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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БСК 
 
√ Създадоха Съвет за проследяване на напредъка по НПВУ 
Със заповед Р-57/22.03.2023 г. на заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас 
Пеканов, се създава Експертен консултативен съвет за проследяване на напредъка на изпълнението на Плана за 
възстановяване и устойчивост на РБ. 
Председател на Съвета ще бъде Ваня Стойнева – началник на кабинета на Министъра на финансите, а членове са 
представители на Националното сдружение на общините в РБ и на национално представителните организации на 
работодателите (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ) и на работниците и служителите (КНСБ и КТ „Подкрепа“). 
БСК е представена в съвета чрез Мария Минчева – зам.-председател на Камарата (титуляр), и Силвия Тодорова – директор 
на Център „Предприемачество“ (заместник). 
По покана на председателя на Съвета на заседанията му могат да присъстват и участват в обсъжданията представители на 
централните и териториалните органи на изпълнителната власт, на институции, както и на други юридически и физически 
лица, които имат отношение към въпросите, включени за обсъждане в дневния ред. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Дневните пари при командировка в България се увеличават двойно 
Минималният размер на дневните пари при командировка в България да се увеличи от 20 на 40 лв. предвиждат промени 
в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени на вчерашното правителствено заседание. 
Целта на измененията е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при 
командироване на фона на ръста на инфлацията. Последната промяна на тяхната стойност е от 1 януари 2008 г., когато е 
определена на 20 лв. 
Предвижда се и възможност дневните пари да бъдат до 200% от нормативно определения минимум, т.е. до 80 лв., по 
преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието, или когато това е уговорено в 
колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители. 
С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за 
командироване електронно. 
Премахва се и задължителното изискване за нейното подпечатване, което създава съществени затруднения и ненужно 
административно натоварване. 
Командироващите ще могат да преценяват дали е необходимо удостоверяване на присъствието на работниците и 
служителите на обекта, на който са командировани. Новите разпоредби създават и условия за по-адекватно отчитане и на 
пътните разходи при ползване на личен автомобил от командирования. 
 
√ Одобриха мерки за финансово оздравяване на „Български пощи“ 
Правителството одобри доклад на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на 
транспорта и съобщенията Христо Алексиев с мерки за стабилизиране и финансово оздравяване на "Български пощи" ЕАД. 
Вицепремиерът ще предприеме действия за уведомяване на Европейската комисия за необходимост от временна 
подкрепа, под формата на публичен ресурс, за оздравяване и преструктуриране на дружеството. 
Сред основните краткосрочни мерки е усъвършенстването на съществуващия клиентски софтуер. Това ще позволи до края 
на 2023 г. компанията да навлезе на бързо растящия и силно печеливш куриерски бизнес сегмент. Ще се заложи и на 
предоговаряне на ценовите условия по търговските договори с корпоративни клиенти и договорите за достъп до мрежата. 
Паралелно с оздравителните мерки ще започне и проект по пълна дигитална трансформация на "Български пощи" ЕАД. 
Временната подкрепа има за цел дружеството да посрещне краткосрочните потребности от парични потоци до 
въвеждането на план за преструктуриране. Предвижданията са държавата да предостави публичен ресурс на дружеството 
в размер на минимум 50 млн. лева, след одобряване на мярката от службите на Европейската комисия. По този начин ще 
могат да приключат успешно разговорите за финансиране от "Българска банка за развитие" ЕАД. 
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√ Гълъб Донев: Служебното правителство е готово за предсрочните избори на 2 април 
12 дни преди предсрочните парламентарни избори служебният министър-председател Гълъб Донев заяви, че кабинетът е 
готов за вота. Донев призова политическите сили да не въвличат кабинета в предизборната кампания. 
"Налага ни се ежедневно да поправяме изкривени интерпретации за решенията на служебното правителство. 12 дни 
преди втори април ние можем да заявим ясно пред обществото, че сме готови за избори. 
Готови ли са обаче участниците в изборите за отговорните дни, които предстоят след 2 април? Сега изглежда лесно 
- всеки политически играч атакува служебното правителство от покрива на своята къща от карти. Волно или 
неволно, ни въвличат в предизборната игра. За съжаление, често с небивалици и лъжи.  
Друго е важно, и ще го припомня, защото често удобно се забравя - в последните месеци държавата се управлява от 
служебно правителство заради неспособността на 48-ото Народно събрание да създаде редовна власт. Това е 
причината да ни предстоят поредни парламентарни избори. Очакванията на всички ни са политическите сметки да 
включват и мисъл за следизборните дни, когато избраните в 49-ото Народно събрание ще взимат решения за общото 
ни бъдеще в България", заяви Донев. 
На вчерашното си заседание служебният кабинет одобри дерогация от санкциите, наложени на Русия, за закупуването на 
материали, резервни части и услуги за планираните годишни ремонти на АЕЦ "Козлодуй". 
 
√ Размерът на тол таксите ще зависи от километрите, които изминават камионите 
Размерът на тол таксите ще зависи от километрите, които изминават камионите. Това заяви в "Денят започва" министърът 
на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. 
Увеличението на таксите беше отложено веднъж, за да се изработи справедлив механизъм, уточни Шишков. Решението е 
да се въведат различни ставки в зависимост от километрите, които изминават водачите. 
"Тези, които карат по-малко по нашите пътища, на практика ще плащат повече от тези, които изминават повече 
километри. Тези камиони, които захранват основно нашите магазини, на практика ще плащат по-ниска такса, а 
транзитните ще плащат по-висока такса. Отлагане на това решение не може да има повече. Хората, които ползват 
определена инфраструктура, е логично да я плащат, за да може тя да се самофинансира и издържа", посочи Шишков. 
Един милиард и сто хиляди лева са отделени за новата програма за енергийна ефективност, каза още Шишков. Парите са 
разпределени по региони. За да кандидатстват за финансиране, представителите на етажната собственост трябва да 
представят технически паспорт на сградите като той може и да е стар, но трябва да има енергийно обследване по новата 
наредба. 
За Великден е предвидено да бъдат пуснати части от пътя Ботевград-Мездра и АМ "Европа", както и обходът за Бургас, 
каза още Шишков. 
Междувременно продължава ремонтът на водопровода в град Омуртаг като целта е до лятото да бъде осигурена вода за 
местните жители. За да се реши окончателно проблемът с водата, обаче, е нужно изграждането на нов довеждащ 
водопровод, уточни регионалният министър. 
Шишков коментира и лошото състояние на пътя Девин - Кричим - Стамболийски, за което местни жители сигнализираха 
"Денят започва". 
Той заяви, че Агенция "Пътна инфраструктура" е готова да ремонтира пътя, но за целта трябва да се подпише споразумение 
с кмета на общината, а той отказва да стори това. 
"Пътят от двете страни на населеното място е ремонтиран. Кметът не желае да подпише споразумение с Агенция 
"Пътна инфраструктура". Когато път минава през населено място, се подписва споразумение, включително и за 
начина, по който пътят ще бъде поддържан след като бъде ремонтиран. Това е практика навсякъде - нищо различно 
и специално за кмета. Агенция "Пътна инфраструктура" е на разположение на кмета да подпишат споразумение", 
каза арх. Шишков. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ ЕК ще компенсира с още 16 млн. евро българските зърнопроизводители 
Българските зърнопроизводители ще получат 16 милиона евро от Европейската комисия като компенсация заради 
залежалата им продукция след безмитния внос на украинско зърно. Това заяви земеделският министър Явор Гечев. Той се 
срещна с протестиращи земеделци в свищовското село Горна Студена. 
По думите му в България има големи количества украинско зърно и нереализирано българско, което потвърждава, че 
страната ни e засегната повече от другите държави в Европа от украинския внос. 
Зърнопроизводителите посрещнаха земеделския министър Явор Гечев с поредна блокада с трактори и комбайни на 
главния път Плевен – Русе край Горна Студена. 
Според Гечев позицията на протестиращите срещу безмитния внос на украинско зърно, който подбива пазарите у нас, 
съвпада с позицията на страната ни и допълни, че са положени всички усилия ситуацията да бъде променена, но към 
момента няма такъв механизъм. 
"Комисията този път реагира поне частично на нашите неща. Това, което е по предварителни данни, три държави 
ще получат средства по отношение на европейската солидарност. Предварителните цифри са 16 млн. евро по 
отношение на България, които ние ще използваме за допълнителни субсидии за кризисното съхранение, за да 
подпомогнем поне частично това, което сте загубили", заяви министърът на земеделието. 
Зърнопроизводителите обаче са категорични, че тази помощ няма да ги спаси от фалити. 

https://bntnews.bg/news/razmerat-na-tol-taksite-shte-zavisi-ot-kilometrite-koito-izminavat-kamionite-1227531news.html
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Протестиращите настояват и за промяна на Стратегическия план за развитие на сектора, тъй като според тях той обрича 
малките и средните производители на фалит. Министър Гечев изрази съгласие със земеделците, но обясни, че тази година 
е преходна за изпълнение на плана и никой от тях няма да подлежи на санкции. 
 
√ Илияна Йотова: Предизборната кампания стои встрани от важните въпроси за държавата 
Вяла е предизборната кампания, до момента стои встрани от дневния ред на държавата. Не чуваме нови послания, няма 
промяна и в стила – вместо разговори за възможности за пресечни точки, продължават конфликтите между партиите и 
персоналните обиди и квалификации. Това коментира пред журналисти във Велико Търново вицепрезидентът Илияна 
Йотова, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Йотова призова партиите, които се борят за доверието на хората, да предлагат решения на най-важните въпроси – как да 
се справим с инфлацията, как да запазим поносими цените на горивата, как ще запазим и развиваме българския бизнес и 
българската икономика. 
Вицепрезидентът отново подчерта позицията на президентската институция, че България като парламентарна република 
се нуждае от редовно правителство, гласувано от Народното събрание. 
На въпрос за доклада на Държавния департамент на САЩ в частта за България Илияна Йотова заяви, че в него няма нищо 
изненадващо. 
"Докладът съдържа известни факти и се позовава на конкретни казуси, посочвани от наши неправителствени 
организации и от българския омбудсман. Призовавам да прекратим практиката, която започна с докладите на 
Европейската комисия, да чакаме някой отвън да ни посочи кривиците. Трябва ние да имаме волята да решаваме 
проблемите си", подчерта вицепрезидентът. 
Запитана за войната в Украйна и изпращането на оръжие от България, Йотова заяви: 
"Чакаме партиите да се определят по отношение на тези въпроси. Министерство на отбраната стриктно спазва 
решението на Народното събрание за военната помощ за Украйна – България ще помага според възможностите си". 
 
√ Сайтовете на Народното събрание и Държавен вестник ще са временно недостъпни 
В периода 22-27 март е възможно интернет порталът на Народното събрание и сайтът на Държавен вестник да бъдат 
временно достъпни, съобщават от пресцентъра на парламента. 
Причината е ремонт в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър І", заради който е необходимо да бъде 
спирано електрозахранването. 
 
√ МОН предлага 552 места за прием в училищата с национално значение 
Министерството на образованието и науката предлага през следващата учебна година в шестте училища с национално 
значение да бъдат разкрити 552 места за прием в 21 паралелки след завършено основно образование. В училищата с 
национално значение, които осъществяват професионално образование и обучение, броят на местата по STEM професии 
и специалности е 511, което 92,57% от общия брой места, съобщиха от просветното министерство. 
Това предвижда проект на заповед на министъра на образованието и науката, публикувана за обществено обсъждане. 
Държавният план-прием в националните училища се съобразява с националните стратегии, прогнози, програми и планове 
за развитие и се съгласува с министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 
Училищата с национално значение са в пет области – Ловеч, Пазарджик, Стара Загора, Разград и София област. Това са 
Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" в Ловеч, Националната 
професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" в Тетевен, Националната 
професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" във Велинград, Националната професионална гимназия по 
ветеринарна медицина "Иван Павлов" в Стара Загора, Националната професионална техническа гимназия "Шандор 
Петьофи" в Разград и Националната професионална гимназия по компютърни системи към Техническия университет – 
София. 
Училищата с национално значение са определени с решение на Министерския съвет. 
 
√ Ръст на приходите от близо 13% отчете НАП 
Над 6,4 млрд. лева са постъпленията в Националната агенция за приходите към 17 март 2023 година, отчита НАП. 
Това е със 752 млн. лв. или близо 13% повече спрямо същия период на миналата година. 
До средата на март приходите за централния бюджет надвишават 3,7 млрд. лв., което е увеличение с 9,8%, в сравнение с 
първите два месеца и половина на предходната година. 
Събраният от НАП данък върху доходите на физически лица е близо 742 млн. лв., корпоративен данък – 57,2 млн. лв. и 
близо 2,6 млрд. лв. ДДС. 
Въпреки намалената ставка на данък добавена стойност за някои стоки и услуги от 20% на 9%, постъпленията от ДДС в 
бюджета бележат ръст с 9%, което се равнява на 211 млн. лв. повече в сравнение със същия период на предходната година, 
отбелязват от приходната агенция. 
Приходите от осигурителни вноски към 17 март надвишават 2,7 млрд. лв., което е с над 425 млн. лв. или 18,5% повече 
спрямо първите два месеца и половина на миналата година. 
От НАП напомнят, че през 2022 г. приходите в бюджета са близо 31,5 милиарда лева, което е с 3 милиарда повече, в 
сравнение с 2021 година. 

https://bntnews.bg/news/v-doklada-na-darzhavniya-departament-za-balgariya-nezakonni-aresti-problemi-s-mediynata-svoboda-i-malcinstvata-1227282news.html
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„Ръстът на приходите през първите месеци на тази година показва, че НАП работи ефективно дори и в настоящата 
трудна обстановка. Приходната агенция прилага законодателството еднакво спрямо всеки данъкоплатец, като се 
използват всички нормативни механизми за събиране на задълженията. Националната агенция за приходите е 
държавна институция, в която близо 8000 служители в цялата страна изпълняват задълженията си професионално 
и законосъобразно, и е недопустимо да бъде въвличана в политически спекулации и използвана в предизборни 
кампании.”, заяви изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов, цитиран от пресцентъра на агенцията.  
 
√ Шефът на НАП: Около 200 българи имат имоти в Дубай, проверява се дали дължат данъци 
Около 200 български граждани имат имоти в Дубай, коментира в студиото на "Денят започва" директорът на НАП Борис 
Михайлов. Той каза още, че се правят ревизии, които трябва да установят дали се дължат данъци за тях. 
"23-ма българи са проверени с имоти в Дубай, 21 са завършили. Проверки са правени, а не ревизии. Четири ревизии има, 
по които от едната все още чакаме от Дубай информация. Засега са установени като общ размер някъде около 100 и 
нещо хиляди, не беше кой знае каква сума, за да се досъберат и мисля, че в хода на ревизиите ще бъдат събрани тези 
приходи", поясни Борис Михайлов – изпълнителен директор на НАП. 
По думите му 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. 
"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. 
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 не събира приходите", посочи Геренски. 
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. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ "Питай експерта": Пари за бизнеса от Плана за възстановяване и устойчивост 
Тема от практическо значение за всички малки и средни бизнеси у нас. Програмите за ВЕИ инсталации с европейско и 
национално финансиране. 
Безвъзмездна финансова помощ, която могат да получат фирмите, от 75 000 лева до един милион. 
"Проектите се подреждат съгласно критериите, ако се изчерпат всички възможни, тогава може да се вземе предвид 
първият по време, но е малко вероятно да се стигне дотам", заяви Илиана Илиева от Министерството на иновациите и 
растежа. 
По думите ѝ се очаква по програмата да има допълнителни средства. 
Как ще се разпределят тези средства и по какви критерии - вижте във видеото. 
 

 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
bntnews.bg/news/shefat-na-nap-okolo-200-balgari-imat-imoti-v-dubai-proveryava-se-dali-dalzhat-danaci-1227416news.html
https://bntnews.bg/news/pitai-eksperta-pari-za-biznesa-ot-plana-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-1227214news.html
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√ Макрон защити пенсионната реформа, но протестите не стихват 
Ден преди деветата национална стачка срещу пенсионната реформа във Франция, Еманюел Макрон обяви в телевизионно 
интервю, че промените ще влязат в сила до края на годината. 
Френският президент защити повишаването на пенсионната възраст с две години, подчертавайки че крайно 
непопулярният закон е необходим. Същевременно протестите срещу него се разрастват в цялата страна. 
Повишаването на възрастта за пенсиониране във Франция от 62 на 64 години не е нито прищявка, нито лукс, а 
необходимост. Това заяви Еманюел Макрон в интервю, излъчвано на живо едновременно по френските телевизии France 
2 и TF1. 
"Докато ви говоря сега, мислите ли, че ми е приятно да осъществя тази реформа? Не. Мислите ли, че не можех да 
постъпя като много други преди мен и да я замета под килима. Да, може би. Но истината е, че съжалявам за едно 
нещо - че не бяхме убедителни за необходимостта от тази реформа. Да, тя е наложителна и искам да кажа на 
французите, че бих предпочел да не го правя, но точно заради това заставам с цялата си отговорност пред вас", каза 
президентът. 
Макрон се обяви за диалог със социалните партньори, но деветият общонационален протест не се отменя. 
"Утре отново ще бъдем на улицата с искане пенсионната реформа да бъде оттеглена", заяви Камий Кленпете, 
Френска конфедерация на труда. 
Гневът на французите ескалира. Протестиращи блокираха жп гарите в Ница и Тулуза. Демонстрации и блокади бяха 
организирани в близост до рафинерии и петролни бази в цялата страна. Недоволните от пенсионната реформа са решени 
да стигнат до край. 
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"Или ще разберат и ще се съобразят, или ще бъдат принудени със сила да се махнат", заяви Уили Делем, представител 
на синдикатите. 
Заради протест на докери и пристанищни работници вчера напълно блокирани бяха пристанището в Марсилия, което е 
едно от най-важните във Франция, и това в Брест. Барикади и запалени автомобилни гуми затрудняваха трафика и по 
пътищата. 
Блокади имаше и в университетите, включително в Париж. Френската столица продължава да е зарината от отпадъци 
заради стачката на служителите от чистотата. За шеста поредна вечер се стигна до сблъсъци между полицията и 
демонстрантите. Вълненията в Париж може да се отразят на планираното посещение на крал Чарлз Трети следващата 
седмица, съобщиха от Бъкингамския дворец. 
 
БНР 
 
√ Дискусия: Българската икономика е готова за еврозоната  
Българската икономика е готова за присъединяване към еврозоната възможно най-скоро, заяви вицепремиерът Атанас 
Пеканов на дискусия за готовността за въвеждането на единната европейска валута. Според Пеканов страната ни ще успее 
да се справи и с инфлационния критерий от Договора от Маастрихт, на който в момента не отговаря заради твърде 
високите цени. 
От своя страна главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов изрази съмнение в готовността 
ни за приемане в еврозоната максимално бързо заради политическата несигурност и проблеми в структурата на 
икономиката 
Заради високата инфлация и липсата на няколко законодателни промени страната ни няма да успее да въведе еврото от 
догодина, а новата целева дата е януари 2025 г., 
Структурните проблеми в икономиката няма как да бъдат решени, ако няма стабилна политическа ситуация, е една от 
тезите на икономиста Лъчезар Богданов: 
Според вицепремиера Атанас Пеканов производството у нас е пряка функция на икономическите процеси в еврозоната 
 
√ Пускат за публично обсъждане Наредбата за проследимост на храните 
За публично обсъждане е предложена Наредбата за проследимост на храните - за качеството, количествата и за цените на 
храните включително. Това съобщи в интервю за Нова телевизия служебният министър на земеделието Явор Гечев: 
"Това значи, че всяка продукция, която влезне от държава, който я внася в държавата и е първият търговец, който я пуска 
на пазара, трябва да декларира, че я пуска на пазара. Всеки следващ трябва да декларира в този софтуер всъщност 
проследимостта, количествата на дадената цена до крайния потребител, докато влезне в магазина". 
По думите му предстои и следваща наредба, след тази, която да дава проследимост: 
"Другата ще каже конкретика по отношение на нелоялните търговски практики – когато примерно разликата на цените при 
производител и при продавач е повече от 25% брутна цена или 10% нетна цена, те ще трябва да известяват преди това КЗП 
и КЗК". 
 
√ Животновъди и пчелари могат да искат обезщетения за природни бедствия 
От днес до 31 март животновъдите и пчеларите могат да подават заявления за обезщетения за загинали при природни 
бедствия животни. 
Утвърденият размер на държавната помощ е 80 хиляди лева, съобщават от Държавен фонд "Земеделие". 
Подпомагането е за земеделски стопани, които имат протоколи за установени загинали животни и пчелни семейства при 
наводнения, свлачища или горски пожари, възникнали по естествен път. 
Средствата ще бъдат изплатени до 21 април 2023 г. 
 
√ Лидерите на ЕС се събират в Брюксел, обсъждат военната помощ за Украйна 
Европейските лидери се събират на заседание в Брюксел днес и утре, за да обсъдят ситуацията в Украйна и оказването на 
необходимата ѝ военна помощ. Президентът на страната Володимир Зеленски ще се включи дистанционно в началото на 
заседанието. Енергетиката, миграцията и развитието на вътрешния пазар са другите теми на заседанието. 
В поканата до европейските лидери председателят на Европейския съвет Шарл Мишел припомня, че целта е ЕС да осигури 
на Украйна 1 милион 155-милиметрови снаряди в рамките на една година. Доставката им трябва да бъде част от общите 
заключения, които се очаква лидерите да приемат за страната, заяви дипломатически източник в Брюксел. 
Мишел каза, че преди да стане това, ще трябва да се чуят изявленията на някои лидери и да се поговори с тях, така че да 
се направи всичко възможно да бъде избегнато редактирането на текста, приет от министрите на външните работи в 
понеделник. 
По-късно президентът Румен Радев, който днес и утре ще представлява страната ни в Брюксел, каза, че България отказва 
да се присъедини към общите политики за оказване на военна помощ за Украйна. 
Председателят Шарл Мишел разговаря с повече от 23-ма европейски лидери, инвестирахме много, за да няма поправки, 
подчерта дипломатическият източник. Не трябва да се допуска някои от тях да блокират другите, които искат да действат, 
добави източникът. 
Лидерите ще разискват и въпроси, свързани с отговорността за военните действия, използването на замразените руски 
активи и обединяването на глобалната общност в подкрепа на основания на правила световен ред. 
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√ Лагард не се ангажира с по-нататъшно повишаване на лихвите 
Неотдавнашните финансови сътресения могат да увеличат "рисковете" в еврозоната, предупреди ръководителят на 
Европейската централна банка Кристин Лагард, предаде АФП. 
Сривът на три регионални американски кредитора и принудителното изкупуване на швейцарския конкурент Credit Suisse 
от UBS този месец стреснаха световните пазари. Това предизвика опасения за разрастваща се като снежна топка криза в 
банковия сектор. 
Лагард заяви, че последните прогнози на ЕЦБ, които понижават прогнозите за инфлацията и повишават перспективите за 
растежа за тази година, не отчитат неотдавнашните сътресения. 
"Тези напрежения добавиха нови рискове и направиха оценката на риска по-неясна", допълни тя в реч във Франкфурт. 
Президентът на ЕЦБ обаче настоя, че ако прогнозите се потвърдят, "все още ще има какво да се направи, така че 
инфлационният натиск да бъде потушен". 
Бъдещите решения на ЕЦБ ще зависят от финансовите данни, тъй като се намираме в момент на несигурност, допълни 
Лагард. Тя се въздържа да поеме ангажимент за по-нататъшно повишаване на лихвите. 
Пазарните сътресения накараха централните банкери да балансират между това да продължат усилията си за намаляване 
на високата инфлация и да избегнат влошаване на сътресенията. 
Членът на Управителния съвет на ЕЦБ Фабио Панета също призна това предизвикателство, като заяви, че "паричната 
политика трябва да изпълнява труден балансиращ акт", отбелязва АФП. 
Поредица от "глобални сътресения" нарушиха икономиките в целия свят, каза Панета. 
"Трябва да се ориентираме между риска от недостатъчна реакция - която би могла да удължи инфлационните ефекти от 
тези шокове - и риска от прекомерна реакция, която би могла да превърне волатилността в нестабилност.", допълни той. 
Икономистът също така изрази предпазливост по отношение на повишаването на лихвените проценти от страна на 
централните банки, докато в същото време те намаляват ликвидността чрез така нареченото "количествено затягане", като 
заяви, че това може да "направи приспособяването на политиката по-непосилно". 
 
√ Световната банка: Възстановяването на Украйна ще струва 411 млрд. долара 
Възстановяването на икономиката на Украйна след руската инвазия, започнала преди година, вече се очаква да струва 411 
млрд. долара, което представлява 2,6 пъти повече от БВП на страната за 2022 г., сочи ново проучване на Световната банка, 
ООН, Европейската комисия и украинските власти, съобщава Ройтерс. 
Публикуваната в сряда оценка обхваща периода от една година от началото на инвазията на Русия на 24 февруари 2022 г. 
и количествено определя преките физически щети върху инфраструктурата и сградите, въздействието върху живота и 
поминъка на хората и цената за "възстановяването към по-добро", посочи Световната банка. 
Общата сума е нараснала рязко от оценка в размер на 349 млрд. долара, публикувана през миналия септември. 
Новата прогноза идва ден, след като Международният валутен фонд съобщи, че служителите му са постигнали 
споразумение с украинските власти за четиригодишен пакет от заеми за 15,6 млрд. долара, чрез който пакет могат да се 
привлекат още милиарди в помощ от други органи, ако програмата бъде одобрен от Изпълнителния съвет на МВФ през 
следващите седмици. 
"Енергийната инфраструктура, жилищата, критичната инфраструктура, икономиката и хуманитарното разминиране са 
нашите пет приоритета за тази година“, посочи украинският премиер Денис Шмихал в изявление относно направената 
последна оценка. Той също така каза, че изчислените щети и нуждите от възстановяване не включват данните за загуба на 
инфраструктура, жилища и бизнес в териториите, които сега са окупирани от руските сили. 
Според бързата оценка на нуждите, Украйна ще се нуждае от 14 млрд. долара за много важни и приоритетни инвестиции 
за реконструкция и възстановяване през 2023 г., което ще изисква финансиране от 11 млрд. долара над това, което беше 
заложено в бюджета на Украйна за 2023 г. 
Около 22% от нуждите са за финансиране на транспорта, докато нуждите при жилищата представляват 17%, в енергетиката 
- 11% и в селското стопанство - 7%. 
Най-голямото пропорционално увеличение е в енергетиката, където щетите са повече от пет пъти над нивото, 
наблюдавано през юни 2022 г., посочи Световната банка. Най-големите скокове се наблюдават във фронтови региони като 
Донецк, Харков, Луганск и Херсон, които са обект на силни руски ракетни атаки от октомври насам. 
Вицепрезидентът на Световната банка за Европа и Централна Азия, Анна Биерде, приветства издръжливостта и 
решимостта на Украйна при справянето със спешните нужди от възстановяване и реконструкция. 
"Продължаващата подкрепа за Украйна е инвестиция както в страната, така и в глобалната икономика. Подкрепата на 
партньорите за развитие за публични инвестиции трябва да бъде допълнена от значителни частни инвестиции за 
увеличаване на наличното финансиране за възстановяване“, каза още тя. 
 
√ Газът в Европа се търгува под 40 евро/MWh към най-ниски ценови нива от средата на 2021 г. 
Газовите фючърси на нидерландския хъб TTF поевтиняват в сряда с около 6% обратно под 40 евро за мегаватчас, след като 
вчера достигнаха 20-месечно ценово дъно от 37,70 евро/MWh (най-ниска цена от края на юли 2021 г.). 
По този начин синьото гориво в Европа запазва низходяща тенденция, след като само в рамките на миналата седмица 
поевтиня с 19%. 
Прогнозите за времето за тази седмица сочат температури над нормалните в Северозападна Европа с наближаването на 
пролетта и края на отоплителния сезон, което предполага по-слабо потребление на газ за отопление. 
Междувременно европейските газови хранилища са пълни на 55,64% към 20-ти март според данни на Gas Infrastructure 
Europe (GIE), което е доста над средното за този период на годината. 
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Средна запълняемост на газовите хранилища в ЕС, според данни на GIE 

 
 
Освен това пристигащите танкери с втечнен газ (LNG) са повече от обичайното за това време на годината, въпреки 
неотдавнашните стачки, които прекъснаха енергийни съоръжения във Франция. Един от четирите френски LNG терминала 
обаче възобнови работата си през миналата седмица, а енергийният гигант Electricite de France  запази непроменена 
прогнозата за производство на ядрена енергия за 2023 г., облекчавайки някои опасения за енергийните доставки. 
Всички това продължава да държи ниски цените на природния газ в Европа. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 

√ IEEFA: Над 50% от капацитета за внос на втечнен газ в ЕС може да се окаже неизползван до 2030 г. 
Повече от половината капацитет за внос на втечнен природен газ в Европа може да се окаже неизползван и да се превърне 
в блокиран актив до 2030 г., тъй като настоящите планове за изграждане на терминали значително надвишат 
прогнозираното търсене на LNG до края на десетилетието, посочва в свой анализ Институтът за енергийна икономика и 
финансов анализ (IEEFA). 
ЕС увеличава капацитета си за внос на втечнен газ и е готов да приеме още повече LNG товари през тази и през следващите 
години, заяви по-рано този месец Марош Шефчович, вицепрезидент на Европейската комисия за междуинституционални 
отношения и прогнозиране. ЕС се готви за повече втечнен природен газ, като подсили своята инфраструктура за капацитет 
за внос, добави той. 
Настоящите планове за изграждане на инфраструктура предполагат, че капацитетът на LNG терминалите в Европа може да 
надхвърли 400 млрд. куб. метра до 2030 г. в сравнение с 270 млрд. куб. метра в края на 2022 г., се посочва в доклада на 
IEEFA. 
В същото време институтът IEEFA обаче прогнозира, че търсенето на втечнен газ в Европа до 2030 г. ще достигне 150 млрд. 
куб. метра, а според прогноза на S&P Global Commodity Insights - 190 млрд. куб. м. 
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IEEFA прогнозира, че до 2030 г. ще бъде използван едва 36% от капацитета на LNG терминалите в Европа, включително на 
тези, които в момента се планират или вече се изграждат. 
Испания, Турция, Обединеното кралство, Франция, Италия и Германия са изложени на най-голям риск да се окажат с 
блокирани LNG инфраструктурни активи, показва анализът на института. 
"Това е най-скъпата и ненужна застрахователна полица в света. Европа трябва внимателно да балансира своите газови и 
LNG системи и да избягва да накланя везната от надеждност към излишък“, посочи Ана Мария Джалер Макаревич, автор 
на анализа и енергиен анализатор за IEEFA Европа. 
"Увеличаването на европейската LNG инфраструктура няма непременно да увеличи надеждността – има осезаем риск 
активите да останат блокирани", отбеляза тя и допълни: "Решенията за разширяване на европейската инфраструктура за 
втечнен природен газ трябва да се основават на нуждите на бъдещото търсене и да вземат предвид, че ЕС планира да 
намали търсенето на газ с поне една трета до 2030 г.“. 
 
√ Федералният резерв на САЩ повиши водещите лихви с нови 25 базисни пункта 
Федералният резерв на САЩ повиши водещите лихви с нови 25 базисни пункта. Според първите коментари по този начин 
се изразява предпазливост заради трудностите в банковата система, но борбата с инфлацията продължава. Новото 
лихвено равнище е в диапазона 4,75 - 5%. 
Припомням, че бързото покачване на лихвите доведе до сериозна обезценка за държавните ценни книжа в портфейлите 
на банките. Това е част от причините за колапса на Silicon Valley Bank и Signature Bank, както и за необходимостта от 
подпомагане на First Republic Bank. 
Това е деветото увеличаване на лихвите от март 2022 г., уточнява Ройтерс.  
Комитетът по парична политика на централната банка на САЩ обаче посочи, че бъдещи увеличения не са сигурни и до 
голяма степен ще зависят от предстоящите икономически данни:  
"Комитетът внимателно ще следи постъпващата информация и ще направи оценка за последиците върху паричната 
политика", се посочва в изявление на комитета, разпространено след срещата.  
Федералният резерв посочва, че банковата система е "стабилна и устойчива, допълвайки, че неотдавнашните сътресения 
в банковия сектор "вероятно ще доведат до по-строги кредитни условия за домакинствата и компаниите и ще окажат 
натиск върху икономическата активност, наемането на работна ръка и инфлацията".  
Експертите на централната банка на САЩ прогнозират, че лихвите ще бъдат вдигнати само още един път тази година.  
За инфлацията се очаква до края на годината да достигне 3,3 процента, безработицата да се понижи до 4,5 процента, а 
растежът на брутния вътрешен продукт да се забави до 0,4 на сто.  
Оценките за следващите две години остават почти без промяна спрямо предишните предвиждания, с изключение на 
прогнозата за нарастването на БВП, която за 2024 г. е понижена от 1,6 процента до 1,2 процента.  
 
√ Спад на печалбите на руския бизнес наполовина заради войната в Украйна 
Печалбите на руския бизнес са намалели наполовина през шестте месеца до декември 2022 г. в сравнение с година по-
рано. Изключвайки кризата в разгара на коронавирусната пандемия, това е първият най-голям срив на печалбите на 
руските компании. 
Печалбите на големите и средните компании през второто полугодие на миналата година са се свили с почти 50 на сто, тъй 
като ефектите от конфликта в Украйна са се засилили, заключиха руските анализатори от консултантската мрежа 
FinExpertiza въз основа на официалната статистика, предаде "Файненшъл таймс". 
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Най-силно засегнат е секторът на търговията на едро и дребно. Компаниите в Санкт Петербург, домът на държавния 
монополист "Газпром", са генерирали най-големия спад, който представлява около 60 процента от общия срив. 
Единственият друг път, когато шестмесечните корпоративни печалби в Русия са спаднали толкова много, е през първата 
половина на 2020 г. 
 
√ Русия удължава съкращаването на производство си на петрол с 500 хил. барела на ден до края на юни 
Русия реши да удължи доброволното намаляване на производството си на петрол с 500 хиляди барела на ден до юни 2023 
г. включително. Това каза пред журналисти вицепремиерът на Руската федерация Александър Новак, предаде ТАСС. 
"В съответствие с настоящата пазарна ситуация решението за доброволно намаляване на производството в размер на 500 
хиляди барела на ден ще бъде валидно до юни 2023 г. включително", каза той. 
Според него Русия е близо до достигане на целевото ниво за намаляване на производството на петрол с 500 000 барела на 
ден и ще го достигне в следващите дни. 
Новата цел се разминава с предишната, според която Русия трябваше да намали производството си на петрол с 500 000 
барела на ден само в рамките на месец март. 
Александър Нова напомни, че решението е доброволно, без консултации със страните от формата "ОПЕК +". 
Намаляването на добива ще засегне само петрола, с изключение на газовия кондензат. Добивната квота ще бъде 
разпределена равномерно между петролните компании в зависимост от тяхното ниво на производство. 
По-рано този месец Новак и неговият колега от Саудитска Арабия - Абдулазиз бин Салман Ал-Сауд потвърдиха 
ангажимента на своите страни към решението на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници 
(ОПЕК+) да намалят производството на петрол. 
В същото време източник на ТАСС от бранша уточни, че спадът на производството ще се изчислява от реалното ниво на 
добив, а не от руската квота по сделката в рамките на "ОПЕК +". 
 
Банкеръ 
 
√ Румен Радев отива на Европейския съвет днес и утре в Брюксел 
На срещата ще бъдат обсъдени помощта за Украйна, конкурентоспособността на Европа, енергетиката 
Президентът Румен Радев ще представлява България на заседанието на Европейския съвет. Срещата ще се състои днес и в 
петък в Брюксел, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
По време на срещата ще бъдат обсъдени продължаващата война на Русия срещу Украйна, повишаването на 
конкурентоспособността и производството на Европа, предизвикателствата пред енергетиката, миграционният натиск и 
други теми от дневния ред на Европейския съюз. Гост на срещата ще е генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, с 
видеовръзка ще се включи украинският президент Володимир Зеленски. 
Във вторник президентът Румен Радев проведе видеоконферентен разговор с председателя на Европейския парламент 
Шарл Мишел, по време на който бяха обсъдени енергийната криза и справянето с миграционния натиск.  
 
√ Държавата отпуска 40 млн. лв. за нови видове горива 
Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Държавната агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси“ за 2023 година. Одобреното финансиране е в размер на 40 млн. лева.  
Парите са за покриване на разходите по закупуване на нови видове и количества горива за преодоляване на последиците 
от кризисни ситуации.  
 
√ Българинът вода гази, жаден ходи 
С какво се занимава мегаструктурата “Български ВиК Холдинг” ЕАД, която държавата създаде по идея на премиера 
Бойко Борисов след водната криза в Перник пред 2022 година.? Въпросът става все по-натрапчив след последната 
информация, че близо 60% от подадената вода в България се губи по трасето. 
По данни на Националния статистически институт през 2021 г. е загубена 57% от 872 млн. куб. м подадена вода от 
общественото водоснабдяване. Не случайно страната ни е на първо място в ЕС по загуба на вода. В същото време, към юли 
2022 г. 
35 000 граждани на България са били засегнати от липса или режим на питейна вода. 
НСИ публикува тези данни по повод Световния ден на водата, който бе обявен от Общото събрание на ООН на 22 март 
1993 година. Оттогава се отбелязва с различни събития по целия свят. 
“И тъй като водата засяга всички ни, трябва всеки да предприеме действия. Това значи и ти! Това е момент, който 
се случва веднъж на поколение, за да се обедини светът около водата. Изиграй своята роля. Направи, каквото 
можеш”, се настоява в призива, публикуван в сайта на Световния ден на водата. 
Ние явно има доста какво да направим. Докато все още има населени места с решим на водата, голяма част от този ресурс 
се излива от амортизираните тръби. Миналото лято 35 000 българи не са имали вода. Това се случва европейска страна, а 
не в безводна Африка, но изглежда тази информация не стряска никого, защото продължава от години. 
Според Министерството на регионалното развитие, 
за тотална подмяна на ВиК мрежата са необходими над 12 млрд. лева . 
Като са необходими – набавете ги. Това може да се случи чрез концесионери или с европейска помощ, защото това е 
приоритетна инфраструктура и е с пряк ефект върху националната сигурност. Как така има излишни милиони за 
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пребоядистване на беседки и пейки по 18 пъти (приоритетно преди избори), както и за какви ли не други глупости, но за 
жизненоважни проекти никога нищо няма? 
През 2020 г. последното правителство на Бойко Борисов създаде държавния мегамутант “ВиК холдинг” с капитал от 1 млрд. 
лв., който обедини (уж) всички водопреносни дружества в страната. Поводът беше водната криза в Перник, а идеята бе 
инфраструктурата да стане 
по-“удобна” за оперативен контрол, бързи ремонти и качествена рехабилитация. 
Още тогава Борисов заяви, че приоритетите са проверките на ВЕЦ-овете и производството на ток. Холдингът получи имот 
от 703 кв. м в центъра на София – на ул. “Париж“ № 11А, и оттогава… нищо. При това – абсолютно нищо. Освен заплатите 
на “водно-каналната” администрация, разбира се. 
Две години преди зачеването и израждането на ВиК-мутанта, правителството на Борисов създаде  друга подобна квази 
структура – Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири“, в която най-нагло и безпардонно изсипа 500 
млн. лв. за аварийни ремонти. 
Резултатът? Освен дежурните проблеми с обичайно заподозрените водоеми, водещи до още по-дежурни и банални 
оправдания – от 50-60 години насам, миналата година се случи нещо наистина необикновено: Община Своге обяви 
бедствено положение, защото 
река Искрецка – основен “доставчик” на вода в района – просто изчезна. 
И то толкоз внезапно, сякаш земята се разтвори и я погълна – от извора до устието. 
Новината дойде ден след като стана ясно, че е сменено цялото ръководство на “Български ВиК Холдинг”. 
Първоначално бе представена версията, че реката е пресъхнала заради суша, но това бе отхвърлено като невъзможно, 
защото в района не е имало продължителни периоди без дъждове. 
После местните жители излязоха на протести и заявиха, че водата им се отклонява към “едни” частни ВЕЦ-ове. 
А накрая – само след няколко дни – реката изведнъж се появи отново. Още по-мистериозно, отколкото при изчезването 
си, 
сякаш земята, отвратена от случващото се, я изплю обратно. 
Никой не оспорва, че ВИК системата има има много и скъпи проблеми, които не могат да се решат за един месец. Все още 
в някои квартали дори в София няма мръсен канал, а в силно застроените части сменянето на водопровод е трудно. Трябва 
да се осигури и солидно финансиране. Но все пак отнякъде трябва да се започне. 
 
√ Русия с нови мерки срещу “неприятелските” валути 
От 1 април търговските кредитори в Русия ще трябва да правят по-големи разноски за пасивите си в т. нар. “неприятелски” 
валути. “Банк России” повиши до 7.5% задължителните резерви за задграничните парични единици като щатски долари и 
евро и понижи до 5.5% нормативните изисквания за “приятелските” парични единици. Съотношението за пасивите в руски 
рубли е 4 процента. 
Руските парични власти изобретяват нови мерки, с които да обезкуражат бизнеса и индивидите да използват валутите на 
противниците на Кремъл, наложили санкции заради войната в Украйна. 
Усилията дават известен резултат. През 2022-а руснаците са орязали почти наполовина спестяванията си в чуждестранни 
валути до еквивалента на 3.88 трлн. рубли (50 млрд. щ. долара) заради заплахата от санкциите, става ясно от януарския 
отчет на “Банк России”. Делът на депозитите в юани се е увеличил от нула до 11% в рамките на годината, а спестяванията 
в американски долари са намалели с по-щадящите 8% – до 68 процента. Русия все още използва определените от 
официалните власти “токсични” валути за почти половината от износа си, въпреки че наложените от Запада наказания 
отрязаха достъпа на Руската централна банка до грубо половината от чуждестранните й резерви и оставиха собствеността 
й единствено в злато и китайски юани. 
Целта на последната мярка на “Банк Росси” е “да стимулира промяна на структурата на пасивите в чуждестранна валута на 
кредитните институции в полза на паричните единици на приятелските държави” и като цяло да намали дела на 
задграничните средства в балансите им, посочват в официално изявление банкерите. 
Валутите на “приятелските” страни, най-вече юанът”, вече регистрираха участие в осчетоводяването на търговски сделки 
и на други операции в отделни области на руската икономика. Но делът на юана все още е далеч под участието на доларите 
и на еврото в банковите баланси. Сред другите приятелски страни на Русия са Турция, Индия и Обединените арабски 
емирства. 
 
3e-news.net 
 
√ Важни промени в Закона за електронното управление лансира правителството 
Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление. С 
предложените промени се решават ключови въпроси от първостепенна важност за въвеждането на реално електронно 
управление. 
Измененията са насочени към улеснения за гражданите и бизнеса, които значително ще намалят административната 
тежест и ще ускорят обслужването, което държавата и общините са длъжни да предоставят по закон, уверяват от 
правителствената информационна служба. 
Основните предложения за промяна са следните:  
-        Електронните услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица – за да ги 
заявим ще е нужно само да влезем със средство за електронно идентификация с подходящо ниво на сигурност, след което 
ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма. 
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-        При заявено съгласие, в системата за сигурно електронно връчване ще бъде възможно електронно връчване на 
актове, фишове и наказателни постановления. За целта се предлага изменение на чл. 43 от ЗАНН, с което се урежда редът 
за връчване на фиш, електронен фиш, акт за установяване на административно нарушение, съставени в отсъствието на 
нарушителя, или наказателно постановление. 
-        Отпадат като изискване всякакви хартиени документи и други физически носители /включително стикери/ за 
доказване на данни за лица или обекти, които са вписани в регистър. 
-        Ще бъдат намалени таксите за административни услуги, когато те се предоставя по електронен път. Регламентира се 
института на посредника при предоставяне на административни услуги. Така хората, които не използват информационните 
технологии, ще бъдат улеснени и няма да се налагат да пътуват до по-голямо населено място, за да заявят 
административна услуга. Такива посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки, който офиси в близост 
до гражданите. 
-        Създава се възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица 
като първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на информация за субекти извън 
държавната администрация, които участват в административното обслужване. 
-         Налага се задължение за водене на регистри в електронен вид, включително чрез система за централизирано 
управление на регистри. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 23 март се понижава с 3.93% 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 23 март 2023 г. е 86.15 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 6 587 MWh. 
Стойността се понижава с 3.93 % спрямо отчетените 89.67 лв. за MWh с ден за доставка 22 март 2023 г. и изтъргуван обем 
от 4 597 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 22 март е 2 370 MWh при постигната цена от 86.10 лв. за 
MWh. 
Стойността спада с 3.10 % в сравнение с регистрираните 88.85 лв. за MWh на 21 март и изтъргуван обем от 429 MWh. 
Референтната цена към публикуването е 86.15 лв. за MWh. 
 
√ Понижение със 7.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 225.14 лв. за MWh с ден за доставка 23 
март 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 225.14 лв. за MWh с ден за доставка 23 март 2023 г. и обем от 76 226.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад 
със 7.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 215.98 лв. за MWh, при количество от 39 606.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 619.60 MWh) е на цена от 234.31 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 222.51 лв. за MWh и количество от 2909.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 11 часа – 159.6 лв. за MWh ( 3279.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 307.12 лв. за 
MWh при количество от 3199.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 181.38 лв. за MWh при обем от 3095.6 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 

https://ibex.bg/
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Спрямо стойността от 244.01 лв. за MWh (124.76 евро за MWh) за 22 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 23 март намалява до 225.14 лв. за MWh ( понижение със 7.7 %) по данни на БНЕБ или 1115.12 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 758.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 220.84 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     48,76%    2163.84 
Кондензационни ТЕЦ   32,67%    1449.99 
Топлофикационни ТЕЦ   7,67%    340.43 
Заводски ТЕЦ    2,15%    95.29 
ВЕЦ     0,20%    8.85 
Малки ВЕЦ    2,27%    100.8 
ВяЕЦ     0,02%    0.86 
ФЕЦ     5,66%    251.3 
Био ЕЦ      0,60%     26.47 
Товар на РБ         4617.29 
Интензитета на СО2 е 400g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение 
в Германия е 235g, Полша - 651g, Чехия - 362g, най-нисък e във Франция - 45g и Испания - 94g. 
 
√ Спад в цените на електроенергията при повечето борси в Европа. В Италия токът остава най-скъп 
Румънската OPCOM затвори при цена от 115,12 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 130,76 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 115,12 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 23 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 110,43 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
119,80 евро/мвтч. Най-високата цена от 157,03 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 
81,60 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 23 март ще бъде 130,76 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 126,63 гвтч. Максималната цена ще е 195,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч и в 21 ч. 
Минималната цена e в 11 ч и тя ще бъде 81,60 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 23 март е 110,11 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 105,60 евро/мвтч. Най-високата цена от 145,14 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 11 ч 
и тя ще бъде 83,94 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 67 193,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 23 март на Словашката енергийна борса е 111,04 евро/мвтч. Най-високата цена от 
145,32 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 84,24 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 112,97 евро/мвтч. Най-високата цена от 153,67 
евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 90,95 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 23 март е 103,72 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
103,62 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 57 875,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 144,70 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 78,56 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 74,71 евро/мвтч на 23 март. Пиковата цена ще бъде 76,26 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 774 128,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 144,38 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 33,17 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 23 март ще се продава за 142,51 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на пазара в Европа. 
 
√ Борсовите цени на газа се понижават с 5.38 % 
Цените на газа отново се понижават, сочат данните от търговията. Априлските фючърси за газа по индекса TTF на борсата 
ICE, които завършиха във вторник с повишение до 42.4 евро за MWh тази сутрин стартираха с понижение от нивото от 41 
евро за MWh. В първия час от търговията цените тръгнаха нагоре и достигнаха до 42.96 евро за MWh. Постепенно започна 
понижение, а в обедните часове газовите фючърси паднаха до 39.9 евро за MWh и търговията остана в този диапазон. 
Малко преди затварянето на търговията газовите фючърси леко се повишиха и към момента на публикуване са на ниво от 
40.11 евро за MWh, което е понижение с 5.38 % спрямо предишната търговия. 
Транзитът на руски газ през територията на Украйна (ГИС Суджа) остава по-висок – 42.39 млн. куб м. 
Запасите от природен газ в европейските подземни газохранилища остават високи – до 55.64 % или 625.1908 TWh. Преди 
дни бе наблюдавано слабо нагнетяване, но сега отново тече период на теглене, макар и слаб – 0.11 п.п. 
Днес по-рано агенция Ройтерс, позовавайки се на източници съобщи, че заводът за втечнен природен газ в Тексас Freeport 
LNG е отменил част от мартенските доставки заради проблеми с рестартирането след дългия период, в който не работеше 
след възникналия пожар и продължителния ремонт. 
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По данни на EIA Европа е била основната дестинация за експорта на LNG от САЩ през 2022 г. като на нея са се падали 64% 
(6,8 млрд. куб фута на ден). Като цяло експортът на LNG за Европа през миналата година е нараснал с рекордните 141 % 
или с 4 млрд. куб фута на ден. 
Пазарът е в очакване на заседанието на европейските министри на енергетиката, на което се очаква да бъдат обсъдени и 
въпроси със запълването на газохранилищата за следващия отоплителен сезон. 
 
√ Европейските акции затвориха с повишение, въпреки изненадата с инфлацията във Великобритания 
С най-голям дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а единствен с понижение завърши само испанският 
измерител IBEX 35 
Борсовите индекси на най-големите страни от Западна Европа леко се понижиха в началото на търговията в сряда в 
очакване на резултата от заседанието на Федералния резерв на САЩ (Фед), които ще бъдат обявени след 20:00 часа 
българско време, когато пазарите в региона ще бъдат затворени. Следобед, обаче, трендът се обърна и повечето 
измерители затвориха в „зелената зона“. 
Освен това, търговците оценяваха икономическите данни от Обединеното кралство, които могат да повлияят на решението 
на Банката на Англия (BoE) относно основния лихвен процент, според Trading Economics. Мартенското заседание на BoE e 
предвидено за четвъртък. 
Днес, обаче, данните за потребителските цени във Великобритания изненадаха неприятно пазарните участници, тъй като 
неочаквано са се повишили с 10.4% на годишна база през февруари, съобщи статистическата служба на страната в сряда. 
Така инфлацията се ускорява спрямо 10.1% през януари. В същото време анализаторите очакваха забавяне на ръста на 
цените до 9.9%. 
Ускоряването на инфлацията беше отбелязано за първи път от четири месеца и се дължи на значително увеличение на 
цените в ресторантите и хотелите (с 12.1%, най-високият скок от юни 1991 г.). Освен това, цената на храните и 
безалкохолните напитки скочи с 18%, най-голямото увеличение от август 1977 г. 
Тези данни увеличават вероятността BoE да продължи да повишава лихвените проценти, за да ограничи инфлацията, 
казват експерти. По-рано някои икономисти смятаха, че предпазливият подход към паричната политика на фона на 
проблемите в банковия сектор може да доведе до факта, че Британската централна банка след срещата в четвъртък да 
запази лихвения процент непроменен. 
Допълнителна подкрепа пазарите на акции получиха от банките, които по всичко личи, че са преодолели стреса от 
предишните две седмици. По този повод Дес Лоурънс, старши инвестиционен стратег в State Street Global Advisors Ireland, 
каза, че макар да има слабости в банковата система, тя е „по-добре регулирана, по-добре капитализирана и много по-
предпазлива“, отколкото беше през 2008 г. или по време на дълговата криза в еврозоната. 
До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се понижи с 0.03%,  а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският CAC 40 (-0.3%), следван от британския FTSE 100 (-0.2%), 
испанския IBEX 35 и италианския FTSE MIB (и двата с минус около 0.1%), германския DAX (0.06%). Следобед, както вече 
посочихме, трендът се обърна и всички индекси с изключение на един затвориха с повишение. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а единствен с понижение 
завърши само испанският измерител IBEX 35. 
От секторните индекси най-добре се представи измерителят на производителите и търговците на храни и напитки, който 
се повиши с 1.2%, докато секторът на финансовите услуги отбеляза спад от 1%. Банките се колебаеха между печалби и 
загуби, преди да затворят разнопосочно след ралито във вторник. 
Сред губещите бяха акциите на най-голямата швейцарска банка UBS, които се понижиха с 3.71%. Купувачът на закъсалата 
Credit Suisse обяви, че ще изкупи обратно дълг на стойност 2.75 милиарда евро (2.96 млрд. долара) дълг, който продаде на 
9 март, като се опитва да подкрепи доверието на притежателите на облигации. Банката ще изкупи обратно облигациите 
на цената, на която са били продадени, а не на пазарни цени. 
В Германия спадна стойността на книжата на Deutsche Bank и Commerzbank - съответно с 2.90% и 2.24%. 
Сред книжата със значителен спад са акциите на на най-голямия оператор на недвижими имоти във 
Великобритания British Land Co. и френската Bureau Veritas SA - съответно с 4.90% и 2.40%. 
На борсата във Франкфурт с най-добра печалба се представиха акциите на онлайн търговеца на обувки, мода и 
красота Zalando (+2.40%) и на производителя на различни суровини на основата на полиуретан и поликарбонат Covestro 
AG (+2.20%). 
Акциите на производителите на спортни стоки Adidas поевтиняха с 1.12%, а на Puma - с 0.45%, след спада на акциите на 
американския им конкурент Nike след публикуването на тримесечни отчети вчера. 
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На борсата в Париж имаше много обрати. Промяна имаше при акциите на три компании. Книжата на производителя на 
стомана ArcelorMittal (+0.34%), след като до обед бяха на загуба. Същото се случи и с модната къща Hermes International, 
които до обед бяха надолу с 0.8%, но затвориха на плюс 1.14%. Акциите на производителя на лекарства Sanofi бяха с 
понижение от 0.6%, но затвориха с ръст от 0.75%. 
Сред губещите бяха книжата на производителят на самолети Airbus (-0.49%). 
В Лондон най-добре се представиха акциите на един от големите производители и търговци на потребителски 
стоки Unilever (+2.77%) и на производителя на спортни облекла JD Sports Fashion (+1.86%). 
 
√ Повишените лихви от централната банка на САЩ пратиха пазарите на акции на 2-седмично дъно 
Основното разочарование за инвеститорите в речта на Джером Пауъл бяха думите му, че Фед не очаква намаляване 
на лихвите през тази година 
Американските фондови индекси приключиха търговията в сряда с максимален спад от две седмици, след като 
Федералният резерв на САЩ (Фед) повиши основната си лихва с 25 базисни пункта, въпреки проблемите в банковия сектор, 
но с аргумента, че инфлацията остава висока. 
След повишението, основният лихвен процент по федералните фондове е диапазон от 4.75-5% годишно, максимум от 
септември 2007 година. Решението съвпадна с прогнозите на повечето икономисти и анализатори, макар че някои 
експерти предположиха, че Фед може да остави лихвения процент непроменен на фона на затварянето на няколко 
американски банки и повишената волатилност на фондовите пазари. 
В разпространеното за медиите съобщение Фед отбеляза, че банковата система на САЩ е стабилна и устойчива и 
последните развития вероятно ще доведат до по-строги кредитни условия за домакинствата и бизнеса и ще натежат върху 
икономическата активност, пазара на труда и инфлацията. 
Прогнозите за инфлацията са повишени за тази година (до 3.3% спрямо 3.1% в предишната прогноза), но са стабилни за 
2024 г. (2.5%). Очаква се икономиката да расте малко по-слабо през 2023 г. (до 0.4% спрямо 0.5%) и за следващата година 
(до 1.2% спрямо 1.6%). 
Президентът на Фед Джером Пауъл каза по време на пресконференцията сред заседанието, че ръководството на 
централната банка обмисля пауза, но мнозинството е било за повишаване на лихвения процент. По думите на Пауъл 
централната банка ще направи „достатъчно“, за да укроти инфлацията. 
Съдейки по динамиката на индексите, основното разочарование в речта на Пауъл за инвеститорите бяха думите му, че Фед 
не очаква намаляване на лихвите през тази година. В същото време той каза, че ако инфлацията се окаже твърде силна, 
процентът може да бъде повишен повече от настоящата прогноза, която включва ново повишение на лихвите с 25 базисни 
пункта още на следващото заседание на Фед през май, макар някои членове на борда да са препоръчали пауза за 
лихвените проценти. 
„Действията на Фед са некоректни към пазарите", каза Кати Джоунс, управляващ директор на консултантската компания 
Schwab Center for Financial Research, цитирана от „Ройтерс“. „Те искат да продължат да затягат паричната политика, както 
е планирано и са си оставили достатъчно място за маневриране, защото все още не е ясно как затягането ще се отрази на 
банките.“ 
Основният индекс на „Уолстрийт“ в Ню Йорк Dow Jones Industrial Average затвори в сряда със спад от 530.49 пункта (1.63%) 
до 32 030.11 пункта. Акциите на всичките 30 компании, включени в изчисляването на индикатора, завършиха търговията 
на червено. 
Широкият индекс Standard & Poor's 500 загуби 65.9 пункта (-1.65%) до 3936.97 пункта, а технологичният Nasdaq Composite 
се понижи със 190.15 пункта (-1.60%) до 11 669.96 пункта. 
Азиатските пазари също са смутени от решението на Фед и са на път да затворят със загуби, след като Фед е раздвоен 
относно бъдещото повишаване на лихвите, макар азиатските инвеститори да обръщат по-голямо внимание на намеците 
за пауза на лихвените проценти след сътресенията в банковия сектор, отбелязва „Ройтерс“. 
В същото време на валутните пазари щатският долар се понижава спрямо повечето основни валути. 
 
√ Със своята 40-годишна история депозитната система в Швеция е еталон за кръгов модел за справяне с отпадъците 
Най-старата европейска депозитна система работи с опаковки от пластмасови бутилки и кен, от тази година 
включва и опаковките от сокове 
Защо Швеция постига над 80% кръговост при събирането на отпадъци? Това се случва с въведената още през 1984 г. 
депозитна система. Много от Вас ще кажат, постигат го, защото правят това от 20 години. И може би ще бъдете прави. Но 
всъщност има и още нещо, водеща е мисълта за ползата към обществото във всеки детайл. Въпреки, че вече системата е 
позната, продължава да се инвестира в информиране на населението. Невзетият депозит отива за благотворителност, от 
някои пунктове може да си вземете веднага парите в кеш или онлайн, освен това ще дойдат да ви вземат опаковките дори 
от дома. 
Днес Швеция е най-добрият пример за прилагането на депозитната система в Европа и еталон за прилагане на кръговия 
модел за справяне с отпадъците. Според последния доклад за кръговата икономика в Швеция, 80% от материалите се 
връщат в икономиката като рециклирани ресурси, нивото на кръгова икономика е над 80%. Швеция успява да затвори 
цикъла на производство и рециклиране на пластмасовите бутилки изцяло на местния пазар. Събраните над 80% материали 
не се изнасят в друга държава-членка на ЕС или други страни. Те остават на местния пазар и се използват от местния 
производител за производство на нови бутилки от 100% рециклирана пластмаса. 
Началото започва с купища отпадъци от кенчета и пластмасови бутилки 
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Дискусията в Швеция започва още през 70-те години. През далечната 1984 г. расте броят особено на алуминиевите кенчета 
и опасенията са, че замърсяването ще продължи да нараства. Още тогава е създадена компанията Returpack. Поради 
растящия брой опаковки, с които страната не може да се справи, идва идеята за въвеждане на система за възвръщаем 
депозит. Първоначално започва събирането на алуминиевите кенчета. През 1994 г. е прието законодателство за 
пластмасовите бутилки за еднократна употреба, които са опаковки за еднократна употреба също като за кенчетата, но се 
обработват по различен начин. Така започва една историята на депозитната система в Швеция. За нея повече ни разказва 
по време на първото издание от поредицата за депозитните системи в Европа, Бенгт Лагерман, управляващ директор от 
2014 г. на Returpack AB, Швеция. Returpack e организацията в Швеция, която отговаря за депозитната система, събиране, 
транспорт, преработката, рециклирането на кенчета и пластмасови бутилки в Швеция. Фирмата разполага със завод за 
преработка в Норшьопинг (Norrköping) и с превозни средства, с които транспортира суровината. 
Една организация управлява процеса, собственост на шведската пивоварна асоциация 
Организацията Returpack е собственост на шведската пивоварна асоциация, 25% дял имат търговците на хранителни 
продукти и 25% хранителните магазини. Шведската агенция по опазване на околната среда е надзорен орган на 
изпълнението. Но се очаква да има промяна в структурата на системата, поради което се подготвя ново законодателство и 
вероятно ще има по-ключово участие и на държавния орган, стана ясно от думите на Лагерман. Организацията управлява 
цялата система, но не включва опаковките от стъкло, защото те се събират по друга система. На пазара в Швеция не могат 
да се пуснат каквито и да е пластмасови бутилки, които не са част от депозитната система, коментира Лагерман. Не могат 
да бъдат върнати в нашата депозитна система, защото за тях не се плаща депозит. 
Това е атрактивен модел за потребители, за производители, за търговци, за магазините. Целта е до 2030 г. страната да 
постигне 99,5% рециклиране на всички опаковки от метал и пластмаса. Организацията гарантира, че се постига най-високо 
качество в цяла Европа на обработката на материала, дава абсолютна гаранция, че всяка опаковка ще бъде рециклирана. 
От тази година започва и задължителното връщане на всички опаковки от напитки. 
Над 2,6 милиарда събрани опаковки за 2022 година 
Събраните през миналата година бутилки и опаковки са 2,6 милиарда. Естествено трябва да се има предвид, че има 
влияние и дела на трансграничната търговия с Норвегия. Така много опаковки, които се продадат в Швеция отиват в 
Норвегия и обратно. Този дял е между 10-15%, а през 2023 г. предстои промяна в законодателството и количествата от 
трансграничната търговия също ще влизат в сметките, коментират от Returpack. В системата участват над 12 000 артикули 
и всяка година се добавят нови. В системата се включват повече от 420 компании производители, търговци и магазини от 
цялата страна. В системата се инвестират 3 млрд. крони годишно (над 500 млн. лева), а със 100 млн. крони (17,5 млн. лева) 
всяка година се финансира изграждането на собствени центрове и съоръжения. Системата регистрира 275 000 връщания 
на опаковки на ден, това означава че 275 000 пъти на ден потребител връща бутилка или кенче в нашата система, каза 
Лагерман. 
Една депозитна система с друга не си прилича 
Контролът на търговията е отговорност на общините и сега на Съвета за защита на околната среда. 
Според Лагерман успехът се дължи на вече 40 години сътрудничеството между всички участници. Ние изпробваме всяка 
бутилка, която влиза в системата предварително. Материалът трябва да е подходящ за рециклиране, изпробва се 
етикетиране, лепило, за да може суровината да бъде приета от машините. Но съветва, че не е добре една система да се 
прилага от един пазара в друг, всяка система е различна в зависимост хората, които имат различните навици или 
населеност на страната, Швеция например е слабо населен пазар. Според него отнема около 2 години да се създаде 
депозитна система от решението до прилагането й на практика. 
Какво представлява кръговият модел на депозита? 
Най-трудно ни е да разберем как работи кръговия модел на депозита. Затова днес ще го обясним през погледа на 
шведската депозитна система. Депозитът е 1-2 шведски крони или 18-35 стотинки. В системата попадат всички алуминиеви 
кенчета и пластмасовите бутилки от 0,3 милилитра до 3 литра. Пътят на депозита е кръгов, депозитът прави кръг заедно с 
опаковките. Ето как го обяснява Лагерман: "Производителят продава напитки на магазина, плаща депозит на нас, ние го 
държим. След това магазинът плаща на производителя, така че той си получава депозита, а потребителя от своя плаща на 
магазина при покупка, така че и магазинът получава своя депозит. Потребителят връща напитката на някакво място по свой 
избор. След това като върне опаковката си получава депозита. Ако мястото, от което си получава депозита е магазин, тогава 
ние плащаме на магазина, който си получава парите, споделя още Лагерман. Ако е през наша машина, директно си връща 
депозита при нас, допълни той. Това е затвореният кръг на депозитните пари. 
По-голяма част от депозита идва от автоматите в магазините. Returpack разполага със 60 собствени автомати за връщане в 
центрове за рециклиране в цялата страна, но едва 5% от опаковките идват оттам. Компанията има две места за връщане 
на депозит в брой, едно в Стокхолм и едно в Норшьопинг. Миналата година организацията отваря и трети пункт за връщане 
на бутилки и кенчета на едро, а интересът е изключително голям. 
Организацията има 12 000 пункта за сортиране и един завод в Норшьопинг. В системата участват над 10 000 клиенти, освен 
магазини, това са също крайпътни магазини, бензиностанции, ресторанти, къмпинги, ски, спортни мероприятия, зали и 
стадиони. Потребителите имат избор, може да си вземе депозита или просто да върне бутилката без да си върне 
депозита,  тогава депозитът отива в благотворителни организации. 
Защо въобще е нужно да има депозит?  Какви са ползите? 
Причините са, че до минимум се свежда въздействието върху околната среда, успяваме да постигнем затворен кръг на 
рециклиране, системата спестява около 180 000 тона въглероден диоксид на година. Целта на компанията е до 2030 г. да 
се постигне въглеродна неутралност. Превозните средства изминават 2,45 млн. мили всяка година. 93% от отпадъците се 
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събират от специализирани камиони, а опаковките се разделят още при пунктовете. По данни от доклада за устойчивост 
на компанията до 2025 г. всички превозни средства трябва да се движат само с неизкопаеми горива. 
Бутилката става нова бутилка, а кенчето ново кенче. Ако нещата се предават смесено е по-трудно да се рециклират, някои 
пластмаси не са години за рециклиране така че да бъдат използвани за храна по-късно. Постига се изключително ниво на 
събиране, а това е стимул за потребителя. 
Целта на компанията е до 2030 г. да се постигне въглеродна неутралност. 
Целият материал от опаковки се продава. Разходите са за административни такси за продадените опаковки, с таксите, 
които плащаме на магазините, търговците и другите партньори за това, че участват в системата и обработват върнатите 
продукти, както и оперативни разходи. 
В завода в Норшьопинг се извозват всички опаковки, където се прави сортиране, балиране и се предлагат до дружествата 
за рециклиране на пластмаса, които се намират в близост. Алуминиевите кенчета се превозват до Германия и Франция за 
изработката на алуминиеви листи. 
Произвеждат се над 22 000 тона алуминий и 22 000 пластмаса. Независимо, че всички познават системата много добре, 
ние продължаваме да инвестираме в информация и комуникация, както и да развиваме всички възможности, за да 
улесним хората, подчерта Лагерман. Ние не просто събираме опаковки, а сме цялостно ангажирани с опазване на околната 
среда. 
Време за иновации- събиране „от врата до врата“ и възможност за цифрово плащане 
Организацията е създала модел на базата на рециклиране „от врата до врата“ чрез собствената марка Pantamera Express, 
който е проект вече от 7 -8 години. На шведски pantamera означава залог. Може да съберете за определен период и 
върнете всички свои опаковки от бутилки и кенчета. Освен това системата е така развита, че може да върнете опаковките 
веднага с получаване на продуктите, ако сте пазарували онлайн. Също така има пунктове за събиране на едро, където 
може да изхвърлите голямо количество. Тези центрове се намират близо до общинските центрове за рециклиране. Така 
потребителят не трябва да носи всяка отделна кутийка една по една. Отделно има и специална станция на централно място 
в Стокхолм, където човек може да изпразни своите чували с бутилки без да ходи до магазин. Има машини за автоматично 
заплащане, които веднага ви връщат депозита. Организацията развива и цифровите възможности за плащания, в няколко 
обекта парите може да получите веднага онлайн. Работи се и подобряване на процеса на сортиране. 
Системата може би работи истински, защото се прави с отговорност, в сътрудничество и се въвеждат постоянно иновации. 
В основата е как ние ще поставим началото и във всяка стъпка да поставяме ползите за хората на първо място и да се учим 
от опита на другите. Предстои да научим повече за депозитната система в Исландия и Финландия. 
 
√ Световните търговци на петрол са готови да увеличат доставките на руски нефт, но при съгласие на правителствата и 
банките 
Големите компании, търгуващи със суровини като  Trafigura и Vitol е възможно да увеличат търговията с руски петрол, ако 
това бъде одобрено от правителствата и банките. Двата най-големи независими търговци на енергийния пазар в света се 
отказаха от петролните проекти в Русия след началото на войната в Украйна през миналата година. 
Директорът на Trafigura Джереми Уиър заяви, че компанията му „преразглежда“ позицията, но тя ще се промени, само в 
случай, че банките, застрахователните компании и западните правителства постигнат споразумение по повод 
възобновяване на участието на големите търговци в търговията за безпроблемни и безопасни доставки на петрол. 
„Необходимо е да бъдат привлечени всички заинтересовани страни, така че всичко да се направи коректно и 
професионално и се осигури участие“, е заявил Уиър в интервю в рамките на глобалната среща на Financial Times на тема 
суровини в Лондон, информира Bloomberg.   
По думите му, към настоящия момент Trafigura превозва само „ограничено“ количество нефтопродукти в съответствие с 
изключенията в рамките на западните санкции, напълно прекратявайки търговията с руски нефт през миналата година. 
Директорът на Vitol Ръсел Харди заяви, че компанията спазва напълно западните ограничения и търгува руския нефт с под 
100 000 барела на ден.  „Ще доведе ли някакво повишаване на прогнозите в сравнение с очакванията до леко увеличение 
? Да, възможно е. Ще има ли някакви големи промени? Не мисля“, е заявил той. 
Коментарите на шефовете идват, след като американското правителство призова някои от големите търговски компании 
да възобновят сътрудничеството с Русия в рамките на ограниченията на G7 на ниво от 60 долара за барел. По данни на 
Refinitiv, руският сорс Urals сега се търгува по 49,95 долара за барел, се казва в публикацията. 
Промени на пазара 
Западните администрации все повече са обезпокоени от това, че заради санкциите търговията с руски петрол несъзнателно 
се е изместила от известни компании към по-малко известни оператори, които често използват стари кораби, се казва в 
материала. 
„По-големите, по-опитни компании се отказаха сами, новите, по-квалифицирани корабособственици като цяло също се 
отказаха“, коментира Бен Лакок, съпредседател в отдела за търговия с петрол в Trafigura. По думите му, „възможно е по-
малко опитни и безусловно по-малко прозрачни компании“ да са запълнили празнината и да превозват руски нефт на 
стари кораби през сложни корабни маршрути като Датските проливи, доставяйки го дори до Азия. „Надявам се, че това не 
е проблем, тъй като много бързо ще привлече вниманието на хората“, е добавил той. 
Торбьорн Турнквист, директор на енергийния търговец Gunvor, смята, че много кораби, превозващи руски петрол е 
трябвало да отидат за скраб. По думите му, качеството на незападната застраховка, която вероятно е се използва за 
покриване на много от товарите, може да се окаже неефективна в случай на извънредна ситуация. Gunvor не би 
„изключил“ възможността за увеличаване на търговията с руски петрол, „но очевидно трябва да сме 100% сигурни в 
спазването на изискванията, свързани с това, което е много трудно“. 
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На конференцията на FT търговците заявиха, че като цяло очакват ръст на цената на петрола през второто полугодие. Освен 
това много прогнозират, че неотдавнашният спад заради проблемите в банковия сектор само ще засили бичите настроения 
на петролния пазар след края на лятото, ако сондажните компании намалят инвестициите, се посочва още в публикацията.  
 
√ Светът има едва 7 години, за да намали емисиите си наполовина, показва последният доклад "Климатични промени 
2023” на IPCC 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш описва доклада като “наръчник за обезвреждане на климатичната 
бомба със закъснител” 
IPCC: Светът има едва 7 години, за да намали емисиите си наполовина, това коментира в научната платформа за 
климата climateka.bg  експертът от екологично сдружение "За Земята" Николай Петков. 
В синтезирания доклад на IPCC за пореден път се привлича вниманието върху ефектите от климатичните промени и 
безспорната човешка роля в тях. Според панела, настоящите усилия за изпълнение на целта за ограничаване на глобалното 
затопляне до 1,5°C от Парижкото споразумение са все още крайно недостатъчни, а възможността за постигането ѝ все 
повече намалява. Изборът и действията ни в настоящото десетилетие са ключови и ще имат въздействие върху климата и 
околната среда сега и за хиляди години напред. 
Междуправителственият панел по климатичните промени, накратко IPCC, е организация в рамките на ООН, която има за 
цел да обобщава състоянието на науката за климата и климатичните промени. На 20 март 2023 г. IPCC публикува 
“Синтезиран доклад – Климатични промени 2023”, който обобщава основната информация от всички публикации на IPCC 
от 2015 г. насам, или от т.нар. шести оценъчен цикъл. Вероятно това ще бъде последният доклад за следващите няколко 
години, докато не започне следващият цикъл на панела, уточнява Петков.  
Човешкото влияние върху климата на планетата недвусмислено е довело до затопляне на температурата на 
повърхността на Земята 
За пореден път се подчертава, че човешкото влияние върху климата на планетата недвусмислено е довело до затопляне 
на температурата на повърхността на Земята, главно чрез емисии на парникови газове и че времето, в това число и 
екстремните метеорологични явления, във всеки един район на планетата са повлияни от него. С голяма степен на 
сигурност, те са довели до масови въздействия и т.нар. загуби и щети за природата и хората, като непропорционално 
засегнати се оказват уязвимите общности, които са допринесли най-малко за климатичните промени исторически. 
 

 
Фигура 1: Ключови проявления на климатичните промени според Шестия оценъчен доклад на IPCC. Адаптирано 

от World Resources Institute. 
 
Между 2010 и 2020 г. смъртността от наводнения, суши и бури във високо уязвими райони е 15 пъти по-висока от тази в 
останалите райони.  Близо половината от населението на Земята е уязвимо от климатичните промени, които могат да 
засегнат директно живота на хората чрез горещи вълни, наводнения, засушавания и недостиг на вода и др., както и чрез 
индиректни въздействия върху екосистемите. 

https://www.climateka.bg/ipcc-synthesis-report/
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Примерите за ефективна адаптация включват: 
диверсификация на земеделските стопанства и ландшафти, устойчиви подходи за управление на земята, управление 
и съхранение на вода 
Примерите за ефективна адаптация включват: диверсификация на земеделските стопанства и ландшафти, устойчиви 
подходи за управление на земята, управление и съхранение на вода в стопанството, агролесовъдство, действия на местни 
общности по инициативи за адаптиране, използване на агроекологични принципи и практики и други подходи, които 
работят с естествените процеси. Подходите за адаптация, основани на екосистемите и природно-базирани решения, като 
озеленяване на градовете, възстановяване на влажните зони и горските екосистеми, са ефективни за намаляване на 
рисковете от наводнения и горещи вълни в градовете.  
Въпреки че има напредък в мерките за адаптация, финансирането за развиващите се страни е неефективно. Мерки като 
системи за ранно предупреждение построяването на диги са намалили загубите на човешки животи. Но въпреки това 
повечето действия по адаптация са фрагментирани, постепенни, специфични за отделните сектори и неравномерно 
разпределени в регионите по света. 
Повечето от хората, които ще усетят най-тежките последствия, все още не са родени 
На фигурата се виждат средните годишни температури от 1900 г. насам, както и 5 възможни сценария на затопляне до 2100 
г. В долната част са представени различни поколения, и степента, в която те ще бъдат засегнати от климатичните промени 
в различните времеви периоди. 
 

 
Фигура 2. Степента, до която различните поколения ще бъдат засегнати при различни нива на затопляне на 

климата на Земята. Източник: IPCC. 
 
Мерките за намаляване на глобалното затопляне до 1,5°C са недостатъчни 
Официално предприетите мерки от всички държави за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C до края на века се 
оценяват като недостатъчни от IPCC. Сценариите на доклада, за които има над 50% вероятност да не бъде превишена тази 
заветна цел от  1,5°C, предвиждат приблизително 43% намаление на парниковите емисии до края на това десетилетие, с 
60% до 2035 г. и 84% до 2050 г., спрямо нивата на емисии от 2019 г.  
За да бъде сигурно постигането на тази цел, реалистично светът има едва 7 години, за да намали емисиите си с близо ½. 
В същото време емисиите през 2022 г. са с над 10% по-високи от тези през 2019 година. Тези факти правят целта от 1,5°C 
все по-трудно изпълнима, а при липса на реални действия тя съвсем скоро ще се превърне в практически неизпълнима. А 
трябва да се има предвид, че дори в повечето (макар и не всички) от сегашните сценарии на IPCC, при които се постига 
целта, е предвидено временно прекрачване на прага, последвано от масово внедряване на технологии за улавяне и 
съхранение на въглерод за достигането на нетни негативни емисии. А всяко такова превишаване, дори и временно, крие 
рискове за природата, хората и т.нар. повратни точки.  
В известен смисъл дори и в момента осъществяването на целта е оставена за следващите поколения.  
При по-нататъшно повишение на емисиите от парникови газове прагът от 1,5°C би бил достигнат още през следващите 2 
десетилетия. Трябва да се има предвид, че IPCC не счита, че прагът от 1,5°C е преминат, ако само една конкретна година е 
по-топла с 1,5°C. Този момент ще се достигне при средата на първия 20-годишен период, за който средната температура 
на Земята ще се е повишила с повече от 1,5°C. Тоест преминаване на прага за отделна година няма да представлява 
нарушение на целта на Парижкото споразумение. 
В доклада отново се подчертава, че най-евтината и същевременно ефективна възможност за намаление на емисиите е 
преминаването към слънчева и вятърна енергия. 
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Изменението на климата е заплаха за човешкото благосъстояние и здравето на планетата. 
Има бързо затваряща се възможност да се осигури приемливо и устойчиво бъдеще за всички. Устойчивото развитие би 
следвало да интегрира подходите по смекчаване на климатичните промени и по адаптацията към тях. Това би се 
осъществило чрез засилено международно сътрудничество, включително подобрен достъп до адекватни финансови 
ресурси, особено за уязвимите региони, сектори и групи, координирани политики и управление, което приобщава всички 
заинтересовани страни. Изборът и действията, осъществени в настоящото десетилетие ще имат въздействие сега и в 
продължение на хиляди години. 
IPCC акцентира върху отговорността на сегашните политици и правителства, тъй като техните решения ще са най-важните 
за усилията по смекчаване. А дори и целта от 1,5°C да става все по-нереалистична, би било безотговорно да се откажем от 
нея, тъй като това би обрекло много от сегашните усилия и позитивни примери. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш описва доклада като “наръчник за обезвреждане на климатичната бомба 
със закъснител”. Според него действия са нужни за “всичко, навсякъде и наведнъж” (бел. ред. референция към нашумелия 
филм Everything Everywhere All at Once). Гутериш призовава за значително ускорение на усилията за климата от страна на 
развитите икономики. 
Ограничаването на повишаването на температурата на Земята до 1,5°C изисква спешни и незабавни действия. Най-добрият 
начин да постигнем това е като се откажем от изкопаемите горива. Емисиите от изкопаеми горива все още могат да бъдат 
намалени наполовина до 2030 г., макар и тази цел да става все по-трудна. А независимо от това, природата все още може 
да бъде опазвана, възстановявана и използвана по по-устойчив начин от настоящия. Докладът на IPCC показва огромните 
ползи за устойчивото развитие, от бързото разгръщане на слънчевата и вятърната енергия и други видове възобновяеми 
енергийни източници, както и от увеличаването на икономиите на енергия при значително намалени разходи. 
Важно е постоянството в усилията за максималното ограничаването на глобалното затопляне 
Постоянството в усилията за максималното ограничаването на глобалното затопляне е важно. Всяка десета от градуса по-
голямо затопляне означава повишен риск от по-чести и по-интензивни екстремни метеорологични явления като горещи 
вълни, засушавания, наводнения, както и от изчезвания на видове и земеделски загуби. В същото време ползите от 
настоящите мерки ще са много по-големи от отложените такива, а те паралелно ще носят и вторични ползи за обществата 
и екосистемите. 
 
Мениджър 
 
√ Кризите принудиха Европа да забрави срама от пазаруването на ниски цени 
Европейците са песимистично настроени за бъдещето и подхождат все по-пестеливо към пазаруването и това се очертава 
да се утвърди като тенденция в следващите години, което пък ще даде тласък на дискаунт бизнес моделите. Основната 
причина за това е инфлацията, която води до промени в покупателната способност. 
Според данните от голямото годишно проучване на BNP Paribas Personal Finance „Обсерватория 2023“, 54% от анкетираните 
14 200 души в 15 страни казват, че покупателната им способност е намаляла. Допитването е сред граждани на Австрия, 
Белгия, България, Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция 
и Великобритания.  
Сред хората в Европа се наблюдава и страх от евентуален недостиг на храна, от което се опасяват 58%, и от прекъсвания 
на комунални услуги и ресурси като горива, електричество и газ. През 2022 г. 70% от хората са усетили чувствително 
покачване на цените, а 54% заявяват, че покупателната им способност е намаляла. В резултат на това европейците 
потребяват все по-внимателно и разумно стоки и услуги и избират да пазаруват на ниски цени, без да се срамуват. 
Този бизнес модел ще става все по-популярен и с преодоляването на неудобството от пазаруването в дискаунтъри, 
прогнозират анализаторите на BNP Paribas. Според данните от проучването едва 26% от хората намират използването на 
low cost услуги и продукти за „унизително“, докато останалите 74% твърдят, че няма нищо срамно в това. Причината е, че 
внимателното планиране на разходите за пазаруване помага на хората да запазят нивото си на потребление на фона на 
очаквани затруднения - 82% от участниците в проучването споделят, че пазаруват в дискаунт магазини, а 77% казват, че 
купуват евтини продукти като следят все по-зорко оферти за отстъпки и промоции. 
Изследването сочи, че пазарът на low cost стоки и услуги в България все още има потенциал за растеж. Само 47% от 
българите казват, че този сектор е добре развит в страната, което е по-ниско от средното за Европа от 60%. Най-широко 
проникване на тези бизнес модели се наблюдава в Швеция и Франция като това мнение се споделя съответно от 73% и 
70% от хората. 
Едно от най-важните условия за растеж на нискобюджетния пазар в България е да предложи по-добро качество. Според 
данните от проучването, сънародниците ни са с най-ниска оценка за качеството на дискаунт продуктите и услугите. Докато 
средната оценка в Европа е 6.8 от 10, то в България е 6.1. 
Най-висока е оценката в Румъния – 7.4. Освен това само 49% от българите заявяват, че когато ползват такива продукти и 
услуги, получават добро качество срещу парите си. Средният процент за ЕС е близо 60%. В същото време 51% от българите 
признават, че low cost продуктите са по-евтини и затова са с по-ниско качество. По този показател сме над средното за ЕС, 
което е 43%. 
Този нов начин на мислене за пазаруването, разпространяващ се все по-бързо в Европа, създава сериозен потенциал за 
ръст на дискаунт бизнес моделите, посочват авторите на проучването. Например, 43% от европейците заявяват, че през 
следващите години ще купуват повече такива стоки. Най-големи ръстове се очакват при дискаунт веригите за търговия с 
храни, като 41% от хората казват, че ще пазаруват по-често в такива магазини, и при облеклата с 34%. 
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√ Фамилният бизнес по света регистрира най-голям растеж от 15 години 
Семейните фирми с цели, свързана с тези на ООН за устойчиво развитие (SDGs), се представят по-добре от своите 
конкуренти по множество финансови и социални показатели, според 11-то глобално проучване на семейния бизнес на 
PwC. 
Докладът Transform to Build Trust, в който участват над 2000 семейни фирми в 82 страни, анкетирани между между 
октомври 2022 г. и януари 2023 г., разкрива двуцифрен ръст на продажбите при 43% от семейните фирми в световен мащаб 
през последната финансова година спрямо 21% през 2021 г. 
Показателно е, че почти три четвърти (73%) от семейните фирми, които са имали двуцифрен растеж през последната 
финансова година, са тези с ясен набор от семейни ценности. 
Тазгодишното проучване разкрива възходяща тенденция в дела на семейните фирми, които желаят да бъдат лидери в 
устойчивите бизнес практики, като половината (50%) от анкетираните фирми с цел, свързана с целите на ООН за устойчиво 
развитие, отбелязват двуцифрен ръст през същия период. 
Семейните фирми се възстановиха след пандемията от COVID-19 и въпреки положителните търговски перспективи през 
2023 г., данните разкриват несъответствие между приоритетите на лидерите и областите на фокус, които обикновено се 
свързват с по-високи нива на растеж. Доказано е, че високоефективните семейни фирми през 2023 г. предоставят: 

• Стимули на служителите (53%) 

• Управителни съвети, ангажирани с разнообразието (52%) 

• Силни цифрови възможности (47%) 
Тъй като предизвикателните макроикономически насрещни ветрове засягат бизнеса в световен мащаб, семейните фирми 
през 2023 г. са до голяма степен ангажирани със защитата на основния бизнес, покриването на разходите и оцеляването, 
което се очертава като ключов приоритет (ръст от 37% в сравнение с предходната година), вместо да преследват цифрови 
възможности и да представят нови продукти и услуги. Малко над една трета (36%) от семейните фирми казват, че са 
фокусирани върху привличането и задържането на таланти. 
Има ясни доказателства, че напредъкът в ESG стратегията на фирмите корелира силно с успеха и други положителни 
качества. Половината (50%) от анкетираните, които са много напреднали във въвеждането на съгласувана и комуникирана 
ESG стратегия, отбелязаха двуцифрен ръст (42% за семейните фирми, които не са много напреднали в тази област). 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Пътното строителство и контролът - от избора на фирми до качеството на магистралите; Гост: Министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. 

- След срещата на върха между президентите на Русия и Китай - за основните послания, китайския мирен план за 
Украйна и реакцията на Запада. 

- България между парите за справедлив преход и желанието за запазване на въглищните централи; Гости: 
Енергийните експерти Иван Хиновски и Костанца Рангелова. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Вени Марковски за фалшивите новини; 
- МВР срещу престъпността; Гост: Министър Демерджиев. 
- Избори на 2 април; Гост: Любомир Каримански. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Екстрадирана в САЩ. Коя е българката, работила за Ружа Игнатова и какво е било участието й в схемата на най-

търсената от ФБР жена в света. 
- Обратното броене до вота. Какви са очакванията на „Български възход"; Гост: Стефан Янев. 
- Почивката за Великден - с между 15 и 30% по-скъпа тази година. Има ли още свободни места в хотелите и къщите 

за гости? Проверка в „На твоя страна". 
- Силиконови импланти на битака. Какви са рисковете според лекарите. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Само 4 дни работа? Може по закон, но е скъпо за бизнеса 
в. Труд - Край на далаверите със "зелени етикети" 
в. Телеграф - За първи път у нас: Пращат контрольори на курс по английски 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Избори, решаващи за Балканите - трагедии силно клатят Ердоган и Мицотакис 
в. 24 часа - Първо отлагане на тунела под Шипка, засега само с 6 месеца 
в. Труд  - Биохраните с до 95% естествени съставки 
в. Труд - Шарже д'афер на САЩ Андриа Брулет-Родригез: "Магнитски" е срещу тези измамили българите 
в. Телеграф - Гълъб Донев: Готови сме за изборите 
в. Телеграф - Внасяме руски части за "Козлодуй" 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа - Доц. д-р Мартин Иванов, историк и социолог: Икономиката на бурканите се връща, може да ни спаси от 
галопиращите цени 
в. Труд - Тома Биков, кандидат-депутат от ГЕРБ-СДС пред "Труд news": След изборите ще имаме редовно правителство и 
работещ парламент 
в. Телеграф  – Доц. Алексей Пампоров, социолог: Кампанията е като "окопна война" 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Ако на 2 април не променим нещо, оставаме заклещени в матрицата 
в. Труд  - Държавата започна сериозно да прекалява 
в. Телеграф  - Участта на контрольора. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
Брюксел. 

- Държавният глава Румен Радев ще представлява България на заседанието на Европейския съвет на 23 и 24 март в 
Брюксел. 

*** 
София. 

- От 10.30 часа в сградата на МВнР ще се състои брифинг на заместник-министъра на външните работи и говорител 
Костадин Коджабашев, който ще представи актуална информация за работата на ведомството. Участие ще вземе 
също и председателят на Работна група "Избори" в МВнР Иван Кондов. 

- От 9:00ч., зала 19 - НО - бул."М.Д. Скобелев" 23, ще се проведе заседание по делото във връзка с протестите през 
2020 г., когато две групи протестиращи счупиха стъклото на колата на майка с деца на бул. "Ситняково" до 
Румънското посолство. 

- От 11.00 часа в Аула "Максима" на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" зам.-министър Албена 
Чавдарова ще участва в среща за подобряване на експлоатацията на системата за антиплагиатство, която МОН 
организира с представители на Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet SRL, които администрират платформата. 

- От 13.00 часа в Пресклуб България, Национален стадион "Васил Левски", ще се проведе среща-разговор за 
бъдещето на спорта в Р България, участие ще вземат проф. Даниела Дашева, инж. Христо Стоянов; 

- От 11.00 часа в София, зала "Опал" на хотел "Рамада", "Надежда и домове за децата - клон България" организират 
Регионалната конференция "Единадесет години в подкрепа на децата и семействата". 

- От 11:00 часа ще се проведе кръгла маса на тема "Приоритети за развитие на висшето образование в България", 
която организира Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП). 

- От 11:00 часа в Клуба на българската авиация (Терминал 1, летище София) ще се проведе второто издание на 
"Училище за авиация" - среща на ученици от 11 и 12 клас на Първа английска езикова гимназия с Марио Бакалов 
- пилотът, който през 2016 г. приземи най-големия пътнически самолет в света на летище София. 

- От 14.00 часа ЦИК ще проведе брифинг във връзка с организирането и произвеждането на предстоящите 
предсрочни избори за народни представители, насрочени за 2 април 2023 г. 

- От 15.00 часа в Националния военноисторически музей официално ще бъде представена втора книга от 
поредицата "Българските генерали 1878 - 1946", озаглавена "С дълг и отговорност" с автори проф. Тодор Петров и 
доц. д-р Соня Пенкова. 

- От 15:00 ч. в SOHO (ул. "Искър" 4) ще се проведе семинар за журналисти на тема "Не подценявайте кожата - питайте 
специалиста. На фокус: псориазис и меланом". 

*** 
Драгоман. 

- От 11:00 часа, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще инспектира 
напредъка в строителството на участъка между ГКПП "Калотина" и Драгоман на автомагистрала "Европа". 

- От 14.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери ул. "Филип Кутев", която се изгражда в участъка 
между ул. "Атанас Дуков" и ул. "Сребърна", съобщиха от Столичната община. 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 часа в зала № 4 на Съдебната палата ще се проведе общо събрание на съдиите от Окръжен съд - 
Търговище и районните съдилища от Търговище, Попово и Омуртаг. 

*** 
Благоевград. 

- От 09:30 часа в зала "22-ри Септември" председателят на Общински съвет Радослав Тасков свиква извънредно 
заседание. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в зала "Черноморие" в Международния конгресен център министърът на иновациите и растежа 
Александър Пулев ще открие бизнес и инвестиционен форум за българо-турските икономически отношения, 
организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството 
на иновациите и растежа. 

*** 
Варна. 
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- От 19:00 ч. в Градската художествена галерия във Варна тържествено ще бъде открит Европейският музикален 
фестивал Варна 2023 с концерт на Български камерен оркестър - Добрич. 

*** 
Добрич. 

- От 10:00 ч. в Регионална библиотека "Дора Габе", Интерактивна зала е организирано "Довиждане, букварче!" - 
литературно утро с ученици на СУ "Д. Талев". 

- От 17:30 ч. в Художествената галерия ще бъде официално открита третата Национална изложба на българския 
комикс. Организатори са Художествена галерия - Добрич, Съюзът на българските художници и Сдружение "Проект 
Дъга". 

*** 
Русе. 

- От 18.00 часа в залата за временни изложби на Екомузей с аквариум ще се състои презентация "Паметници и места 
на памет в Русе и Гюргево". 

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

