, че натискът за доларово финансиране досега е бил много ограничен". 
Днешните аукциони бяха факт, след като Фед и пет негови партньори обещаха координирани действия, за да гарантират, 
че доларите ще продължа да текат по света. Те направиха това, тъй като спасяването на Credit Suisse Group от UBS Group 
AG се превърна в последната глава от двуседмичната серия от турбуленции в глобалния банков сектор,  които заплашват 
с нова финансова криза, освен ако тези турбуленции не бъдат преодолени, отбелязва Блумбърг. 
Инициативата позволява на международните централни банки да заемат средства в световната резервна валута от Фед на 
САЩ в замяна на еквивалентна сума от техните местни валути. Така наречените доларови суап линии бяха широко 
използвани за първи път по време на финансова кризата от 2007-2008 г., но сега са част от обичайната практика на 
централните банки, когато настъпят проблеми. 
Целта на тези аукциони е да се отговори на нуждите на компаниите и финансовите институции, които обикновено имат 
задължения, деноминирани в долари или пък бързат да се сдобият с американската валута с оглед на нейния статут на 
"убежище", когато възникнат напрежения във финансовата система или в световната икономика и се свие достъпът до 
пари. 
Проучване от април 2022 г. на икономистите Линда Голдбърг и Фабиола Равацоло установи, че суаповите линии на 
централните банки  наистина успяват да намалеят "чувствителността на показателите за глобално напрежение 
при  финансирането по отношение на  влошените настроения". 
 
√ Венецуелският министър на петрола подаде оставка на фона на разследване за корупция 
Министърът на петрола на Венецуела подаде оставка на фона на разширяващо се разследване за корупция в държавната 
петролна компания. 
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Тарек Ел Айсами, дългогодишен вътрешен човек в авторитарното правителство на Николас Мадуро, обяви снощи в Twitter 
оставката си от петролния гигант Petroleos de Venezuela (PDVSA), съобщава "Файненшъл таймс". 
"В светлината на започналите разследвания за сериозни случаи на корупция в PDVSA, взех решение да подам оставката си 
като министър на петрола“, написа Ел Айсами. 
Той беше петролен министър от 2020 г. насам, а през 2017 г. беше поставен под санкции от Министерството на финансите 
на САЩ, обвинен във връзки с трафик на наркотици. 
Оставката на Ел Айсами следва поредица от арести в разследване за корупция, свързано с петролния сектор на Венецуела. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ IT бизнесът целенасочено инвестира в образованието, нужни са спешни промени в сферата 
Огнян Траянов, основател и изпълнителен директор на ТехноЛогика, заместник-председател на УС на БАИТ, в „Светът 
е бизнес”, 20.02.2023 
В Националния план за възстановяване и устойчивост има 500 милиона за създаване на STEM центрове, но 
чиновничеството тръгва първо да инвестира в строежи и ремонти. След това ще се закупи техника, която за две години ще 
загуби поне 25% от стойността си и чак тогава ще стане обучението и решаването на съдържанието. Но как така като не 
знаеш дали това е лаборатория по химия, ще я оборудваш както трябва. Досега оправданието ни беше, че сме бедна 
държава и нямаме възможности. Но явно не пари, а други възможности нямаме, коментира Огнян Траянов, основател и 
изпълнителен директор на ТехноЛогика и заместник-председател на УС на БАИТ, в предаването „Светът е бизнес” с водещ 
Ивайло Лаков. 
БАИТ призова управляващите в отворено писмо за промени в образованието, така че то да има по-голяма практическа 
насоченост. Ние работим върху създаването на школи и това е призивът ни към образованието. 
„Ние каним учители, които ще преподават по дисциплините „Програмиране и изкуствен интелект” и „Програмиране 
и роботи” на безплатни обучения. Нашата роля на бизнеса е да разпознаваме проблемите, да не седим със скръстени 
ръце и да се оплакваме, а да предложим иновативно решение, да инвестираме в неговата реализация, да го 
управляваме, да му гарантираме устойчиво развитие и тогава идва отговорността на тези, за които гласуваме да 
управляват”, посочи събеседникът. 
Коментирайки развитието на банковия, а и на технологичния сектор след фалита на американската банка SVB, Траянов 
каза, че хората са се наплашили, защото малко започва да прилича на ситуацията от 2008-ма година, а в банковото дело 
основната монета не е парата, а доверието. 
„Тези страхове несъмнено ще се отразят и на инвестициите в нови технологии. Единият сценарий е да се тръгне по 
спиралата надолу с негативизъм, страхове и фалити един след друг като домино ефект. Другият сценарий е да се 
налеят страшно много пари, за да се успокоят вложителите с надеждата, че всичко ще кротне, защото парите няма 
да им изгорят”. 
По отношение на развитието на изкуствения интелект в България събеседникът разказа, че софтуерната компания 
„ТехноЛогика” прави анализ на сателитни снимки с помощта на AI на индекси за това как върви вегетативният период на 
дадена засята култура или дали се напоява правилно. Може да оценяваме дали определени площи са заплашени от пожар 
или са замърсени и кога е станало това назад във времето, допълни Траянов. 
Как изкуственият интелект ще трансформира света може да видите във видеото. 
 
√ България вече разполага с модерно оборудване срещу замърсявания в пристанищните акватории 
Проектът на стойност над 12 млн. лева се финансира чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна 
инфраструктура" 2014 – 2020 г. и с национално съфинансиране 
"Нашето предприятие осигурява контрола на трафика, информационното обслужване на корабоплаването. Разполагаме с 
модерни системи, които сме изградили с помощта на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на 
няколко фази. Благодарение на тези финансови средства разполагаме с едни от най-модерните и високотехнологични 
системи за наблюдение на трафика на море и на река", каза Анна Натова -  директор на дирекция "Управление на проекти" 
в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в специален репортаж на Bulgaria ON AIR. 
Проектът на стойност над 12 млн. лева се финансира чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 
2014 – 2020 г. и с национално съфинансиране. 
Модерното оборудване за превенция и реакция при експлоатационни и аварийни замърсявания в акваторията на 
пристанищата ни вече е факт. 
Осигуряването на модерните съоръжения и оборудване от най-ново поколение за участие в операции по отстраняване на 
експлоатационни и аварийни замърсявания в пристанищните акватории за първи път предоставя цялостна организация за 
реагиране на аварийни замърсявания във всички морски и речни акватории на пристанищата у нас.  
ДП "Пристанищна инфраструктура" има задължението да поддържа и участва в спасителни и аварийно-възстановителни 
дейности в акваторията на пристанищата. 
"Сдобихме се с много модерно оборудване за отстраняване на нефтени разливи и твърди отпадъци в акваторията на 
пристанищата", изтъкна Анна Натова. 
Съоръженията могат лесно да се натоварят в контейнери и да бъдат доставени до точката на замърсяване в акваторията 
на съответното пристанище. 
Вижте целия материал във видеото.   
 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/116518-it-biznesat-tselenasocheno-investira-v-obrazovanieto-nuzhni-sa-speshni-promeni-v-sferata
https://www.bloombergtv.bg/a/11-preporychani/116499-balgariya-veche-razpolaga-smoderno-oborudvane-sreshtu-zamarsyavaniya-v-pristanishtnite-akvatorii
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√ Финландия за 6-та поредна година е най-щастливата нация в света 
Графика на деня 20.03.2023 г. 
Финландия беше обявена за най-щастливата нация в света за шеста поредна година, като класацията се публикува от над 
10 години, пише Bloomberg. 
Световният доклад за щастието, представен в понеделник от Мрежата на ООН за решения за устойчиво развитие, показва, 
че Финландия постига "значително по-добри резултати от всички останали страни" в класацията, следвана от Дания на 
второ място и Исландия на трето. 
"Доходите, здравето, наличието на човек, на когото може да се разчита, усещането за свобода при вземането на ключови 
решения в живота, щедростта и липсата на корупция - всички те играят важна роля в подкрепата на оценките за живота", 
се казва в доклада. 
 

 
 
Израел се изкачи с пет стъпала спрямо миналата година и зае четвъртото място, следван от Нидерландия. САЩ са на 15-о 
място в класацията, която показва, че между страните на върха и на дъното продължава да има голяма разлика. Ливан и 
Афганистан са на последните места, докато Литва е сред страните с най-голямо подобрение, като се изкачва с повече от 30 
места от 2017 г. насам и достига 20-то място. 
Като цяло оценките на живота продължават да бъдат "забележително устойчиви", като средните стойности в световен 
мащаб през годините на пандемията Covid-19 от 2020 до 2022 г. са толкова високи, колкото и през предходните три години, 
се казва в доклада. 
 

 

https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2023/WHR+23.pdf
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√ Прегръдката на Си с Путин намалява шансовете му да е миротворец в Украйна 
Посещението на Си в Москва е шанс да изтъкне имиджа си на глобален "държавник" и да оспори глобалното 
господство на САЩ 
Китайският президент Си Дзинпин ще отправи силно послание за подкрепа на Владимир Путин с тридневното си 
посещение в Москва тази седмица, дори и да представи предложенията на Пекин за посредничество за прекратяване на 
войната на руския лидер в Украйна. 
Пътуването на Си бележи най-амбициозното му усилие досега да навлезе в най-кървавия конфликт в Европа след Втората 
световна война и ще бъде последвано от първия му разговор с украинския президент Володимир Зеленски след 
нахлуването на Путин през февруари 2022 г. Той идва непосредствено след успешните усилия на Китай да помогне на Иран 
и Саудитска Арабия да закърпят дългогодишните си разногласия. 
Но макар че "твърдата като скала" подкрепа на Си за Путин гарантира топло посрещане в Москва при първото му пътуване 
в чужбина, откакто си осигури трети президентски мандат, тя също така го прави по-трудно продаваем като честен 
посредник за посредничество за прекратяване на войната. Както Москва, така и Киев се отнесоха хладно към неясните 
мирни предложения на Китай, които съюзниците на Украйна в САЩ и Европа отхвърлиха категорично. 
"И двете страни са в режим "нека да дадем шанс на войната", казва Александър Габуев, директор на Центъра 
"Карнеги" за Русия и Евразия. "Сега не е подходящият момент за дипломация." 
Украйна подготвя офанзива с нови оръжия, предоставени от нейните съюзници, докато Русия се окопава за дълга битка, 
надявайки се да надвие Киев и неговите поддръжници. Всяка от страните обвинява другата, че не желае да разговаря. 
Все пак посещението на Си в Москва е шанс да изтъкне имиджа си на глобален "държавник" и да оспори глобалното 
господство на САЩ, противопоставяйки се на усилията на Вашингтон да изолира Путин, който е приемал само няколко 
други лидери след войната. Пътуването идва в момент, когато напрежението между Вашингтон и Пекин се е повишило. 
 

 
Вносът на Китай от Русия е нараснал след началото на войната. Индия и Турция също са увеличили покупките от 

Русия 
 
В петък САЩ отново осъдиха плана на Китай за Украйна като пристрастен към Русия и призоваха Си да се обърне директно 
към Зеленски. 
За Путин пристигането на Си е възможност да заздрави това, което се е превърнало в най-важната му международна 
връзка, като са планирани разговори на четири очи и "неофициална" вечеря.  
Търговията между съседите рязко нарасна на фона на безпрецедентните санкции, които САЩ и техните съюзници 
наложиха на Русия заради инвазията. За този период Китай е закупил руска енергия за над 65 млрд. долара, осигурявайки 
ключов източник на парични средства за Кремъл, както и жизненоважни доставки на технологии и други стоки. Русия 
очаква обемът на търговията да скочи до 200 млрд. долара тази година от приблизително 185 млрд. долара през 2022 г. 
"Търговията с Китай сега е абсолютно жизненоважна за Русия", казва Янис Клуге, анализатор на руската икономика в 
Германския институт за международни отношения и сигурност в Берлин. "Икономическите отношения винаги са били 
асиметрични, но след началото на войната асиметрията се превърна в зависимост". 
Но въпреки че Кремъл заяви, че двамата лидери ще обсъдят енергетиката и търговията с оръжие, няма признаци, че се 
работи по нови големи сделки. САЩ предупредиха Китай да не предоставя смъртоносна помощ на Русия, която също е 
основен доставчик на оръжия за Пекин. 
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Китай заема все по-голям дял от вноса на Русия. Зависимостта на Русия от китайските стоки се е увеличила след 

войната 
 
Хенри Хуяо Уанг, основател на Центъра за Китай и глобализацията, група за политически изследвания в Пекин, заяви, че е 
в интерес на Китай да види края на войната. "След три години на Covid Китай иска да съживи икономиката си", каза той. 
"Това е неговият приоритет номер едно." 
Но украински дипломат в Пекин заяви пред Bloomberg News, че не са видели доказателства Китай да предприема някакви 
практически стъпки, за да покани страните на преговори.  
Планът от 12 точки на Китай не съдържа много подробности и до голяма степен се състои от по-широки 
външнополитически позиции, които Пекин отдавна поддържа. Макар че приемането на принципа на териториалната 
цялост спечели похвала в Киев, който се стреми да изтласка руските сили обратно през границата, призивът за замразяване 
на силите на сегашните позиции е безпредметен.  
Дори и моментът да не е подходящ, натискът на Си ще му даде възможност да представи Китай като страна, която се 
стреми към мир, докато САЩ и съюзниците им обсъждат изпращането на повече оръжия за Украйна. Това послание 
вероятно ще намери отклик сред голяма част от необвързаните страни, които се чувстват зле от скока на световните цени 
на храните, предизвикан от войната. 
"Съмнявам се, че Китай вярва, че мирният план има реална жизнеспособност в близко бъдеще", казва Джоузеф Торигян, 
доцент в Американския университет. "Те вероятно се надяват, че най-многото, което руснаците ще им дадат, е 
потвърждение на общите му принципи, което след това Китай би могъл да използва, за да твърди, че има 
положителен ефект върху хода на войната."  
 
√ Петролът бележи спад преди решението на Фед с отслабването на трусовете при банките 
West Texas Intermediate падна под 67 долара за барел, след като в понеделник се колебаеше в диапазон от над 3 долара 
Петролът поевтиня след бурна сесия, дори когато на финансовите пазари, разтърсени от глобалната банкова криза, се 
завърна по-спокоен тон, а инвеститорите са нащрек за всякакви признаци на нови проблеми, които могат да навредят на 
апетита за риск. 
West Texas Intermediate падна под 67 долара за барел, след като в понеделник се колебаеше в диапазон от над 3 долара, 
за да завърши с повишение. Регулаторните органи и централните банки се намесиха, за да се опитат да възстановят 
доверието, отчасти чрез поглъщането на Credit Suisse Group AG от UBS Group AG. Междувременно в САЩ официалните 
лица проучват възможностите за временно разширяване на защитата на всички депозити. 
"Подобни кризи могат да повлияят на настроенията и очевидно при огромната разпродажба, която видяхме, случаят 
беше такъв", заяви пред телевизия Bloomberg Даниел Хайнс, старши стратег по стоковите пазари в Australia & New 
Zealand Banking Group Ltd. "Банковата криза е подходящ момент за инвеститорите, ако искат да възстановят бичи 
позиции на петролните и енергийните пазари." 
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Петролът поевтинява, тъй като банковата криза се противопоставя на търсенето в Китай. Фючърсите са под 

натиск, тъй като банковата криза разтърсва пазарите 
 
След като се търгуваше в тесен диапазон в началото на годината, суровият петрол се понижи под влияние на банковите 
сътресения, опасенията от рецесия и устойчивостта на руските потоци, за да достигне най-ниската си стойност от 2021 г. 
насам. Настроението за намаляване на риска заглуши признаците за стабилно китайско търсене, като Trafigura Group 
отбеляза положителни тенденции в най-голямата азиатска икономика. 
Банковите трусове засилиха очакванията, че големите централни банки, включително Федералният резерв, ще забавят 
темпа на затягане на паричната политика, дори и инфлацията да остава повишена. Политиците на Фед решават следващите 
си стъпки в сряда, като инвеститорите увеличават залозите за повишение с четвърт пункт. 
"Суровият петрол остава обвързан със сътресенията в банковия свят: ако последните отшумят, можем да очакваме 
цените на петрола да се стабилизират", каза Вандана Хари, основател на Vanda Insights в Сингапур. "Заседанието на 
Фед също е от ключово значение. Без значение какво ще бъде решението, то ще окаже влияние върху настроенията 
на финансовите пазари." 
 
3e-news.net 
 
√ МРРБ търси варианти за застраховане на инфраструктурните обекти в режим на търпимост 
Министър Шишков проведе съвместна работна среща с Асоциацията на българските застрахователи и пътния 
сектор 
Възможността да бъдат застраховани големите инфраструктурни обекти след обявяването им за търпими обсъдиха на 
работна среща с ръководството на МРРБ представители на Асоциацията на българските застрахователи и пътния бранш. 
Разговорите са част от поредицата интензивни обсъждания, инициирани от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството арх. Иван Шишков, в търсене на решение за незаконно строителство на големи инфраструктурни 
обекти, възложени от държавата и общините. Целта на разговорите е след обсъждания с всички заинтересовани страни да 
бъдат предложени предварително съгласувани промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), а те след обществено 
обсъждане да бъдат внесени в Народното събрание за окончателно решаване на заварените от служебното правителство 
казуси с този тип строителство. 
В дискусията участваха зам.-министърът Николай Шушков, началникът на политическия кабинет в МРРБ Юлия Ивкова, 
председателят на УС на АПИ инж. Венцислав Ангелов, председателят на УС на Асоциацията на българските застрахователи 
(АБЗ) Константин Велев, представители на Камара на строителите в България (КСБ), на Българска браншова камара 
„Пътища“ (ББКП), на Камара на архитектите в България (КАБ), на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране 
(КИИП), на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК). 
Министър Шишков запозна представителите на АБЗ с постигнатите до този момент съгласувани позиции на участниците в 
работните срещи да се работи в посока вариант „търпимост“ на заварените случаи. „Предвидили сме пълно обследване 
на всеки обект по отделно и не случайно търпимостта е приравнена като въвеждане в експлоатация. Даваме права на ДНСК 
да събере пълна документация за обектите, ще се правят конструктивни експертизи, геодезически заснемания, за да се 
уверим, че съответният обект отговаря на проекта, одобрени подробни устройствени планове и пр. Документи за 
търпимост ще има само след задълбочен анализ и след издаване на технически паспорт, което е вид гаранция за 
строителството“, разясни регионалният министър. 
Според Константин Велев от АБЗ, ако голям инфраструктурен обект получи статут „търпимост“, то той ще бъде законен. Но 
посочи, че такива обекти са много скъпи и ще трябва да имат презастраховане. „За нас е важно в рамките на подобни 
процедура да можем да дадем достатъчно гаранции на презастрахователите дали са спазвани всички законови изисквания 
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по тяхното изграждане“, коментира той. От АБЗ поеха ангажимент още на ниво обществени обсъждания на текстовете по 
промените в ЗУТ да започнат консултации с презастрахователите, така че техните предложения също да бъдат отразени в 
нормативната уредба. 
По предложение на министър Шишков беше постигнато съгласие да има времеви срок за прилагане на тази процедура. Тя 
ще започне да действа от влизането на предложените промени в сила и в срок от две години инвеститорите трябва да 
инициират процедурата „търпимост“ като декларират извършените строежи към момента на законовите промени. Според 
министъра проблемни строежи има и по места в общините, като кметовете също би трябвало да прегледат подробно 
документите по големите си инфраструктурни обекти, където местната власт е възложител. 
„Строителите бяха нападнати несправедливо, но в момента, в който промените бъдат одобрени от Народното събрание, 
напрежението ще спадне и ще се решат проблемите“, коментира арх. Шишков. Той призова всички участници да бъдат 
активни в предлагането и разглеждането на проектите на промените в ЗУТ, така, че да бъдат внесени като единна позиция 
на всички заинтересовани страни. 
В процеса на обсъждания беше постигнато съгласие ДНСК да издава актовете за търпимост на строежи от 1, 2 и 3 категория, 
а за категория 4, 5 и 6 – от органа, който трябва да издаде разрешението в общините за строеж и с техен акт да се въвеждат 
в експлоатация. 
 
√ Нарастването на преките чуждестранни инвестиции се забавя през януари 
Търговският баланс продължава да е отрицателен в размер на 68,4 млн. евро (01, на сто от прогнозния БВП при 
дефицит от 528,9 млн. евро (0,6 на сто от БВП) за същия период на 2022 г. 
Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на 
инвестицията) по предварителни данни нарастват през януари със 147,5 млн. евро при увеличение с 627 млн. евро за 
януари 2022 г., съобщава Българската народна банка (БНБ). 
Преките инвестиции в чужбина за януари 2023 г. се увеличават с 19,9 млн. евро, при ръст с 46,7 млн. евро за януари 2022 
г. 
Така салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно в размер на 127,6 млн. евро (0,1 на сто от БВП) при отрицателно 
салдо от 580,3 млн. евро (0,7 на сто от БВП) за януари 2022 г. 
 

 
 
Търговският баланс на страната за януари 2023 г. е отрицателен в размер на 68,4 млн. евро (01, на сто от прогнозния брутен 
вътрешен продукт  (БВП) при дефицит от 528,9 млн. евро (0,6 на сто от БВП) за същия период на 2022 г. 
Износът на стоки за януари е близо 3,938 млрд. евро (4,4 на сто от БВП). Износът нараства на годишна основа с над 849 
млн. евро (27,5 на сто). Вносът на стоки за януари е малко над 4 млрд. евро (4,4 на сто от БВП) и се увеличава с почти 389 
млн. евро (10,8 на сто)на годишна база. Салдото по услугите за първия месец на годината е положително в размер на 323,7 
млн. евро (0,4 на сто от БВП) при положително салдо от 273 млн. евро (0,3 на сто от БВП) за януари 2022 г. 
Текущата и капиталова сметка на страната за януари е положителна и възлиза на 466 млн. евро (0,5 на сто от БВП) при 
дефицит от почти 701 млн. евро (0,8 на сто от БВП) за януари 2022 г. 
За януари текущата сметка е положителна и възлиза на 326 млн. евро (0,4 на сто от БВП) при отрицателно салдо от 622,1 
млн. евро (0,7 на то от БВП) януари предходната година. 
Капиталовата сметка за първия месец на годината е положителна и възлиза на 140,1 млн. евро (0,2 на сто от БВП) при 
отрицателна стойност от 78,8 млн. евро (0,1 на сто от БВП) за същия период на 2022 г. 
Финансовата сметка за януари 2023 г. е отрицателна в размер на 77,2 млн. евро (0,1 на сто от БВП), при отрицателна 
стойност от 349,6 млн. евро (0,4на сто от БВП) за януари 2022 г. 
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√ Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 19 март расте с 15.42 %, а в разпределителната – с 0.88 на сто 
Спрямо аналогичния период на предходната година участието на ВЕЦ в енергийния баланс се свива с 37.20 процента  
Производството и потреблението на електроенергия продължават да намаляват. В посока към понижение върви и салдото 
(износ-внос ) на електрическа енергия. Свива се участието на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ). Затова пък 
делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа расте. Това става ясно от 
оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за 
времето от 1 януари до 19 март 2023 г. (01.01.2023 г. – 19.03.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. 
Производството на електроенергия от първи януари до деветнадесети март тази година е в обем от 10 820 721 MWh, което 
е понижение с (-) 16.07 % спрямо аналогичния период на миналата година ( минус 14.77 % за отчетния период до 12 март 
или преди една седмица, минус 12.85 % - две седмици преди това). За сравнение, година по-рано производството на 
електроенергия е достигало до обем от 12 892 941 MWh. 
Потреблението на електроенергия за посоченото сравнявано време през настоящата година достига до 9 405 341 MWh. 
Това е спад (-) с 5.89 % (минус 5.00% преди седмица, минус 3.00% - преди две седмици). Година по-рано потреблението на 
електроенергия е възлизало на 9 993 556 MWh. 
Салдото (износ-внос) на електроенергия продължава да се свива и от началото на януари до деветнадесетия ден на месец 
март е в обем от 1 415 380 MWh, което представлява понижение (-) с 51.18 % (минус 48.36 % седмица по-рано, минус 46.60 
% преди две седмици). През аналогичния период на 2022 година салдото (износ-внос) е достигало до обем от 2 899 385 
MWh. 
Влошава се участието на базовите централи като за сравняваните дни от настоящата година то е от порядъка на 9 352 494 
MWh или понижение с (минус) 15.90 % спрямо миналата година (минус 14.41% седмица по-рано, минус 12.42 % две 
седмици преди това). За сравнение, през миналата година участието на базовите централи е достигало до обем от 
порядъка на 11 120 503 MWh. 
На този фон дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа продължава да нараства. 
Положителни са и данните за участието в разпределителната мрежа. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от първи януари до деветнадесети март расте до обем от 392 993 
MWh или с (плюс) 15.42 % (плюс 13.70 % преди седмица, плюс 13.13 % преди две седмици). Година по-рано, участието на 
ВЕИ в преносната мрежа е достигало до обем от 340 484 MWh. По-добрите данни за посочения период от настоящата 
година се дължат на положителното участие, на фотоволтаичните централи ( плюс 66.90 %) и на биомасата (плюс 3.29 %), 
въпреки спада на вятърните мощности ( - 0.36 %). 
Положителен, макар и доста по-нисък е и делът на ВЕИ в разпределителната мрежа. За посочения период от първи януари 
до деветнадесети март тази година участието им се повишава до 466 241 MWh или (плюс) с 0.88 % (минус 0.45 % отчетени 
седмица по-рано, минус 2.19 % преди две седмици). За сравнение, година по-рано за посочения период ВЕИ са участвали 
в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 462 171 MWh. По-добрите данни в частност са в резултат на 
положителното участие на фотоволтаичните централи (плюс 11.35 %) и въпреки значителния спад на вятърните мощности 
(минус 6.25 %) и биомасата (минус 9.05 %). 
За пореден отчетен период се наблюдава влошаване на данните за участието на водноелектрическите централи, (ВЕЦ). За 
сравняваното време от началото на годината до първите деветнадесет дни на месец март делът на ВЕЦ се свива до обем 
от 608 993 MWh. Това представлява понижение (минус) с 37.20 % (минус 35.75 % преди седмица, минус 32.27 % преди две 
седмици). За сравнение, през аналогичния период на 2022 г. участието на ВЕЦ е било в обем от порядъка на 969 783 MWh. 
 
√ АЯР и СУ „Св. Климент Охридски“ обмислят създаване на ядрена магистърска програма 
Агенцията за ядрено регулиране бе домакин на откриващата среща в рамките на мисия на Международната агенция за 
атомна енергия (МААЕ) за акредитиране на нова магистърска програма „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации“ в 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Посещението на експертите на международната агенция бе направено 
през миналата седмица, съобщиха от АЯР. Мисията разгледа не само възможността Софийският университет да управлява 
новата магистърска програма, но и националната политика в областта на подготовката на специалисти за нуждите на 
ядрената индустрия в България. 
Участие в мероприятието взеха представители на МААЕ, Министерство на образованието и науката, Агенцията за ядрено 
регулиране и Софийски университет. По време на срещата в сградата на ядрения регулатор бяха представени 
магистърските програми на Международната академия за ядрен мениджмънт на МААЕ, Националната стратегия за 
развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г., както и съществуващите магистърски програми в Софийски 
университет, свързани с Международната академия за ядрен мениджмънт. 
 
√ Атомната централа обявява прием на стажанти 
В АЕЦ „Козлодуй” започва прием на документи за Програмата за платени летни стажове за 2023 г. Кандидатите е 
необходимо да са студенти по приложими в атомната централа специалности и да отговарят на следните изисквания – 
записан ІІІ курс по специалност от обявените, минимален успех много добър 4.50 от завършен зимен семестър на 
настоящата учебна година, да са български граждани, да са на възраст до 30 години и да нямат здравословни 
противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения. Стипендиантите на атомната централа имат възможност да 
провеждат платен летен стаж още след завършен летен семестър на I курс. 

https://www.kznpp.org/upload/32578/Plateni-letni-stajove-2023.pdf
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Стажовете през 2023 г. ще започнат на 10 юли, като продължителността им е по решение на студента – за четири или осем 
непрекъснати работни седмици. Месечното възнаграждение е в размер на 900 (деветстотин) лв., при необходимост се 
осигурява ползване на безплатен служебен транспорт и безплатно настаняване в общежитие. 
До 13 април 2023 г. е срокът за подаване на документи за кандидатстване – заявление по образец, мотивационно писмо и 
уверение със среден успех от зимен семестър и записан летен семестър на настоящата учебна година. Те се приемат на 
електронна поща karieri@npp.bg или в централното деловодство на атомната централа на адрес: 3321, гр. Козлодуй, „АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД. Допълнителна информация може да се получи на тел. 0973/72892; 0973/74525. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 21 март продължава да се понижава 
 

 
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 21 март 2023 г. е 91.27 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 3 559 MWh. 
Стойността се понижава с 1.03 % спрямо отчетените 92.22 лв. за MWh с ден за доставка 20 март 2023 г. и изтъргуван обем 
от 3 065 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 20 март е 1 550 MWh при постигната цена от 90.84 лв. за 
MWh. 
Стойността се повишава с 5.30 % в сравнение с регистрираните 86.27 лв. за MWh на 19 март и изтъргуван обем от 603 MWh. 
Референтната цена към публикуването е 91.27 лв. за MWh. 
 
√ Спад с 2.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 240.72 лв. за MWh с ден за доставка 21 март 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 240.72 лв. за MWh с ден за доставка 21 март 2023 г. и обем от 78 648.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 2.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 245.13 лв. за MWh, при количество от 40 455.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 192.80 MWh) е на цена от 236.31 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 236.24 лв. за MWh и количество от 3018.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 211.35 лв. за MWh ( 3392.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 298.85 лв. за 
MWh при количество от 3281 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 198.61 лв. за MWh при обем от 3091.9 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 246.71 лв. за MWh (126.14 евро за MWh) за 20 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 21 март се понижава до 240.72 лв. за MWh ( спад с 2.4 %) по данни на БНЕБ или 123.08 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 254.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 257.98 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     43,28%    2166.51 
Кондензационни ТЕЦ   28,54%    1428.65 

https://www.kznpp.org/upload/32579/Zaiavlenie_plateni_letni_stajove_2023.doc
mailto:karieri@npp.bg
https://ibex.bg/
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Топлофикационни ТЕЦ   6,94%    347.66 
Заводски ТЕЦ    2,42%    121.09 
ВЕЦ     0,48%    24.21 
Малки ВЕЦ    1,69%    84.62 
ВяЕЦ     0,57%    28.45 
ФЕЦ     15,59%    780.34 
Био ЕЦ      0,49%     24.7 
Товар на РБ         3903.82 
Интензитетът на СО2 е 358g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. 
За сравнение в Германия е 439g, Полша - 713g, Чехия - 489g, най-нисък e във Франция - 87g и Испания - 136g). 
 
√ Ново понижение на цените по европейските електроенергийни борси за 21 март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 123,08 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 133,98 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 123,08 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 21 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 125,33 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
120,83 евро/мвтч. Най-високата цена от 152,80 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 
101,55 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 21 март ще бъде 133,98 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 125,80 гвтч. Максималната цена ще е 190,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена e в 14 ч и тя ще бъде 112,19 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 21 март е 122,80 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 124,86 евро/мвтч. Най-високата цена от 152,26 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч 
и тя ще бъде 101,58 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 67 524,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 21 март на Словашката енергийна борса е 123,63 евро/мвтч. Най-високата цена от 
153,98 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 101,57 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 118,51 евро/мвтч. Най-високата цена от 146,96 
евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 97,09 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 21 март е 120,28 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
120,72 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 61 928,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 147,84 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 100,99 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 115,05 евро/мвтч на 21 март. Пиковата цена ще бъде 115,15 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 673 608,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 145,49 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 92,59 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 21 март ще се продава за 133,89 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските електроенергийни борси се подготвят за по-слабо търсене 
Потреблението на електроенергия продължава да намалява. Съществено се свива участието на фосилните горива, 
включително и на природния газ. Много по-добър е делът на ядрената енергия и вятъра. 
Природният газ, цените на който се оказаха сред една от причините за вдигането на цените на електроенергията се оказва 
сред горивата, чийто дял пада за пореден месец с около пет на сто. Наскоро излезе и обзора на Международната агенция 
за енергетика (МАЕ), от който става ясно и как свиването на потреблението с 13% през миналата година  се е отразило на 
отделните сектори. Данните за 2022 г. обаче ще трябва да бъдат прочетени заедно с тези за първото тримесечие на 
настоящата година. И не само. Отсега може да бъдат предположени значителни изменения, предвид сътресенията, които 
се очертава да настъпят на пазарите в резултат на банковите сривове и все по-голямата вероятност от рецесия, независимо 
дали ще е по-мека или не. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия във всички страни от Европа възлиза на 50 93879 GWh през единадесетата седмица на 
2023 г. преди окончателните данни.  За сравнение, през десетата седмица то е достигало до обем от 56 146.85 GWh според 
коригираните данни. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 
45 580.51  GWh (49 642.05 GWh за десетата седмица) във вечерните часове на 19 март 2023 г. според данните на energy 
charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните данни. 
За сравнение, година по-рано, или през 11-та седмица на 2022 г. производството на електроенергия  в страните от ЕС е 
възлизало на 50 549.44 GWh. 
От това общо производство през единадесетата седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 
12 927.29 GWh (28.36 %) срещу 17 428.10 GWh (35.11 %) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 3020.61 GWh или 
6.63 %, а на каменните – 2778.09 GWh – 6.09 %. Природният газ държи дял от 12.43 % или 5666.07 GWh ( 8009.06 GWh или 
16.13 % за десетата седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 11 019.86 GWh или 24.18 % (11 319.31 GWh 
или 23.80 % седмица по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници през посочената 11-та седмица е в обем от 21 633.36 GWh или 47.46 % ( 
20 894.64 GWh или 42.09 % през 10-та седмица). 
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Вятърните централи на сушата са произвели обем от 9682.10 GWh (21.24 %), а офшорните – 1125.71 GWh (2.47%).  
Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 3627.06 GWh (7.96 %), Редно е да се отчете и участието 
на водноелектрическите и помпените мощности – 5.02% и 6.72 % съответно, както и на биомасата – 3.31 %. 
Цените 
Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ останаха значително ниски при старта през 
миналата седмица и запазиха разнопосочното си движение с ден за доставка 14 март като дванадесет от тях се насочиха 
към понижение. Точно противоположно – на останалите бе наблюдаван ръст и то в доста широки граници в процентно 
отношение – от 6.8 % (132.46 евро за MWh) в Швейцария до 83.9 % (80.98 евро за MWh) във Франция, както и 92.5 % (71.48 
евро за MWh) в Германия и 102.7 % (81.92 евро за MWh) в Белгия. 
Близка до тази стойност бе и постигнатата стойност на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM – 83.59 евро за MWh, 
при понижение с 0.4 %. По-висока, но под стой евро остана цената и на гръцката HENEX – 89.74 евро за MWh (спад със 7.9 
%), също и на италианската GME – 131.44 евро за MWh (минус 9.6 %). 
В посока към ръст поеха и нивата на електроенергийните борси извън континенталната част. Така при ръст от 13.5 % 
постигнатата стойност във Великобритания се върна на по-високото ниво от 125.61 евро за MWh, а доста скокът от 43.2 % 
доведе до 166.67 евро за MWh в Ирландия и Северна Ирландия. 
Иберийският пазар (Португалия и Испания), въпреки значителното покачване с 68.9 % и 67.0 % съответно остана с ниски 
цени – от порядъка на 64.41 евро за MWh и 61.51 евро за MWh. 
Любопитна бе ситуацията, наблюдавана с ден за доставка 15 и 16 март в сегмента „ден напред“. През първия от посочените 
дни на европейските електроенергийни борси бе отчетен ръст (с изключение на ирландските борси), а през втория -  спад 
(с изключение на Полша). 
Така с ден за доставка 15 март скокът варираше между 2.2 % (135.34 евро за MWh) на борсата в Швейцария и 7.1 % на 
италианската GME (140.80 евро за MWh) до 78.7 % (127.72 евро за MWh) в Германия и 78.9 % (144.86 евро за MWh) във 
Франция. 
Ръстът от 51.1 % вдигна цената на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCPM до 126.28 евро за MWh, а скокът от 46.9 % 
на гръцката HENEX доведе до нивото от 131.83 евро за MWh. 
Продължаващото значително покачване продължи и на Иберийския пазар - от 106.% в Португалия (132.68 евро за MWh) и 
115.7 %  (132.68 евро за MWh). 
Покачването от 19.9 % на електроенергийната борса във Великобритания вдигна стойността до 151.19 евро за MWh. 
Слабият спад с 4.7 % в Ирландия и Северна Ирландия свали достатъчно цените така че да се поизравнят (до 158.75 евро за 
MWh). 
С изключение на Полша, където бе регистрирано повишение с 2.5 % вдигна стойността до 128.96 евро за MWh, 
европейските електроенергийни борси се върнаха към ръст още с ден за доставка 16 март, като разликата в ценовите нива 
с някои изключение остана съпоставима. Понижението с 11.2 % доведе до цени на българската IBEX (БНЕБ) и 
румънската  OPCOM от 112.08 евро за MWh, а това от 11.4%  до 116.76 евро за MWh на гръцката HENEX. 
Под това ниво останаха постигнатите нива в посочения сегмент във Франция (при доста по-силен спад от 25.9 %) – 107.28 
евро за MWh и Германия (минус 17.3 %) – 105.57 евро за MWh. Постигнатата стойност на италианската GME спадна до 
129.17 евро за MWh (минус 8.3 %). 
Иберийският пазар също попадна под влиянието на спада и то със значителните 33.8 %, които свалиха цената до 87.83 евро 
за MWh. 
Въпреки понижението цените на електроенергийните борси извън континенталната част останаха по-високи – до 131.44 
евро за MWh във Великобритания (минус 13.5 %) и 140.29 евро за MWh в Ирландия и Северна Ирландия (минус 11.6 %). 
Слабо разнопосочното движение в сегмента „ден напред“ беше наблюдавано на европейските електроенергийни борси 
още с ден за доставка 17 март. В частност незначителен ръст от 0.1 % (до 140.50 евро за MWh) беше отчетен на борсите в 
Ирландия и Северна Ирландия, както и 3.8 (108.68 евро за MWh) в Нидерландия. 
Останалите електроенергийни борси останаха под влиянието на спада. Постигнатата стойност на българската IBEX (БНЕБ) 
и румънската OPCOM падна под сто евро – 91.51 евро за MWh (минус 18.3 %), а на гръцката HENEX – до 106.13 евро за MWh 
(минус 9.1 %). 
При понижение с 5.4 % постигнатата цена във Франция бе от порядъка на 101.52 евро за MWh, а в Германия – 92.35 евро 
за MWh при спад с 12.5 %.  Доста по-висока остана стойността на италианската GME – 127.01 евро за MWh. 
Продължаващото движение в посока надолу и то със значителните 20 % свали цените на Иберийския пазар (Португалия и 
Испания ) до 70.27 евро за MWh. 
Затова пък още с ден за доставка 18 март в сегмента „ден напред“ настъпи отново обрат. С изключение на Великобритания 
( минус 0.2 % до 130.78 евро за MWh) и Швейцария (минус 10.1 % до 99.94 евро за MWh) борсите се върнаха към ръст. 
Случайно или не, но покачванията и спадовете през изминалите сесии до доведоха до един вид изравняване на ценовите 
нива.  Прави впечатление обаче доминиращият ръст и то през дните от уикенда. 
 Така покачването с 19.4 % върна цената на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM до 109.25 евро за MWh. Това бе 
постигнатата цена и на унгарската HUPX при ръст със 17.3 %. Много близка се оказа и постигнатата стойност на борсите във 
Франция (ръст с 8.2 %) – 109.90 евро за MWh  и Германия (плюс 18.4 %) – 109.34 евро за MWh. В този диапазон бяха и 
нивата  в Австрия, Чехия, Полша. Малко по-висока остана постигнатата стойност на гръцката HENEX – 114.25 евро за MWh 
(плюс 7.7 %) и доста над нея на италианската GME – 133.75 евро за MWh (плюс 5.3 %). 
Ръстът от 44.6 % върна цените на Иберийския пазара (Португалия и Испания) до 101.61 евро за MWh. 
Най-висока съответно остана постигнатата на борсите в Ирландия и Северна Ирландия – 152.00 евро за MWh (плюс 8.2 %). 
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Най-общо покачването се запази и с ден за доставка 19 март. Разбира се с изключение на Иберийския пазар (Португалия и 
Испания), където завърналото се понижение свали цените до 95.87 евро за MWh (минус 5.6 %). Също и на ирландските 
борси – до 131.60 евро за MWh (минус 13.4 %) и италианската GME – до 123.74 евро за MWh (минус 7.5 %). 
Покачването бе преобладаващо на останалите европейски електроенергийни борси, въпреки че ръстът варираше от 1.6 % 
във Франция (111.65 евро за MWh) и 2.4 % (111.99 евро за MWh) в Германия до 3.3 % в Полша (113.15 евро за MWh) и 7.8 
% в Гърция (123.16 евро за MWh). 
В по-ниския диапазон останаха ценовите нива, както на IBEX (БНЕБ), така и на OPCOM – 111.79 евро за MWh при повишение 
с 2.3 %. 
В голямата си част европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартират новата седмица с повишение 
и на нива в диапазона между 121 – 125 евро за MWh. Включително много близо са и постигнатите цени на IBEX (БНЕБ) и 
OPCOM (126.14 евро за MWh, повишение с 12.8 %). По-високи остават цените на борсите в Полша (131.95 евро за MWh, 
повишение с 16.6 %), Италия (137.41 евро за MWh при ръст с 11.0 %), Гърция (146.16 евро за MWh, увеличение с 18.7 %). 
Под тях са ценовите нива отчетени във Великобритания (130.67 евро за MWh, спад с 1.4 %),  Ирландия и Северна Ирландия 
(128.51 евро за MWh, понижение с 2.3 %). 
Средна месечна и средна годишна цена към 19 март 2023 г. 
Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през поредната 
единадесета седмица на 2023 г. отново са видими и в посока към понижение. 
На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност към 19-ти март е 117.6 евро за MWh (122.42 евро за 
MWh към 12 март). 
За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 126.05 евро за MWh  в 
Гърция (130.23 евро за MWh седмица по-рано) и 139.77 евро за MWh  в Италия (144 евро за MWh през миналата седмица), 
както и 125.61 евро за MWh във Франция (133.13 евро за MWh към 12.03. 2023 г.). 
Отново по-ниска е постигнатата цена в Португалия и Испания – 101.04 и 100.79 евро за MWh  (103.59 и 103.43 евро за MWh 
съответно към 12 март). 
В Германия, средната месечна стойност e 113.37 евро за MWh (117.22 евро за MWh за предходната седмица), а в Австрия 
– 122.79 евро за MWh ( предишна - 129.37 евро за MWh). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 122.86 евро за MWh 
(129.82 евро за MWh предходната седмица), а за Полша – 124.15 евро за MWh (128.8 евро за MWh към 12 март). 
В страните отвъд континенталната част като Великобритания средната месечна цена е 140.24 евро за MWh ( предишна - 
143.74 евро за MWh), а за Ирландия и Северна Ирландия – 160.19 евро за MWh (168.12 евро за MWh миналата седмица). 
Средната годишна цена към публикуването на данните за IBEX и OPCOM е 133.65 и 133.72 евро за MWh съответно (136.08 
и 136.16 евро за MWh съответно към 12 март). 
Стойността на гръцката HENEX се понижава до 162.55 евро за MWh (166.85 евро за MWh преди седмица), а на италианската 
GME – 160.94 евро за MWh до (163.77 евро за MWh по-рано). 
Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност е от порядъка на 144.32 евро за MWh (147.07 евро за 
MWh  преди), а на електроенергийната борса във Франция e 138.77 евро за MWh (141.38 евро за MWh към 5 март), а в 
Германия – 121.8 евро за MWh (123. 84 евро за MWh по-рано). 
Постигнатата средна годишна стойност на борсите в Португалия и Испания към 19 март е 100.37 и 100.12 евро за MWh 
(100.76 и 100.53 евро за MWh съответно към 12.03 т.г.). 
Във Великобритания е 148.9 евро за MWh (149.99 евро за MWh преди седмица), а на ирландските електроенергийни борси 
– 160.61 евро за MWh (162.08 евро за MWh преди). 
Петрол, газ, СО2 
Банковите сътресения в САЩ и Европа оказаха най-силно влияния върху петролните активи. Петролът сорт Brent, който и 
по-рано започна да губи от стойността си, през миналата седмица се срина с малко над 8 долара – от 80.77 долара за барел 
до 72.47 долара за барел в края на седмицата или с 11. 8 %. Значителна загуба преживя и американския сорт WTI – с 12,.9%. 
Инвеститорите този път със сигурност ще се въздържат и има вероятност за разпродажба на опции и пореден спад на 
цените на двата сорта. Банковите неволи в САЩ и Европа се превърнаха във водещи фактори, които изтикаха назад 
оптимизма за нарастващо търсене от страна на Китай и Индия. 
Ситуацията около банковата криза и все по-реално очертаващата се опасност от рецесия да накара дори оптимистично 
настроените анализатори от Goldman Sachs да свалят прогнозата си от 100 на 94 долара за барел за петрола сорт Brent. 
„Цените на петрола се сринаха независимо от бума по отношение на търсенето от страна на Китай. Стресът в банковия 
сектор, опасенията за рецесия и изтичането на капитал от пазара надделяват над този позитивен фактор. В исторически 
план  след такива събития цените и позиционираните инвеститори се възстановяват само частично. Това касае особено 
фючърсите с дълги срокове“, става ясно от написаното от анализаторите на банката на 18 март. На този фон 
производителите и особено страните от ОПЕК и ОПЕК+ са в позиция на изчакване, следейки данните за търсене и 
предлагане, а съответно и подготвяйки се за изненади по отношение на дефицита. Вероятно повече яснота ще има през 
следващите дни, а след това и в началото на април. 
Пазарът на природен газ, който иначе е тясно обвързан с този на петрола все още остава някак в сянка. Това обаче не пречи 
за прехвърляне на определено влияние. В частност цените на газа по индекса TTF на борсата ICE за поредна седмица се 
движеха в посока към спад. За сравнение, в началото на седмицата газовите фючърси бяха на ниво от 49.58 евро за MWh, 
а в края поевтиняха с малко над 6 евро – до 43.11 евро за MWh. 
Газохранилищата остават запълнени до 55.67 % или до 625.5495 TWh, а тегленето и изключително слабо – едва 0.09 п.п. 
като се разчита на настоящите доставки, които са на доста по-ниски цени от нагнетеният скъпи газ през миналия сезон. 
Сега всички са в очакване на компенсациите, обещани от европейските политици. При всички случаи отсега може да се 
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очакват по-ниски ценови нива през следващия отоплителен сезон, по-лесно запълване на газохранилищата, но опцията за 
връщане на ниво от 20 – 22 евро за MWh се очертава като по-трудна за постигане. 
Що се отнася до цените на емисиите и те преминаха през значителен спад. Фючърсите по индекса ICE EUA от 94.26 евро за 
тон на 13 март се свиха до 88.40 евро за тон в края на седмицата. Въпреки спада до посоченото ниво, близо до 
регистрираното през декември миналата година цените никак не са ниски и то на прага на очаквани събития през април 
тази година. 
Тенденции 
В свое скорошно изследване анализаторите от BloombergNEF (BNEF) стигнаха до извода, че разрастването на 
електроенергийните мрежи, замяната на старите, разширяването и модернизирането им ще изисква огромен капитал – 
над 21 трилиона долара. За постигането на Net Zero  годишните разходи за мрежи ще скочат повече от три пъти през 
следващите десетилетия, от 274 милиарда долара през 2022 г. до почти 1 трилион долара до 2050 г. Очакването само за 
тази година е над 300 млрд. долара. Без коментар ще оставим нуждите от различни метали или изчисленията за 21 млн.км 
подземна мрежа. 
Банковите сътресения в САЩ и Европа, които все още не са приключили вероятно ще се отразят в посока на оскъпяване. 
Въпреки амбициите, няма да е учудващо и забавяне на енергийния преход, особено след като се изясни мащабът на 
заложените проекти за възобновяеми източници, финансирани от разклатените банки. 
На този фон дебатите в Европа по отношение на енергетиката често прескачат от една тема на друга. Споровете как да 
изглежда енергийния пазар обикновено приключват така, както е заложено от еврокомисарите с мотива за 
необходимостта от бърз енергиен преход. Войната в Украйна усложни и ще продължи да усложнява още повече 
ситуацията. Някак встрани остава визията как в рамките на глобалната трансформация ще бъде преконфигуриран 
европейският пазарът така, че да не изпадне в стрес. Поетапният подход с изследване на динамиката на пазарите в този 
забързан ход се губи все повече, заради необходимостта от бързо вземане на мерки,  заради високите цени, които в една 
или друга степен водят до изкривяване. Точно в такъв момент на масата вече е сложена и новата визия за пазара на 
електроенергия. В същото време ускоряването на енергийния преход изисква на първо място да бъде поставен въпросът 
за баланс между държавното планиране, регулирането, стимулите за осъществяване на зеления преход по очертаната 
рамка, инвестиционния риск, който в голяма степен ще трябва да бъде поет от държавата. В противен случай 
отговорностите се размиват.   
 
√ Борсовите цени на газа се сринаха до нивото от декември 2021 г. 
Цените на газа в Европа продължават низходящата си тенденция, която стартира от февруари, сочат данните от търговията. 
Потреблението обаче също върви надолу, ако се съди по последния доклад на Международната агенция за енергетика 
(МАЕ) и данните на европейските институции. 
Априлските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE в понеделник сутринта стартираха от по-ниската цена от 41.75 
евро за MWh, след като през  миналата седмица търговията завърши на ниво от 42.85 евро за MWh. Още в първия час от 
търговията цената се понижи до 39.81 евро за MWh и до ранните следобедни часове остана в диапазона до 40.65 евро за 
MWh. Слабият ръст до 41 – 40.95 евро за MWh се задържа за кратко, а в по-късните следобедни часове борсовите цени се 
понижиха дори до 38.9 евро за MWh. Към момента на публикуване априлските газови фючърси остават на ниво от 39.00 
евро за MWh, което е спад (минус) от цели 9 %.  Видимо цените на газа бързо се доближават да стойностите отпреди 
началото на войната в Украйна, но тенденцията може да е кратка и измамна, тъй като никой не знае кой от многото фактори 
може да обърне газовия пазар. 
На този фон някои от европейските страни като Австрия, Белгия, Германия, Дания  вече започват да запълват 
газохранилищата си, възползвайки се от по-ниските цени на синьото гориво, подготвяйки се още отсега за следващата 
зима. Към момента в процентно отношение газохранилищата са запълнени до 55.73 % или 626.2244 TWh. Транзитът на 
руски газ през Украйна остава по-висок и на ниво от порядъка на 41.47 млн. куб м. 
Европа този път изглежда се вслушва в прогнозите на анализаторите, които изчисляват, че независимо от всички мерки за 
увеличаване на газовите доставки има риск от недостиг между 40 до 20 млрд. куб м и препоръчват запазване на механизма 
за намаляване на търсенето на газ с 15 %. Явно, че независимо от пълната мобилизация, включително и активирането на 
мерките за ръст на възобновяеми мощности рисковете остават. В тази връзка днес еврокомисарят по енергетика Кадри 
Симсон заяви, че ЕК на предстоящото заседание на енергийните министри ще препоръча запазване на механизма за 
намаляване на търсенето на газ с 15 % за още една година. 
 
√ След загуби сутринта, европейските пазари на акции завършиха с повишения заради отслабващите трусове в банковия 
сектор 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение завърши британският 
измерител FTSE 100 
Борсовите индекси на най-големите страни в Западна Европа се понижиха в началото на търговията в понеделник, 
следвайки акциите на банките, но в ранния следобед настъпи обрат и всички национални измерители затвориха 
търговията в първия ден от новата седмица с повишения. В крайна сметка инвеститорите възприеха като добра за банковия 
сектор новината за поглъщането на Credit Suisse от UBS. 
В неделя беше обявено, че швейцарската банка UBS купува изпадналата в затруднение Credit Suisse за 3 милиарда 
швейцарски франка (3.25 милиарда долара). UBS ще плати 0.76 франка на акция на Credit Suisse. Сделката ще бъде изцяло 
платена в брой. След спешното спасяване, обединената банка ще има 5 трилиона долара инвестирани активи, според UBS, 
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цитирана от „Ройтерс“. Първата реакция в началото на днешната търговия беше негативна и всички измерители стартираха 
на „червено“. 
Председателят на Управителния съвет на UBS Колм Келехер каза през уикенда, че придобиването е „привлекателно“ за 
акционерите на UBS, но „що се отнася до Credit Suisse, това е спешно спасяване“. 
Днес в ранния следобед, обаче, настъпи промяна, относно сделката. „На теория няма причина кризата на Credit Suisse да 
се разшири, тъй като това, което предизвика последното земетресение за Credit Suisse, беше криза на доверието – което 
не засяга UBS – банка извън сътресенията, с достатъчно ликвидност и гаранция от SNB (Швейцарската национална банка) 
и правителството“, каза Ипек Озкардеская, старши анализатор в Swissquote Bank, цитирана от Ройтерс. И други 
анализатори оцениха като добро за банковия сектор придобиването на Credit Suisse от UBS, което се отрази и на тренда на 
пазара на акции. 
Съществен принос за обрата имаше изказването пред Европейския парламент на президента на Европейската централна 
банка Кристин Лагард, която днес каза, че банките в еврозоната имат нива на капитал и ликвидност значително над техните 
изисквания, като се опита да увери нервните пазари в здравето на европейския финансов сектор. „Ние сме много уверени, 
че капиталовите и ликвидните позиции на банките в еврозоната са много задоволителни, със значително капиталово 
съотношение и съотношение на ликвидно покритие, надвишаващи изискванията“, каза Лагард пред Европейския 
парламент. Тя каза също, че ЕЦБ е готова да се намеси, ако е необходима допълнителна подкрепа: „Ние сме готови с нашия 
набор от инструменти за парична политика, за да предоставим ликвидна подкрепа на финансовата система на еврозоната.“ 
Междувременно темпът на растеж на цените на производител (индекс PPI), т. нар. производствена инфлация, в Германия 
през февруари се забави до минимум от седемнадесет месеца, съобщи статистическата служба на страната. Показателят 
се увеличава с 15,8% спрямо същия месец на миналата година поради по-малко значително увеличение на разходите за 
енергия. 
Според данни на Trading Economics, анализаторите очакваха ръст от 14,5%. Индексът PPI през февруари се понижи с 0,3% 
спрямо предходния месец, като намалява за пети пореден месец. 
Отрицателното салдо по външнотърговския баланс на еврозоната през януари 2023 г. възлиза на 30.6 млрд. евро при 
дефицит от 8.8 млрд. евро през декември, сочат данни на Евростат. През януари миналата година външнотърговският 
излишък на еврозоната беше 30.2 милиарда евро. Дефицитът на външнотърговския баланс на еврозоната се задържа вече 
15 месеца подред. 
Износът от 19-те страни от еврозоната за държави, които не са членки на еврозоната, възлиза на 222.9 милиарда евро през 
предходния месец, което е ръст от 11% спрямо януари 2022 г. Вносът нараства с 9.7% - до 253.5 млрд. евро. 
През януари 27-те страни от ЕС имаха отрицателно търговско салдо със страните извън ЕС от 34.6 милиарда евро в 
сравнение с излишък от 38.6 милиарда евро през януари 2022 г. 
До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се понижи с 0.6%, а от националните 
измерите на „сините чипове“ с най-голям спад беше испанският IBEX 35 (-1.1%), следван от британския FTSE 100 (-0.8%), 
италианския FTSE MIB (-0.7%) германския DAX (-0.4%) и френския CAC 40 (-0.3%). В ранния следобед както отбелязахме, 
настъпи обрат и всички основни измерители в региона затвориха на „зелена територия“. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение 
завърши британският измерител FTSE 100. 
От секторните индекси начело излезе измерителят на минно-добивните акции, който се повиши с 2.8%, следван от индекса 
на акциите на застрахователите, който нарасна с 1.8%, а на банките завърши с ръст от 1.3 на сто. 
Акциите на британската Anglo American отчете ръст от 4.91%, а книжата на базираната в Чили компания за добив на 
мед Antofagasta, чийто акции се търгуват на борсата в Лондон, поскъпнаха с 1.9%, след като в един момент в ранния 
следобед достигнаха ръст от 3.22%. 
Стойността на акциите на базираната в Цюрих компания Glencore за търговия с борсови стоки, вкл. петрол и газ, нарасна с 
3.10%, а на шведската Bolideb AВ за производство на метали като цинк, мед, олово, никел, сребро и злато нараснаха с 
3.86%. 
След спешното спасяване, обединената банка ще има 5 трилиона долара инвестирани активи, според UBS. Акциите 
на Credit Suisse паднаха с 55.74% в понеделник, докато на UBS се покачиха от загуби до ръст от 1,26%. 
Акциите на други европейски банки също поевтиняха: нидерландската ING (-0.65%), германската Deutsche Bank (-0.50, 
след спад до 6.4% по обед); британските Barclays (-1.19% при минус 4.7% до обед), Standard Chartered (-3.85% след загуба 
с 4.1% до обед) и HSBC (-2.82% при минус 3.1% до обед); френската Societe Generale (-0.80% при загуба с 4.4% до обед), 
испанските Unicaja Banco (+0.90% след понижение с 3.3% до обед) и Banco Santander (+2.77% при спад с 1.7% до обед). 
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Други банкови акции поскъпнаха: на британската Intermediate Capital Group (+0.69%, след като до обед бяха на загуба с 
4.82%); на германската Commerzbank (+1.50% след спад от 3.71% до обед); на френската Credit Agricole (+0.66% при загуба 
с 1.9% до обед), на италианските BPER Banca (+1.43% след спад с 3.8% до обед) и UniCredit (+2.44% след понижение с 2.3% 
до обед); на испанската Banco de Sabadell (+1.71% след загуба с 3.7% до обед). 
След падането на цените на петрола намаляват и разходите на производителите на горива, в резултат на което цената на 
акциите им нараства: на испанската Repsol (+1.92%), на британската BP Plc (+1.21%), на англо-
нидерландската Shell (+0.90%) и на френската TotalEnergies (+1.35%). На стоковата борса в Лондон европейският вид 
петрол Brent с доставка до 31 март се понижи с 0.38% до 72.69 долара за барел. 
Цената на акциите на Electrolux нараснаха с 2.97%. Шведският производител на електрически уреди заяви, че финансовите 
му цели остават непроменени. По-специално, компанията възнамерява да постигне норма на оперативна печалба от 6% в 
средносрочен план. 
 
√ Страните от G7 отлагат преразглеждането на тавана на цената на руския петрол 
Страните от „групата на седморката“ (G7) вероятно няма да преразгледат през тази седмица тавана на цената на руския 
петрол, както се планираше по-рано, съобщава Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници. 
„Малко вероятно е, че G7 ще преразгледат таван на цената на руския петрол през тази седмица. Изпълнителният орган на 
ЕС (Европейската комисия) през уикенда информира страните-членки, че интерес към изменение на нивото на цената към 
настоящия етап сред страните от G7 не е голям“, информира агенцията. По данни на източниците на Bloomberg, ЕК и G7 
по-скоро ще продължат преговорите по този въпрос извън срещата на върха на лидерите на ЕС, която ще се проведе през 
тази седмица в Брюксел. 
Сега таванът на цената е 60 долара за барел. 
Позовавайки се на информирани източници от агенцията съобщават, че за намаляване на цената на петрола от Русия до 
49 долара за барел настояват управляващите от Полша, Латвия и Литва. Припомня се също така, че страните от 
„седморката“ се договориха за преразглеждане на този таван през месец март. Законодателството на ЕС предвижда, че е 
необходимо запазването на тавана на ниво, което е с 5% по-ниско от средните пазарни показатели. По-рано подобна 
информация изнесе и WSJ. Според съществуващите договорености преразглеждането трябва да се прави на два месеца. 
Решението през януари бе за запазване на тавана на цената на ниво от 60 долара за барел. 
 
Мениджър 
 
√ БНБ задържа на 2% ацикличния капиталов буфер за 2024 г. 
Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим 
към кредитни рискови експозиции в България, на 2% през второто тримесечие на 2024 г. Това съобщиха от Централната 
банка. 
През 2021 г. Управителният съвет а БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови 
експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на 
антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2%, в сила от 1 октомври 2023 г. 
Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, 
антицикличният капиталов буфер на ниво от 2% през второто тримесечие на 2024 г. има за цел да засили устойчивостта на 
банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на 
необслужваните кредити и обезценките, уточняват от БНБ. 
От Централната банка уточняват,  че при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният 
индикатор, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е 
преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. По отношение на данните, свързани с референтния 
индикатор, към края на четвъртото тримесечие на 2022 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на 
интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 81.2%. Отклонението на показателя от 
дългосрочния тренд е отрицателно (-34.7 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния 
индикатор за антицикличния буфер. 
Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява 
адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и 
допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и 
общото състояние на икономическата среда, допълват от БНБ. 
От БНБ уточняват още, че кредитната активност се запазва висока в условията на текущите силно отрицателни стойности 
на реалните лихвени проценти и високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност в банковата система, които фактори 
стимулират съответно търсенето и предлагането на кредити. Бързото нарастване на кредитните обеми се отразява 
положително върху доходността на банковия сектор в краткосрочен план, но същевременно създава предпоставки за 
увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в баланса на банковата система. 
Предвид волатилността на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очаквано забавяне на 
външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на 
необслужваните кредити и на разходите за обезценки. В допълнение, върху финансовото състояние на 
кредитополучателите ще повлияе протичащият глобален процес на повишение на лихвените проценти, чието пренасяне 
върху лихвените нива в страната ще се ускори през следващите месеци. Във връзка с това кредитните институции следва 
да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност, към своевременно и 
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адекватно провизиране и към капиталово планиране, което надлежно отчита развитието на рисковете в икономическата 
среда, аргументират се още от  БНБ. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Бюджетът за здравеопазване и разпределението на средствата. И още: за очакваните въздушни линейки, 
доставките на лекарства и ненужните количества ваксини; Гост: Отговорите от служебния министър д-р Асен 
Меджидиев. 

- Как ще се броят бюлетините с видеозаснемането и още за организацията на вота в чужбина; Гост: Стефан Манов 
от Обществения съвет към ЦИК. 

- Как се възстановява инфраструктурата в Карловско след наводненията и защо пострадали семейства от селата 
Богдан и Каравелово излизат на протест. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Орязване на доходи и данък „свръхпечалба". С колко ще се „затегнат коланите" и ще има ли ефект от мерките 

срещу дефицита в държавната хазна. 
- Лопати, брадви и колове. Каква е причината за масовия бой с тежко ранени в Казанлък. 
- Опасения за хаос на изборите - ще има ли проблем с обработването на бюлетините. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Скоро! Сипват храна за вкъщи само ако си носиш кутия 
в. Труд - 30% ПОСКЪПНАЛИ ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ 
в. Труд - Разследват Борислав Сандов и Тома Белев за 4,7 млн. лв. 
в. Телеграф - Отличници изкарват по 800 лв. от дрога на седмица 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – НОИ отговаря на засегнатите: Преизчислението от април не ощетява 336 хил. работещи пенсионери - нямало 
как да става по-рано 
в. 24 часа - Поне 3 часа ще се броят бюлетините пред камери, QR код активира снимането 
в. 24 часа - С акт за търпимост ДНСК ще узаконява магистрали, а общините - малки обекти като остъклен балкон 
в. Труд - НАП следи пътя на сирене, месо и яйца 
в. Телеграф - Социолози пред "Телеграф": Шансът за кабинет минимален 
в. Телеграф - Държавата ни прибира парите в писмо 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Николай Димитров, социален психолог: Всяка партия се държи като пътник, сам в купе - иска комфорт и 
никой да не му пречи 
в. Труд - Росен Йорданов, социален психолог, пред "Труд News": Лидерите на ПП и ДБ имат тежки комплекси от Бойко 
Борисов 
в. Телеграф - Изборният експерт проф. Михаил Константинов: С машини гласуват само "мадурките" 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Каналджийските мрежи надушиха безнаказаност, подменят играчи и са готови да газят 
в. Труд - Мнимата загриженост на Скопие 
в. Телеграф  - Да ги спираме ли изобщо тия бежанци? 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.30 часа, зала "Средец" на хотел "София Балкан Палас", президентът Румен Радев ще открие конференцията 
"Антикорупция и национална сигурност". В официалното откриване участие ще вземе и министърът на 
правосъдието Крум Зарков. 

- От 10.00 часа в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество 
ще проведе извънредно заседание. 

- От 10.00 часа в новия пресклуб "Защо зимите не са това, което бяха?" д-р Симеон Матев ще представи климатичен 
анализ на изминалия зимен сезон. 

- От 11.00 ч., Мраморното фоайе, в Министерство на електронното управление, ще се проведе демонстрация на 
системата по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от 
Изборния кодекс. 

- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще присъства на откриване на нова детска градина в район 
"Люлин" (ул. "Полк. Никола Попов" 5). 

- От 18:00 часа в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе предизборен дебат на 
тема "България и младите след 2-и април". 

- От 18.30, Зала "Резонанс" в Дома на киното - премиера на книгата на Георги Дюлгеров "Биография на моите филми 
- част 2". 
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*** 
Бургас. 

- От 15.00, от 16.00 и от 17.00 часа в бургаската художествена галерия "Петко Задгорски" ще бъдат излъчени три 
прожекции на филма "Автентичен поглед върху Владимир Димитров - Майстора". 

- От 18.00 до 20.00 часа в Дома на писателя ще бъде открито събитие по повод Световния ден на поезията. 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне спектакълът "Ревност". 

*** 
Видин. 

- От 11:00 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще направи инспекция 
на пътя Видин - Ботевград в участъка между с. Лютидол и Ботевград. 

*** 
Добрич. 

- От 10:00 ч. в Новата конферентна зала (АУЛА 1) на адрес: ул. "България" №3, ет.2 ще се проведе Международна 
бизнес конференция за популяризиране на приложни изследвания, модели и добри практики за 
климатоустойчиво селско стопанство в Черноморския басейн по проект "Трансграничен алианс за 
климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн" (AGREEN). 

- От 11.00 ч. в Младежкия център - Концертна зала, ще бъде представен Детския спектакъл "Червената шапчица" по 
приказката на Шарл Перо на Театър "Възраждане". 

- От 18.30 ч. в Огледална зала "Нели Божкова" е концертът на Български камерен оркестър - Добрич с диригент Арто 
Чифчиян и концертмайстор Ирина Олшанска. Вход с билети в деня на концерта от 16:30 ч. във фоайето на 
Огледална зала. 

- От 19:00 ч. в Младежкия център - Концертна зала, ще се играе спектакъла "Последната тайна на Фреди Меркюри" 
на Театър "Възраждане". Режисьор е Съни Сънински, хореография - Мила Искренова. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11:00 часа в пространството пред НЧ "Искра" ще се проведе Празничен концерт на Професионален фолклорен 
ансамбъл "Искра" по случай 22 март - Празника на Велико Търново. 

- От 11:00 до 16:00 часа в пространството около Паметника на Асеневци Клубът по екскурзоводство при ОДК ще 
проведе беседи. 

- От 15:00 часа в РНБ "П. Р. Славейков" ще се проведе награждаване на отличените участници в конкурса за детско-
юношеско творчество "Моят роден град". 

- От 19:00 часа в МДТ "Константин Кисимов" започва "Дихание" - празничен концерт с участието на Орлин Горанов. 
*** 
Велико Търново./Килифарево. 

- От 15:00 часа в библиотеката при НЧ "Напредък 1884" започва Седмица на поетичното четене: Насърчаване 
грамотността на учениците и ангажираност към поетичното творчество на Христо Ботев. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа на площад "Велбъжд" ще се проведе празничен водосвет за здравето на кюстендилци. По традиция 
новоизбраните Девойки "Кюстендилска пролет" ще получат символите на града от своите предшественички. 

- От 10.00 часа пред сградата на читалище "Братство" ще бъде открита орнитоложка изложба на екзотични птици. 
- От 14.00 часа в лесопарк "Хисарлъка" по стар обичай Девойка "Кюстендилска пролет" ще отправи поздрав към 

своите съграждани, по повод настъпването на първия пролетен ден. 
*** 
Мадан. 

- От 15:00 часа на градския площад в Мадан посрещане на пролетта с дефиле с народни носии. 
*** 
Стара Загора. 

- От 13.00 часа, във връзка със Световния ден на поезията, от Туристическия информационен център ще тръгне 
поетична разходка по улиците на Стара Загора - безплатен информационен тур. 

- От 17.30 часа в Зала "Байер" Библиотека "Родина" ще представи в "Срещи с автограф" Катя Зографова и нейната 
книга "Фани Попова - Мутафова. Житие и страдание.". 

- От 18.30 часа в РБ "Захарий Княжески" ще бъде прожектиран филма "Майка" и ще се състои среща с екипа. 
- От 19.00 часа в Културен център "Стара Загора" ще се състои танцов спектакъл "Училище по магьосничества" на 

ДЮССИ "Алегра". 

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

