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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Дума 
 
√ Бизнесът щял да вдига заплатите с 10% 
Бизнесът не е спрял да вдига заплатите и се очаква увеличение на възнагражденията през тази година средно от 8-10%. 
Това стана ясно от думите на председателя на АИКБ Васил Велев пред БТВ. За някои сектори 940 лв. минимална работна 
заплата е малко, а за други е много, смята той. Велев 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 
заплата, да не чакат държавата да им повиши доходите, а самите те да си повишат квалификациите си или да работят на 
няколко места. 
"Минимална работна заплата от 940 лв. е напълно реалистична. Това навярно е заложено в Кодекса на труда, т.е. 50% от 
средната работна заплата за страната. Такива бяха и нашите очаквания - между 950 лв. и 1000 лв., ако се ръководим от 
тази формула за определяне на минималната заплата", заяви Ваня Григорова, икономически съветник в КТ "Подкрепа".  
Според нея няма да има увеличение на МРЗ 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. 
 
Econ.bg 
 
√ Бизнесът щял да вдига заплатите с 10 процента 
Бизнесът не е спрял да вдига заплатите и се очаква увеличение на възнагражденията през тази година средно от 8-
10%. Това стана ясно от думите на председателя на АИКБ Васил Велев 
Бизнесът не е спрял да вдига заплатите и се очаква увеличение на възнагражденията през тази година средно от 8-10%. 
Това стана ясно от думите на председателя на АИКБ Васил Велев пред БТВ. 
За някои сектори 940 лв. минимална работна заплата е малко, а за други е много, смята той. Велев 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 заплата, да не чакат държавата да им повиши доходите, а самите те да си повишат 
квалификациите си или да работят на няколко места. 
"Минимална работна заплата от 940 лв. е напълно реалистична. Това навярно е заложено в Кодекса на труда, т.е. 50% от 
средната работна заплата за страната. Такива бяха и нашите очаквания - между 950 лв. и 1000 лв., ако се ръководим от 
тази формула за определяне на минималната заплата", заяви Ваня Григорова, икономически съветник в КТ "Подкрепа".  
Според нея няма да има увеличение на МРЗ до края на годината, което е доста притеснително на фона на инфлацията в 
България. КТ "Подкрепа" ще продължи да настоява за увеличение на заплатите, въпреки твърденията за фалит на 
държавата. 
 
БТА 
 
√ Синдикатите подкрепят увеличението на командировъчните в страната, сред работодателските организации има 
принципна подкрепа 
Синдикатите подкрепят проекта на Постановление на Министерския съвет (МС) за изменение и допълнение на Наредбата 
за командировките в страната, а сред работодателските организации има принципна подкрепа. Увеличението на размера 
на дневните командировъчни беше обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в 
Гранична зала на МС. Предложението е за увеличение на командировъчните от 20 на 40 лв. 
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ подкрепиха 
предложението.  
Според нас по-обективен измерител, когато отчитаме темпа на актуализиране на командировъчните, трябва да бъде 
цената на храните, тъй като потреблението на хората, които са командировани, е ориентирано към стоки и услуги от 
малката потребителска кошница, каза Любослав Костов от КНСБ. 
Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ отбеляза, че увеличението на размера на командировъчните в страната е трябвало да се 
случи много отдавна. Изразяваме опасенията си, че след като не бяха приети нашите искания размерът на 
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командировъчните да бъде обвързан с обективен показател, ще последва дълъг период, през който размерът им ще 
остарее, отбеляза тя. 
Принципна подкрепа за промените изразиха Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската 
стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюза за стопанска 
инициатива (ССИ). От Българската търговско промишлена палата (БТПП) също изразиха принципна подкрепа, но не се 
съгласиха с някои нюанси от предложените промени. 
Виждате каква е позицията, при 10% одобрение няма как да си изкривим душата и да кажем, че е добре, но правителството 
решава, каза Цветан Симеонов от БТПП. 
След изразените мнения на работодателските организации и синдикатите вицепремиерът Лазаров обобщи, че няма пълна 
подкрепа за предложения проект на постановление на МС за командировъчните. 
Аз съм убеден, че всички ние – държавата, организациите на работодателите и на работниците и служителите, ще 
предприемем съответните действия, така че тези 10% да се повишат значително, посочи Лазаров. По думите му това се 
изисква и съгласно европейската директива за адекватните минимални работни заплати. 
Изцяло подкрепяме възможността двойният размер на командировъчните средства да бъдат определяни по решение на 
командироващия, по решение на колективния орган, или в рамките на колективното договаряне, каза още Лазаров. 
Заверката на документите на практика не отпада, отбеляза също той. По думите на министъра начинът, по който 
командированият ще отчете работата си, ще бъде записан в заповедта за командироване.   
 
Actualno.com 
 
√ Синдикатите подкрепиха увеличението на командировъчните 
Синдикатите подкрепят проекта на Постановление на Министерския съвет (МС) за изменение и допълнение на Наредбата 
за командировките в страната, а сред работодателските организации има принципна подкрепа. Увеличението на размера 
на дневните командировъчни беше обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в 
Гранична зала на МС. Предложението е за увеличение на командировъчните от 20 на 40 лв. 
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ подкрепиха 
предложението, предаде БТА.  "Според нас по-обективен измерител, когато отчитаме темпа на актуализиране на 
командировъчните, трябва да бъде цената на храните, тъй като потреблението на хората, които са командировани, е 
ориентирано към стоки и услуги от малката потребителска кошница", каза Любослав Костов от КНСБ. Ваня Григорова от КТ 
„Подкрепа“ отбеляза, че увеличението на размера на командировъчните в страната е трябвало да се случи много отдавна. 
"Изразяваме опасенията си, че след като не бяха приети нашите искания размерът на командировъчните да бъде обвързан 
с обективен показател, ще последва дълъг период, през който размерът им ще остарее", отбеляза тя. 
Принципна подкрепа за промените изразиха Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската 
стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюза за стопанска 
инициатива (ССИ). От Българската търговско промишлена палата (БТПП) също изразиха принципна подкрепа, но не се 
съгласиха с някои нюанси от предложените промени. "Виждате каква е позицията, при 10% одобрение няма как да си 
изкривим душата и да кажем, че е добре, но правителството решава", каза Цветан Симеонов от БТПП. 
След изразените мнения на работодателските организации и синдикатите вицепремиерът Лазар Лазаров обобщи, че няма 
пълна подкрепа за предложения проект на постановление на МС за командировъчните. "Аз съм убеден, че всички ние – 
държавата, организациите на работодателите и на работниците и служителите, ще предприемем съответните действия, 
така че тези 10% да се повишат значително", посочи Лазаров. По думите му това се изисква и съгласно европейската 
директива за адекватните минимални работни заплати. Изцяло подкрепяме възможността двойният размер на 
командировъчните средства да бъдат определяни по решение на командироващия, по решение на колективния орган, 
или в рамките на колективното договаряне, каза още Лазаров. 
Заверката на документите на практика не отпада, отбеляза също той. По думите на министъра начинът, по който 
командированият ще отчете работата си, ще бъде записан в заповедта за командироване. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев и Шарл Мишел обсъдиха цените на енергията и проблемите с миграцията 
Преодоляването на последиците от енергийната криза чрез общи действия в рамките на Европейския съюз за намаляване 
на цените на енергийните ресурси, както и възможностите за подкрепа за страните членки, запълнили газовите си 
хранилища с природен газ на цена, значително по-висока от настоящата, бяха сред темите, които президентът Румен Радев 
постави във видеоконферентен разговор с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. 
Разговорът с Шарл Мишел е в рамките на подготовката на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се 
проведе на 23 и 24 март. Страната ни ще бъде представлявана от българския президент, съобщиха от прессекретариата на 
държавния глава. 
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Румен Радев изрази подкрепата на България за продължаване на инициативата за транзитен коридор за износ на зърно от 
Украйна за нуждаещите се държави. Същевременно той посочи, че са необходими мерки на европейско ниво, за да не 
доведе този транзит до изкривяване на вътрешния пазар в България и другите страни от региона. 
Подкрепата, която България очаква от своите европейски партньори в борбата срещу нелегалната миграция, не е само 
финансова, подчерта още президентът Радев. 
Държавният глава открои инициативата на България, съвместно с Европол, за създаване на целева работна група в страната 
ни с участието на заинтересовани държави членки и трети партньорски страни с цел бърз обмен на оперативна 
информация и предприемане на координирани съвместни мерки срещу нелегалната миграция. 
 
√ МС одобри дерогация от санкциите срещу Русия за части за АЕЦ "Козлодуй" 
Министерският съвет одобри дерогация от санкциите на ЕС, наложени на Русия. 
Тя касае закупуването на необходимите материали, резервни части и услуги за планираните годишни ремонти на АЕЦ 
"Козлодуй". По думите на енергийния министър Росен Христов така ще се осигури нормалното протичане на ремонтите и 
експлоатацията на атомната централа. 
"Това е от критично значение за сигурността на АЕЦ "Козлодуй". Става въпрос за материали и части, за които все 
още не сме намерили алтернативни доставчици. Продължаваме да търсим такива контрагенти. Освен това се 
работи и по презапасяването с такива части, за да обезпечим АЕЦ "Козлодуй" през следващите години, което 
обезпечава и енергийната сигурност на страната", посочи Христов. 
 
√ Приходите в бюджета: Как НАП и Агенция "Митници" повишават събираемостта? 
Към 17 март събираемостта на приходите е в размер на 6 милиарда и 400 милиона лева, като от тях 752 милиона са събрани 
повече отколкото миналата година за същия период. ДДС е събран в рамките на 211 милиона лева повече от м.г. Това 
заяви в студиото на "Денят започва" директорът на НАП Борис Михайлов. 
"Много по-голяма е събираемостта от м.г., но все още нямаме бюджет за тази година и няма план. Спрямо миналата 
година ние сме много по-добре с 752 милиона в повече. Цифрите са това", уточни Борис Михайлов – изпълнителен 
директор на НАП. 
За 2022 г. приходите на Агенция "Митници" бяха рекордни - близо 13 милиарда и 400 милиона лева, което дава над 42% 
приход в държавния бюджет, заяви шефът на агенцията Павел Геренски. 
"Към днешна дата имаме с почти пълна увереност крайните резултати за първото тримесечие на годината и спрямо 
тримесечието на м.г. приходите на агенцията са с 500 милиона лева повече. Това категорично опровергава определени 
спекулации, че администрацията не работи или че не събира приходите", посочи Павел Геренски – директор на Агенция 
"Митници". 
По думите му, половината от приходите на Агенция "Митници" се генерират от събрания от агенцията акциз. Ставките 
върху акцизните продукти като цигари, алкохол и енергийни продукти са специфични, т.е. върху физическите обеми 
освободени за потребление стоки, а не върху стойността. Няма влияние на инфлацията и ставките не са променяни през 
последните 5 години и затова приходите се дължат на по-висока събираемост, допълни Геренски. 
Той даде пример с цигарите, където има ръст за последните 3 години увеличаване на количествата, освободени за 
потребление във физическо изражение. 
Според Борис Михайлов, над 1000 фирми са големите данъкоплатци и там се възстановяват основните суми от ДДС. В 
последно време има 400 млн. лева възстановяване, но това не може да се отчита като нещо странно, уточни той. 
"Относно "чадърите", може да е имало някога, но сега няма. За пръв път "Лукойл" внесе по време на служебния кабинет 
м.г. един път 18 млн. и 900 хиляди лева и след това внесе още 72 млн. лева. Това се случва за пръв път от 2007 г. Досега 
"Лукойл" не е внасял пари. 18-те млн. са корпоративен данък, а 72 млн. са солидарната вноска, която е върху 
свръхпечалбата", обясни Михайлов. 
По отношение на борбата с корупцията в администрацията, Павел Геренски посочи, че политиката на Агенция "Митници" 
е нулева толерантност и пълна откритост. 
Около 200 български граждани имат имоти в Дубай, коментира шефът на НАП Борис Михайлов. Той каза още, че се правят 
ревизии, които трябва да установят дали се дължат данъци за тях. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ ЕС ще отпусне 600 млн. евро за укрепване на границата ни с Турция 
ЕС ще насочи 600 млн. евро за укрепване на границата ни с Турция. Това съобщи в "Денят започва" главният секретар на 
МВР гл. комисар Петър Тодоров. 
"От вчера имаме писмо от Урсула фон дер Лайен, която ни уведомява, че ЕК е провела съвещание за нов стратегически 
подход към опазване на общата ни външна граница и България се явява приоритет. В нашето направление ще бъдат 
отделени над 600 млн. евро за укрепване и техническо изграждане на нашата граница. Там имаме над 110 км 
необезпечени технически, другите 200 км. има и там какво да се направи", посочи той. 
Парите ще отидат за техника, камери, сензори и автомобили, коментира още главният секретар на МВР. 
След рекордния мигрантски натиск, отчетен през 2022, за първите три месеца на годината има ръст с още 43%. 
"Предстои изграждане на оперативна група в рамките на Европол, за да можем по целия маршрут на трафика да 
обхванем лидери на групировки и вече има резултати в това направление", заяви Петър Тодоров. 
Хората, които се занимават с нелегален трафик за от всякакъв произход и слоеве на обществото. Към момента са заловени 
превозвачи на мигранти от над 18 националности у нас. 

bntnews.bg/news/prihodite-v-byujeta-kak-nap-i-agenciya-mitnici-povishavat-sabiraemostta-1227416news.html
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Тодоров коментира и случая с бременната лекарка, заловена да превозва мигранти. Преди дни в интервю за БНТ тя отрече 
твърденията на вътрешния министър, че в миналото е била залавяна с наркотици. Петър Тодоров я опроверга като заяви, 
че данните са потвърдени и има образувано досъдебно производство. 
Над 80 акции срещу купуването на гласове са инициирани през последните дни, каза още Тодоров. Акциите са 
едновременно срещу нарушаване на изборните права на гражданите и битовата престъпност, тъй като често двата вида 
престъпления се извършват от един и същи контингент. 
Според Тодоров трябва да се повишат наказанията на осъдените за купуване на гласове. 
"За съжаление в огромната си част присъдите които следват след акциите са условни след споразумения, което прави 
отново част от хората в следващите избори участници в този процес. Въпрос на преценка на законодателя е как да 
коригира наказанията. Моето мнение е, че трябва да се завиши", посочи той. 
Служителите на МВР също се проверяват за участие в схеми за изборни манипулации. 
"Указанията, които съм дал към областните директори - ако има и най-малък сигнал за някаква зависимост срещу 
наш служител, в спешен порядък да се извършва проверката и най-малкото, което може да се случи, е този служител 
да бъде ротиран в друг район, където няма такива обвързаности", каза Тодоров. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Китайският президент Си Дзинпин си тръгна от Москва 
Китайският президент Си Дзинпин си тръгна от Москва тази сутрин след тридневно държавно посещение - първото му 
пътуване в чужбина, откакто си осигури трети мандат начело на Китай. 
Китайската делегация излетя на борда на два самолета от московското летище Внуково. За днес се очакваше Си Дзинпин 
да се срещне с лидера на Комунистическата партия Генадий Зюганов, но официално не беше оповестена програма за 
последния трети ден от посещението. 
Последно, снощи китайският лидер беше на официален държавен прием в Кремъл, където заедно с Владимир Путин 
вдигнаха наздравици за приятелство. Си Дзинпин и Владимир Путин обсъдиха мирния план на Китай от 12 точки, който 
предвижда запазване суверенитета на двете страни, но не изисква изтегляне на руските сили от Украйна. 
След разговорите Путин заяви, че планът може да е основа за решаване на кризата в Украйна, но когато западът и Киев са 
готови за това. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е предложил на Китай да подкрепи формулата 
за мир на Украйна, за да се прекрати военният конфликт в страната, но все още няма отговор. Очаква се Си Дзинпин да 
проведе телефонен разговор със Зеленски, след края на посещението в Москва. 
 
БНР 
 
√ Министерският съвет решава за актуализация на командировъчните 
Очаква се днес правителството да одобри промени в наредбите за командировъчните, с които размерът на сумите ще 
бъде увеличен. 
Предвидено е двойно увеличение на сумите за дневни - от 20 на 40 лева, ако има нощувка. И от 10 на 20 лева, ако няма 
преспиване. 
По преценка на работодателя, или когато това е записано в Колективен трудов договор - дневните пари за вътрешна 
командировка могат да достигнат 80 лева. 
Актуализация е предвидена и за командировките зад граница, там се увеличават и дневните, и квартирните. Нарастването 
е съобразено със стандарта на живот във съответната държава. 
За одобрение от правителството са внесени и промени в Закона за електронното управление. 
 
√ Велико Търново чества своя празник 
Велико Търново чества днес своя празник. Денят е посветен на победата на цар Иван Асен Втори при Клокотница през 1230 
година. Градът е първият, който след Освобождението определя историческа дата за свой празник. 
Празникът започва с тържествената литургия в църквата „Свети 40 мъченици“. След това празничното шествие с портретите 
на благодетелите на Велико Търново ще премине през града. 
Регионалният исторически музей организира безплатна пешеходна обиколка с беседа „Величието на средновековния 
Търновград“ по знакови исторически места. 
На тържествена сесия Общинският съвет ще удостои със званието почетен гражданин на Велико Търново ректора на 
Великотърновския университет проф. Христо Бонджолов, актьора Любомир Бъчваров и посмъртно поета Марин Бодаков 
и  хирурга д-р Иван Толеков. 
Наградата „Велико Търново“ ще получат директорът на международния певчески конкурс „Сребърна Янтра“ Румяна 
Начева и общественикът Георги Стефанов. 
Гост на празника на Велико Търново ще бъде вицепрезидентът Илияна Йотова.  
През деня ще има богата концертна и културна програма. Вечерта ще бъде излъчен аудио-визуалният спектакъл „Звук и 
светлина“ и празнична заря. 
 
√ Иван Гешев е разговарял в ЕП за ролята на прокуратурата за противодействие на руското влияние в България 
Главният прокурор Иван Гешев е разговарял за ролята на прокуратурата за противодействие на руското влияние в България 
по време на срещите си в Европейския парламент (ЕП) през първия ден от своето посещение в Брюксел, съобщават от 
неговия офис. 

https://bntnews.bg/news/es-shte-otpusne-600-mln-evro-za-ukrepvane-na-granicata-ni-s-turciya-1227419news.html
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Според съобщението от прокуратурата Иван Гешев е подчертал пред заместник-председателя на Европейския 
парламент Райнер Вийланд, че са необходими целенасочени действия за затвърждаване на европейските ценности сред 
българското общество, като не се допускат прояви на нетолерантност, противоречащи на стратегическия евроатлантически 
избор на страната. 
Пред заместник-председателя на Комисията по правни въпроси Рафаеле Станканели Гешев е заявил, че прокуратурата и 
занапред ще действа безкомпромисно за възпирането на прокарване на чужди интереси в страната, особено в контекста 
на руската инвазия в Украйна. 
Гешев е представил и позицията на българската прокуратура за необходимостта от актуализиране на нормативната уредба, 
както и за отстояване на независимостта на съдебната власт. 
Гешев е запознал председателя на Комисията по бюджетен контрол Моника Холмайер с актуални казуси от работата на 
българската прокуратура, при които са установени притеснителни факти и обстоятелства за участието на български и други 
граждани, целящи прокарване на антидемократични и противоречащи на евроатлантическите приоритети на страната 
идеи, се казва още в съобщението. 
Разговорът е бил в контекста на водени разследвания за търговия с влияние и организирана престъпност, с участието на 
лица, за които има данни за връзки с руски физически и юридически лица, включително и попаднали под европейски 
санкции. В тази връзка Иван Гешев и Моника Холмайер са обсъдили необходимостта от активно противодействие на 
случаите на „пране на пари“, както и задълбочаване на работата по предотвратяване на съмнителни трансакции на 
финансови средства и осъществяването на сделки с криптовалута. 
 
√ Избори в Гърция през май, управляващата "Нова демокрация" губи преднината 
Парламентарните избори в Гърция ще се състоят през месец май, съобщи в телевизионно интервю премиерът Кириакос 
Мицотакис, което е с месец по-късно от очакваното. 
Последните проучвания на общественото мнение обаче стопяване на преднината, която има партията на Мицотакис "Нова 
демокрация" пред опозиционната СИРИЗА. Тенденцията се забелязва след влаковата катастрофа преди месец, в която 
загинаха 57 души. Инцидентът предизвика вълна от протести в страната, а недоволните обвиняват управляващите, че дълго 
са игнорирали предупрежденията на синдикатите за проблеми в железопътния транспорт. В интервюто Мицотакис призна, 
че посещението на мястото на трагедията е било "тежко", но че няма намерение да подава оставка. 
Днес Гърция пуска и първите влакове след катастрофата. От железопътната компания поясняват, че движението им ще е 
при напълно променена система. Първите товарни композиции ще извозят контейнери към България. 
Поради големия брой стоки, които престояват на гръцките гари властите ще пускат по два товарни влака на ден по посока 
София и Скопие. 
 
√ Испанските депутати гласуват вот на недоверие към правителството на Педро Санчес 
Днес се очаква да бъде гласуван внесеният от крайнодясната партия „Вокс“ вот на недоверие към испанското правителство 
начело с Педро Санчес. Вчера се проведоха дебатите, при които фокусът не беше върху докладчикът му Рамон Тамамес, а 
върху политическите лидери, които се опитваха да привлекат вниманието на избирателите в трудна за тях година, в която 
има и местни, и парламентарни избори. 
Почти незабелязана остана речта на професора-икономист Рамон Тамамес, който изложи причините за искания вот на 
недоверие. 
Вместо това направи впечатление тандемът между Педро Санчес и вторият му вицепремиер Йоланда Диас, които въпреки 
сложните отношения като коалиционни партньори се обединиха срещу опозиционната консервативна Народна партия и 
крайнодясната „Вокс“ с единствената цел да покажат „какво ще дойде“ ако не успеят да спечелят отново изборите през 
декември. 
Най-критикувана се оказа Народната партия, която бе обвинена от управляващата Испанската социалистическа 
работническа партия, че се страхува да се противопостави на „Вокс“ и затова иска да се въздържи от гласуване, а от „Вокс“, 
че по този начин подкрепя негласно Педро Санчес. Според крайнодесния лидер Сантяго Абаскал, Алберто Нунес Фейхоо 
трябва да "спре да търси споразумения със социалистите", а според Санчес да спре да се надява, че партията му ще 
управлява отново след като се провалиха при последната финансова криза. 
Според социалистите благодарение на дебата е станало ясно, че "има два антагонистични модела" за управление на 
Испания: "Това на прогресивно правителство, оглавявано от Педро Санчес, което напредва в Испания и защитава средната 
и работническата класа, и това на съюза между Народната партия и „Вокс““. Според лидера на „Вокс“ обаче с Народната 
партия са съперници за десните гласове, които консерваторите не заслужават след като не искат да ги подкрепят при 
гласуването на вота на недоверие на "най-лошото правителство от десетилетия". 
 
√ Шведският парламент гласува по въпроса за членството в НАТО 
Шведският парламент ще гласува днес за членството на страната в НАТО, съобщи ДПА, цитирана от БТА. 
Вотът ще бъде предшестван от парламентарен дебат тази сутрин. Резултатът ще е ясен в късния следобед, като 
очакванията са депутатите да гласуват "за" присъединяването. Включването в алианса ще наложи законови промени, 
които трябва да бъдат одобрени. 
Гласуването обаче не гарантира влизане на Швеция във военния блок. Всички 30 негови членове трябва да ратифицират 
присъединяването на Швеция, а Унгария и Турция още не са го направили. 
Анкара от месеци се противопоставя на членството на Стокхолм с мотива, че не е въвел достатъчно мерки срещу 
антиислямската реторика и срещу организации, които турските власти смятат за терористични. 
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За турския президент Реджеп Ердоган предстоят избори и твърдата позиция по този въпрос може да привлече гласовете 
на религиозните и консервативни избиратели. 
 
√ Изненадващо ускоряване на годишната инфлация във Великобритания до 10,4% през февруари 
Инфлацията на потребителските цени във Великобритания се ускори изненадващо през февруари до 10,4% на годишна 
база от 10,1% месец по-рано, показват последните данни на британската официална статистика ONS, оповестени в сряда. 
Индексът на потребителските цени (CPI) скочи през февруари с 1,1% спрямо януари, когато се понижи с 0,6%, докато 
осредните очаквания бяха за по-умерено нарастване с 0,6 на сто. 
Спрямо година по-рано потребителската инфлация се ускори изненадващо до 10,4% от 10,1% в началото на 2023 г., докато 
осредните прогнози бяха за поредно нейно забавяне до 9,9 на сто. Това представлява първо ускоряване на инфлацията от 
четири месеца, след като през миналия октомври достигна връх от 11,1% - най-високо ниво от октомври 1981 г. насам. 
 

Графика на индекса на потребителски цени (CPI) на годишна база 

 
 
Най-голям принос за растящата инфлация оказаха повишението разходи в ресторантьорския и хотелиерски сектор, където 
цените скочиха с 12,1% (най-високо ниво от юни 1991 г.) спрямо тяхно повишение с 10,8% през януари. Цените на алкохола, 
сервиран в ресторанти, кафенета и кръчми, както и храните и безалкохолни напитки скочиха през февруари с цели 18% 
(най-силен ръст от август 1977 г.) след тяхно повишение с 16,7% месец по-рано, докато цените на облекло и обувни 
принадлежности се повишиха с 8,1% спрямо 6,2% през януари, докато инфлацията в здравеопазването се ускори до 6,8% 
от 6,3% месец по-рано. 
От друга страна се наблюдава забавяне на растежа на цените при транспорта (до 2,9% от 3,1%), особено на моторните 
горива, на мебелите (до 8,7% от 9,2%), на жилищните и комуналните услуги (до 26,6% от 26,7%) и за отдих и култура (до 4% 
от 5% през януари). 
Основната инфлация (основния CPI индекс, изключващ цените на енергията, храните, алкохола и тютюневите изделия), 
която редица икономисти считат за по-добър ориентир за базовите инфлационни тенденции, нарасна през февруари с 
цели 1,2% спрямо януари, което се понижи с 0,9%. На годишна база основната инфлация във Великобритания се ускори 
също изненадващо рязко до 6,2% от 5,8% в началото на годината и при осредните очаквания за повишение с 5,7 на сто. 
Днешните изненадващо високи данни за инфлацията вероятно ще засилят натиска върху Английската централна банка да 
повиши отново основните си лихви с 25 базисни пункта на заседанието в четвъртък (23-ти март). 
 
√ Зеленски е предложил на Китай да подкрепи формулата на Киев за мир в Украйна 
Украинският президент Володимир Зеленски е предложил на Китай да подкрепи формулата на Киев за мир в Украйна, но 
все още няма отговор от Пекин. Представители на Международния валутен фонд и на Украйна постигнаха споразумение 
за финансов пакет в размер на над 15 милиарда долара. 
Президентът Зеленски съобщи за отправеното предложение към Китай след разговорите в Киев с японския премиер 
Фумио Кишида, като уточни, че все още няма отговор от китайска страна. В мирния план на Пекин от 12 точки не фигурира 
твърдото условие на Киев за пълно изтегляне на руските сили от окупираните украински територии. 
Зеленски отново подчерта нуждата от допълнителни боеприпаси за украинската отбрана и отбеляза една година от 
първите победни сражения на украинската армия: 
„Ще постигнем такъв резултат и в други бойни действия. В героичните сражения за Донбас, където неизбежно ще се вее 
украинското знаме. В продължаващото противопоставяне на юг, което ще възстанови нормалния живот в Приазовието. 
Във възвръщането на нашия Крим, откъдето вече започна миграцията на най-далновидните плъхове на държавата-
терорист.“ 
Руски дрон е бил свален тази нощ в Киевска област. В района на Одеса са били унищожени две авиоракети Х-59. Съобщава 
се за трима пострадали в черноморския град. 
Украйна постигна споразумение с Международния валутен фонд за финансов пакет на стойност над 15 милиарда долара. 
Заемът е за срок от 4 години и отпускането му предстои да бъде одобрено от управителния съвет на фонда. Институцията 
очаква нарастване на брутния вътрешен продукт на Украйна през тази година. 
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√ Очаква се правителството да одобри днес проекта за вдигане на командировъчните 
Правителството ще одобри днес промени в наредбите за командировъчните, с които размерът на сумите ще бъде 
увеличен, съобщи БНР след вчерашното заседание на НСТС и информира, че и бизнесът, и синдикатите са заявили 
принципна подкрепа, но са изразили и забележки. По-рано през деня от медията съобщиха, че в рамките на НСТС не е 
постигнато съгласия за вдигането на командировъчните. 
Двойно нарастват размерите на дневните командировъчни за страната. Последните са коригирани през 2008 година. 
Промените предвиждат увеличаване на т.нар. дневни със 100% от 20 на 40 лв. в случаите, когато имаме нощувка, а когато 
няма съответно увеличението е от 10 на 20 лв., посочи вицепремиера и социален министър Лазар Лазаров. 
Отпада задължителното заверяване на командировъчните, така нареченото подписване или подпечатване, а документът 
ще може да се издава и в електронен формат. От Българската търговско-промишлена палата обаче не са съгласни парите 
за командировки да се договарят и в по-високи размери в колективни трудови договори.  
“Не се ангажират синдикатите нито с подобряване на дисциплината, нито с повишаване на производителността, нито пък 
носят пред някого отговорност за доброто управление на предприятието”, изтъкна председателят на работодателската 
организация Цветан Симеонов, цитиран от БНР. 
Любослав Костов от КНСБ заяви синдикална подкрепа за предлаганите по-високи размери на командировъчните не само 
в страната, но и тези в чужбина. Но синдикатите искат да се изработи автоматичен механизъм, който да отчита инфлацията. 
“За да не стигаме втори път до ситуация, в която 15 или 20 години да не променяме нещо, което очевидно е остаряло и не 
отговаря на обективната икономическа действителност”, поясни той. 
Възприетата от министерството на финансите методика, по която ще се увеличат парите за командировки зад граница, 
отчита жизнения стандарт в съответната държава за последно промяна в тази наредба е правена през 2004 година. 
 
√ Европейската комисия одобри нови проекти за експертна помощ за реформите в България 
Европейската комисия одобри нова партида от 151 проекта в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) с цел 
подпомагане на държавите членки при подготовката, проектирането и изпълнението на максимум 326 новаторски 
реформи през 2023 г. 
Много проекти на реформи са свързани с предизвикателствата на плановете за възстановяване и устойчивост и 
плана REPowerEU. Поставя се силен акцент върху подобряването на оперативния капацитет и ефективността на публичните 
администрации на държавите членки. Освен това експертна помощ ще се предоставя при разработването и изпълнението 
на реформи за постигане на екологичния и цифровия преходи. 32% от проектите в рамките на ИТП за 2023 г. са 
съсредоточени върху изпълнението на целите на Зеления пакт, а 40 % — върху цифровия преход и иновациите. 
За да се увеличи солидарността с Украйна и да се повиши ефективността при използването на нашия инструментариум, 
ИТП ще подкрепя държавите членки при прилагането на санкциите срещу Русия. Например, за да се подобри 
замразяването на активи, подкрепата ще бъде насочена към установяването на действителната собственост или контрол 
върху дадено търговско дружество. Подкрепата по линия на ИТП ще спомогне и за наблюдение на сделките с 
криптовалути, за да се предотврати заобикаляне на санкциите, както и за картографирането на компетенциите на 
националните органи, които прилагат санкциите. 
Една трета от реформите са свързани с водещи проекти в областта на енергетиката, публичната администрация, 
публичните финанси, интеграцията на мигрантите и здравеопазването. Например водещата инициатива за интегрирани 
грижи е насочена към държавите членки, които желаят да разработят и приложат реформи за подобряване на 
оперативната съвместимост и цифровизацията на системите на здравеопазване. 
За 2023 г. за България са одобрени 13 проекта.  
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 22 март се понижава до 89.67 лв. за MWh 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 
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Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 22 март 2023 г. е 89.67 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 4 597 MWh. 
Стойността се понижава с 1.75 % спрямо отчетените 91.27 лв. за MWh с ден за доставка 21 март 2023 г. и изтъргуван обем 
от 3 559 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 21 март е 429 MWh при постигната цена от 88.85 лв. за MWh. 
Стойността спада с 2.19 % в сравнение с регистрираните 90.84 лв. за MWh на 20 март и изтъргуван обем от 1 550 MWh. 
Референтната цена към публикуването е 89.67 лв. за MWh. 
 
√ Повишение с 1.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 244.01 лв. за MWh с ден за доставка 22 
март 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 244.01 лв. за MWh с ден за доставка 22 март 2023 г. и обем от 74 712.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 1.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 252.28 лв. за MWh, при количество от 36 699.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 012.70 MWh) е на цена от 235.74 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 222.69 лв. за MWh и количество от 2942.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 179.84 лв. за MWh ( 2936.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 312.07 лв. за 
MWh при количество от 2916.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 241.45 лв. за MWh при обем от 3262.6 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 240.72 лв. за MWh (123.08 евро за MWh) за 21 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 22 март нараства до 244.01 лв. за MWh ( повишение с 1.4 %) по данни на БНЕБ или 124.76 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 21 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 066.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 249.57 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     44,89%    2168.42 
Кондензационни ТЕЦ   34,55%    1669.05 
Топлофикационни ТЕЦ   6,76%    326.63 
Заводски ТЕЦ    2,12%    102.58 
ВЕЦ     0,29%    13.78 
Малки ВЕЦ    2,03%    98.21 
ВяЕЦ     0,18%    8.66 
ФЕЦ     8,61%    415.8 
Био ЕЦ      0,57%     27.4 
Товар на РБ         4328.28 
Интензитетът на СО2 е 404g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. 
За сравнение в Германия е 475g, Полша - 857g, Чехия - 500g, най-нисък e във Франция - 71g и Испания - 147g). 
 
√ Слабо понижение на цените по европейските електроенергийни борси за 22 март. В Италия токът ще е най-скъп 
Румънската OPCOM затвори при цена от 124,76 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 130,09 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 124,76 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 22 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 128,99 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
120,53 евро/мвтч. Най-високата цена от 159,56 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
91,95 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 22 март ще бъде 130,09 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 128,41 гвтч. Максималната цена ще е 159,56 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена e в 11 ч и в 14 ч и тя ще бъде 112,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 22 март е 109,57 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 106,44 евро/мвтч. Най-високата цена от 141,22 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 12 ч 
и тя ще бъде 85,90 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 183,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 22 март на Словашката енергийна борса е 108,80 евро/мвтч. Най-високата цена от 
141,03 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 81,65 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 104,86 евро/мвтч. Най-високата цена от 140,55 
евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 82,65 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 22 март е 107,06 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
107,40 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 58 991,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 140,69 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 89,01 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 80,18 евро/мвтч на 22 март. Пиковата цена ще бъде 72,74 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 737 348,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 139,85 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 16,99 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 22 март ще се продава за 132,74 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на пазара в Европа. 
 
√ Европейските акции затвориха с повишения, нервите на инвеститорите се успокоиха, банките изтриха част от загубите 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение завърши общият европейски 
измерител Stoxx 600 Europe 
Европейските фондови пазари отвориха с повишение във вторник на фона на успокоението на инвеститорите след 
сделката от края на миналата седмица за придобиването на конкурентната банка Credit Suisse, която изпадна в 
затруднения, от UBS. Възходящият тренд се запази до края на търговията във вторник, като повечето банки изтриха част от 
претърпените загуби през миналата седмица и в понеделник. 
Пазарните участници си взеха глътка въздух от спасяването на закъсалия кредитор Credit Suisse, въпреки че запазиха 
притесненията си относно риска от шокови вълни, които допълнително ще навредят на кредитните пазари и по-малките 
банки в САЩ и Западна Европа, обобщава „Ройтерс“. 
UBS се съгласи в неделя да купи конкурента Credit Suisse за 3 милиарда швейцарски франка (3.2 милиарда долара) в спешна 
спасителна сделка. Обединената банка ще има 5 трилиона долара инвестирани активи, според UBS. Акциите на Credit 
Suisse се сринаха с 54% в понеделник в един момент, докато книжата на UBS се изкачи от загуби до ръст от 3.8%. 
Във вторник акциите и на Credit Suisse, и на UBS се повишиха. Европейските банки вероятно ще останат сдържани въпреки 
повишената увереност, каза Ема Уол, ръководител на екипа на инвестиционни анализи и изследвания в британската 
компания за финансови услуги Hargreaves Lansdown. 
„Индикаторите на ЕЦБ от миналата седмица предполагат, че предстои по-нататъшно повишаване на лихвените проценти 
– деликатен балансиращ акт, за да не тласне еврозоната към рецесия. Банковият сектор е най-чувствителен към 
икономическата стабилност, така че показателите за растеж ще бъдат ключови за наблюдение“, добави Уол. 
Допълнителна подкрепа в късния следобед за пазарите на акции, които леко ускориха своя ръст, беше изявлението на 
министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън, която каза във вторник сутринта (15 часа  централно европейско време), 
че правителството е готово да предостави допълнителни гаранции за депозитите на засегнатите от кризата банки. 
Инвеститорите очакват резултатите от двудневната среща на Федералния резерв на САЩ (Фед), която ще бъде обявена в 
сряда вечерта. Икономисти и пазарни участници са на едно мнение, че ръководството на регулатора ще предприеме 
предпазлив подход към паричната политика на фона на проблемите в банковия сектор. Консенсусната прогноза 
предвижда увеличение с 25 базисни пункта на основния лихвен процент, докато сценарий, при който процентът ще остане 
на същото ниво, също е вероятен. 
Регистрациите на нови леки автомобили в Европейския съюз, които са индикатор за временното състояние на 
икономиката, са се увеличили с 11.5% на годишна база до 802 763 броя през февруари 2023 г., седмият пореден месец на 
ръст, сочат обявените вчера данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА). Това, обаче, до 
голяма степен се дължи на ниската база за сравнение през 2022 г., когато кризата с недостига на полупроводници. 
Повечето пазари в ЕС показаха силен растеж, включително четирите най-големи, като Испания и Италия отбелязаха най-
значително увеличение (19.2% и 17.4% съответно). Междувременно регистрациите на акумулаторни електрически 
автомобили в ЕС продължават да растат, като вече представляват 12.1% от пазара. За първите два месеца на годината 
регистрациите на нови автомобили в ЕС са се повишили с 11.4% спрямо същия период на 2022 г. до близо 1.6 милиона 
броя. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 1.36%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+2.28%), следван от испанския IBEX 35 
(+2.18%), френския САС 40 (+1.49%), германския DAX (+1.40%) и британския FTSE 100 (+1.33%). Следобед възходящият тренд 
се запази, а за някои индекси се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение завърши 
общият европейски измерител Stoxx 600 Europe. 



10 

 

Всички секторни измерители затвориха на зелена територия, а начело излезе секторният индекс на компаниите за 
финансови услуги, който нарасна с 4.4%, следван от банковия сектор, който се повиши с 3.8%, а застраховането с ръст от 
2.9 на сто остана на трето място сред секторните индекси. 
Цената на акциите на UBS Group се повишава с 12.12%, въпреки че рейтинговите агенции S&P и Moody's понижиха 
перспективата за кредитния рейтинг на швейцарската банка до "негативна" след новината за придобиването на Credit 
Suisse за 3 милиарда франка. В същото време книжата на Credit Suisse за пръв път се върнаха на „зелена територия“ след 
петте поредни сесии на загуба, като регистрираха ръст от 7.31 на сто 
Акциите на френските банки също поскъпнаха: на BNP Paribas (+4.15%), на Societe Generale (+4.30%) и на Credit 
Agricole (+2.92%). 
Капитализацията на британските кредитори също нарасна: на най-голямата банка HSBC (+2.27%), на Barclays (+4.87), 
на Lloyds Banking Group (+2.78%) и на Prudential (+2.94%). 
След данните за продажбите на нови автомобили в Европа, акциите на производителите на автомобили поскъпнаха: на 
германския Volkswagen (+2.45%), на френския Renault (+3.74%) и на Stellantis (след сливането на Fiat Chrysler и Groupe PSA) 
поскъпнаха с 2.15%. Според данните на АСЕА, общата продажба на автомобили Volkswagen в ЕС през февруари са скочили 
с 18.2% на годишна база, а продажбите на Renault са нараснали с 26.3%. 
В края на 2022 г. коригираната нетна печалба на германската енергийна компания RWE AG се е увеличила над два пъти и 
възлиза на 3.23 млрд. евро спрямо 1.55 млрд. евро през предходната година. Според съобщение на компанията през 
фондовата борса във Франкфурт, бордът на директорите на компанията препоръчва изплащането на дивидент за 2022 г. 
от 0.9 евро на акция, колкото и година по-рано. През 2023 г. компанията очаква коригирана печалба в диапазона от 2,2 
милиарда евро до 2,7 милиарда евро. В края на борсовата сесия цената на акциите на RWE AG се повиши с 1.43%. 
Нидерландският доставчика на храна за вкъщи Just Eat Takeaway обяви, че ще промени модела на заетост – на 
самостоятелна заетост, който в момента използва в някои части на Обединеното кралство. Когато промяната приключа ще 
бъдат съкратени до 1700 служители. След новината цената на акциите на Just Eat първо се понижиха, но в крайна сметка 
затвориха с повишение от 0.89%. 
Цената на книжа на Pernod Ricard SA нарасна с 0.90%. Френският производител на спиртни напитки обяви придобиването 
на контролен дял в американската Skrewball, която произвежда ароматизирано уиски. Това е една от най-бързо 
развиващите се алкохолни производители в САЩ. Финансовите условия на сделката не бяха разкрити. 
Сред печелившите бяха и акциите на шведската енергийна компания Orron Energy AB, които поскъпнаха с 1.99%. 
На върха на Stoxx Europe 600 се изкачиха акциите UBS Group, които се повишава с 12.12%, както вече отбелязахме. 
На дъното на общия европейски измерител слязоха книжата на полския разработчик на видеоигри CD Projekt S.A., които 
загубиха 10.91%. 
Сред губещите бяха и акциите на Kingfisher Plc, които се обезцениха с 1.43%. Британската верига магазини за стоки за дома 
отчете намаление на печалбата преди данъци през последната финансова година, приключила на 31 януари, до 611 
милиона паунда (750 млн. долара) от 1.01 милиарда паунда година по-рано. Анкетирани от „Ройтерс“ анализатори 
очакваха 741 милиона паунда. 
 
√ Франс Тимерманс призова за по-голяма климатична амбиция от всички страни за следващия COP 28 в Дубай 
Последният обобщаващ доклад на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) „трябва да бъде 
основата за по-голяма амбиция на COP28“. Това обясни първият заместник-председател на ЕК по въпросите на климата 
Франс Тимерманс. Изказването му бе по повод на годишната климатична конференция на ООН, която ще се проведе в 
Дубай тази година. 
„Температурите вече се повишиха до 1,1 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, следствие от повече от век 
изгаряне на изкопаеми горива, както и от неравномерно и неустойчиво използване на енергия и земята“, твърдят от 
ООН след като техният климатичен орган, IPCC, публикува годишния си отчет през тази седмица. 
„Това доведе до по-чести и интензивни екстремни метеорологични явления, които причиниха все по-опасни въздействия 
върху природата и хората във всеки регион на света“, се добавя в него, като се отбелязва, че се „очаква несигурността при 
прехраната и достъпа до чиста водата, предизвикана от климатичните промени, да нарасне с покачващото се затопляне ”. 
Ръководителят на ЕС по въпросите на климата Франс Тимерманс напомни в Twitter, че Дубай ще бъде домакин на 
тазгодишната COP28 през ноември, предлагайки възможност за бързо повишаване на глобалните климатични амбиции 
след “разочароващата“ по думи му среща на върха на ООН за климата миналата година в Египет. „Много заинтересовани 
страни, твърде много, не са готови да направят повече днес в борбата срещу климатичната криза“, каза той след COP27 
през ноември. 
Повишаване на целите на ЕС 
Преди COP27 Тимерманс каза, че ЕС е готов да повиши целта си за намаляване на емисиите на парникови газове до 57% 
под нивата от 1990 г. и то до 2030 г. Това е с два процентни пункта над целта от 55%, представена в законодателния пакет 
на ЕС за климата и енергетиката през 2021 г., наречен „Готови за 55“ (Fit for 55). 
За Тимерманс намаляването на емисиите на парникови газове е предпоставка за компенсиране на загубите и щетите – 
което доминираше разговорите на миналогодишната среща на върха на ООН за климата. „Ако не намалим драстично 
нашите емисии, никаква сума пари или усилия, изразходвани за планът “Loss and damage”, няма да позволят на 
човечеството да се справи с бедствията, които ще се случат“, сподели тогава той. 
След публикуването на доклада на IPCC ООН твърди, че за да се овладеят „нарастващите климатични заплахи“ е 
необходимо да се „ограничат глобалните емисии най-късно до 2025 г. и след това да се намалят почти наполовина до 2030 
г.“. 

https://news.un.org/en/story/2023/03/1134777
https://news.un.org/en/story/2023/03/1134777
https://report.ipcc.ch/ar6syr/pdf/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf
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Целта е да се постигне климатична неутралност „възможно най-близо до 2040 г.“, добави генералният секретар на ООН 
Антониу Гутериш. Това ще изисква страните не само да „спрат всякакво разширяване на съществуващите петролни и газови 
запаси“, но и развитите страни, включително членовете на ЕС, да „осигурят нетно нулево производство на електроенергия 
до 2035 г.“, добави той. 
„Всяка част от градуса е от значение“ 
Много от регулациите от пакета на ЕС „Готови за 55“, които все още се договарят, имат за цел да постигнат тези цели. Като 
например Директивата на ЕС за възобновяемите енергийни източници, която предвижда, че възобновяемите енергийни 
източници ще покриват най-малко 40% от потреблението на енергия в ЕС до 2030 г. За тази цел Тимерманс призова 
страните от ЕС) да следват „силни национални политики, за да завършат работата“. „Всяка част от градуса има значение и 
всяка стъпка има значение“, категоричен бе той. 
До момента Тимерманс подкрепяше по-малко ядрената енергия, която в момента генерира повече от 25% от цялото 
електричество, произведено в ЕС – и то без въглеродни емисии. В коментар, публикуван във френското издание Journal du 
Dimanche, френският министър на енергетиката Агнес Пание-Рунашер напомни, че „да бъдеш еколог означава да избираш 
възобновяемите енергийни източници И ядрената енергия пред изкопаемите горива“. 
Подобно на Тимерманс, Пание-Рунашер настоява за важността на COP28, като отбелязва, че срещата „трябва също да 
отбележи нов етап за международната общност“. 
„След разочарованието от Шарм-ел-Шейх [COP27], COP в Дубай трябва да ни даде възможност да повишим амбициите си, 
като включим всички страни по света, и по-специално тези, които отделят най-много“, каза тя, добавяйки, че „само 
усилията на Европейския съюз няма да бъдат достатъчни“. 
Ядрената енергия продължава да разделя държавите-членки на ЕС. Някои, включително Франция и Полша, искат атомната 
енергия да бъде призната като нисковъглероден енергиен източник. Докато други страни като Германия и Австрия са 
против, заявявайки, че ядрената енергия е твърде рискова за околната среда и не трябва да се подкрепя на ниво ЕС. 
 
√ Германия затваря последните си атомни централи на 15 април 
На 15 април е планирано да спрат последните три атомни електроцентрали в Германия. Министърът на околната среда 
Стефи Лемке потвърди тази дата и обяви, че отказът от ядрена енергия няма да застраши енергийните доставки на 
страната. 
„Имаме много висока сигурност на доставките в дългосрочен план така, че конкуренцията и повече възобновяема енергия 
са най-доброто средство за стабилни цени“, каза Лемке в интервю за Funke media group. 
Окончателното поетапно спиране на АЕЦ в Германия всъщност трябваше да стане в края на миналата година, но поради 
тежката енергийна криза в резултат на войната в Украйна процесът бе отложено за пролетта на 2023 г. 
 
√ Русия и Китай повишават сътрудничеството в осем сектора, включително финанси и транспорт 
Руско-китайските преговори се оценяват като успешни, информират руските агенции, след  срещата на президентите на 
Русия и Китай. 
„Руско-китайските преговори бяха успешни, Русия и Китай могат да намерят решения на най-трудните проблеми, 
заяви  руският президент Владимир Путин след държавното посещение в Русия на китайския президент Си Дзинпин. 
Двете страни подписаха две програмни съвмести заявления, които „отразяват напълно особеният характер на руско-
китайските отношения, които се намират на най-високото ниво за цялата история на развитие, дават пример за истинско 
приобщаващо партньорство и стратегическо взаимодействие“. 
Според руския президент в допълнение към двустранните срещи на върха ще има срещи в кулоарите на международни 
събития, а въпроси от взаимен интерес редовно ще се обсъждат чрез телефонни и видео разговори. 
Президентът на Русия заяви, че двете страни са си поставили задача многократно да увеличат сътрудничеството си в осем 
сфери, в това число финансовата и транспортната. 
„В съвместното заявление за плана за развитие на ключовите области на икономическо сътрудничество за 2023 г. е 
поставена задачата за многократно увеличение на търговията, стоките, услугите, задълбочаване на връзките в осем 
стратегически области“ каза Путин, цитиран от информационните агенции.  Става въпрос преди всичко за сътрудничество 
във финансовия сектор, индустрията, технологиите, а също така транспортните и логистични индустрии. Предстои 
„съгласуване на комплекс от мерки за реализацията с конкретни взаимно изгодни инициативи и проекти“. Що се отнася 
до разплащанията, те ще са в рубли и юани. 
Петрол 
Русия е с готовност за увеличаване на експорта на петрол за Китай.  „Китай се нареди сред лидерите по внос на руски 
петрол. Освен това Русия е готова да увеличава непрекъснато доставките за нуждите на китайската икономика“, каза Путин. 
Газ 
Доставките на втечнен природен газ за Китай в обозримо бъдеще ще се разширяват, според руския президент. Страната е 
на четвърто място по доставки на LNG за Китай. 
„По-нататъшният ръст на експорта на руски газ за Китай ще допринесе за изпълнението на сключеното през януари 
междуправителствено споразумение за изграждането на далекоизточния газов маршрут, а също така и за реализацията 
на инициативите за строителството на газопровода „Силата на Сибир 2“ през територията на Монголия. Говорихме 
подобно за това, с монголската страна са постигнати всички договорености: годишно ще се доставят по 50 млрд. куб м газ“. 
Путин е подчерта, че през 2022 г. Русия почти 1,5 пъти е увеличила подаването на газ за Китай през газопровода „Силата 
на Сибир“. „Газпром“ се е отзовал на исканията на китайските си колеги за допълнителни доставки, допълни той. 
АЕЦ 
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В областта на АЕЦ двете страни също продължават със сътрудничеството. Според руския президент строителството на 
блоковете на Тянванската АЕЦ и АЕЦ „Сюйдапу“ (по проекти на „Росатом“)  в Китай се изпълняват по график. 
Освен това е подписана „всеобхватна програма за дългосрочно сътрудничество в областта на реакторите на бързи 
неутрони и затворения ядрен горивен цикъл между Държавната корпорация за атомна енергия „Росатом“ и Агенцията за 
атомна енергия на Китайската народна република“. Рамкови договори по двата китайски проекта бяха подписани преди 
няколко години, припомнят руските агенции. 
Хранителни продукти 
Русия, както информират агенциите, е заявила възможност за  увеличаване на  износа на месо, зърно и други стоки за 
Китай. 
"Стратегическото направление на руско-китайското партньорство е селското стопанство. Взаимната търговия със 
селскостопански продукти нараства с високи темпове: миналата година - с над 41%", е казал президентът на Руската 
федерация. "Има възможности за значително увеличаване на износа на месо, зърно и други категории стоки за Китай“. 
Както се съобщава, по време на разширени преговори Путин е заявил, че Руската федерация през 2022 г. е увеличила 
доставките на селскостопански продукти за Китай с 41,4%, до 7 милиарда долара.  „Освен това ръстът беше съвсем 
правилен - равни количества от двете страни“,  уточни той. Съответните министерства и ведомства работят за осигуряване 
на стандартите за качество на доставяните продукти, подобряване на условията за взаимен достъп до хранителни 
продукти. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Служебното правителство няма да даде на Украйна нито изтребители, нито ПВО, нито танкове 
Докато управлява служебното правителство, България няма да предостави на Украйна нито изтребители, нито зенитно-
ракетни комплекси, нито танкове, нито бронетранспортьори. Това заяви президентът Румен Радев. Той участва в 
конференцията „Антикорупция и национална сигурност“. Президентът определи това като суверенно решение и призова 
партиите, които участват в изборите, да изяснят още сега позицията си по този въпрос пред избирателите си. България не 
подкрепя и не е част от общата поръчка за доставка на муниции за Украйна. България обаче ще подкрепи европейските 
дипломатически усилия за възстановяване на мира.  
Държавният глава обясни, че към него няма постъпила информация относно разследването на прокуратурата на 
организирана престъпна група и открития списък с имена на набелязани за заплахи магистрати и не може да 
коментира. Миналата седмица административният ръководител на Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова 
обясни, че досъдебното производство е образувано на 14 септември след получен секретен доклад от българските служби 
за сигурност. То е образувано от Софийската градска прокуратура и е за организирана престъпна група с цел получаване 
на доходи от пране на пари и данъчни престъпления. Предстои преценка за отделяне на материали по делото в отделно 
разследване за престъпна група за търговия с влияние и за наркотици.  
По думите на Радев, докладът на Държавния департамент на САЩ констатира проблеми, които са отдавна познати на 
българите. България обаче дължи пълноценна правосъдна реформа не на някого в чужбина, а на своите граждани, изтъкна 
той. "България има нужда от пълноценна правосъдна реформа, с която да се ангажират всички политически партии. 
Правосъдна реформа, която да изключва, както произволни арести, така и избирателното правосъдие и бягството 
от наказание. Но в българското общество все още остава усещането за работа на принципа на избирателно правосъдие. 
Това трябва да бъде целенасочена политика. Очаквам предложените за втори път от Министерство на правосъдието 
промени да бъдат обсъдени и приети от новото Народно събрание", посочи държавният глава. Големият проблем в 
България е избирателното правосъдие. С това нещо трябва да се справим. Не може да се хвърлят в общественото 
пространство части от СРС-та, за които не се знае за какво става въпрос, каза още Радев.  
Президентът изтъкна още, че финансите на държавата са стабилни, но ако бъдещите депутати се поддадат на популизъм, 
може да се стигне и до лоши сценарии. "Финансовото министерство държи стабилни държавните финанси. Искам да го 
поздравя за това, че осигури рекордна събираемост и гарантира ежегодно нарастване на пенсии и на заплати. Категорични 
спекулации са, че ще има орязване на заплати и пенсии. Категорични спекулации са, че ще има промяна в курса на лева 
към еврото и че ще се стигне до някакви нови заеми от МВФ. Финансите на държавата са стабилни, но това е едно 
предупреждение, че ако се продължава с популистката политика, наложена от няколкото предишни парламента, ние 
можем евентуално да стигнем и до някой от тези негативни сценарии. В момента сме далече от тях, но зависи от 
отговорността на нашите народни представители това да не се случи. Вие представяте ли си, ако служебното правителство 
в последното Народно събрание се беше поддало на този популистки натиск от парламентарната трибуна и беше внесло 
бюджет, за който се канеха моментално да нараснат разходите с 10 млрд. разходи. Ако тогава служебното правителство 
се беше поддало, вече щяхме да говорим за този сценарий", каза Радев.  
Очаквам в бюджета, който ще бъде представен и внесен в Народното събрание, да има отговорно отношение към 
покупателната способност на гражданите, към развитието на икономиката, но в същото време да не се стига до дългова 
спирала, добави държавният глава.  
 
√ МФ предлага таван от 5000 лв. на плащанията в брой 
Да се ограничат плащанията в брой от 10 000 лв. на 5000 лв. Това предлага Министерството на финансите с изменения и 
допълнения на Закона за ограничаване на плащанията в брой. 
Предложението е плащанията на територията на страната да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна 
сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв. и на стойност под 5000 лв., представляваща част от 
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парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 5000 лв. Мярката ще стимулира текущото 
отразяване на паричните потоци чрез първични счетоводни документи и ще способства за минимизиране на 
разплащанията в брой по сделки между лицата, участници в стопанския оборот, аргументират се от финансовото 
министерство. 
Предлага се и изплащането на трудовите възнаграждения в размери над прага от 5000 лв. да се включи в режима на закона. 
Сега изплащането на трудови възнаграждения е извън обхвата му. 
С промени във Валутния закон финансовото министерство предлага митничарите да могат да задържат парите на хора, 
които преминават границата към страни извън ЕС със суми в брой над 30 хил. лв. и имат задължения към държавната хазна 
в размер над 5 хил. лв.  
В момента не е разрешено при пътуване за страна извън ЕС да се изнасят суми над 30 хил. лв., ако съответното лице има 
задължения над 5000 лв. към бюджета. С предлаганите промени във Валутния закон парите ще бъдат задържани до 30 
дни и ще бъде уведомявана Националната агенция за приходите (НАП). Така НАП ще може да поиска запориране на парите 
и с тях или част от тях да бъдат покрити задълженията към бюджета. 
Както и досега при пренасяне през границата на суми над 10 хил. евро те ще трябва да бъдат декларирани. Но ако човек 
не декларира пренасяните пари, те вече няма да бъдат конфискувани, а ще се прави проверка дали са свързани с незаконна 
дейност и ще бъде налагана глоба. 
Промените във Валутния закон предвиждат на границата вече да не се декларират скъпоценни камъни. В случай, че през 
границата се  пренасят златни монети, кюлчета или буци злато, както и чекове или предплатени карти, за тях ще бъдат 
прилагани същите правила, както за пренасяне на пари в брой. 
При съмнения за собствеността, произхода и предназначението на пренасяни през границата пари, дори те да са под 10 
хил. евро, митничарите ще могат да събират информация за това кой пренася пари, чия собственост са, за кого да 
предназначени, се предлага още в законопроекта. 
 
√ КЗК влезе на внезапни проверки в офиси на производители и търговци на храни 
Комисията за защита на  конкуренцията ( КЗК) извършва внезапни проверки в офисите на дружества и техни сдружения, 
свързани с производството и търговията на основни хранителни стоки в страната. Проверките са предприети в рамките на 
три образувани производства, с които КЗК се самосезира за установяване наличието на нарушения  срещу множество 
участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения, под формата 
на забранени споразумения и/или решения на сдружения на предприятия, съобщиха днес от антимонополната комисия. 
"Хранителният сектор се отличава с изключително голяма социална значимост за обществото в национален план. В 
рамките на постоянния мониторинг на пазарите на производство и търговия с хранителни продукти, който КЗК извършва 
се наблюдава значително увеличение на цените на бързооборотните стоки, определяни като основни, което особено 
осезаемо засяга интересите на българските потребители.", посочват от антимонополния орган. 
Комисията цитира и свой икономически анализ на пазарната ситуация, който "безспорно установи, че значителният ценови 
ръст на хранителните продукти на едро и на дребно чисто обективно не намира пазарна обосновка в разходите на 
производителите и другите участници във веригата за дистрибуция".  При анализа си, КЗК е сравнила волатилността при 
стойностите на основните ценообразуващи фактори за съответния период. "В тази връзка комисията прецени, че следва 
да установи дали не са налице допълнителни, непазарни фактори, които водят до повишаване на цената на едро и в по-
голяма степен на цената на дребно на наблюдаваните хранителни стоки от първа необходимост. Поражда се обосновано 
съмнение за наличието на незаконосъобразни практики от страна на основните участници на пазара, сред които 
несъмнено са и големите търговски вериги. В този контекст вероятността разглежданите пазарни явления да се дължат на 
прикрити договорки и споразумения ограничаващи конкуренцията както по хоризонтала, така и вертикални, не може да 
се изключи", добавят от КЗК. 
С оглед изясняване на взаимоотношенията между участниците в сектора и най-вече, за да оцени доколко установените в 
хода на проучването явления притежават легитимна обосновка и се коренят в спецификите на пазара, а не са породени от 
смекчаване или елиминиране на конкуренцията между пазарните участници, КЗК ще упражни всички свои инструменти 
по правоприлагане и най-вече антитръстовите си правомощия, подчертават в съобщението си от антимонополния орган. 
Действията по проверката на място се извършват от служители на КЗК, със съдействието на служители на МВР, след 
получено съдебно разрешение от Административен съд – София област. От офисите на дружествата ще бъдат иззети копия 
от документи, съхранявани на хартиен носител, както и дигитални копия от документи и кореспонденция, съхранявани на 
електронен носител. 
 Предстоящият подробен анализ на събраните документи ще покаже дали са налице достатъчно доказателства за 
предявяване на твърдения за извършено нарушение на дружествата и техните обединения. В случай че такива бъдат 
предявени, ответните предприятия ще имат възможността да упражнят правото си на защита. След приключването на 
процесуалните  действия по преписката, КЗК ще се произнесе с окончателно решение по производството. 
 "Нарушенията, свързани с определяне на цени, било то манифестирани като споразумения или като решения на 
сдружения на предприятия попадат в категорията „тежки нарушения” и подлежат в изключително редки случаи на 
освобождаване от общата забрана по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)", обясняват от 
антимонополния орган. 
На основание чл. 101 от ЗЗК, КЗК може да освободи от имуществена санкция първото по ред предприятие, което разкрие 
участието си в картела и предостави доказателства, въз основа на които Комисията може да докаже нарушението. На 
второто и следващите по ред предприятия КЗК може да намали имуществената санкция, ако предоставят доказателство, 
което има съществено значение за доказване на нарушението, припомнят още  от антимонополната комисия. 
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√ Държавният департамент на САЩ в нов доклад за България: Сериозно ниво на корупция, незаконни арести и насилие 
над мигранти 
Действията на българското правителството за справяне с корупцията и незачитане на човешките права са "недостатъчни". 
Това се посочва в новия годишен доклад на Държавния департамент на САЩ за спазване на човешките права в България.  
Докладът се отнася за изминалата 2022 година като в него се посочват както добрите, така и лошите примери от различни 
области у нас. Сред примерите за незаконни арести е посочено и задържането на бившия премиер Бойко Борисов, бившият 
финансов министър Владислав Горанов и съветникът по връзки с обществеността Севделина Арнаудова. Тримата бяха 
арестувани на 17 март вечерта миналата година, но бяха освободи след 24 часа без повдигане на обвинения. 
Сред проблемите, които докладът изтъква, са "жестоко" отношение към арестувани хора и мигранти, както и за множество 
съобщения за корупция в правителството, произволни арести, "сериозни проблеми" с независимостта на съдебната 
система, "сериозно" ниво на корупция и престъпления срещу малцинствата.  
По въпроса за медийната свобода заключението на американското външно министерство е, че условията в страната 
продължават да влияят негативно на медийния плурализъм. Посочват се притеснения за независимостта на обществените 
медии и "недостатъчна редакционна независимост при всички видове медии". Констатира се високо ниво на политическо 
и икономическо влияние върху медиите в комбинация с високи нива на концентрация на собственост. 
Ето част от съдържанието на доклада на Държавния департамент на САЩ за спазване на човешките права в България:  
Незаконни арести и малтретиране в ареста  
През януари неправителствената организация Български Хелзинки Комитетът разпространи проучване сред лишените от 
свобода, според което 27 процента са претърпели малтретиране по време на задържането и отбелязват, че 24 процента 
са се оплакали, че са били подложен на физическо насилие в полицейско управление. Проучването 
отбеляза предполагаемата цел на насилието често е била извличане на информация, получаване на признание или 
наказване на задържания за предполагаемо престъпление.  
През август Софийският административен съд потвърди решението на Софийския окръжен съд, че бившият премиер Бойко 
Борисов, бившият финансов министър Владислав Горанов и съветникът по връзки с обществеността Севделина Арнаудова 
са арестувани незаконно. През април Софийският районен съд постанови, че властите не са успели да съберат „нито едно 
добро доказателство за съучастието на обвиняемия в предполагаемото престъпление“. На 17 март полицията арестува 
тримата като част от разследване за изнудване, но ги освободи след 24 часа без повдигане на обвинения. 
Зачитане на гражданските свободи и медийната свобода 
Конституцията и законът предвиждат свобода на изразяване, включително за членове на пресата и други медии и 
правителството като цяло уважи това, се посочва в доклада. Продължават обаче опасенията, че корпоративният и 
политически натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачно правителствено регулиране на 
ресурсите, предназначени за подпомагане на медиите (включително фондовете на ЕС), сериозно увредиха медийния 
плурализъм. 
През март Amnesty International заяви в своя доклад за състоянието на правата на човека по света, че "медийната свобода 
продължава да се влошава, а журналистите и независимите медии, които разследват престъпления и корупция, са 
изправени пред чести заплахи и клеветнически кампании, включително от държавни служители".  
"Репортери без граници" (известни с френския си акроним RSF) заявиха в своя Световен индекс за свобода на пресата за 
2022 г., че редакционната независимост на обществените медии е засегната от назначаването на политически обвързани 
членове на регулатора на електронните медии, докато частните медии са повлияни от техните собственици „интереси в 
регулирани сектори“. Според RSF медиите са "почти изцяло зависими от приходите от реклама", докато националните и 
европейските фондове, които са предоставени за подкрепа на медиите, са разпределени по непрозрачен начин.  
През юли Центърът за медиен плурализъм и медийна свобода издаде доклад, който идентифицира значителни рискове 
за медийния плурализъм, включително високо ниво на политическо и икономическо влияние върху медийния пазар, 
съчетано с високи нива на концентрация на медийна собственост. Докладът също така изброява "нарастващата 
загриженост" относно състоянието на независимостта на обществените медии, недостатъчната редакционна автономия 
във всички видове медии, както и постоянните проблеми с независимостта и устойчивостта на местните и регионалните 
медии и проблематичния достъп до медии за членове на расови и етнически малцинства групи, жени и хора с увреждания. 
В Световния индекс за свобода на печата за 2022 г. "Репортери без граници" критикува властите за нежеланието им да 
разследват заплахи и физически нападения срещу журналисти, които организацията смята за постоянен проблем, особено 
за журналистите, работещи извън столицата. В края на годината продължава делото срещу Бисер Митрев и братята Георги 
и Никола Асенови за нападението и тежкия побой на известния разследващ журналист и главен редактор на в. "168 
часа" Слави Ангелов през 2020 г. 
В изявление от 16 септември Асоциацията на европейските журналисти протестира срещу предполагаемия натиск от 
правителството върху журналиста от bTV Мария Цънцарова да разкрие източници, използвани в журналистическата й 
работа. По-рано през годината Цънцарова разкри публично, че някои членове на ултранационалистическата политическа 
партия „Възраждане“ са били ваксинирани срещу COVID-19, въпреки че партията им води антиваксинационна кампания. 
Според жалбата на сдружението полицията е извикала Цънцарова на разпит и е поискала да разкрие източниците си, 
прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу нея, а Комисията за защита на личните данни е образувала 
производство срещу нея за защита на личните данни.  
Злоупотреба с мигранти и бежанци 
Международен медиен консорциум, включително Lighthouse Reports, Radio Free Europe, Sky News, ARD Monitor, Domani, 
Schweizer Radio und Fernsehen, Le Monde и Der Spiegel, публикува разследващи доклади на 6 и 8 декември, в които се 
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твърди, че граничната полиция е простреляла и ранила сериозно сирийски мигрант, преди той да пресече границата от 
Турция, и че граничната полиция е държала мигранти, задържани на границата с Турция, в неофициални килии за 
задържане при унизителни условия, преди да ги депортира във военни камиони. 
Към 12 декември МВР отчете 162 340 опита за нерегламентирано влизане в страната през границата, при които граничните 
власти са задържали 4585 лица. 
През май Human Rights Watch обвини властите в "побой, грабежи, събличане и използване на полицейски кучета, за да 
атакуват афганистанци и други търсещи убежище и мигранти, след което ги бутат обратно в Турция без официално интервю 
или процедура за убежище". 
БХК отбелязва 1681 случая на 23 742 лица, за които се твърди, че са нарушени права в граничната зона през първата 
половина на годината.  
Избори и политическо участие  
Страната проведе избори за Народно събрание на 2 октомври. Делегация наблюдатели на Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа (ПАСЕ) и Службата за демократични институции и права на човека (ODIHR) на Организацията за сигурност 
и сътрудничество в Европа (ОССЕ) описаха изборите като състезателни и зачитащи основните свободи, но отбеляза, че 
"твърденията за купуване на гласове и натиск върху избирателите са повлияли отрицателно на части от процеса". 
Служебното правителство взе мерки за предотвратяване на купуването на гласове. 
Корупция и липса на прозрачност в управлението 
Въпреки че законът предвижда наказателни санкции за корупция от длъжностни лица, правителството не прилага закона 
ефективно и се съобщава, че служители във всички клонове на правителството са участвали в корупционни практики 
безнаказано. През годината имаше множество съобщения за корупция в правителството, се посочва в доклада.  
В доклада си от юли Европейската комисия отбеляза постоянната липса на "солидна история на окончателни присъди в 
случаи на корупция на високо ниво". През януари Transparency International България коментира, че докато законът като 
цяло е в съответствие с международните стандарти, властите не са успели да въведат административни и корпоративни 
стандарти за управление, основани на прозрачност, отчетност и почтеност. Според неправителствената организация 
"Антикорупционен фонд" наказателното производство, водено от властите, не е било адекватно за справяне с 
действителното ниво на корупция в публичния сектор, което е прикрило реалния мащаб на корупцията на високо ниво.  
Прокуратурата съобщи, че е образувала 956 досъдебни разследвания за корупция и свързани с нея престъпления през 
2021 г., съставила е 342 обвинителни акта, включващи 425 лица, и 288 присъди. През юли Антикорупционният фонд 
съобщи, че от 49 разследвания срещу високопоставени бивши министри, заместник-министри, народни представители, 
магистрати, кметове и областни управители, които е наблюдавал през предходните шест години, три са довели до 
присъди, а 14 - до оправдателни присъди.  
През юни зам.-министърът на земеделието Иван Христанов каза в телевизионно интервю, че "бивш политически лидер" 
се е обърнал към него с предложение да му плаща 500 000 лева (272 960 долара) на месец, ако се увери, че Евролаб 2011 
може да възобнови работата на своя частен фитосанитарен контрол лаборатория на границата с Турция. През май 
правителството премахна Eurolab 2011 от граничния контрол, цитирайки подозрения за фалшифицирани процедури за 
контрол и предполагаема корупция, които са измамили публичните средства с до един милиард лева (545,92 милиона 
долара). През юли Христанов обяви, че преди това е сигнализирал на полицията за нарушения на Eurolab 2011. Също през 
юли Върховният административен съд възстанови граничната дейност на компанията с аргумента, че правителството не е 
предоставило солидни аргументи за анулиране на договора.  
Хора с увреждания  
Хората с увреждания не са имали достъп до образование, здравни услуги, обществени сгради и транспорт наравно с 
останалите, се посочва в доклада. Законът защитава правата на хората с физически, умствени, интелектуални и сензорни 
увреждания, включително техния достъп до здравни услуги, образование, работа, жилище, обществена инфраструктура, 
транспорт, спортни и културни събития, обществени и политически събития, съдебната система, и други услуги, но 
правителството не е приложило ефективно тези разпоредби. 
Законът предвижда включването на езика на знаците в училищната програма и правото на устен превод в публичните 
администрации, болниците и в рамките на съдебната система.  
На 5 януари обаче вестник "Дума" съобщи, позовавайки се на информация от Агенцията за социално подпомагане и Съюза 
на глухите, че правото на безплатен превод на жестомимичен език не е спазено на практика, тъй като не е имало кандидати 
да предоставят такава услуга поради правителствено решение от септември 2021 г., което определя тавана на таксите за 
жестомимичен превод на 10 лева (5,45 долара) на час. 
Права на работниците  
Законът предвижда правото на работниците да създават и да се присъединяват към независими профсъюзи, да водят 
колективни преговори и да провеждат законни стачки. Законът забранява дискриминацията на профсъюзите, предвижда 
работниците да получават до шест месечна заплата като компенсация за незаконно уволнение и предвижда правото на 
служителя да поиска възстановяване на работа при такова уволнение. Работници, твърдящи за дискриминация, основана 
на синдикална принадлежност, могат да подават жалби до Комисията за защита от дискриминация. Според 
Конфедерацията на независимите синдикати, въпреки конституционното признаване на правото на сдружаване, законът 
не го защитава, което пречи на страните в спора да търсят защита в административния съд. 
Има някои ограничения на тези права. Законът забранява на служители от МВР и съдебната система да членуват в 
национални синдикални федерации. Когато работодателите и профсъюзите постигнат колективен договор на секторно 
ниво, те трябва да получат съгласието на министъра на труда за разширяването му, така че да обхване всички предприятия 
в сектора. Законът забранява на повечето държавни служители да участват в колективно договаряне. Законът забранява 
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стачкуването и на служители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция 
"Разузнаване", Националната служба за охрана, съдилищата, прокуратурата и следствените органи. Тези служители могат 
да заведат правителството в съда, за да осигурят надлежен процес за защита на правата си. 
Законът дава право на стачка на други държавни служители, с изключение на висшите държавни служители, ако най-малко 
50 процента от работниците подкрепят стачката. Законът ограничава и възможността на транспортните работници да 
организират административната си дейност и да формулират своите програми. Профсъюзите заявиха, че законовите 
ограничения на правото на стачка и липсата на наказателна отговорност за работодатели, които злоупотребяват с правото 
на сдружаване на своите работници, противоречат на Конституцията. 
Властите не винаги са зачитали свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне. Профсъюзите продължават 
да съобщават за случаи на обструкция от страна на работодателите, тормоз, сплашване и неравностойно третиране на 
синдикални лидери и членове. Профсъюзите също обвиниха някои работодатели, че договарят условия, подобни или по-
добри от тези, съдържащи се в съответния колективен трудов договор с отделни работници, за да подкопаят синдикализма 
и да обезсърчат членството в профсъюз. 
По данни на КНСБ само 28 на сто от предприятията са имали колективни трудови договори. Националният синдикат 
"Защита" твърди, че някои работодатели, като общинската транспортна фирма "Бургасбус", предпочитат членството в 
определени профсъюзи, като включват в колективния си трудов договор предимства като по-голямо обезщетение при 
пенсиониране за синдикален стаж. 
Забрана на принудителния или задължителен труд  
Законът забранява и криминализира всички форми на принудителен или задължителен труд, но правителството не 
прилага закона ефективно. Правителството не разполагаше с ресурси, за да се справи с нарастващия брой случаи на 
принудителен труд. Освен това инспекторите по труда нямаха законови правомощия и достатъчно обучение, за да 
идентифицират и преследват случаи на принудителен труд. 
НПО разкритикуваха институциите в страната, че не успяват да идентифицират и преследват случаите на тежка трудова 
експлоатация, като твърдят, че правителството вместо това се фокусира върху нарушения на трудовото законодателство,  
които водят до административни санкции. 
Има някои съобщения за семейства и престъпни организации, подлагащи деца на принудителен труд. Жертвите на трудов 
трафик често са от ромски произход, особено ромски деца, или от селските райони. 
Законът забранява всички най-лоши форми на детски труд. Законът определя минималната възраст за наемане на работа 
на 16 години и минималната възраст за опасна работа на 18 години. За да наемат деца под 18 години, работодателите 
трябва да получат разрешение за работа от правителствената Главна инспекция по труда. Работодателите могат да наемат 
деца под 16 години със специални разрешения за лека работа, която не е опасна или вредна за развитието на детето и не 
пречи на образованието или обучението на детето. 
Правителството ефективно прилага законите за детския труд. Наемането на деца без разрешение за работа е криминално 
престъпление, но не е тежко престъпление и се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба. Наказанията за 
най-лошите форми на детски труд обаче са съизмерими с тези за други тежки престъпления. 
От Главната инспекция по труда отчитат близо 50 процента ръст на легалната заетост на деца през годината. През 2021 г. 
инспекторатът е разкрил 214 случая на работа на деца без предварително разрешение, което е близо 19 процента повече 
от 2020 г. Последната национална програма за превенция на насилието и малтретирането на деца изтече в края на 2020 г. 
и не е подновена до края на годината. 
НПО продължиха да съобщават за експлоатация на деца от организираната престъпност, по-специално за търговска 
сексуална експлоатация, джебчийство и разпространение на наркотици. Децата, живеещи в уязвимо положение, особено 
ромските деца, са били изложени на вредна и експлоататорска работа в неформалната икономика, главно в селското 
стопанство, строителството, хотелиерството и сектора на услугите.  
Приемливи условия на работа, безопасност и здраве при работа 
През септември правителството увеличи официалната линия на бедност с 22 процента. Профсъюзите твърдяха, че 
правителствената методология за определяне на линията на бедността отразява ситуацията с доходите с двегодишно 
закъснение и настояха правителството да повиши официалната линия на бедност с 30,9 процента спрямо предишното 
ниво. КНСБ разкритикува законовата разпоредба, позволяваща изчисляване на работното време с натрупване за 12-
месечен период, като твърди, че работодателите злоупотребяват с нея, за да прикрият неплатен извънреден труд.  
Условията в сектори като строителството, минното дело, химикалите и транспорта продължават да създават рискове за 
работниците. Броят на трудовите злополуки, регистрирани през първите шест месеца на годината, се е увеличил със 7 
процента спрямо същия период на 2021 г. Нарушенията в търговията на дребно са най-честата причина за трудови 
злополуки. Правителството стриктно прилага закона, изискващ от компаниите да извършват оценки на риска за здравето 
и безопасността при работа и да приемат мерки за премахване или намаляване на идентифицираните рискове. 
Приблизително 94 процента от компаниите, проверени през 2021 г., са имали такива оценки на риска, а 98 процента от тях 
са имали програми за премахване на идентифицираните рискове. 
Към октомври е имало общо 56 смъртни случая, свързани с работата през годината в много сектори на икономиката, в 
сравнение с 47 смъртни случая през същия период на 2021 г.  
По данни на Главната инспекция по труда нарушенията на Закона за работната заплата, работното време и извънредния 
труд са 36% от всички нарушения. През 2021 г. Главната инспекция по труда отчете, че случаите на неизплатени заплати са 
намалели с 35,5 на сто спрямо предходната година. 
През 2021 г. инспекторите по труда са принудили работодателите да изплатят близо четири милиона лева (2,18 милиона 
долара) от установените седем милиона лева (3,82 милиона долара) неизплатени заплати. 
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Целия доклад можете да прочетете ТУК.  
 
√ БНБ и българските банки се присъединиха към новата европейска система за големи плащания 
Българската народна банка (БНБ) и банковата общност у нас, заедно със спомагателните системи за клиентски плащания в 
евро и за сетълмент на ценни книжа (BISERA7-EUR, Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ и „Централен депозитар“ 
АД) се присъединиха  успешно към новата платформа за големи плащания на Евросистемата. Това съобщиха от БНБ. 
От БНБ припомнят, че на  20 март 2023 г. Евросистемата стартира успешно новата платежна система за големи плащания 
T2, която се състои от система за брутен сетълмент в реално време (RTGS) и централизиран инструмент за управление на 
ликвидността. 
T2 заменя TARGET2 като новата RTGS система, която ще извършва сетълмент на плащания, свързани с операциите по 
парична политика на Евросистемата, както и междубанкови плащания и търговски трансакции. Обновената система ще 
допринесе за хармонизацията и подобряването на ефективността на финансовите пазари в Европа, припомнят от 
Централната банка. 
 
√ Банковият сектор поведе възстановяването на акциите в Европа 
Основните европейски борсови индекси регистрираха повишения в ранната търговия във вторник, като банковите акции 
поводеха възстановяването на фона набор от мерки за стабилизиране на сектора, докато инвеститорите се надяват на по-
малко агресивни ходове от страна на Федералния резерв на САЩ при определянето на паричната политика на започващата 
днес среща на централната банка, пише Ройтерс. 
Общоевропейският индекс STOXX 600 отчете ръст от 6,66 пункта, или 1,51%, до 447,26 пункта. Немският показател DAX 
напредна с 257,2 пункта, или 1,72% до 15 190,58 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши със 
109,86 пункта, или 1,48%, до 7 513,71 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст 114,98 пункта, или 1,64%, до 7 128,12 
пункта. 
Заседанието на Фед за паричната политика приключва в сряда, като очакванията са че централната банка да приеме по-
малко увеличение на лихвените проценти – с 25 базисни пункта. 
Банковите акции в световен мащаб въздъхнаха с облекчение в понеделник, след като подкрепеното от швейцарските 
власти поглъщане на 167-годишната Credit Suisse от UBS и координираните действия на централните банки за повишаване 
на ликвидността породиха надежди, че по-широка банкова криза е избегната в краткосрочен план. 
Европейският банков индекс SX7P скочи с 3,75%, като акциите на Credit Suisse се понижиха с 0,39%, а тези на UBS поскъпнаха 
с 4,21%. Цените на книжата на Deutsche bank, Unicredit, BNP Paribas и HSBC се повишиха съответно с 4,30%, 7,13%, 4,26% и 
1,0% 
Европейският банков индекс се понижи с повече от 13% досега през март - най-слабото секторно представяне този месец 
, тъй като колапсът на американските кредитори Silicon Valley Bank и Signature Bank, както и проблемите в Credit Suisse, 
породиха опасения от по-широка банкова криза. 
„Предвид липсата на нови проблеми в банковия сектор през последните 24 часа пазарите се надяват, че това е знак, че 
кризата може да е достигнала своя връх“, каза Ръс Молд, инвестиционен директор в AJ Bell. 
„Следващото решение на Федералния резерв за лихвените проценти утре все още има потенциала да вдигне шум, ако 
пазарът смята, че централната банка е твърде агресивна с повишаването на лихвените проценти“, добави той 
Акциите на RWE поскъпнаха с 1,87%, след като най-голямата комунална компания в Германия обеща по-висок дивидент и 
повече инвестиции за разширяване на основния си бизнес с възобновяеми източници. 
Цената на книжата на Thyssenkrupp се повиши с 6,29%, след като бизнес всекидневникът „Ханделсблат“ съобщи за интерес 
към стоманодобивния бизнес на компанията. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха повишения в понеделник на фона на надеждите на инвеститорите, 
че кризата в банковия сектор може да отшумява. Повишенията дойдоха, след като стана ясно, че UBS ще придобие Credit 
Suisse в сделка, подкрепена от швейцарското правителство, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 382,6 пункта, или 1,2%, до 32 244,58 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 34,93 пункта, или 0,89%, до 3 951,57 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 45,02 пункта, или 0,39%, до 11 675,54 пункта. 
Акциите на регионалните банки се повишиха в понеделник, възстановявайки се от големите загуби през последната 
седмица. Уолстрийт очаква, че може да са необходими повече действия за възстановяване на доверието в банковата 
система, след като американските регулатори подкрепиха незастрахованите депозити на SVB и предложиха ново 
финансиране за проблемни банки. 
Индексът SPDR Regional Banking ETF (KRE) напредна с повече от 1%, след като след като се срина с 14% миналата седмица. 
Банките PacWest, First Citizens и Fifth Third Bancorp бяха сред най-големите печеливши, като техните акции поскъпнаха 
съответно с 10,78%, 10,47% и 5,05%. First Republic обаче отново регистрира загуби, като цената на книжата на кредитора се 
срина с 47,11%. 
„Тук просто има фундаментален проблем“, каза Ерик Дайтън, президент и управляващ директор на The Wealth Alliance. 
„Хората, които държат незастраховани депозити в регионални банки, са нервни, а банковата система се основава на 
компетентност и доверие. Няма да заложите някъде спестяванията си, ако не сте 100% уверени, че те ще бъдат там, когато 
имате нужда от тях“, добави той. 
Нестабилността във финансовия сектор през последните две седмици повишава залозите, че Федералният резерв на САЩ 
ще вдигне лихвените проценти в сряда. Към понеделник вероятността за увеличение с четвърт процентен пункт се 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/03/415610_BULGARIA-2022-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
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оценяваше на 73%, показва инструмента FedWatch на CME Group. Останалите около 27% залагат на това, че централната 
банка няма да повиши лихвите, очаквайки, че председателят на Фед Джеръм Пауъл може да започне да облекчава своята 
агресивна кампания за затягане на паричната политика, която започна през март 2022 г. 
„Все още не усещаме пълния ефект (от повишаването на лихвите). Регионалните банки, които представляват може би 
около една трета от всички заеми в Съединените щати, сега ще трябва да се отдръпнат от даването на заеми, за да укрепят 
баланса си“, каза Дайтън. 
Печалби в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения във вторник на фона на 
вчерашното рали на Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си. 
Фокусът е върху започващата днес среща на Федералния резерв на САЩ, по време на която се очаква централната банка 
да одобри ново увеличение на лихвите с 25 базисни пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng отчете ръст от 258,05 пункта, или 1,36%, до 19 258,76 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 20,74 пункта, или 0,64%, до 3 255,65 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite напредна със 180,11 пункта, или 1,6%, до 11 427,25 пункта. 
Южна Корея бенчмаркът Kospi записа ръст от 9,15 пункта, или 0,38%, до 2 388,35 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 56,9 пункта, или 0,82%, до 6 955,4 пункта. 
Пазарите в Япония останаха затворени заради национален празник. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 7,08 пункта, или 1,19%, до 602,72 пункта. BGBX40 се повиши с 1,11 пункта, или 0,80%, до 139,39 пункта. 
BGTR30 напредна с 4,13 пункта, или 0,58%, до 721,09 пункта. BGREIT записа ръст от 0,11 пункта, или 0,06%, до 187,38 пункта. 
 
√ НАТО разчита на Швеция и Финландия за контрол на Далечния север 
Ако Финландия и Швеция се присъединят към алианса, НАТО ще има повече възможности да контролира ситуацията в 
Далечния север. Това заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 
 „Това ще засили нашето присъствие в Далечния север“, каза той на пресконференция. Според Столтенберг по-специално 
Финландия и Швеция ще помогнат "в наблюдението и проследяването на движенията там". „Те ще помогнат да се разбере 
какво се случва всъщност там“, добави той. 
Генералният секретар на НАТО обясни, че и двете страни разполагат с модерни въоръжени сили, способни да действат 
точно в суровите условия на Далечния север. Освен това, говорейки за предимствата от евентуалното влизане на Швеция 
и Финландия в НАТО, той посочи, че те ще помогнат за гарантиране на сигурността в Балтийския регион. „За да се убедите 
в това е достатъчно да погледнете картата“, каза Столтенберг. 
 
√ Гърция продава пристанището в Игуменица на международен консорциум 
Договор за продажбата на 67% от пристанището Игуменица на Йонийско море беше подписан вчера от гръцкия Фонд за 
разпореждане с държавната собственост (ТАИПЕД) и международен консорциум от компании, воден от базираната в 
Неапол "Грималди Юромед", съобщават гръцките медии. 
Пристанището в Игуменица е второто по големина в Гърция по отношение на пътническия поток. През него се осъществява 
голяма част от фериботния трафик между Гърция и Италия. 
Според споразумението, цитирано от АНА-МПА и БТА, гръцката държава продава срещу 84,17 млн. евро 67 процента от 
акциите на компанията-оператор на пристанището на консорциум, съставен от компаниите "Грималди Юромед", 
"Миноикес грамес" (Minoan Lines) и "Епендитики катаскевастики емборики ке виомиханики". 
На церемонията по подписването в Атина гръцкият министър на финансите Христос Стайкурас изрази надежда сделката 
да допринесе за пълното разгръщане на конкурентните възможности на пристанище Игуменица. От своя страна 
министърът на корабоплаването Янис Плакиотакис отбеляза, че продажната цена е особено висока, а сделката е още една 
важна спирка в курса на реализация на стратегическите планове на правителството на Нова демокрация за приватизация 
на пристанищата в полза на гръцката икономика и местните общности. 
"Грималди Юромед" и "Миноикес грамес" са контролирани от "Грималди груп", собственост на семейство Грималди. 
 
√ Естония въвежда данък върху съхранението на запаси от газ 
От 1 май 2023 г. в Естония ще влезе в сила постановление, регулиращо плащането за резерва на природен газ, с което ще 
се финансира управлението на държавния резерв на синьо гориво, съобщи естонското министерство на икономиката. 
"Миналата година Естонският държавен резервен център (Eesti Varude Keskus - EVK) получи задача от правителството да 
формира държавния резерв за природен газ. Въпреки нестабилната ситуация на газовите пазари, EVK изпълни задачата - 
с помощта на шест търга, за първи път за естонската държава беше образуван стратегически резерв на газ. Ако е 
необходимо, той може да покрие потреблението за няколко месеца от отоплителния сезон", каза министърът на 
икономиката Риина Сикут. 
Разходите, свързани със съхранението и управлението на стратегическите газови запаси, се покриват от данъка върху 
запасите от природен газ. Мрежовият оператор добавя съответната такса към фактурата за мрежова услуга, представена 
на потребителя, а операторът от своя страна я плаща на Естонския държавен резервен център. Размерът на таксата, 
отразена в сметката на потребителя, зависи от обема на потреблението и според ЕВК е приблизително 0,5% от крайната 
сметка за газ на потребителя. 
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През 2023 г. ставката на резервното плащане без ДДС е 0,4 евро за MWh. Например, ако едно домакинство харчи 200 евро 
на месец за газ и потреблението е 2,5 MWh, тогава към сметката на този потребител ще бъде добавена такса от 1 евро 
плюс ДДС. 
Целта на стратегическия газов резерв на Естония е да осигури непрекъснато снабдяване в случай на мащабни прекъсвания 
на доставките. Обемът на газовия резерв е 1 терават(TWh), което отговаря на 28% от прогнозираното потребление за новия 
годишен период на потребление. EVK съхранява стратегически запаси от газ в подземно хранилище в Инчулканс, Латвия. 
 
√ Русия измести Саудитска Арабия от лидерството по доставки на петрол за Китай 
Русия стана най-големият доставчик на петрол за Китай през януари  и февруари 2023 година измествайки Саудитска 
Арабия на второ място. Вносът на руски петрол в Китай е нараснал с 23,8% през двата месеца, съобщава Ройтерс, 
позовавайки се на данни на китайските митници. 
По данни на митниците през първите два месеца на  тази година Русия е доставила 15,68 милиона тона петрол в Китай, 
или 1,94 милиона барела на ден, което е с 23,8% повече от същия период на 2022 г. Вносът на петрол от Саудитска Арабия, 
която беше най-големият доставчик за Китай през 2022 г., възлиза на 13,92 милиона тона, или 1,72 милиона барела на ден, 
за двумесечния период. 
Агенцията отбелязва, че западните санкции и ценовите ограничения на петрола от Русия доведоха до факта, че горивото 
започна да се търгува с голяма отстъпка. Сред основните облагодетелствани от намаленията на цените, според Ройтерс, са 
частните китайски петролни рафинерии в източната провинция Шандонг. През януари руският ESPO петрол с доставка през 
февруари беше закупен с отстъпка от $8 спрямо бенчмарка на европейската борса ICE петрол Brent. 
От 5 декември влезе в сила таванът на цената на петрола от 60 долара за барел, от 5 февруари - за петролни продукти от 
Русия от 100 и 45 долара за барел (за продукти, които се търгуват съответно с премия и отстъпка към петрола). След 
влизането в сила на тавана на цените за офшорни доставки на петрол по-голямата част от руския ресурс, който е обект на 
ембаргото, беше пренасочен към Китай и Индия. 
Според Bloomberg през 2023 г. Китай може да увеличи вноса си на руски петрол с 500 000 барела, до 2,2 милиона барела 
на ден. А ако доставките на петрол Urals се увеличат, тогава цифрите могат да нараснат до 2,5 милиона барела на ден. 
 
√ Цените на петрола се понижават на фона на неочаквания ръст на запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, след като данни показаха, че запасите от суров петрол в САЩ 
са се увеличили неочаквано миналата седмица, което е знак, че търсенето на гориво може да отслабва, пише Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,58 долара, или 0,77%, до 74,74 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,58 долара, или 0,83%, до 69,09 долара за барел. 
Данни от Американския петролен институт показват, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с около 3,3 млн. 
барела през седмицата, приключила на 17 март. Очакваният на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, бяха за спад от 
около 1,6 млн. барела. 
Търговците и анализаторите ще очакват данните от Администрацията за енергийна информация на САЩ, които трябва да 
бъдат публикувани днес, за да видят дали потвърждават признаци за по-слабо търсене на суров петрол. 
В същото време пазарите очакват резултата от срещата на Федералния резерв на САЩ, която се смята за най-трудната за 
централната банка в последно време на фона на скорошните сътресения във финансовия сектор. 
След срещата се очаква председателят Джером Пауъл да разкрие нови икономически прогнози и посоката, по която 
централната банка ще поеме по отношение на лихвените проценти. 
Докато пазарът очаква Фед да повиши лихвените проценти с 25 базисни пункта днес, някои водещи наблюдатели на 
централната банка казват, че финансовата институция да спре с по-нататъшни повишения на лихвите или да забави 
публикуването на нови икономически прогнози поради сътресения в световния банков сектор. 
Пауза в повишаването на лихвените проценти би спомогнала за стимулиране на икономическата активност и на свой ред 
ще увеличи търсенето на гориво. 
Миналата седмица цените на петрола отчетоха най-големите си спадове от месеци насам на фона на банкови фалити в 
САЩ  и кризата в европейската Credit Suisse. Спешното спасяване на Credit Suisse през уикенда помогна за съживяването 
на цените на петрола. 
Представители на ОПЕК+, мениджъри на хедж фондове и участници на петролния пазар нарекоха скорошния спад на 
цените на петрола „спекулативен“ и настояха, че нарастващото търсене ще тласне цените към по-високи нива през 
следващите месеци. 
Анализаторите на ANZ коментираха, че водещите търговци виждат фундаментални петролни проблеми, които водят до 
покачване на цените. 
„Има опасения, че предлагането може също да бъде засегнато повече от търсенето на фона на банковата криза. Добивът 
на шистов петрол в САЩ е най-застрашен от по-строгите кредитни условия от регионалните банки в САЩ“, посочиха 
анализаторите в бележка до клиенти. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Има ли проблеми с приходите на държавата? И какви мерки предприема властта за повишаване на 
събираемостта? 
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- Ексклузивно: директорите на НАП и агенция „Митници" - Борис Михайлов и Павел Геренски. 
- За новите схеми за купуване на гласове, инцидентите с мигранти и мерките срещу войната на пътя. Гостува 

главният секретар на МВР Петър Тодоров. 
- Какви са посланията за България след критичния доклад на Държавния департамент на САЩ Анализ на Елена 

Поптодорова. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Може ли държавата наистина да спре покачването на цените на храните? И още - ще поскъпнат ли масово 
плодовете и зеленчуците след 300-процентното увеличение на водата за напояване. Разговор с министъра на 
земеделието Явор Гечев. 

- Опасна игра между деца в детска градина. Защо майка твърди, че 4-годишната й дъщеря е с наранявания в 
интимната област и в какво обвинява учителките? 

- Защо българи във Великобритания опитаха да откраднат голямо количество използвано олио от супермаркет? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Радев: Не подкрепяме общата поръчка на ЕС за снаряди за Украйна 
в. 24 часа - Розово масло и вино даваме на световни лидери, специално за Зеленски сме поръчали орела на Хан Аспарух 
в. Труд - Държавният департамент на САЩ: Арестът на Бойко Борисов е незаконен 
в. Труд - 34,1 % ръст в продажбите на нови автомобили 
в. Телеграф - Булка разпалила вендетата в Казанлък 
в. Телеграф - 40 000 глобени за пожарогасителя в колата 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Картина за милиони на Джаксън Полък, нарисувана за актриса, скрита зад гардероб в София 
в. Телеграф - Властта няма да реже от заплати и пенсии 
в. Телеграф - Вдигат двойно командировъчните 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Главен комисар Станимир Станев, зам. главен секретар на МВР: Знаем кой организира на едни избори да се 
гласува за непознат кандидат преференциално, на следващите - за друг 
в. Труд - Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", пред "Труд news": България 
става видима на картата на значимите научни изследвания 
в. Телеграф - Доц. Румян Сечков от БАН, експерт по ромска интеграция: Това е огромна ярост, нещо я е отключило 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кой би обезценил лева? Чисто хипотетично 
в. Труд - Няма страшно, това е само началото! 
в. Телеграф - Българинът - жив дявол на промоциите. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 10:00 часа, зала "Проф. Марин Дринов" на БАН, Българската академия на науките ще отбележи Световния ден 

на водата и Световния ден на метеорологията. 
- От 11.00 часа, в киносалона на отдел "Пътна полиция" - СДВР, ул. "Лъчезар Станчев" № 4, пътни полицаи и 

представители на столични мотоклубове ще съобщят подробности във връзка с откриването на мотосезона. 
- От 11.00 часа, зала № 15 "Тържествена" на Съдебната палата, ще се проведе Национална конференция на тема: 

"Медиацията по висящи съдебни дела - възможности и полза за всички участници". 
- От 11.00 часа в зала София на Гранд Хотел София ще се състои публично представяне на 20. юбилеен брой на 

"Юридически барометър". 
- От 11.00 часа, Конферентната зала на БТА, Сдружение "За независима съдебна власт" организира 

пресконференция, на която ще представи съдържанието на подготвени от тях писма до Н.Пр. Кенет Мъртън, 
посланик на САЩ в България, и членовете на Конгреса на САЩ за обществения живот у нас. 

- От 18:30 часа в Музея "Борис Христов" ще бъде открита изложбата #СРЕЩИ на Петър Китанов - фотография и Илона 
Захариева. 

*** 
Благоевград. 

- От 15:00 ч. в кафе "Бон Тон" (Учебен корпус № 1) студенти и преподаватели от Филологическия факултет ще 
посрещнат Първа пролет с "Традиционни български пролетни обичаи". 

- В зала 114 ще се проведе семинар, на който ще бъде представен инструментът Фотовойс. 
*** 
Бургас. 

- В 10.00 часа във Военния клуб Дирекция "Бюро по труда" организира среща с работодатели в сферата на туризма, 
хотелиерството и ресторантьорството. 

- В 10.30 ч. в Експозиционен център "Флора" ще бъде открита международната конференция "Предизвикателства, 
възможности и иновативни подходи за здравословна околна среда в трансграничните региони". Събитието е в 
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рамките на проект "Трансгранични региони си сътрудничат за син растеж", като партньор от българска страна е 
Университет "Проф. д-р Асен Златаров". 

- От 14.00 часа в Съдебната палата ще се проведе симулативен наказателен процес "Силата на правото", 
организиран от Окръжен съд - Бургас, Районен съд - Бургас и Младежки международен център - Бургас с участието 
на ученици от бургаските училища. 

- От 16.30 часа в зала "Петя Дубарова" на Културен център "Морско казино" ще бъдат представени учебните 
програми по тонрежисура и виртуални студийни технологии, които ще се изучават от тази есен във Филиала на 
Софийския университет "Св. Климент Охридски" в Бургас. 

- От 17.00 часа в Държавна опера - Бургас ще започне балетът "Спящата красавица". 
- От 19.30 часа в Културен дом НХК ще започне "Ритуали на душата" - постановка на ТК "Дюн". 

*** 
Велико Търново. 

- От 9.45 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще се включи в празничното шествие от крепостта "Царевец" до 
сградата на общината, където в 10.30 часа ще приветства жителите и гостите на града. 

*** 
Видин. 

- От 11:00 часа в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на Проект на Правилник 
за устройството и дейността на Регионален исторически музей - Видин. 

*** 
Враца. 

- От 11.00 часа, Център за социална рехабилитация и интеграция, ще се проведе заключителна пресконференция 
по проект: "Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения". 

*** 
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 11:30 ч. в Регионална библиотека "Дора Габе", сектор "Работа с деца" е организирано "В царството на гатанките" 
- литературно утро с ученици на СУ "П. Р. Славейков". 

- От 18:00 ч. в Огледална зала "Нели Божкова" е Пролетният концерт на Смесен хор "Добрич" при Народно читалище 
"Йордан Йовков - 1870 г." с диригент Николай Нейчев, на рояла Виолина Карадимова. 

- От 19:00 часа в Младежкия център - Концертна зала, ще се играе спектакъла "Лоши момчета" на Драматичен 
театър "Адриана Будевска" - Бургас. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се проведе концерт на класа по поп и джаз пеене "Пролетни усмивки" 
от НУМСИ "Христина Морфова" с преподавател Надя Тончева. 

*** 
Шумен. 

- От 10:00 часа в сградата на Съдебната палата, зала 9, ще се проведе брифинг по повод годишния отчет на Окръжна 
прокуратура - Шумен. 

- От 17:30 часа представяне на книгата "Марсов венец. Децата на Уран" на Станчо Пенчев. 

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

