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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA TV 
 
√ Изпреварва ли инфлацията ръста на заплатите? 
"Седем източноевропейски страни имат по-висока инфлация от нас", заяви Васил Велев 
Реалността се разминава със статистиката. Това е мнението на Георги К. Първанов, член УС Българската конфедерация по 
заетостта, изразено в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. 
„Извадката, която НСИ ползват за ръста на заплатите за четвъртото тримесечие на 2022 г., показва, че има не много голямо 
повишение в IT-сектора - 15%. Реалността е много висок ръст на заплатите, рекордно ниска безработица и доходи, които са 
стъпка под нивото на инфлацията", каза Георги К. Първанов. 
Според Васил Велев, председател на АИКБ, заплатите изпреварват инфлацията с няколко процентни пункта. „Българската 
индустрия се представи много добре миналата година. За да имаме заплати като в Европа, трябва да работим като в 
Европа”, каза той и показа графика, според която ръстът на заплатите в индустрията у нас е най-голям. 
"Седем източноевропейски страни имат по-висока инфлация от нас", заяви Велев и допълни, че имат по-малък ръст на 
заплатите. 
По думите на Първанов през миналата година много работодатели са ползвали допълнителни придобивки – ваучери за 
храна, за фитнес, покриване на транспортни разходи, раздаване на бонуси и комисионни, допълнително пенсионно 
осигуряване.  
„На нас ни предстои възстановяване на финансовата стабилност. В противен случай инфлацията ще продължи да расте, 
вместо да намалява”, каза Велев. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
БЛИЦ 
 
√ Васил Велев каза какво трябва да се случи, за да имаме европейски заплати 
Заплатите изпреварват инфлацията с няколко процентни пункта, каза още той 
Ако искаме европейски заплати, следва да работим по европейски, смятат от АИКБ. Реалността се разминава със 
статистиката. Това е мнението на Георги К. Първанов, член УС Българската конфедерация по заетостта, изразено в ефира 
на Нова Нюз. 
„Извадката, която НСИ ползват за ръста на заплатите за четвъртото тримесечие на 2022 г., показва, че има не много голямо 
повишение в IT-сектора - 15%. 
Реалността е много висок ръст на заплатите, рекордно ниска безработица и доходи, които са стъпка под нивото на 
инфлацията", каза Георги К. Първанов. 
Според Васил Велев, председател на АИКБ, заплатите изпреварват инфлацията с няколко процентни пункта. „Българската 
индустрия се представи много добре миналата година. 
За да имаме заплати като в Европа, трябва да работим като в Европа”, каза той и показа графика, според която ръстът на 
заплатите в индустрията у нас е най-голям. 
По думите на Първанов през миналата година много работодатели са ползвали допълнителни придобивки – ваучери за 
храна, за фитнес, покриване на транспортни разходи, раздаване на бонуси и комисионни, допълнително пенсионно 
осигуряване. 
 
Dnes.bg 
 
√ За европейски заплати трябва да работим като в Европа 
Това обяви Васил Велев 
Реалността се разминава със статистиката. Това е мнението на Георги К. Първанов, член УС Българската конфедерация по 
заетостта, изразено в ефира на Нова Нюз. 
„Извадката, която НСИ ползват за ръста на заплатите за четвъртото тримесечие на 2022 г., показва, че има не много голямо 
повишение в IT-сектора - 15%. Реалността е много висок ръст на заплатите, рекордно ниска безработица и доходи, които 
са стъпка под нивото на инфлацията", каза Георги К. Първанов. 
Според Васил Велев, председател на АИКБ, заплатите изпреварват инфлацията с няколко процентни пункта. „Българската 
индустрия се представи много добре миналата година. 

https://nova.bg/amp/news/view/2023/03/23/405764/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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За да имаме заплати като в Европа, трябва да работим като в Европа”, каза той и показа графика, според която ръстът на 
заплатите в индустрията у нас е най-голям. 
По думите на Първанов през миналата година много работодатели са ползвали допълнителни придобивки – ваучери за 
храна, за фитнес, покриване на транспортни разходи, раздаване на бонуси и комисионни, допълнително пенсионно 
осигуряване. 
 
Financial Tribune 
 
√ Васил Велев: Трябва възстановяване на финансовата стабилност, иначе инфлацията ще расте 
Инфлацията или заплатите са по-високи, в този спор влязоха работодатели и представители на работниците. 
„Извадката, която НСИ ползват за ръста на заплатите за четвъртото тримесечие на 2022 г., показва, че има не много голям 
ръст за IT-сектора - 15%. Реалността е много висок ръст на заплатите, рекордно ниска безработица и реално доходите са 
стъпка под нивото на инфлация“, това коментира пред Нова нюз Георги К. Първанов, член УС Българската конфедерация 
по заетостта. 
Според Васил Велев, председател на АИКБ, заплатите изпреварват инфлацията с няколко процентни пункта. 
„Българската индустрия се представи много добре миналата година… За да имаме заплати като в Европа, трябва да 
работим като в Европа”, каза той и показа графика, според която ръстът на заплатите в индустрията за България е най-
голям. 
„Седем източноевропейски страни имат по-висока инфлация от нас“, заяви Велев и допълни, че имат по-малък ръст на 
заплатите. 
По думите на Първанов през миналата година мнозина работодатели са ползвали допълнителни придобивки – ваучери за 
храна, за фитнес, транспортни разходи, бонуси, комисионни, допълнително пенсионно осигуряване. 
„Липса на кадри винаги е имало“, допълни Първанов. 
„На нас ни предстои възстановяване на финансовата стабилност, иначе инфлацията ще продължи да расте, вместо да 
намалява“, каза Велев. 
 
Petel.bg 
 
√ Васил Велев: Ако искаме европейски заплати, следва да работим по европейски 
Ако искаме европейски заплати, следва да работим по европейски, смятат от АИКБ. 
Реалността се разминава със статистиката. Това е мнението на Георги К. Първанов, член УС Българската конфедерация по 
заетостта, изразено в ефира на Нова Нюз. 
„Извадката, която НСИ ползват за ръста на заплатите за четвъртото тримесечие на 2022 г., показва, че има не много голямо 
повишение в IT-сектора - 15%. Реалността е много висок ръст на заплатите, рекордно ниска безработица и доходи, които 
са стъпка под нивото на инфлацията", каза Георги К. Първанов. 
Според Васил Велев, председател на АИКБ, заплатите изпреварват инфлацията с няколко процентни пункта. „Българската 
индустрия се представи много добре миналата година. 
За да имаме заплати като в Европа, трябва да работим като в Европа”, каза той и показа графика, според която ръстът на 
заплатите в индустрията у нас е най-голям. 
По думите на Първанов през миналата година много работодатели са ползвали допълнителни придобивки – ваучери за 
храна, за фитнес, покриване на транспортни разходи, раздаване на бонуси и комисионни, допълнително пенсионно 
осигуряване. 
 
RegNews.net 
 
√ Свищовската академия бе домакин на международна среща 
В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гостуваха представители на ръководствата на шестте университета-партньори 
от Консорциума KreativEU от Португалия, Чехия, Италия, Словакия, Румъния и Турция. Консорциумът е създаден през 2021 
г. във връзка с учредяването на Европейски университет по проект по програма Еразъм+, но освен това вече има и две 
допълнителни проектни предложения, подадени по „Еразмус Мундус” и по КД 2 на програма Еразъм+. До момента са 
проведени три срещи от опознавателния тур при домакинството на Polytechnic Institute of Tomar (Portugal), Adana Alparslan 
Türkeş Science and Technology University (Türkiye) и University of South Bohemia in České Budějovice (Czech Republic). 
Предстоят срещи в Trnava University in Trnava (Slovakia), Valahia University of Targoviste (Romania) и University of Camerino 
(Italy). 
С „Добре дошли” в Свищовското висше училище гостите приветства в началото на работната среща ректорът проф. д-р 
Марияна Божинова. Сред участниците в срещата, от страна на домакините, бяха тримата зам.-ректори, директорът на 
Центъра за международна дейност и директорът на Института за научни изследвания. Стопанска академия „Д. А. Ценов” 
представи зам.-ректорът по учебна дейност, доц. д-р Искра Пантелеева. Специален гост на събитието бе д-р Милена 
Ангелова – гл. секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и член на Съвета на настоятелите на 
Академията. Партньорите от Консорциума обсъдиха съвместни инициативи и проектни предложения, набелязаха план за 
работа в предстоящите срещи в Словакия, Румъния и Италия. Коментиран бе и проект в областта на изграждане на 
капацитет по програма Еразъм+, който ще се координира от Свищовската академия и ще позволи привличането на 
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партньори от трети страни в изпълнението на дейности от Консорциума. Д-р Милена Ангелова сподели какви възможности 
има за съвместна проектна дейност и за партньорства с малки и средни предприятия. 
След работната среща, при гостуване в ректорския кабинет, проф. Божинова връчи плакети на Свищовската академия за 
своите колеги – ректори на шестте чуждестранни висши училища от Консорциум KreativEU. В рамките на деня гостите 
посетиха Академичния музей, разгледаха цифрови зали и лаборатории във Висшето училище. Сред културно-
историческите забележителности на Свищов, които посетиха гостите, бе музеят „Преминаването на река Дунав”, а в 
древния римски град Нове домакините им бяха подготвили интересна възстановка с реанактори от Първи Италийски 
легион, воден от академичен преподавател. Културната програма от първия ден завърши с посещение във Винарна – 
Свищов с представяне и дегустация на местни вина. 
Вторият ден от визитата на партньорите на Академията започна със среща с кмета на община Свищов – д-р Генчо Генчев. 
Той посрещна ректора и гостите, като ги поздрави за съвместния проект и подчерта, че Община Свищов винаги е 
подкрепяла инициативи, изпълнени със съдържание и насочени към развитието на младото поколение и образованието. 
Д-р Генчев подчерта отличното сътрудничество на Общината с Академията и изрази надежда доброто партньорство да се 
разшири и в рамките на останалите държави, като даде примери за реализирани добри практики. 
По-късно гостите посетиха Първото българско читалище, където се насладиха на изпълнения на групата за български 
народни танци, с ръководител Явор Узунов, а в края на програмата се хванаха за ръце с танцьорите и заедно изиграха 
българското право хоро. 
В рамките на деня представителите на Консорциум KreativEU посетиха ПДТГ „Д. Хадживасилев”, манастира Св. св. Петър и 
Павел”, където се преклоноха пред гроба на Дарителя Димитър Ценов, църквата „Света Троица”, къщата-музей на Алеко 
Константинов, етнографския музей и др. Вторият ден завърши с работна среща по изпълнение дейностите от проекта. 
През третия ден от визитата представители на чуждестранните университети от Консорциума посетиха Велико Търново, в 
деня на празника на града. В старата столица домакините от Академията бяха организирали за своите гости обиколка на 
Арбанаси, разходка в крепостта Царевец, посещение във Великотърновския музей на восъчните фигури. Гостите бяха и 
сред зрителите на Фолклорен фестивал в центъра на Велико Търново, а вечерта им завърши със спектакъла „Царевград 
Търнов – звук и светлина”. 
 
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 
 
√ Свищовската академия бе домакин на международна среща в рамките на консорциум с партньори от седем държави 
В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гостуваха представители на ръководствата на шестте университета-партньори 
от Консорциума KreativEU от Португалия, Чехия, Италия, Словакия, Румъния и Турция. Консорциумът е създаден през 2021 
г. във връзка с учредяването на Европейски университет по проект по програма Еразъм+, но освен това вече има и две 
допълнителни проектни предложения, подадени по „Еразмус Мундус” и по КД 2 на програма Еразъм+. До момента са 
проведени три срещи от опознавателния тур при домакинството на Polytechnic Institute of Tomar (Portugal), Adana Alparslan 
Türkeş Science and Technology University (Türkiye) и University of South Bohemia in České Budějovice (Czech Republic). 
Предстоят срещи в Trnava University in Trnava (Slovakia), Valahia University of Targoviste (Romania) и University of Camerino  
(Italy). 
С „Добре дошли” в Свищовското висше училище гостите приветства в началото на работната среща ректорът проф. д-р 
Марияна Божинова. Сред участниците в срещата, от страна на домакините, бяха тримата зам.-ректори, директорът на 
Центъра за международна дейност и директорът на Института за научни изследвания. Стопанска академия „Д. А. Ценов” 
представи зам.-ректорът по учебна дейност, доц. д-р Искра Пантелеева. Специален гост на събитието бе д-р Милена 
Ангелова – гл. секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и член на Съвета на настоятелите на 
Академията. Партньорите от Консорциума обсъдиха съвместни инициативи и проектни предложения, набелязаха план за 
работа в предстоящите срещи в Словакия, Румъния и Италия. Коментиран бе и проект в областта на изграждане на 
капацитет по програма Еразъм+, който ще се координира от Свищовската академия и ще позволи привличането на 
партньори от трети страни в изпълнението на дейности от Консорциума. Д-р Милена Ангелова сподели какви възможности 
има за съвместна проектна дейност и за партньорства с малки и средни предприятия. 
След работната среща, при гостуване в ректорския кабинет, проф. Божинова връчи плакети на Свищовската академия за 
своите колеги – ректори на шестте чуждестранни висши училища от Консорциум KreativEU. В рамките на деня гостите 
посетиха Академичния музей, разгледаха цифрови зали и лаборатории във Висшето училище. 
Сред културно-историческите забележителности на Свищов, които посетиха гостите, бе музеят „Преминаването на река 
Дунав”, а в древния римски град Нове домакините им бяха подготвили интересна възстановка с реанактори от Първи 
Италийски легион, воден от академичен преподавател. Културната програма от първия ден завърши с посещение във 
Винарна – Свищов с представяне и дегустация на местни вина. Вторият ден от визитата на партньорите на Академията 
започна със среща с кмета на община Свищов – д-р Генчо Генчев. 
Той посрещна ректора и гостите, като ги поздрави за съвместния проект и подчерта, че Община Свищов винаги е 
подкрепяла инициативи, изпълнени със съдържание и насочени към развитието на младото поколение и образованието. 
Д-р Генчев подчерта отличното сътрудничество на Общината с Академията и изрази надежда доброто партньорство да се 
разшири и в рамките на останалите държави, като даде примери за реализирани добри практики. По-късно гостите 
посетиха Първото българско читалище, където се насладиха на изпълнения на групата за български народни танци, с 
ръководител Явор Узунов, а в края на програмата се хванаха за ръце с танцьорите и заедно изиграха българското право 
хоро. 
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В рамките на деня представителите на Консорциум KreativEU посетиха ПДТГ „Д. Хадживасилев”, манастира Св. св. Петър и 
Павел”, където се преклоноха пред гроба на Дарителя Димитър Ценов, църквата „Света Троица”, къщата-музей на Алеко 
Константинов, етнографския музей и др. Вторият ден завърши с работна среща по изпълнение дейностите от проекта. 
През третия ден от визитата представители на чуждестранните университети от Консорциума посетиха Велико Търново, в 
деня на празника на града. В старата столица домакините от Академията бяха организирали за своите гости обиколка на 
Арбанаси, разходка в крепостта Царевец, посещение във Великотърновския музей на восъчните фигури. Гостите бяха и 
сред зрителите на Фолклорен фестивал в центъра на Велико Търново, а вечерта им завърши със спектакъла „Царевград 
Търнов – звук и светлина”. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ КЗК проверява има ли картел при храните 
Комисията за защита на конкуренцията разследва търговците и производителите за евентуално договаряне на цени и 
други търговски практики, които са довели до поскъпването на храните. Ведомството проверява седемте най-големи 
хранителни вериги у нас, както и сдружения свързани с доставката на мляко и яйца. 
 

 
 

 
 
Много трудно може да бъде доказан картел показва световната и българската практика. През 2012 г. от КЗК установяват, 
че търговските вериги нарушават правилата и договарят със своите доставчици неизгодни условия. Дават им срок, в който 
да коригират поведението си. 
През 2017 г. нова проверка за картел не доказва наличието на забранени споразумения. 
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Към момента от хранителните вериги отказват да застанат пред нашата камера, но заявиха, че оказват пълно съдействие 
на КЗК и не се притесняват от проверките. От КЗК също не застанаха пред камерата ни. 
Комисията за защита на конкуренцията е направила проверки и е иззела документи от офисите на една от търговските 
вериги, както и от тези на сдруженията на птицевъдите в България и на Млекопреработвателите. 
"При направената проверка бяха иззети документи, които съдържат обществена информация, която представлява 
анализи и съответно цени от агростатистиката, публикувана от Министерството на земеделието, 
статистиката на Евростат. Ние в Съюза на птицевъдите нямаме никакво отношение към търговията на яйца и 
пилешко месо в България, ние сме сдружение с нестопанска цел", обясни Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на 
птицевъдите. 
От Съюза все пак припомнят, че вече веднъж е обявен картел на техния пазар преди 15 години и затова са взети мерки, да 
не се стига до нарушения. 
Забранените споразумения между компаниите могат да бъдат няколко вида - договаряне на цени, разпределяне на пазари 
или натиск върху доставчици. 
 

 
 

 
 
Според местни производители обаче причините у нас цените да са завишени не са свързани с нарушения при компаниите 
за яйца и млечни продукти. 
"Ние в България, смея отговорно да заявя, сме разграден двор. Затова нашият потребител е мачкан с високи цени, 
тези цени трябва някой да ги регулира, не може при изкупна цена на суровото мляко 70 стотинки, в магазина да е 5 
лева", каза Бойко Синапов, председател на "Обединени български животновъди". 
"В момента най-големият проблем, който имаме е вносът на продукти всякакъв вид, освен мляко и млечни продукти 
се започна и с месо и плодове и зеленчуци и мисля, че държавата трябва да направи някакъв вид регулация", каза Пенка 
Христова, почетен председател на Съюз на животновъдите. 
Няма срок, в който трябва да приключи разследването. Понякога подобни производства се бавят с години. 
 
√ Сметната палата чака финансовите отчети на партиите до 31 март 
Сметната палата напомня на политическите партии, че до 31 март 2023 г. трябва да представят на електронен и хартиен 
носител финансовите си отчети за 2022 г. заедно с декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите лица, 
направили дарения съгласно чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии. 
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Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 април, а също и списък с наименованията на 
партиите, които не са подали отчети, и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.  
Годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето 
му, или е без декларацията по ал. 4, се смята за неподаден. 
Последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на 
дарителите, са: 

• налагане на имуществена санкция на политическата партия от 5 000 до 10 000 лв.; 

• загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители; 

• възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени 
в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години. 

 
√ Финансова помощ за земеделците от страните близо до Украйна, сред които и България 
ЕС ще предостави финансова помощ на земеделските производители от страните в близост до Украйна, сред които и 
България, които пострадаха от “коридорите на солидарност” за износа на украинско зърно. Това стана ясно снощи на 
срещата на върха на лидерите от ЕС. Днес, срещата в Брюксел продължава с дебати за икономическата стабилност в 
еврозоната. Евролидерите ще разговарят с председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард. 
“Коридорите на солидарност” с Украйна са много успешни, но голямото количество украинско зърно на европейския пазар 
се е отразило на цените, каза след срещата Урсула фон дер Лайен. Затова Брюксел ще подпомогне европейските 
земеделците, които трябва да се справят с пазарните последици от износа на украинското зърно. 
“Държавите от първа линия, които най-много помагат със коридорите на солидарност не трябва да страдат от 
това. Като първа стъпка осигуряваме 56 милиона евро за европейския земеделски резерв, но това не е достатъчно. 
Затова сме благодарни на Румъния, която предложи и ние ще се опитаме да увеличим тази помощ за земеделците от 
първа линия”, заяви Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК. 
ЕС заедно с ООН започна инициатива, която цели да открие и върне в домовете им отвлечените от Русия украински деца. 
“Отвлечените деца са ужасно напомняне за най-тъмния период от нашата история. Депортацията на деца е военно 
престъпление. Днес знаем за 16 200 деца, които са депортирани, само 300 са се върнали до сега. Заради тези 
криминални действия Международният наказателен съд напълно оправдано издаде заповед за арест”, каза още 
Урсула фон дер Лайен. 
Евролидерите обсъдиха и справянето с нелегалната миграция. Австрия, която наложи вето върху приемането на България 
в Шенген, е доволна от предприетите действия по границата между България и Турция. 
“Проектите по външните граници, за които Австрия настояваше, сега се осъществяват от Европейската комисия. 
Българския президент ни информира за това и Австрия, но и Германия, и Дания настоявахме думите да продължат 
да се превръщат в дела. Това означава финансова подкрепа за външните граници, но не само за България, а и за Италия, 
която в момента е засегната от нова мигрантска вълна”, заяви Карл Нехамер - канцлер на Австрия. 
Европейските лидери потвърдиха плана за изпращане на 1 милион единици артилерийски боеприпаси на Украйна в 
следващите 12 месеца, за да помогнат на страната да се бори с руската инвазия. 
 
БНР 
 
√ Радев за закриването на клуба в Битоля: Това решение е израз на паника, на безсилие 
Решението на властите в Северна Македония да заличат от централния регистър българското сдружение културен център 
"Иван Михайлов" в Битоля е израз на безсилие. Това коментира в Брюксел президентът Румен Радев: 
"Това решение е израз на паника, на безсилие, защото властите в Република Северна Македония най-сетне трябва да 
признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македония - не от днес, не от 
вчера, от векове, от 1300 години, че има българска история, културно- историческо наследство. И заличаването на имената 
на българските клубове няма да заличи твърдата решимост на България, на европейските институции, на нашите 
европейски партньори РСМ да впише македонските българи в тяхната конституция, това е отправната точка за 
интеграцията на нашата съседка в ЕС", каза президентът. 
По-рано министерството на външните работи също реагира остро на това решение на Скопие. 
В Брюксел държавният глава Румен Радев коментира и други актуални теми от вътрешната и външната политика:  
Президентът отхвърли твърденията, че България губи средства по Фонда за справедлив преход, каквито съобщения се 
появиха преди няколко дни: 
"Служебното правителство не се е отказало, това е някакво недоразумение с еврокомисаря Ферейра. Вчера се чуха с нея, 
всичко е изчистено. България има да получава тази година 800 милиона - условието е до края на годината да представим 
плановете, съгласувани с трите важни области: Стара Загора, Кюстендил и Перник. Така че - работи се активно, разбира се, 
че ще ги представи и ние работим за това". 
България иска у нас да се създаде международна група за борба с трафика на мигранти. Защо? 
"Предложихме в България да се създаде международна оперативна група за борба с нелегалния трафик, защото аз на 
няколко Съвета задавам въпроса: Ние залавяме трафиканти - граждани на почти всички държави членки на ЕС. От 
разпитите на тези трафиканти се установява, че редица ръководни и финансови центрове на тази мощна международна 
мрежа са в държавите, които са привлекателни за мигрантите, не в България. И аз питам моите колеги: А вие какво 
правите? Защото ние, докато не се справим с тези центрове, винаги ще има трафиканти в България. И те вече наистина 
приемат тази идея за изключително добра, ще създадем тази оперативна група в България, така че с представители на 
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всяка от тези държави, когато разберем за центровете на тези мрежи, да координираме информацията, да има нейното 
бързо, оперативно споделяне, за да провеждаме съвместни акции", обясни президентът Радев.  
 
√ МВнР обезпокоено, че все още няма достъп до машините за вота на 2 април 
На изборите на 2-ри април българите зад граница ще гласуват в 738 секции в 62 държави. Най-много са секциите в Турция 
– 162. Във Великобритания те ще бъдат 118, в Германия – 74, в Испания – 63, а в Италия – 26. В 245 секциите в чужбина ще 
може да се гласува с машини. Ръководителят на работна група „Избори“ във външното ни министерство Иван Кондов 
обясни:  
"Относно членовете на секционните избирателни комисии тук все още процесът тече. Малко данни: естествено, всяка една 
секция ще има представител на държавата. През тази година имаме промяна на Изборния кодекс, която ни задължава да 
изпратим по един служител на държавната администрация. 534 човека ще командироваме от София. Всички останали ще 
бъдат наши представители и служители на нашите дипломатически и консулски представителства. Партийно заявените 
места са около 1900". 
От външното ни министерство изразиха безпокойство, че от ведомството все още нямат достъп до машините за гласуване. 
 
√ Представят платформата за проследяване на цените на основните храни 
Днес ще бъде представена информационната платформа на служебното правителство за проследяване цените на 
основните храни. Така всеки потребител ще може да следи къде най-изгодно се предлагат определени основните храни. 
Както вече стана ясно, платформата ще съдържа информация за цените на около 50 хранителни продукта от първа 
необходимост. Потребителите ще имат възможността да проследяват цените и надценките по цялата верига от 
производители, през дистрибутори до търговците на дребно. 
Дали новата мярка на служебната власт би могла да повлияе на цените? Ето какво казва една потребителка: 
"Със сигурност. И редно би било да се повлияе върху цените, защото в крайна сметка всички виждаме, че едни и същи 
стоки в България, сравнено с други държави, като Великобритания, примерно, или Германия, в България са по-скъпи 
отколкото там. А те все пак са с доста по-висок стандарт на живот от нас. Така че очевидно има някакъв проблем при нас, 
и е редно някой да се намеси." 
Вицепремиерът по икономическата политика Христо Алексиев преди дни обясни как точно правителството ще се намеси. 
"Нашето искане е веригите да публикуват своите най-ниски цени, не тези които са на промоция, а най-ниските на дадения 
продукт в тяхната мрежа. Ако някой е подал към информационния портал една цена, а в неговите вериги е друга, се 
предвиждат и санкции за това, защото е некоректно, нелоялно търговско поведение". 
 
√ БАБХ казва резултатите от проверки на яйца, внос от Украйна 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще оповести резултатите от проверки на яйца, внос от Украйна. 
Проби от яйцата бяха взети за лабораторно изпитване. 
Яйцата се изследват за радиоактивност, тежки метали, инхибитори и остатъци от ветеринарномедицински препарати, 
съобщиха от агенцията. 
Изследванията са назначени заради повишения интерес по отношение вноса в България на яйца от трети държави, 
уточняват от БАБХ. 
 
√ Евростат: България с най-нисък БВП на глава от населението в ЕС според стандарти на покупателната способност 

 

 
Снимка: Евростат 

 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/11c4dd6414d54d6cdaf2678a85c13883.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/11c4dd6414d54d6cdaf2678a85c13883.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/11c4dd6414d54d6cdaf2678a85c13883.jpg
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През 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарти на покупателната способност 
(ППС*), варира между 59 на сто от средното равнище за Европейския съюз в България и 261 на сто в Люксембург. Това 
показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес и цитирани от БТА. 
Данните показват значителни разлики между страните членки на ЕС по отношение на БВП на глава от населението - 
показател, използван за измерване на икономическата активност. През 2022 г. Люксембург и Ирландия регистрират най-
високи нива на БВП на глава от населението, изразени в ППС, съответно със 161 на сто и 134 на сто спрямо средното ниво 
за Евросъюза. 
След тях се нареждат Дания (36 на сто над средното за ЕС), Нидерландия (30 на сто), Австрия (25 на сто), Белгия (21 на сто), 
Швеция (19 на сто) и Германия (17 на сто). 
Противно на тях, страните от ЕС с най-ниски нива на БВП на глава от населението, изразен в ППС, през миналата година са 
били България (41 на сто под средното ниво за ЕС), Словакия (33 на сто) и Гърция (32 на сто). 
*Паритетите на покупателната способност (ППС) измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се 
използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на 
покупателната способност" (СПС), която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути.  
 
√ Над 7 млрд. евро е стокообменът между България и Турция за 2022 
Рекордно ниво от 7 милиарда и 300 милиона евро е достигнал стокообменът между България и Турция миналата година. 
Това каза при откриването на българо-турски бизнес и инвестиционен форум в Бургас служебният министър на иновациите 
и растежа Александър Пулев. Той подчерта, че страната ни си поставя за цел да увеличи този стокообмен с още 30%. 
Над 250 компании от турска страна и 95 български фирми участват във форума. 
 
√ Местим часовниците с час напред в неделя 
На 26 март, неделя, стрелките на часовниците ще бъдат преместени с час напред. 
Смяната ще бъде в 3 часа, когато преминаваме към лятното часово време. 
 
√ Фон дер Лайен: Приоритет срещу миграцията е укрепването на българо-турската граница 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи като приоритет при оперативните мерки срещу 
нелегалната миграция укрепването на българо-турската граница. 
След края на първия ден от заседанието на европейските лидери в четвъртък тя припомни, че по искане на Европейския 
съвет е изготвила писмо, в което е представила подробно действията на Комисията по пакта за миграцията и убежището 
"По отношение на оперативните мерки фокусът беше и остава преди всичко върху работата за укрепването на българо-
турската граница, започването на два пилотни проекта за управление на границите - как се справяме с пристигналите 
мигранти на границата не само в България, но и в Румъния, както и да се покажат най-добрите практики при това 
управление за бързите процедури за даване на убежище или за завръщането." 
 
√ Елиза Ферейра: Наситеността на въглерода на единица продукт от България е 3 пъти над средната за Европа 
Бяхме информирани от българското правителство, че тази година няма да започне прилагането на плана за справедлив 
преход, съобщи еврокомисарят по кохезията и реформите Елиза Ферейра. Тя обаче отбеляза, че преходът така или иначе 
се случва и подчерта: 
"България е една от страните, в които наситеността на въглерода на единица продукт е изключително висока - 3 пъти над 
средната за Европа. Процесът на затваряне на определени дейности е естествен. Повечето държави смятат, че е по-добре 
да управляват този преход, особено в тези области, в които той е най-належащ". 
Еврокомисар Ферейра подчерта, че това става чрез използването на наличните средства за преквалификация на хората, 
както и чрез привличането им към дейности, по-ориентирани към бъдещето, отколкото да се изчаква естественото 
приключване на онези, които нямат такова. "Разбира се, уважаваме избора на страните-членки и изчакваме развитието на 
процеса от страна на българското правителство", допълни еврокомисар Ферейра. 
Тя каза още, че България работи по 13 проекта, свързани с прехода към чистата икономика. 
 
√ Лидерите на ЕС приветстваха споразумението за подкрепа на Украйна 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства постигнатото споразумение за осигуряване 
на 1 млн. 155-милиметрови снаряди за Украйна след края на първия ден от заседанието на европейските лидери. Те 
приеха заключения по редица въпроси, сред които Украйна, миграция и енергетика. 
За пореден път ние показахме единството и решимостта си в подкрепа на Украйна, заяви председателят на Европейския 
съвет Шарл Мишел. 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта: 
"Също така аз приветствам постигнатото споразумение в Съвет "Външни работи", с което се цели доставката на един 
милион 155-милиметрови снаряди за Украйна през следващите 12 месеца. Разбира се, за да постигнем това, ние трябва 
масивно да увеличим производствения капацитет в Европа". 
Лидерите са обсъдили и случаите с отвлечените от Украйна в Русия деца. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел: 
"В частност, имаше голяма подкрепа, за да се действа много категорично срещу тези отвличания на деца. Това са 
изключително отвратителни деяния и системна практика, идваща от Кремъл." 
Фон дер Лайен определи тези случаи като "ужасно напомняне за най-мрачните моменти от историята". 
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"До този момент ни е известно, че са депортирани 16 200 деца, а са върнати само 300. Тези криминални действия изцяло 
оправдават издадената заповед за арест от Международния наказателен съд." 
Фон дер Лайен съобщи, че е започнала, заедно с полския премиер Матеуш Моравецки и с Украйна, инициатива за тяхното 
връщане. Ще упражняваме всякакъв натиск, за да открием къде са тези деца и да получим максимално пълна информация 
за тях, бе категорична тя. 
 
√ Три централни банки в Европа повишиха лихвите, Citigroup понижи рейтинга на европейския банков сектор 
Акциите на европейския банков сектор поевтиняха вчера, тъй като нестабилността, обхванала глобалната банкова система 
този месец, подтиква инвеститорите да се приспособят към предстоящите по-предизвикателни икономически условия. В 
същото време редица централни банки по света увеличиха лихвените проценти, с което оскъпиха кредитирането за 
домакинствата и бизнеса, пише Ройтерс. 
Централна банка на Великобритания обяви вчера поредно увеличение на лихвените проценти 
Централна банка на Великобритания - "Банк ъв Ингланд" (Bank of England), увеличи водещите си лихвени проценти с 25 
базисни пункта (0,25 процентни пункта) в опит да сведе инфлацията в страната до целевото равнище от 2 на сто, като 
същевременно се запазят икономическият растеж и заетостта. Това оповести в писмено изявление британската институция 
на официалната си страница след заседание, на което 7 от членовете на Комитета по парична политика на банката са се 
обявили за вдигането на лихвите с 25 базисни пункта, а други двама са гласували за запазване на достигнатото лихвено 
ниво. 
Така основните британски лихви достигат равнище от 4,25 на сто, което е най-високо от 2008 г. насам. 
В сряда официални данни показаха, че британските потребителски цени са се повишили с повече от очакваното през 
февруари, нараствайки с 10,4 на сто спрямо същия месец на 2021 г. 
Швейцарската централна банка вдигна основните си лихви с 50 базисни пункта и предупреди за възможни нови 
увеличения 
Швейцарската национална банка (SNB) допълнително затегна своята парична политика, като повиши лихвените си 
проценти с 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта), довеждайки основната лихва на банката на ниво от 1,5 на сто, за да 
противодейства на подновеното нарастване на инфлационния натиск. 
Не може да бъде изключена възможността за допълнителни увеличения на лихвите, чрез което да се гарантира ценова 
стабилност в средносрочен план, съобщи банката на официалната си страница след края на днешната си среща по 
паричната политика. 
За да осигури подходящи парични условия, банката остава в готовност да се намеси при необходимост и на валутния 
пазар.  
Промяната на швейцарските основни лихвени проценти влиза в сила от днес, 24 март. Депозитите до поискване на 
банките, държани в Швейцарската национална банка, ще бъдат олихвявани при процент от 1,5 на сто до определен праг. 
Депозитите над този праг ще се олихвяват при лихвен процент от 1 на сто, следователно - все още с отстъпка от 0,5 
процентни пункта спрямо основния лихвен процент на централната банка. 
Изминалата седмица бе белязана от събитията около закъсалата местна банка "Креди сюис" (Credit Suisse). Мерките, 
обявени през уикенда от федералното правителство, Швейцарският орган за контрол на финансовите пазари (FINMA) и 
централната банка на страната, противодействаха на кризата  чрез сделка по сливане. Швейцарската национална банка 
предостави големи количества помощи за ликвидност в швейцарски франкове и чуждестранни валути. 
Управителят на Швейцарската национална банка (SNB) Томас Джордан вчера каза, че следващите две седмици ще бъдат 
жизненоважни, за да се гарантира успехът на спасяването на "Креди сюис". Швейцарските власти призоваха банките да се 
обединят и дадоха финансови гаранции на стойност до 260 милиарда швейцарски франка (280 милиарда щ. долара), за да 
се осъществи поглъщането. 
Централна банка на Норвегия също повиши вчера референтния си лихвен процент  
Централната банка на Норвегия (Norges Bank) повиши референтния си лихвен процент с 25 базисни пункта (0,25 процентни 
пункта) до равнище от 3 на сто, за да овладее инфлацията. Вероятно през май банката ще повиши отново лихвите, като 
предвижда те да достигнат до 3,5 на сто до лятото, съобщи Ройтерс, позовавайки се на писмено изявление на норвежката 
централна банка, след проведеното днес заседание по паричната ѝ политика. 
"Има значителна несигурност относно бъдещото икономическо развитие, но ако то отговори на сегашните ни очаквания, 
основният лихвен процент ще бъде допълнително повишен през май", каза в изявление управителят на норвежката 
централна банка Ида Волден Бахе. 
"Необходим е по-висок лихвен процент, за да се ограничи инфлацията", допълниха експертите на централната банка. 
Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ в сряда повиши водещата си лихва с 0,25 процентни пункта, но изрази 
и предпазливост относно банковата криза, като посочи, че е възможно да прекъсне по-нататъшното увеличение на цената 
на кредитирането, след като колапсът на две американски банки - "Силикон вели банк" (Silicon Valley Bank) и "Сигничър 
банк" (Signature Bank), по-рано през месеца предизвика опасения от разпространение на проблемите в цялата банкова 
система. 
Президентът на УФР Джером Пауъл заяви, че напрежението в банковия сектор може да предизвика кредитна криза със 
"значителни" последици за забавящата се американска икономика. 
Като цяло централните банки по света следят последиците от колапса на американските "Силикон вели банк" (Silicon Valley 
Bank) и "Сигничър банк" и спешното спасяване на "Креди сюис". 
Миналата седмица Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши водещите си лихви с 50 базисни пункта (0,5 
процентни пункта). 
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Така от сряда влязоха в сила новите основни лихвени проценти. Лихвата по основните операции по рефинансиране - 
лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица - нарасна до 3,50 
на сто. Лихвеният процент по депозитното улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при 
ЕЦБ) става 3 на сто, а ставката по пределното кредитно улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства 
от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) достига 3,75 на сто. 
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви след обявеното повишаване на лихвените нива, че банката следи отблизо 
напрежението на банковия пазар и остава в готовност да реагира, ако е необходимо, за да се запази ценовата и финансова 
стабилност в еврозоната. 
Междувременно американската инвестиционна банка "Ситигруп" (Citigroup) понижи вчера рейтинга на европейския 
банков сектор, предупреждавайки, че бързият темп на повишаване на лихвените проценти допълнително ще натежи 
върху икономическата активност и печалбите на кредиторите.  
"Фундаментите на европейския банков сектор изглеждат здрави, но продължаващата криза на доверието може да 
ограничи апетита на банките към риск и да намали потока от кредити", предупредиха стратезите на "Ситигруп". 
Индексът на европейския банков сектор (STOXX Europe 600 Banks Index), който проследява 42 най-големи банки в 
Европейския съюз и Великобритания, се понижи с 2,2 на сто към 15:45 часа бълг. Време вчера, като германските банкови 
гиганти "Дойче банк" (Deutsche Bank) и "Комерцбанк" (Commerzbank) изтриха съответно 0,9 на сто и 2,2 на сто от пазарната 
си капитализация, а британската банка Ейч Ес Би Си (HSBC) прибави 2,1 на сто. 
 
3e-news.net 
 
√ Президентът Радев: Законодателството на ЕС да включва всички съществуващи ядрени технологии при зеления 
преход 
Ставаме гарант за енергийната сигурност на нашите партньори от региона, заяви президентът Румен Радев при 
пристигането си за участие в двудневното заседание на Европейския съвет в Брюксел, предаде БТА. Той посочи, че 
изключително високо се оценява българското предложение за свързване на газопреносните мрежи на нашата страна, 
Румъния, Унгария, Словакия, Австрия. По неговите думи така е възможно да се пренасят доставените от Азербайджан 
количества газ. Той отбеляза, че у нас предстои посещение на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Ще сключим 
меморандум - т. е. България от страна, през която преминаваше руски газ, се превръща в активен разпределител на газ от 
най-различни източници, поясни държавният глава. 
Радев посочи, че служебното правителство не се е отказвало от европейските средства за енергиен преход. По неговите 
думи изявленията на еврокомисар Елиза Ферейра от тази седмица се дължат на недоразумение. България тази година има 
да получава 800 милиона евро, условието е до края на годината да представим плановете, допълни той. 
Президентът добави, че нашата страна ще настоява за технологична неутралност в бъдещото европейско законодателство 
за природосъобразно производство, което засега предвижда изключване на някои ядрени технологии. Залага се само на 
малки модулни реактори и реактори от четвърто поколение, които все още са в процес на разработка, поясни президентът. 
Той настоя законодателството да включва всички съществуващи ядрени технологии и отбеляза, че България вече загуби 
много със закриването на малките реактори в Козлодуй. До днес носим последствията от това, добави държавният глава. 
По повод общите европейски доставки на снаряди за Украйна Радев уточни, че нашата страна не участва в тази инициатива, 
както и още девет държави от ЕС. България е важна част от Европейския механизъм за укрепване на мира, заяви 
президентът. Той поясни, че механизмът предвижда укрепване на отбранителните способности на държавите от ЕС. 
Високо оценяваме визитата на еврокомисаря Тиери Бретон, добави той по повод посещението на Бретон в българските 
военни заводи преди дни. 
Заедно с ЕК ще работим за повече инвестиции в нашата военно-отбранителна индустрия, за да имаме повече капацитет, 
по-модерни производства, за да запълваме нашите запаси и да помагаме на държавите от ЕС и НАТО да запълват своите 
запаси. България не участва в съвместната доставка на снаряди за Украйна, заяви президентът.  
Не мога да кажа дали България е замразявала руски активи. Тепърва ще се обсъждат параметрите, това е много сложен 
процес, посочи Радев по повод намерението на ЕС да използва запорираното руско имущество за възстановяване на 
щетите, причинени на Украйна от руското нахлуване. 
България получава все по-голяма подкрепа за членството в Шенген, каза той. Получихме конкретен период, надявам се 
следващото правителство и следващият парламент да запазят тази скорост, да приемат необходимите закони. За мен 
октомври, ако изпълняваме всички важни стъпки и е много важно законодателството, България може да се присъедини 
към Шенгенското пространство, заяви държавният глава. 
 
√ Подготвя се увеличение на тол таксите с 50% 
Държавата обещава 6,5 км от АМ „Европа“ ще бъдат пуснати за движение до Великден 
До около месец се очаква да започне строителството и на последния участък от трасето на аутобана – между 
Сливница и Северната скоростна тангента на София  
„Постигнахме споразумение със строителя движението в участък от 6,5 км от автомагистрала „Европа“ да бъде пуснато до 
Великден. Така ще се облекчи трафикът за празниците. Считам, че ще можем да го направим. И строителят, и 
Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, всички сме мобилизирани.“ Това съобщи след проверка на 
трасето вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който обясни, че в същия 
период ще бъде пуснат и участък от 7,5 км при обхода на с. Новачене от скоростния път Видин - Ботевград. 
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“Имах няколко пъти сериозен разговор със строителя и той пое ангажимент до края на месец май целият участък между 
Граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина“ и Драгоман, който е с дължина 14,5 км, да бъде завършен. 
Разчитаме, че този ангажимент ще бъде спазен”, заяви министърът. 
Представител на изпълнителя на участъка от АМ „Европа“ – „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД, потвърди, че въпреки изпитаните 
трудности, след много разговори с министър Шишков, вече има почти половин готова магистрала за издаване на Акт 15 до 
Великден. Ще бъдат мобилизирани още хора и техника, за да бъде спазен срокът. 
„Идеята е до месец, след издадено разрешение за строеж, да започне строителството и на последния участък от 
магистралата – от Сливница до Северната скоростна тангента на София, който беше забавен не по вина на служебния 
кабинет“, съобщи още министър Шишков. И обясни, че в момента тече последна фаза от отчуждителните процедури на 
необходимите за изграждането му имоти. „Очевидно е, че няма да може да бъде завършен до края на годината, защото 
времето, в което бяха забавени подробните устройствени планове, няма как да бъде върнато. Това, което трябва да 
направим, е да дадем фронт на строителя и се надявам до края на следващата година да бъде завършен. Очакваме да има 
достатъчно голям напредък в рамките на тази година, за да не загубим европейски средства. Затова работим ударно в 
частта с процедурите“, каза той. 
В отговор на въпрос от медии Иван Шишков каза, че тол таксите ще бъдат увеличени, след като това беше отложено в края 
на миналата година с цел намиране на по-справедлив механизъм. Предвижда се цената да се определя от километрите, 
които изминават превозвачите. Увеличението ще бъде с 50%. Предвижда се за километрите над определен пробег – около 
4-5 хил. км в рамките на месец, което подлежи на преценка, ще има намаление. „Не казваме конкретна цифра, защото 
продължаваме да правим изчисления, за да можем да облекчим превозвачите, които изминават най-големи разстояния в 
България. Те трябва да може да бъдат облекчени, защото ще рикошира върху цените на всички продукти на вътрешния 
пазар“, каза още министър Шишков. И допълни, че за транзитния трафик повишението ще е предвиденото. То ще влезе в 
сила най-вероятно след два месеца. 
„Около 600 милиона лева ще бъде приходът от тол системата на годишна база, ако таксите бъдат увеличени. Такива са 
разчетите. Зависи и от трафика, който е нараснал значително“, каза заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Шушков, който също се включи в проверката. „271 млн. лв. са постъпленията от тол такси за 
миналата година. Отчитаме над 35% увеличение на трафика през България. Прогнозата за повишените приходи е 
направена при отчитане на това, което ще върнем на превозвачите заради изминато разстояние над лимита и при 
обмисляното предложение от 16:00 часа в петък до 20:00 часа в неделя тол таксите да бъдат по-високи“, каза той. 
Регионалният заместник-министър информира и че за първи път този месец са събрани повече приходи от тол такси, 
отколкото от винетки. 
 
√ Работна група към МИИ ще създава методика за избор на особен управител за петролната ни рафинерия 
В икономическото министерство обсъдиха чрез какъв механизъм може да се вземе под оперативно държавно 
управление „Лукойл Нефтохим Бургас“ в случай на форсмажор 
Консултативният съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен произход към министъра на икономиката и индустрията обсъди днес механизмите 
за поемане от държавата на оперативното управление на рафинерията в Бургас, в случай на форсмажорна ситуация. 
Подобна хипотеза се налага със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход, приет в края на мандата на 48-о Народно събрание, припомнят от Министерство на 
икономиката и индустрията. Рафинерията е собственост на дружеството „Лукойл Нефтохим Бургас“ 
„Необходимо е да бъдат създадени критерии и условия, на които да отговарят особените търговски управители на 
обектите от критичната инфраструктура, какъвто е рафинерията в Бургас“, каза министър Никола Стоянов по време на 
днешното заседание. По думите му „държавата трябва да е подготвена и да реагира в рамките на часове, ако ситуацията 
го налага“. Затова и икономическият министър поставя темата във фокуса на работата на Консултативния съвет като първа 
стъпка за създаването на работещ и ясно установен механизъм за прилагане на законовата разпоредба, в случай на 
форсмажорна ситуация. 
В рамките на Консултативния съвет се създава експертна работна група да изработи методиката, по която ще се оценяват 
евентуалните кандидати за позицията, стана ясно по време на заседанието. Участниците в срещата се обединиха около 
мнението, че трябва да бъде уточнен и броят на управителите, като в закона е заложено те да бъдат до трима. „Тази група 
ще детайлизира и обектите от критичната инфраструктура, за управлението, на които би се наложило да бъде създадена 
тази длъжност, защото законът предвижда тази разпоредба да се прилага не само към бургаската рафинерия“, подчерта 
Стоянов. 
Регистърът на обектите, който включва и бензиностанции, и пълначни станции ще бъде дигитализиран. Това решение също 
бе взето по време на заседанието на Консултативния съвет. По този начин всички регистрирани обекти ще бъдат видими 
и ще се завиши контролът по отношение на онези, които извършват дейност без регистрация, коментираха участниците в 
срещата.  
В днешното заседание участва и заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов, който е и зам.-
председател на Консултативния съвет.  
Консултативният съвет е съвещателен орган, в който участват представители на Министерството на енергетиката и 
индустрията, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на 
земеделието, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и 
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация", Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" 
към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към Министерството 
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на вътрешните работи, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция „Митници", Националната агенция за 
приходите, Комисията за защита на конкуренцията, Държавна агенция „Национална сигурност" и на представителни 
браншови организации, икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 
Припомняме, че в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от 
нефтен произход, чл. 27а. (3) е записано, че „При установяване на обстоятелства, които застрашават националната 
сигурност, обществения ред, доставката на критични ресурси, нарушаване на конкуренцията в случай на монополно или 
господстващо положение, когато това застрашава националната сигурност, или нарушаване международни ограничителни 
мерки или такива на Европейския съюз, които са задължителни за Република България, консултативният съвет изпраща 
мотивирано становище до министъра на икономиката и индустрията с предложение за назначаване на особен търговски 
управител в лицето, опериращо обекти на критична инфраструктура. Копие от становището се изпраща и до президента 
на Република България с предложение за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност“. 
 
√ Министър Никола Стоянов и японският посланик подписаха писмо за намерение за създаване на Българо-японски 
научен център за млечни продукти 
„Ел Би Булгарикум“ и японската „Мейджи“ ще създадат център за научно-развойна дейност, който ще разработва нови 
млечни и други продукти, съдържащи бактерията Лактобацилус булгарикус. Вчера двете компании подписаха Писмо за 
намерение, а ангажиментът бе потвърден и на институционално ниво от министъра на икономиката и индустрията Никола 
Стоянов и посланика на Япония Н.Пр. Хироши Нарахира, съобщиха от Министерството на икономиката и индустрията. 
Инициативата е във връзка с отбелязване на 50 г. от пускането на българското кисело мляко на японския пазар.  
„Партньорството между „Ел Би“ и „Мейджи“ през годините стана и един от символите на отношенията между нашите две 
държави“, подчерта министър Стоянов. По думите му е много важно да бъдат набелязани съвместни инициативи, с които 
да се надгради постигнатото дотук, но и да се разработват иновативни продукти, които да задържат интереса към 
уникалната българска бактерия. „Отбелязваме половин век на успешно партньорство, но сега е моментът да положим 
основите и на следващите 50 години, които да донесат още повече резултати“, подчерта Никола Стоянов. 
Японската компания полага и последователни усилия за по-масово присъствие на китайския пазар, а българското кисело 
мляко вече се предлага и на него, стана ясно по време на срещата.  
Министър Стоянов представи и плановете за развитие на държавната „Ел Би Булгарикум“ и интереса на други държави за 
придобиване на български лиценз, по примера на сътрудничеството с Япония. „В напреднали разговори сме с държави от 
Близкия изток и се надяваме, че скоро ще имаме и други позитивни примери за популяризиране на България чрез 
уникалното ни кисело мляко“, коментира още българският министър.  
По време на срещата бяха дискутирани и цените на „Ел би Булгарикум“ в търговската мрежа в България. „С правилни 
действия успяхме да направим така, че продуктите, които са познати дори в Далечния изток със своето качество, да се 
предлагат на едни от най-ниските цени в България“, каза още Никола Стоянов. Според него една от основните цели на 
държавната млекопреработвателна компания е да гарантира автентичността на вкуса и стандарта за качество, на 
възможно най-добрите цени.  
На срещата присъстваха ръководствата на Държавната консолидационна компания, „Ел Би Булгарикум“ и на японската 
компания „Мейджи“. 
 
√ Министър Христов ще инспектира напредъка при изграждането на терминала за втечнен природен газ в 
Александруполис 
Министърът на енергетиката Росен Христов и изпълнителният директор на „Булгатрансгаз“ Владимир Малинов ще 
инспектират напредъка на изграждането на терминала за втечнен природен газ край пристанището в Александруполис, 
Гърция. В инспекцията ще участват и представители на ръководството на гръцката фирма изпълнител на проекта. 
Припомняме, че българският газов оператор „Булгатрансгаз“ притежава 20% дял в новоизграждащия се LNG терминал, а в 
края на август миналата година бе договорено капацитетът, който е резервиран първоначално от страна на България, да 
бъде увеличен от 500 милиона на 1 милиард кубични метра. 
 
√ Въглеродна неутралност до 2050 г. постигаме само в един сценарий. Какъв? 
Може да изгубим 10 млрд. лева от Плана за възстановяване, Фонда за справедлив преход, Фонда за модернизация, 
Социалния климатичен фонд, ако не действаме последователно за случването на Зеления преход 
Да се фокусираме върху извеждането на въглищата, енергийната ефективност, която може да ни осигури до 40% 
спестяване на енергия, използване на алтернативите вятър и слънце, геотермална енергия, офшорна енергия, но и 
инвестиции в умни мрежи за пренос на електроенергия. Това са част от препоръките на последния доклад на Центъра за 
изследване на демокрацията „Пътна карта за климатична неутралност на България до 2050 година“. 
Само един сценарий предвижда страната ни да постигне пълна въглеродна неутралност до 2050 година, показва пътната 
карта, която беше представена на пресконференция днес с участието на бизнеса, общините и политици. Единствено при 
един от трите сценария ще постигнем пълна въглеродна неутралност до средата на века ако не само заложим на умни 
мрежи и развитието на електроенергетиката, но приложим цялостни промени в секторите транспорт, индустрия, 
земеползване. Това каза Констанца Рангелова, старши анализатор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване 
на демокрацията. В другите сценарии също се постига спад на емисиите, но това е крайно недостатъчно за постигане на 
неутралност, допълни тя. Това показва, че не може да фокусираме само върху сектор електроенергия. 
Въглеродна неутралност само с участието в реформите на секторите на транспорта и земеползването   

https://csd.bg/bg/publications/publication/at-a-decarbonisation-crossroads-assessing-the-feasibility-and-policy-pathways-for-climate-neutralit/
https://csd.bg/bg/publications/publication/at-a-decarbonisation-crossroads-assessing-the-feasibility-and-policy-pathways-for-climate-neutralit/
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С пропускането на шанса да представим в Европейската комисия Регионалните планове за справедлив преход на 
въглищните региони, ние губим много милиарди инвестиции. Но реформите няма как да се случат само с европейски 
средства, коментира програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. 
Най-голямо количество от замърсяването, от емисиите идва от отоплението и транспорта. Ако подпомагането на сектор 
въглища продължи, това би означавало субсидиране на сектора, а България има сериозен потенциал за разкриване на ВЕИ 
мощности. Важно е да се приложат мерки за балансиране на новите мощности като батерии, но също така развитие на 
умни мрежи, създаване на пазарни механизми за гъвкавост на потреблението. Важно е да увеличим нашата свързаност 
със съседните държави. 
Нека само да уточним в България не стои въпросът дали да постигнем климатична неутралност до средата на века. 
Въпросът е как и колко бързо, а от това зависи дали ще може да запазим водещата си позиция на износител на енергия. 
 

 
 
Снимки: Какви са очакванията за потреблението на ток и износа до 2050 г. според доклада на Центъра за изследване 
на демокрацията? 
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Липсва политически консенсус, липсва и обществен консенсус, няма дебат 
Според Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатичните политики (декември 2021-юли 2022) в 
кабинета Кирил Петков изграждането на капацитет във всички институции е изключително важно. Проблем е, че България 
започна процес по предоговаряне на Плана за възстановяване в основния раздел за декарбонизацията с решение на НС, 
което беше гласувано на 17 януари, припомни Сандов. България иска да се откажем от целта за 40% намаляване на  
емисиите спрямо 2019 година при положение че сме шампион в ЕС по намаляване на емисиите. 
Странно е как страната, която постига най-много намаляване на емисиите, единствена от всички държави иска 
предоговаряне на плана. 
На прага сме да се превърнем във вносител на евтина ВЕИ енергия от Азербайджан, които имат газ, но осъзнават, че може 
би ще има е по-евтино да продават евтина ВЕИ енергия на Европа. Това правят и в Египет, каза Сандов. През 1989 г. страната 
ни отделя 90 млн. тона въглеродни емисии при 22 млрд. долара БВП, през 2018 г. отделя 40 млн. тона при трикратно 
увеличение на БВП до 66 млрд. долара. „Фалшиви са тезите, че ще обеднеем, ако тръгнем по пътя не въглеродната 
неутралност“, коментира Сандов. Вместо това с опита си да предоговаряме с Брюксел ние губим над 1 млрд. лева от Фонда 
за справедлив преход, 200 млн. лева вече загубихме. 
Преходът в Бобов дол се случва, мините затвориха, хората избягаха, предстои това да се случи в Гълъбово и Раднево и от 
целия преход страдат хората, а тези пари са за тях. Стара Загора вече признаха, че нямат нужда от финансиране, защото 
сами се оправяли, коментира Сандов. Ако отделно пропуснем възможността да се възползваме от финансиране по 
Модернизационния фонд, може да загубим 10 млрд. лева, които може да използваме за запазване на ролята си на водещ 
износител на енергия в Европа. За него бъдещето е в нови технологии, нови места. Развитието на геотермалната енергия 
е важно заради отоплението и ролята на заместващи мощности в Топлофикациите и подготовката за работа с водород, 
изграждане на плаващи ВЕИ при реална оценка на рисковете и ползите и офшорният вятър в Черно море, чието развитие 
се спира от войната на Русия в Украйна. 
Според Делян Добрев (ГЕРБ), председател на Комисията по енергетика към Народното събрание 6 месеца не се полагат 
никакви усилия за изпълнение на реформите в Плана за възстановяване и устойчивост и посочи конкретно спирането на 
работата на Комисията по енергиен преход към МС. Именно заради решението на Народното събрание да задължи 
правителството да се откажем от 40% намаляване на емисиите Комисията не заседава вече няколко месеца, добави д-р 
Мария Трифонова, която е заместник-председател на Комисията. Добрев обвини, че ангажиментът в Плана за намаляване 
на въглеродните емисии с 40% граничи с престъпление, защото това означава да намалим БВП с 4%. Според него целта е 
да спазим ангажимента си за намаляване на 55% на въглеродните емисии до 2050 година. Той призна, че потенциалът в 
енергийна ефективност е много голям и публичните инвестиции трябва да са в такъв вид проекти, а не в магистрали, защото 
инвестициите се възвръщат по-бавно. Може да сме лидер в производството на енергия от ВЕИ и с продължаващите 
инвестиции ще удвоим инсталираната мощност. Но са необходими средства за развитие на мрежата. Според него не 
трябва да има ограничаване за инсталирането на мощности от бизнеса. Една от основните цели на страната ни би трябвало 
да бъде възможност да изнасяме тази евтина енергия от ВЕИ в цяла Европа. 
България е отличник по намаляване на емисиите, а иска отсрочка за въглищата 
Георги Стефанов, съветник на вицепремиера по климатичните политики в последния редовен кабинет на Кирил Петков 
отново даде отговор на въпроса: Защо България се е ангажирала с 40% намаляване на емисиите? България е отличник 
почти по намаляване на емисиите в ЕС от 1989 г.. Но когато вземем сектора от 2007 г. виждаме леко увеличаване на 
емисиите, а въглищата са основен източник на емисии, през 2010 г. вкарваме нови въглищни мощности. ЕК ясно посочва, 
че трябва да адресираме проблема с въглищата, защото са основен източник на емисии. Но на 17 януари казваме, че ще 
горим въглища, подчерта Стефанов. 
В същото време ЕК поставя нови цели за 62% намаляване на емисиите от сектора, въглищата и други индустрии, които 
влизат в Схемата за търговия с емисии. Не може да продължим да поддържаме 10-12 ТЕЦ като трябва да помислим за 
решаване проблема с емисиите и от 3 млн. коли и над 60 000 многофамилни жилища и над 1,1 млн.  еднофамилни жилища, 
които се нуждаят от обновяване. Докато се занимаваме да спрем или да не спрем 10 въглищни комина, не адресираме 
проблема с емисиите от населението и въглеродния отпечатък от всеки от нас.  Необходимо е да се фокусираме върху 
таксономията и устойчивите финанси и как се изразходват инвестициите. 
От разнопосочните послания страда и комуникацията на прехода, при която все още голяма част от нашето общество е 
скептично настроена към Зеления преход. Липсва широкия и постоянен обществения дебат. Според Сандов тезата, че се 
отказваме от 4% БВП е невярна, защото България само сега получава 5 млрд. лева приходи от продажба на емисии, а може 
да са повече като намалим емисиите. 
На въпросите на 3eNews какви да са аргументите пред ЕК за отказа да спазим ангажимента си за 40% намаляване на 
емисиите спрямо 2005 г., на което Добре беше един основните поддръжници. То й коментира основно опасността от 
намаляване на БВП на страната, но и силните мотиви на синдикатите, че не сме подготвени за този преход. Но Сандов 
контрира, че това не е вярно и е абсолютна демагогия решението за 40% намаляване на емисиите, което е било условие 
Планът за възстановяване да бъде одобрен е престъпление. Според него в държавата ще влизат много повече средства от 
продажба на емисиите. На въпрос обаче защо тази позиция не е се е чула с аргументи в парламента, Сандов каза, че 
депутатите са били подведени. Само да припомни почти всички депутати гласуваха за предоговаряне на Плана и да се 
откажем от ангажимента за 40% намаляване на емисиите. 
Какви са изводите на пътната карта за въглеродна неутралност? 
Да се фокусираме върху извеждане на въглища от електроенергийния сектор. Да ускорим темпото на мерките за енергийна 
ефективност за намаляване на пиково потребление и балансиране на енергийния микс от гледна точка променливостта на 
ВЕИ. Д-р Мария Трифонова, научен сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията наблегна на факта, че 



15 

 

спестяването на енергия допринася за постигане до 40-42% по-малко потребление на енергия. Но за разлика от други 
страни имаме сериозен процент на електрификация или 28% спрямо 22% средно за Европа като само Испания и Финландия 
са със сходни проценти. 
България има високо ниво на електрификация 
Да приложим иновативни модели за намаляване на потреблението, да се инвестира в умни мрежи, да се даде възможност 
на домакинствата да участват, за да се намали енергийна бедност, да се стимулират енергийните общности са сред 
изводите на доклада. 
България има невероятен потенциал за намаляване на енергийното потребление в домовете. Необходимо е 
едновременно електрификация, увеличаване дела на термопомпите, увеличение на темповете на реновация, 
разширяване на възможностите за финансиране и самоучастие в обновяването на сградите. 
Необходимо е постоянно наличие на финансови механизми за обновяване на сградния фонд, каза Ивайло Алексиев, 
изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Само с реформи в сградния фонд преходът няма 
да се случи и трябва да се разглежда на фона на други енергийни индикатори. Изоставаме с приемането на нормативната 
рамка за ВЕИ и енергийна ефективност, а с преработването на Плана за възстановяване 2021, 2022 и 2023 г. може да се 
считат за нулеви. Липсват стратегическите документи, които да отразяват високата амбиция, която трябва да 
предприемем, обясни и Трифонова. 
Според съветника по климатичните политики на Сандов в последния редовен кабинет Георги Стефанов, България е сред 
малцината страни, които не са се възползвали от заемно финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, а 
използва само грантовите плащания. 
Да създадем високоволтови магистрали за пренос на зеления ток от Юга към Запада и Севера 
За да бъде страната ни енергийно независима от въглища трябва да произвежда 1-2 GW на година от ВЕИ, съобщи Никола 
Газдов, председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия с енергия. Технологиите съществуват. 
Възобновяемите източници са поевтинели с 90%, а вятърните централи със 65% за последните 10 години. Заради 
икономиите от мащаба, батериите за съхранение също ще поевтинеят.  Без субсидии вече соларната енергия може да 
осигурява по-евтин ток. По около 100 MW до заводи и индустриални зони може да осигуряват по-евтина енергия от всички 
други алтернативи, каза Газдов. Заедно с БАН и Института по почвознание „Пушкаров“ се работи в посока какво е 
влиянието на ВЕИ върху почвата и земеползването. Според него е ключово по-високата декарбонизация да включва темите 
транспорт и земеделие. Всъщност много е ключов въпроса доколко ВЕИ няма да окупират обработваемите ни площи. 
Ключов е аспектът за засилване на инвестициите във възобновяема енергия. Вярваме, че ще се изпълнят плановете за 
рекултивация на терените на Марица Изток 2, за да се изградят ВЕИ паркове там, каза още Газдов.  Ние може да 
произвеждаме по-евтин ток от слънце от Германия и да го изнасяме, допълни той. Тази цел подкрепи и Делян Добрев. 
За да се случи това е необходимо да има инфраструктура, която да свързва големите консуматори в Западна Европа. 
Представете си проект Манхатън за европейска енергетика, високоволтова магистрала, която да свързва региона, да 
изнасяме евтин слънчев ток и да се възползваме от евтиния вятър в северна Европа. Целта е да получаваме тази енергия 
в реално време, която ще подпомогне икономиката на България. Това ще осигури оптимално ползваме на ресурсите, които 
имаме в Европа, подчерта Газдов. Преходът е невъзможен ако няма пренос или no transition without transmission, който да 
свързва България и региона с големите консуматори на Запад и Север от нас. 
В Плана за възстановяване, както и в плановете за проекти по Модернизационния фонд инвестициите са насочени към 
електрификацията без възможност да се включват други големи индустриални предприятия, посочи в свое виждане 
Теодора Борисова, мениджър „Комуникация, връзки с институциите и обществеността“, „Солвей България“ 
Удовлетворяват се нуждите на електроенергийни предприятия, в плана за възстановяване няма възможност да 
кандидатстват големи предприятия, които не са свързани с електрификация, финансирането от Модернизационния фонд 
са припознати оператори на пренос, но въпреки това за индустрията е сериозен проблем, че и по тази линия не могат да 
участват. 
Енергийната независимост на общините 
Кметовете са прагматици и трябва да решават проблемите на момента, подчерта Силвия Георгиева, изпълнителен 
директор на НСОРБ. Колкото и да  е трудно и законодателство да не го позволява ще работим за осигуряване на енергийна 
независимост на публичните сгради. Намирането на енергийни одитори при проектите за саниране и на многофамилните 
жилища също е голям проблем. Необходими са нормативни разпоредби, които да позволяват на общините да създават 
дружества за производство на енергия. Тя даде пример с община Барселона, която е абсолютно енергийно 
независима.  Преборва се с частните доставчици на енергия и прави публично предприятие, което в момента захранва 50% 
от населението. Затова е изключително важно да се приеме законодателство за стимулиране на енергийните общности в 
България. 
Мерките в транспорта и земеползването, на които все още се обръща малко внимание 
Транспортът е основен източник на замърсяване. Необходима е електрификация, цялостна трансформация на сектора, 
разширяване на градски транспорт и алтернативните начини на придвижване. Важно е да се наблегне не само на 
домакинствата, но и на бизнеса, особено сектор услуги, където потреблението на дизел и бензин е много голямо. В сектор 
индустрия докладът посочва необходимостта от преразглеждане на горенето на отпадъци и биомаса като решение. 
Кръговата икономика изисква по-голяма ефективност на материалите, които се използват. 
Особено са важни мерките в земеделието и селското стопанство. Земеползването е нетен поглътител на въглероден 
диоксид. Затова са изключително важни мерки за залесяване и устойчиво управление на земите. Единствено в последния 
сценарий има по-засилени мерки в този сектор и по-амбициозни политики за залесяване. Това е много важна стъпка за 
постигане на въглеродна неутралност до 2050 година.  
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От Българския енергиен и минен форум подчертаха, че може да се работи по много по-ефективни технологии за употреба 
на местни ресурси или енергията да се произвежда, там, където се ползва. За въглищните централи може да се ползва 
безпламъчна термолиза, може да се въвеждат и технологии за отпадни въглеводороди за базов товар. 
Държавата не може да абдикира от своите функции и Димитър Бранков от БСК разкритикува закриването на Агенцията за 
икономически анализи и прогнози преди повече от 10 години. Държавата няма капацитет да се занимава със стратегическо 
планиране в момента, подчерта той. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 24 март продължава да намалява 
 

 
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 24  март 2023 г. е 85.34 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 17 244 MWh. 
Стойността се понижава с 0.94 % спрямо отчетените 86.15 лв. за MWh с ден за доставка 23 март 2023 г. и изтъргуван обем 
от 6 587 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 23 март е 3 840 MWh при постигната цена от 84.36 лв. за 
MWh. 
Стойността спада с 2.02 % в сравнение с регистрираните 86.10 лв. за MWh на 22 март и изтъргуван обем от 2 370 MWh. 
Референтната цена към публикуването е 85.34 лв. за MWh. 
 
√ Спад с 20.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 179.39 лв. за MWh с ден за доставка 24 март 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 179.39 лв. за MWh с ден за доставка 24 март 2023 г. и обем от 78 937.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 20.3 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 168.14 лв. за MWh, при количество от 39 893.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 043.70 MWh) е на цена от 190.64 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 174.93 лв. за MWh и количество от 3083 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 11 часа – 118.99 лв. за MWh ( 3381.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 273.82 лв. за 
MWh при количество от 3543.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 126.93 лв. за MWh при обем от 3338.7 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 225.14 лв. за MWh (115.12 евро за MWh) за 23 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 24 март се понижава до 179.39 лв. за MWh ( спад с 20.3 %) по данни на БНЕБ или 91.72 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 4 687.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 189.68 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     45,95%    2164.6 
Кондензационни ТЕЦ   29,69%    1398.55 
Топлофикационни ТЕЦ   7,50%    353.24 

https://ibex.bg/
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Заводски ТЕЦ    2,18%    102.62 
ВЕЦ     0,19%    8.76 
Малки ВЕЦ    2,19%    103.28 
ВяЕЦ     0,10%    4.75 
ФЕЦ     11,61%    546.89 
Био ЕЦ      0,59%     27.97 
Товар на РБ         4231.77 
Интензитетът на СО2 е 414g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. 
За сравнение в Германия е 304g, Полша - 565g, Чехия - 354g, най-нисък e във Франция - 46g и Испания - 91g. 
 
√ Ново рязко понижение на цените по европейските електроенергийни борси в петък 24 март 
Румънската OPCOM затвори при цена от 91,72 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 117,80 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 91,72 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 24 март 2023 г. Цената за пиковата енергия е 85,97 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 97,47 
евро/мвтч. Най-високата цена от 140,00 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 60,84 
евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 24 март ще бъде 117,80 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 123,33 гвтч. Максималната цена ще е 166,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. 
Минималната цена e в 11 ч и тя ще бъде 60,84 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 24 март е 87,85 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 87,09 евро/мвтч. Най-високата цена от 116,23 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 11 ч и 
тя ще бъде 62,19 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 70 316,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 24 март на Словашката енергийна борса е 87,17 евро/мвтч. Най-високата цена от 
116,23 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 62,54 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 87,13 евро/мвтч. Най-високата цена от 116,23 евро/мвтч 
ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 64,90 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 24 март е 88,27 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 88,30 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 61 198,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 116,23 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 64,90 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 53,12 евро/мвтч на 24 март. Пиковата цена ще бъде 46,30 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 764 222,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 116,23 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 2,07 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 24 март ще се продава за 130,87 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на пазара в Европа. 
 
√ Европейските фондови пазари затвориха предимно на „червено“ в четвъртък 
Най-голям дневен спад регистрира британският индекс FTSE 100, а единствен с повишение завърши френският 
измерител САС 40 
В началото на вчерашната търговия борсовите индекси на най-големите страни в Западна Европа показаха слаби и 
разнопосочни промени, инвеститорите оцениха резултатите от срещата на Федералния резерв на САЩ (Фед), която 
завърши в сряда, след като пазарите в региона бяха затворили, и очакваха новини от Банката на Англия (BoE) и 
Швейцарската национална банка (SNB). След моментно повишение на три от основните национални индекси в ранния 
следобед, в крайна сметка всички измерители се понижиха и затвориха в „червената зона“, с изключение на френския САС 
40. 
Анализаторите от Citigroup понижиха препоръката си за европейския банков сектор до „неутрален“ от „наднормено тегло“. 
Те се позовават на факта, че затягането на паричната политика добавя към притесненията на фона на нестабилна ситуация 
в световния банков сектор, според Trading Economics. 
Фед повиши основния лихвен процент с 25 базисни пункта (0.25 процентни пункта) след срещата, която приключи в сряда. 
Сега диапазонът му е 4.75-5% годишно - това е максимумът от септември 2007 г. В същото време председателят на Фед 
Джером Пауъл каза, че не очаква намаление на лихвените проценти тази година. В същото време той призна, че ако 
инфлацията се окаже твърде висока, процентът може да бъде повишен повече от очакваното в момента. 
Повечето икономисти очакваха BoE да повиши основния лихвен процент с 25 базисни пункта до 4.25% годишно, което 
беше потвърдено след днешното заседание на банката, въпреки че акциите на финансовите дружества бяха сред най-
поевтиняващите на британския фондов пазар. Така основната лихва във Великобритания достигна максимум от 2008 
година. 
Още една голяма европейска централна банка – Швейцарската национална банка (SNB) повиши вчера основните си лихви 
с 50 базисни пункта,  до 1.5 на сто, а след заседанието управителят на SNB Томас Джордан каза, че следващите две седмици 
ще бъдат жизненоважни, за да се гарантира успехът на спасяването на Credit Suisse. Швейцарските власти призоваха 
банките да се обединят и дадоха финансови гаранции на стойност до 260 милиарда швейцарски франка (280 млрд. щатски 
долара), за да се осъществи поглъщането от UBS. 
До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се понижи с 0.42%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше британският FTSE 100 (-0.61%), следван от испанския IBEX 35 (-
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0.28%), германския DAX (-0.24%), италианския FTSE MIB (-0.15%) и френския CAC 40 (-0.12%). Низходящият тренд се запази 
до края на сесията, с изключение на френския бенчмарк. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори британският индекс FTSE 100, а единствен с повишение 
завърши френският измерител САС 40. 
Британският търговец на автомобили Inchcape удвои печалбата си преди данъци за 2022 г. до 333.1 милиона паунда (408.7 
млн. долара) от 148.8 милиона паунда година по-рано. Приходите са нараснали със 17.8% до 8.13 млрд. паунда. В резултат, 
обаче, пазарната цена на компанията спадна с 12.57% и се озова на дъното на Stoxx 600 Europe. 
Книжата на германския производител на строителни материали Heidelberg Cement се понижи с 0.16%, след като до обед 
беше сред печелившите емисии. Компанията обяви, че ще увеличи дивидента с 8% за 2022 г. до 2.6 евро на акция. 
Цената на акциите на хазартния холдинг, притежаващ няколко световни сайтове за залагания 888 Holdings Plc спаднаха с 
2.63%. Компанията обяви, че планира да оправдае насоките си за коригирана печалба (EBITDA) за 2023 г., без да дава 
конкретна цифра. Анкетирани от FactSet анализатори определят средната стойност на 345 милиона паунда, съобщава 
MarketWatch. 
В същото време акциите на германската компания Scout24, която управлява платформа за търсене на недвижими имоти, 
поскъпнаха с 4.48%, след като компанията обяви 18% увеличение на годишния си дивидент до 1 евро, а също така обяви и 
програма за обратно изкупуване на акции на обща стойност 100 милиона евро. 
След новината, че белгийската компания Tractebel е подписала Меморандум за разбирателство с холандската NRG Pallas 
за инженерни услуги за изграждането на АЕЦ в Нидерландия, цената на акциите на белгийската компания се повиши с 
1.24%. В края на 2021 г. новото коалиционно правителство на Нидерландия постави ядрената енергия в центъра на своята 
климатична и енергийна политика. 
 
√ Цените на петрола се променят незначително 
Цените на двата основни сорта петрол в петък, 24 март се понижават незначително след доста волативната сесия ден по-
рано. 
Стойността на майските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures е на ниво от 75,78 долара за барел 
към момента на публикуване, което е спад с 0,13 долара или 0,17 % спрямо цената при затварянето на сесията ден по-
рано. Договорите за този сорт в четвъртък се понижиха с 0,78 долара или с 1% до 75,91 долара за барел. 
Цената на фючърсите за петрола сорт WTI за месец май на нюйоркската борса (NYMEX) е 69,85 долара за барел, което е с 
0,11 долара или с 0,16 % под нивото при затварянето на предишната сесия. Ден по-рано договорите поевтиняха с 0,94 
долара или с 1,3 % до 69,96 долара за барел. 
Ден по-рано петролът поевтиня в резултат на опасенията, че готовността на Федералния резерв да повиши лихвата ще 
доведе американската икономика до рецесия. Опасеният все още не са се разсеяли. Въпреки това обаче петролът има 
възможност да завърши седмицата със значително повишение. Както коментират наблюдателите, пътят за 
възстановяване, независимо какво се е случило досега, вече е отворен. 
 
√ Добивът на петрол в Русия ще бъде намален с 500 хил. барела на ден от нивото от февруари 
Намаляването на добива на петрол в Русия през месец март ще е от нивото през февруари, когато е съставлявало 10,2 млн. 
барела на ден. Това е съобщил пред журналисти вицепремиерът на Русия Александър Новак. 
„През март ще преминем към понижение с 500 хил. барела на ден към февруари. През февруари добивът бе 10,2 млн. 
барела на ден“, е казал Новак, цитиран от информационните агенции в страната. Според него компаниите продължават 
договарянето на доставки по море за април. 
Русия обяви доброволно понижение на производството през месец март с 500 хил. барела на ден само на петрола. Новак 
отбеляза, че решението е било взето без международни консултации и ще подпомогне възстановяването на пазарните 
отношения предвид въведените ограничения срещу руските енергийни ресурси. 
През втората половина на месец март, когато Русия ще се доближи до целевото ниво, решението за намаляване на добива 
ще бъде продължено до юни включително. Според Новак, намаляването на добива на петрол от Русия през март вече е 
повлияло върху отстъпката за сорт Urals. „Да, отстъпката леко намаля (на фона на съкращенията на производството). В 
сравнение със средата на януари тя вече е намаляла средно с 8 долара“, е отбелязал вицепремиерът. 
Според него в бъдеще отстъпката ще продължи да намалява. „И по-рано казах, че при нормализиране и стабилизация на 
ситуацията, установяването на логистиката, транспортните доставки, отстъпката ще се понижи“,  е заявил Новак. 
По думите му, настоящата ситуация със световните цени на петрола е предизвикана от банковата криза, която носи 
достатъчно големи рискове за световната икономика като цяло. „Виждаме обаче, че ситуацията се подобрява, а цената (на 
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петрола) също вече отскочи. Според мен тя дори в краткосрочно бъдеще трябва да се възстанови до предишното ниво“, е 
заявил той. 
Русия се надява също така в бъдеще на увеличение но доставките на петрол за Китай. „Ако се вземе само Китайската 
Народна Република, то там ще бъдат доставяни 67 млн. тона нефт. Това е почти една трета от експортирания от нас петрол. 
И част от него са доставки по тръбопроводи. През Сковородино-Маха - 30 милиона, през Казахстан - 10 милиона, 40 
милиона тона - това са стабилни доставки. А част от него вече са пренасочените морски превози, които осъществяваме 
през пристанища като Новоросийск, Козмино, Приморск – 26 милиона тона. Мисля, че тези обеми ще се увеличат в 
бъдеще“, е казал още Новак. 
Коментирайки доставките на газ за Китай, той е съобщил, че тече съгласуване на условията по договорите между 
компаниите (руската „Газпром“ и китайската CNPC ) по отношение на техническата обосновка, проектирането на трасето 
през Монголия и има надежда, че до края на годината ще се стигне до подписване на договор. 
 
√ Ню Йорк запазва лидерството си на водещ финансов център в света за 6-та поредна година 
Челната тройка се допълва от Лондон и Сингапур от класацията на британската компания за финансови 
консултации Z/Yen Group 
Американският мегаполис Ню Йорк отново зае 1-во място в класацията на най-големите финансови центрове в света, 
според британската компания за финансови консултации Z/Yen Group Ltd., която поддържа индикатора Global Financial 
Centers Index (GFCI). 
Ню Йорк изпревари Лондон през есента на 2018 г. и оттогава не отстъпва лидерството вече шеста поредна година. В 
сравнение с предишната версия на класацията, публикувана през септември миналата година, броят на точките, по които 
се изчислява индексът, на Ню Йорк и на втория Лондон не се е променил: съответно 760 и 731. 
Челната тройка все допълва от Сингапур, който загуби три точки от миналогодишната касация. Хонг Конг е четвърти, Сан 
Франциско е пети, Лос Анджелис е шести, Шанхай е седми, Чикаго е осми, Бостън е девети, а Сеул затваря челната десетка. 
Сан Диего скочи цели 20 места и зае 39-то място, Атланта се върна с 15 позиции и се установи на 30-о място. За първи път 
в рейтинга влезе агломерацията Минеаполис-Сейнт Пол от щата Минесота, която зае 29-то място. 
Най-драматичен спад в индекса демонстрираха Британските Вирджински острови, които се върнаха с 16 позиции назад до 
107-о място. Сред лидерите Пекин разочарова, падайки с 5 честа и заемайки 13-то място. 
На въпроса кои финансови центрове ще увеличат влиянието си през следващите две-три години, респондентите 
споменават най-често Сеул, Сингапур и Кигали, столицата на Руанда. 
Индексът на световните финансови центрове е публикуван за първи път през 2007 г. и се актуализира на всеки шест месеца 
(настоящото издание е 33-то). Последният рейтинг е съставен въз основа на проучване на повече от 10.2 хиляди 
респонденти, които класираха 20 градове-световни финансови центрове. 
 
Мениджър 
 
√ Работодателите и държавата започват проект за дуално обучение на национално ниво 
Започва подготовката на национален проект за дуално обучение. Това решение бе подкрепено от Националния 
икономически съвет. Съвещателният орган, в който участват всички работодателски организации, проведе заседание, по 
инициатива на министър Никола Стоянов. Недостигът на кадри и повишаването на тяхната квалификация, 
конкурентоспособността на българските фирми и мерките на правителството за овладяване на инфлационните процеси 
бяха основните обсъдени теми. 
Целта на разработването на национален проект за дуално обучение е да се предприемат мерки на държавно ниво за по-
широко прилагане на тази форма на подготовка, което в дългосрочен план ще подпомогне решаването на проблемите с 
липсата на работна ръка и квалифицирани кадри.  
„Обсъждаме всички държавни предприятия да застъпят ефективно дуалното обучение, като един допълнителен стимул за 
насърчаването му в цялата страна“, обясни министър Никола Стоянов. По думите му в България вече се изпълняват няколко 
по-малки проекта в тази сфера, но има нужда от координирани действия на национално ниво, за представяне на дуалната 
форма на обучение пред учениците и техните родители. „Целта ни е с Министерството на образованието и науката и 
работодателските организации в срок от около месец, да подготвим цялостна концепция как това да бъде реализирано на 
практика. След това ще се надяваме за активната ви подкрепа и за реалното стартиране в цялата страна“, каза още 
икономическият министър. 
От страна на работодателските организации изразиха подкрепа за решението и подчертаха, че това е дълго чакана мярка 
на национално ниво. От Министерството на образованието и науката посочиха, че един от проблемите, свързани с 
квалификацията на кадри, е ограниченият интерес към професионалните гимназии от кандидат-гимназистите. В тази 
връзка бяха обсъждани и координирани действия с работодателските организации, за да се популяризират възможностите 
за реализация при различните професии. 
 
√ БНБ отчете близо 15% скок на кредитите и 8,9% на депозитите на домакинствата за година 
Кредитите за домакинствата и нетърговските организации, които ги обслужват, са се увеличили с 14,8 на сто, а депозитите 
с 8,9% за година. Това сочат данните от статистиката на Българската народна банка (БНБ) 
В края на февруари 2023 г. депозитите на домакинствата и НТООД са били 72,977 млрд. лв. (41,3 процента от БВП), което 
прави увеличение е с 8,9 на сто спрямо същия месец на миналата година. 
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Според статистиката на Централната банка депозитите на нефинансовите предприятия са 40,958 млрд. лв.  в края на 
февруари 2023 г.  Така  депозитите се увеличават с 27% спрямо същия месец на 2022 г.  
Депозитите на финансовите предприятия пък растат  с 1,1%а на годишна база през втори месец на тази година, като 
достигат 3,824 млрд. лв. , или 2,2 % от БВП на страната. 
Общо депозитите на неправителствения сектор са 117,758 млрд. лв. в края на февруари, като за година са се увеличили 
с 14,3%.  
Кредитите за неправителствения сектор са 81,238 млрд. лв. или 46 процента от БВП, при 80,668 млрд. лв. в края на 
февруари тази година. Това е увеличение на годишна база с 12,4 процента (13 процента годишно повишение през януари 
т.г.) 
Заемите  за домакинствата и НТООД са 33,655 млрд. лв. (19 процента от БВП) в края на февруари, показват още данните. 
Спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 14,8 процента (14,8 процента годишно повишение през януари 
2023 т.г.). Увеличение с 18,1 процента на годишна база бележат жилищните кредити, които възлизат на 16,816 млрд. лв. 
(17,9 процента годишно увеличение през януари т. г.) 
Потребителските заеми пък  се увеличават с 12,3 на сто  спрямо февруари 2022 г. и възлизат на 15,209 млрд. лв.. 
На годишна база другите кредити, в което се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, нарастват със 7,7% и са в размер 
на  401,7 млн. лева, сочат още данните от статистиката на централната банка. 
Според статистиката кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 8,7% на годишна база през февруари и в края 
на месеца достигат 41,490 млрд. лв.  
Заемите, отпуснати на работодатели и самонаети лица пък се увеличават с 11,9 %  на годишна база  и в края на февруари 
2023 г. са в размер на 432,8 млн. лева. 
Кредитите, отпуснати на финансови предприятия, са 6,094 млрд. лв.  в края на февруари. В сравнение със същия период на 
миналата година те се увеличават с 27,5  на сто, показва още статистиката на БНБ. 
 
√ България е топ 8 на ЕС по цени на годишните ренти за земеделска земя 
България е на осмо място в Европейския съюз (EС) по среден размер на годишните ренти сред страните от Европейския 
съюз. През 2021 година у нас средния размер на рентите е бил 278 евро на хектар или 27,8 евро на декар (около 54 лв.), 
показват данните в Евростат. 
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Сред регионите на ЕС наемането на един хектар земеделска земя е било най-скъпо през 2021 г. в холандския регион 
Флеволанд (1721 евро на хектар), следван от Канарските острови в Испания (1119 евро на хектар) и Атики в Гърция (927 
евро на ха). 
С данни от 2020 г. Венеция Джулия в Италия (1 714 евро на хектар) би била сред регионите с най-високи цени на наемите. 
За разлика от това, наемните цени са най-ниски в Централна-Северна земя и Горен Норланд (и двете €25 на хектар) в 
Швеция, следвани от  Източна Словакия (€42). Постоянните пасища са основното използване на земеделска земя в тези 
региони. 
Сред държавите от ЕС, които са отчели конкретни наемни цени за обработваема земя и за постоянни пасища, наемането 
на постоянни пасища винаги е било по-евтино от наемането на обработваема земя. Наемът за един хектар постоянни 
пасища през 2021 г. варираше от ниските 39 евро средно в Словакия до 337 евро средно в Ирландия, в сравнение с 
наемните цени за обработваема земя, които варираха между 79 и 466 евро в същите две страни, показват още данните на 
евростатистиката. 
 
√ Само една четвърт от населението в ЕС е с по-големи от базовите дигитални умения 
Малко над една четвърт (26%) от населението на ЕС на възраст 16–74 г. съобщава за над базовите общи цифрови умения. 
По-висок дял е регистриран за хората, живеещи в градовете (33%), а  по-нисък за тези, живеещи в градовете и предградията 
(24%) и в селските райони (20%), показват данни на Евростат за 2021 г. 
 В 26 от 27-те държави от ЕС най-високият дял на хората с над базови дигитални умения е регистриран за тези, които живеят 
в градовете. Малта беше единствената страна, която регистрира по-висок дял на над базовите дигитални умения в 
градовете и предградията, вместо в градовете. 
Индикаторът за цялостни дигитални умения е съставен, базиран на пет вида умения: умения за информационна и 
информационна грамотност, умения за комуникация и сътрудничество, умения за създаване на цифрово съдържание, 
умения за безопасност и умения за решаване на проблеми, припомня Евростат. 
През 2021 г. повече от три четвърти (77%) от населението на ЕС на възраст 16–74 години е притежавало над базовите 
умения за дигитална комуникация и сътрудничество. По-висок е делът на хората, живеещи в градовете (82%), докато 
живеещите в селските райони са с по-нисък дял (71%). Този модел – по-висок дял на хората, живеещи в градове, 
притежаващи над базови цифрови умения – се повтаря за всичките пет области, обхванати от съставния индикатор, като 
най-голямото цифрово разделение е регистрирано за уменията за създаване на съдържание (където имаше 16 процентни 
пункта разликата в дела на хората с над базови умения между живеещите в градовете и тези, живеещи в селските райони). 
 

 
 
Отново в държавите-членки на ЕС като цяло беше така, че по-голям дял от хората, живеещи в градове (в сравнение с тези, 
живеещи в градове и предградия или в селските райони), притежаваха умения над базовите, въпреки че имаше някои 
изключения: По отношение на лицата с над базови умения за информация и грамотност с данни, най-висок дял в Белгия е 
регистриран за хората, живеещи в градовете и предградията (71% в сравнение със 70% за селските райони и 68% за 
градовете). По отношение на надбазовите умения за комуникация и сътрудничество, най-високият дял в Кипър е 
регистриран за хората, живеещи в градовете и предградията (91% в сравнение с 88% за градовете и 81% за селските 
райони). 
Нидерландия е на другия полюс. Там  най-високият дял в Нидерландия е регистриран за хората, живеещи в селските 
райони (94% в сравнение с 93% за градовете и предградията и 92% за градовете), показват данните на  евростатистиката. 
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√ Финансовите директори в Централна и Източна Европа с негативни очаквания за икономиката през 2023 г. 
Финансовите директори на компании от региона на Централна и Източна Европа са с негативни очаквания по отношение 
на икономическите перспективи през 2023 година. Това показват резултатите от проучване на Делойт за  нагласите на над 
600 главни финансови директори от региона на Централна и Източна Европа – представители на организации от различни 
сектори, относно техните виждания и планове за 2023 г. 
Целта на проучването е да улови промените в мненията на финансовите директори по теми като риск, растеж на БВП,  
приоритети за финансиране и най-новите предизвикателства, пред които е изправен бизнесът. Фокус е също това как те 
оценяват подхода на своите компании към облачните технологии и какви са техните планове за справяне с прекъсванията 
на веригата за доставки. 
Проучването е проведено между октомври и декември 2022 г. сред представители от 15 държави: Албания, България, 
Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и 
Словения. 
Според резултатите от проучването Индексът на икономическото доверие пада от 44% на -6% за 2023 г., така че спадът 
спрямо 2022 г. е с цели 50 п.п. По-ниските очаквания за растеж на БВП (0,33% спрямо 2,30% през 2022 г.) и по-високите 
прогнози за растеж на безработицата (68% в сравнение с 33% през 2022 г.) несъмнено допринасят за спада до отрицателен 
индекс. 
Индексът на доверието на финансовите директори на Делойт Централна Европа се състои от три подиндекса, които 
отразяват оптимизма (или липсата на такъв) на финансовите директори по отношение на три ключови въпроса: 
- Икономически процеси (Индекс на икономическото доверие) - основава се на въпроси относно икономическия растеж, 
безработицата и Индекса на потребителските цени (CPI); 
- Бизнес среда (Индекс на доверие в бизнес средата) - базира се на въпроси относно несигурността, риска, оперативните 
разходи, привлекателността на различни източници на финансиране и мненията на финансовите директори относно 
пазара на сливания и придобивания; 
- Перспективи относно развитието на компаниите на финансовите директори (индекс на перспективите на компанията): 
той се основава на въпроси относно бъдещето на компанията, нейното финансово състояние (приходи, възможности за 
обслужване на дълга, капиталови разходи и маржове) и прогнозираното ниво на задлъжнялост и броя на служителите. 
“Бизнес средата в региона е сериозно повлияна от войната в Украйна, която коренно променя икономическата среда. 
Преди началото на военния конфликт тя се характеризира се основно с експанзионистични планове, водени от очакването, 
че основните въздействия на пандемията от COVID-19 са вече зад нас. В настоящата геополитическа ситуация, обаче, едва 
ли е изненадващо, че финансовите директори чувстват външен натиск върху компаниите, който засилва тяхната 
несигурност (заради недостига и растящите цени на суровините, стоките, енергетиката и транспорта, които водят до високи 
нива на инфлация и частични прекъсвания на веригите на доставки). Ето защо неизбежно финансовите директори отчитат 
и рекордни нива на риска.“ – коментира Силвия Пенева – управляващ съдружник на Делойт България. 
Икономически перспективи 
Въпреки че въздействието на COVID-19 намалява, конфликтът Русия-Украйна и свързаните с него последици като 
нарастваща инфлация и опасенията относно международната стабилност и несигурността на веригата за доставки оказват 
голямо влияние върху икономическите перспективи. 
Средният очакван растеж на БВП в Централна Европа за 2023 г. е 0,33%, в сравнение с 2,30% през 2022 г. и 0,25% през 2021 
г. Около 50% от финансовите директори изчисляват, че БВП ще бъде на нива до 0,5%, в сравнение с 18% през 2022 г. За 
пазара на ЕС 51% от финансовите директори оценяват, че очакваният среден ръст ще бъде под 0,5%. През 2022 г. 56% от 
анкетираните прогнозират, че БВП ще надхвърли 2,5%, а през 2023 г. само 10% (спад с цели 46 п.п.). В своите прогнози за 
2023 г. 9% от финансовите директори, базирани в еврозоната, в сравнение с 68% миналата година (32% през 2021 г.) очакват 
БВП в техните страни да нарасне с повече от 2,5%. 
Оценките за нивата на безработицата не показват положителна тенденция. 68% от финансовите директори смятат, че 
безработицата в страната им ще се увеличи. Само 8% от финансовите директори вярват, че безработицата ще намалее в 
сравнение с 30% през 2022 г. 
От години финансовите директори прогнозират увеличение на CPI (индекса на потребителските цени)- тази година 70% от 
анкетираните оценяват по-нататъшен растеж (91% през 2022 г., 62% през 2021 г.). 22% от финансовите директори очакват 
намаляване на инфлацията, в сравнение с 5% през 2022 г., което е свързано с текущото високо ниво на инфлация. 
Бизнес среда 
Финансовите директори, участващи в тазгодишното проучване, са видимо по-малко оптимистични, от миналата година. 
Както се наблюдава, нивото на външна финансова и икономическа несигурност, пред която е изправен бизнесът, е високо 
(увеличава се до 61% от 50% през 2022 г.). Делът на очакващите ниско ниво на несигурност е 6%. Само 2% от финансовите 
директори от страните от еврозоната очакват ниско ниво на несигурност. 
Финансовите директори изчисляват, че повечето разходи на компаниите ще продължат да растат през следващите 12 
месеца. Повече от 90% от анкетираните прогнозират, че разходите за работна сила и общите разходи за 
производство/доставки ще се увеличат. Те не очакват значителни повишения на ДДС и корпоративния данък. Около 80% 
от финансовите директори прогнозират, че транспортните разходи, дълговете и свързаните с бизнеса услуги също ще се 
увеличат. 
Финансовите директори считат, че намаленото вътрешно търсене (45%), геополитическият риск (45%) и недостигът на 
квалифицирани специалисти (42%) ще бъдат основните източници на безпокойство за бизнеса в региона на Централна и 
Централна Европа през 2023 г. Недостигът на професионалисти регистрира най-високото процентно намаление от 2022 г. 
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(със спад от 22 процентни пункта). След като през последните години беше нисък, този път геополитическият риск заема 
равностойно първо място, наред с намаленото вътрешно търсене. 
Както миналата година, повечето финансови директори очакват нивото на дейностите по сливания и придобивания в 
техните индустрии да се повиши през следващата година (47%, в сравнение с 55% миналата година). Междувременно една 
трета от анкетираните не очакват промяна . 
Ръст на компаниите 
При перспективата за ръст на компаниите, точно както при икономическите и бизнес перспективи, се наблюдава негативна 
тенденция. Индексът на доверието е намалял до 7%, в сравнение с 26% през 2022 г. Само 25% от финансовите директори 
са оптимисти относно финансовите перспективи за своите организации, в сравнение с 40% миналата година. 43% от 
анкетираните имат негативни очаквания по темата. 
Резултатите от проучването показват, че според 42% от финансовите директори оперативните маржове ще намалеят (32% 
през 2022 г.). Само 25% от анкетираните смятат, че те ще се увеличат (спрямо 37% през 2022 г.). 
Оценките на капиталовите разходи (CAPEX) показват лека негативна тенденция. 36% от участниците в проучването смятат, 
че CAPEX ще се увеличи, в сравнение с 46% през 2022 г. и 37% през 2021 г. 29% от финансовите директори посочват, че 
техните компании очакват намаление на капиталовите разходи. Най-значително намаление се прогнозира в сектор 
Строителство, Бизнес и професионални услуги и Технологии, медии, телекомуникации. 
Много от финансовите директори във всички страни от региона планират да продължат експанзивните си стратегии на 
база органичен растеж, растеж на съществуващи пазари и дигитализация. Намаляването на разходите е основен приоритет 
само за 9% от финансовите директори, което потвърждава, че няма ясна тенденция към по-отбранителни стратегии в 
Централна Европа. 
Следващите 12 месеца е малко вероятно да доведат до значителни промени в нивата на капитала на компаниите. Както и 
през 2022 г., половината от анкетираните не очакват промяна в тази област. 
 
√ АЦБ увеличи лихвите, оцени банковата система на Обединеното кралство като „устойчива“ 
Английската централна банка повиши лихвените проценти с 25 базисни пункта в продължаващата си битка с устойчивата 
инфлация, предаде Си Ен Би Си. 
Комитетът по паричната политика прие със 7 на 2 гласа увеличението на ставката  до 4,25%. Този ход бе очакван от 
анализаторите, след като официалните данни в сряда показаха, че инфлацията в Обединеното кралство неочаквано е 
скочила до 10,4% на годишна база през февруари. 
В своето резюме Комитетът подчерта, че се очаква глобалният растеж да бъде по-силен от прогнозирания в доклада за 
паричната политика през февруари, докато основната инфлация на потребителските цени, която изключва нестабилните 
цени на храните и енергията, остава висока. 
АЦБ изчислява, че допълнителната фискална подкрепа, обявена в пролетния бюджет на министъра на финансите Джеръми 
Хънт миналата седмица, ще повиши брутния вътрешен продукт на Обединеното кралство с около 0,3% през следващите 
години. 
„Вероятно е БВП да остане като цяло непроменен в края на годината, но сега се очаква да се повиши леко през второто 
тримесечие, в сравнение със спада от 0,4%, очакван във февруарския доклад“, се казва в доклада на централната банка. 
„Тъй като правителствената гаранция за цените на енергията ще се поддържа на ниво от 2500 паунда за още три месеца 
от април, реалният разполагаем доход на домакинствата може да остане като цяло непроменен в близко бъдеще, вместо 
да спадне значително“, добавят от АЦб. 
Банковата система на Обединеното кралство „остава устойчива“ 
Федералният резерв на САЩ също повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта в сряда, докато 
днес Швейцарската национална банка повиши лихвения си процент с 50 базисни пункта до 1,5%. 
Централните банки по света следят внимателно последиците от колапса на базираната в САЩ банка Silicon Valley Bank и 
спешното спасяване на Credit Suisse. 
Много анализатори смятат, че рисковете от заразяване са намалели през последните дни, като според Комитетът по 
паричната политика британската банкова система „остава устойчива“. 
Комитетът оцени, че банковата система на Обединеното кралство „поддържа стабилни капиталови и силни ликвидни 
позиции и е в добра позиция да продължи да подкрепя икономиката в широк спектър от икономически сценарии, 
включително период на по-високи лихвени проценти“. 
„Отразявайки тези развития, разходите за банково финансиране на едро се повишиха в Обединеното кралство и други 
развити икономики“, се посочва в доклада. 
„Комитетът по паричната политика ще продължи да следи отблизо всички ефекти върху кредитните условия, пред които 
са изправени домакинствата и предприятията, а оттам и въздействието върху макроикономическите перспективи и 
перспективите за инфлация“, пише още в документа. 
 
√ Лондонската борса за метали анулира договори за $1,3 млн. заради торби, пълни с камъни вместо с никел 
Американската банка ЈРМоrgаn Сhаѕе смяташе, че притежава никел за 1,3 млн. долара, но се оказа, че e собственик на 
торби с камъни, съобщи Блумбърг. 
Миналата седмица Лондонската борса за метали (LME) обяви, че е анулирала девет договора за никел на обща стойност 
около 1,3 милиона долара след откриване на „нередности“ в определен склад, който според Блумбърг е собственост на 
Access World. Новината беше посрещната с шок в света на търговията металите, тъй като договорите на LME обикновено 
се разглеждат като изключително сигурни. 

https://manager.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8/shveicarskata-nacionalna-banka-povishi-osnovnata-si-lihva-vapreki-situaciata-s-credit-suisse
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Според запознати източници JP Morgan е собственик на деветте анулирани договора. Банката е регистрирала торбите с 
материал като доставими срещу договори на LME в началото на 2022 г. 
Няма обвинения, че JPMorgan е направил нещо нередно. Материалът вече е бил в склада на Access World в Ротердам, 
когато банката го е купила преди няколко години. 
Access World заяви, че инспектира „гарантираните“ торби с никелови брикети във всичките си местоположения, но вярва, 
че проблемът, довел до анулирането на деветте договора, „е изолиран случай и специфичен за един склад в Ротердам“. 
Не е ясно дали торбите някога са съдържали никел и дали проблемът е резултат от грешка, кражба или измама. 
 Съгласно правилата на LME, складовете са отговорни за проверката и подсигуряването на метала. От складовете се изисква 
да имат застраховка, докато физическите търговци на метали обикновено са застраховани срещу рискове като кражба. 
Откритието предизвика движения в света на металите, като през уикенда складовите компании се състезаваха да 
инспектират и претеглят повторно хиляди тонове метал, след като LME ги помоли да проверят всичкия никел, който в 
момента е под гаранция. 
LME също така извършва свои собствени проверки в Европа и Азия, твърди един от източниците на Блумбърг. Досега 
масовата проверка не е открила други проблеми. 
JPMorgan е водещата банка на пазарите на метали, но беше в центъра на няколко големи кризи през изминалата година. 
Тя отчете загуба от 120 млн. долара, свързана с никела, преди година, в резултат на т.нар. „short squeeze”, насочен 
към  компанията Tsingshan Holding Group Co. 
Освен това банката имаше финансови отношения с китайския търговец на мед Maike Metals International Ltd., който 
изпадна в затруднение миналото лято и миналия месец заяви, че работи по преструктуриране на дълга. 
 
√ Япония вдигна ограниченията за износа на високотехнологични материали за Южна Корея 
Япония отменя ограниченията за износ на високотехнологични материали за Южна Корея, съобщи министерството на 
търговията, цитирано от Ройтерс и БТА. 
Двете страни са в процес на подобряване на отношенията си, изправени пред общата заплаха от честите ракетни тестове 
на Северна Корея и от засилващата се глобална роля на Китай, посочва агенцията. 
Токио обяви намерението си да вдигне забраната за износ на три материала, сред които флуороводород, използван за 
производството на микрочипове, по време на визитата на южнокорейския президент Юн Сук-йол в Япония миналата 
седмица, но без да оповестява срокове за това. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Остават ли бедните без "водни помощи"? И съвпада ли дневният ред на политиците и на хората; Гост: 
Омбудсманът Диана Ковачева. 

- След решението на властите в Скопие за закриването на българския клуб „Иван Михайлов" - как ще се отрази на 
отношенията между двете страни; Гост: Доц. Наум Кайчев. 

- За вредите и ползите за здравето от смяната на часовото време; Гост: Специалиста по медицина на съня д-р 
Красимир. Ранков 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще паднат ли цените на храните след проверките за картел. 
- Изборите на 2 април. 
- Кметът на София Йрданка Фандъкова гост в студиото. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Обратното броене до вота. Какви са очакванията на „БСП за България"; Гост: Корнелия Нинова. 
- Агресия на улицата. Защо непозната жена напада и удря деца на оживено кръстовище в София. 
- Да станеш майка на 58. Историята на украинска бежанка избрала да роди у нас. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Министър намери милиони, за да не ни откаже скъпата вода да ядем зеленчуци 
в. Труд - Заключение на Комисията за защита на конкуренцията: Цената на сирене и яйца е изкуствено надута 
в. Телеграф - Фолкпевицата Мария пребита от мъжа си 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ДАНС бавно проверява кой ще изнесе машините, Външно се притесни: няма да стигнат навреме 
в. 24 часа  – Радев: Снаряди само за партньори, но не и за Украйна 
в. Труд - Смениха шефа на "Лукойл-България" 
в. Труд  - Отмениха махането на шефа на "Вътрешна сигурност" 
в. Телеграф - Изследване, поръчано от "Телеграф" показа: 70% от кашкавала - гола вода 
в. Телеграф  - Северна Македония на съд заради клуба ни в Битоля 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Евгений Тодоров, журналист: Политици уволниха Нери от БНТ, Хачо беше само изпълнителят 
в. Труд - Недялко Недялков, издател на ПИК и "Ретро": Семейство Петкови иска да ме убие заради видеото с парапета 
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в. Телеграф  - Началникът на ДНСК арх. Деляна Панайотова: Надзорът носи отговорност за качеството на строителството 
Водещи анализи 
в. Труд - Източният вятър бори западния 
в. Телеграф - Не съсипвайте всичко българско! 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 14.00 часа, Гранитна зала на Министерския съвет, министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов 
и министърът на земеделието Явор Гечев ще представят електронната платформа за наблюдение на цените на 
част от основните хранителни продукти. 

- От 12:00 часа министърът на енергетиката Росен Христов и изпълнителният директор на "Булгартрансгаз“ 
Владимир Малинов ще инспектират напредъка на изграждането на терминала за втечнен природен газ край 
пристанището в Александруполис, Гърция. 

- От 10:30 часа в централата на КНСБ (пл. "Македония" 1), конгресен център "Глобус", зала "Европа", ще се проведе 
продължение на традиционните срещи с представители на основните политически партии, които участват в 
предстоящите избори за Народно събрание - дискусия с водачи на листи от коалиция "БСП за България".  

- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери новоизградената детска градина в с. Бистрица, 
район "Панчарево". 

*** 
Враца. 

- От 13.00 часа в заседателната зала на Окръжен съд – Враца  ще се проведе кратък брифинг, на който ще бъдат 
представени основните данни от годишния отчет на институцията. 

*** 
Разград. 

- От 14:30 часа здравният министър д-р Асен Меджидиев ще даде брифинг пред МБАЛ "Св. Иван Рилски – Разград“ 
АД след среща с изпълнителния директор д-р Станимир Георгиев, с кмета на Разград Денчо Бояджиев и с 
областния управител Драгомир Златев за осигуреността на здравни грижи в малките населени места. 

*** 
Смолян. 

- Между 13:30 и 14:00 часа пред централния вход на Областна администрация – Смолян ще бъдат доставени 
бюлетините за изборите за народни представители на 2 април  т.г.  

*** 
Стара Загора. 

- В 11.30 часа в зала 203 на Общинска администрация кметът Живко Тодоров ще се срещне с дамите от "Берое Стара 
Загора“, които защитиха трофея си в турнира за Купата на България при жените. 

- В 12.00 часа кметът Живко Тодоров ще поздрави Радомир Стоянов, който завоюва бронзов медал на Световното 
първенство по ММА, провело се в Белград. 

- От 19.00 часа в Културен център "Стара Загора“ ще се състои концерт на Държавна опера – Бургас "Енио Мориконе 
– киното в ноти“.  

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

