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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√  Добрин Иванов: Решението за МРЗ е апогеят на предизборния политически популизъм 
"Изравняването на възнагражденията на работниците ще повреди пазара на труда" 
"Минималната работна заплата ще е 50% от средната брутна, а измененията ще важат от 2024 година, като изчислението 
ще се прави всяка година на 1 септември. Това решение на Народното събрание е апогеят на предизборния политически 
популизъм. Предишното Народно събрание разруши пенсионния модел с повишаването на минималната пенсия. То 
направи така, че половината от всички пенсионери в България да получават една и съща пенсия. Днешното Народно 
събрание направи същото, но с пазара на труда. Направи така, че голяма част от хората да работят на сиво, да получават 
една и съща заплата, независимо от своята квалификация, от вида труд, който полагат, от образованието. Тази промяна 
ще демотивира хора да повишават квалификацията си".  
Това каза пред БНР Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
И допълни, че в пет области в държавата, където работят над 2 млн. души, брутната минимална работна заплата ще бъде 
между 70-80% от средната работна заплата, тоест - получава се изравняване на възнагражденията на работниците и това 
ще повреди пазара на труда.  
МРЗ ще е 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, приеха депутатите 
В предаването "Нещо повече" Иванов подчерта, че е трябвало да се направи информационна кампания за ползите и за 
вредите от еврото.  
"Повишаването на цените е риск, който е несъществен, в сравнение с ползите от влизането в еврозоната. Неоправдани са 
страховете, че животът ще поскъпне два пъти. Въвеждането на еврото ще донесе повече ползи. Ще се намалят 
трансферните разходи, ще се увеличат инвестициите, ще се увеличи кредитният рейтинг на държавата, ще се намалят 
лихвените проценти, при които се кредитират бизнес и граждани, ще се повиши стопанската активност. Това би трябвало 
да ускори конвергенцията между България и средноевропейските държави".  
Румен Гълъбинов: 1 януари 2024 г. е възможна дата за влизане в еврозоната 
Евростат: До 8,5% е спаднала годишната инфлация в еврозоната през януари 
Според него бавните реакции на правителството се отразяват върху бизнеса и това води до увеличаване на цените, тъй 
като бизнесът има нужда от предвидимост и сигурност, затова са необходими бързи решения.  
"Надявам се да видим намаление на индекса на инфлацията, тъй като имаме намаляване на цената на горивата. Цената 
на газа беше по-висока през януари в сравнение с декември, но прогнозата за февруари е за намаляване. Цената на 
електроенергията на борсата е по-ниска от регистрираните рекорди. Има тенденция към намаляване на цените на 
енергоносителите. В случай че работим в силно конкурентни пазари - каквито са пазарите на потребителските стоки, това 
би трябвало да повлияе в посока намаляване на цените".  
По думите му ръстът на цените до някаква степен е бил компенсиран от ръста на възнагражденията.  
Анкета на Румяна Василева и интервюто на Марта Младенова и на Людмила Железова с Добрин Иванов в предаването 
"Нещо повече" можете да чуете в звуковия файл. 
 
Profit.bg 
 
√ Бизнесът е поканен в Консултативен съвет към Българската банка за развитие 
Надзорният съвет на Българската банка за развитие (ББР) кани национално представителните работодателски организации 
за участие в Консултативен съвет към надзорния орган на банката, съобщава ББР. 
Новият орган ще осигури директна връзка между банката и бизнеса, ще оптимизира процеса за създаване на нови 
финансови продукти и ще подпомогне обществения контрол върху дейността на ББР, казват от банката в прессъобщение. 
Консултативният съвет ще осигури работещ информационен канал между ББР и бизнеса, който да оптимизира 
разработването на нови финансови инструменти на банковата група и ефективно да информира членовете на 
организациите за актуалните програми и продукти. 
Органът следва да подпомогне обществения контрол върху дейността на банката, предвид характера на средствата, с 
които тя оперира и спецификата на нейните цели и задачи, разписани в Закона за ББР. 
Участието си в съвета потвърдиха Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара 
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ), Съюзът за стопанска инициатива (ССИ). 
 

https://bnr.bg/post/101773272/dobrin-ivanov
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Стандарт 
 
√ Бизнесът влиза в нов съвет към ББР 
Новият орган ще осигури директна връзка между банката и бизнеса, ще оптимизира процеса за създаване на нови 
финансови продукти и ще подпомогне обществения контрол върху дейността на ББР 
В съответствие с публично огласените намерения Надзорният съвет на ББР отправи покана до национално 
представителните работодателски организации за създаване на консултативен съвет към надзорния орган на банката. 
Той ще осигури работещ информационен канал между ББР и бизнеса, който да оптимизира разработването на нови 
финансови инструменти на банковата група и ефективно да информира членовете на организациите за актуалните 
програми и продукти. 
Консултативният съвет следва да подпомогне обществения контрол върху дейността на банката, предвид характера на 
средствата, с които тя оперира и спецификата на нейните цели и задачи, разписани в Закона за ББР. 
Участието си в съвета потвърдиха Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ), Съюзът за стопанска инициатива (ССИ). 
 
Банкеръ 
 
√ ББР създава Консултативен съвет с работодателските организации 
Създава се Консултативен съвет към „Българска банка за развитие“ АД с участието на национално представителните 
работодателски организации. 
Новият орган ще осигури директна връзка между банката и бизнеса, ще оптимизира процеса за създаване на нови 
финансови продукти и ще подпомогне обществения контрол върху дейността на „Българска банка за развитие“. 
Следвайки публично огласените свои намерения, Надзорният съвет на ББР е отправил покана до национално 
представителните работодателски организации за създаване на консултативен съвет към надзорния орган на банката. 
Той ще осигури работещ информационен канал между ББР и бизнеса, който да оптимизира разработването на нови 
финансови инструменти на банковата група и ефективно да информира членовете на организациите за актуалните 
програми и продукти. 
Консултативният съвет следва да подпомогне обществения контрол върху дейността на банката, предвид характера на 
средствата, с които тя оперира и спецификата на нейните цели и задачи, разписани в Закона за „Българска банка за 
развитие“. 
Участието си в съвета са потвърдили от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ). 
 
Ekspresso 
 
√ Консултативен съвет ще свързва ББР с работодателите 
В съответствие с публично огласените намерения Надзорният съвет на ББР отправи покана до национално 
представителните работодателски организации за създаване на консултативен съвет към надзорния орган на банката. 
Той ще осигури работещ информационен канал между ББР и бизнеса, който да оптимизира разработването на нови 
финансови инструменти на банковата група и ефективно да информира членовете на организациите за актуалните 
програми и продукти. 
Консултативният съвет следва да подпомогне обществения контрол върху дейността на банката, предвид характера на 
средствата, с които тя оперира и спецификата на нейните цели и задачи, разписани в Закона за ББР. 
Участието си в съвета потвърдиха Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ), Съюзът за стопанска инициатива (ССИ). 
 
Novini.bg 
 
√ Бизнесът се включва в Консултативен съвет към ББР 
Надзорният съвет на Българската банка за развитие (ББР) кани национално представителните работодателски 
организации за участие в Консултативен съвет към надзорния орган на банката, съобщава ББР. 
Съветът ще осигури работещ информационен канал между ББР и бизнеса и ще подпомогне обществения контрол върху 
дейността й. 
Участието си са потвърдили от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара 
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ), Съюзът за стопанска инициатива (ССИ).Консултативният съвет следва да подпомогне обществения 
контрол върху дейността на банката, предвид характера на средствата, с които тя оперира и спецификата на нейните 
цели и задачи, разписани в Закона за „Българска банка за развитие“. 
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Участието си в съвета са потвърдили от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ). 
 
Утро Русе 
 
√ Бизнесът се включва в Консултативен съвет към Българската банка за развитие 
Надзорният съвет на Българската банка за развитие (ББР) кани национално представителните работодателски 
организации за участие в Консултативен съвет към надзорния орган на банката, съобщава ББР. 
Съветът ще осигури работещ информационен канал между ББР и бизнеса и ще подпомогне обществения контрол върху 
дейността й. 
Участието си са потвърдили от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара 
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ), Съюзът за стопанска инициатива (ССИ). 
 
Econ.bg 
 
√ Банката за развитие създава Консултативен съвет с работодателските организации 
Новият орган ще осигури директна връзка между банката и бизнеса, ще оптимизира процеса за създаване на нови 
финансови продукти и ще подпомогне обществения контрол върху дейността на „Българска банка за развитие“ 
Създава се Консултативен съвет към „Българска банка за развитие“ АД с участието на национално представителните 
работодателски организации. 
Новият орган ще осигури директна връзка между банката и бизнеса, ще оптимизира процеса за създаване на нови 
финансови продукти и ще подпомогне обществения контрол върху дейността на „Българска банка за развитие“. 
Следвайки публично огласените свои намерения, Надзорният съвет на ББР е отправил покана до национално 
представителните работодателски организации за създаване на консултативен съвет към надзорния орган на банката. 
Той ще осигури работещ информационен канал между ББР и бизнеса, който да оптимизира разработването на нови 
финансови инструменти на банковата група и ефективно да информира членовете на организациите за актуалните 
програми и продукти. 
Консултативният съвет следва да подпомогне обществения контрол върху дейността на банката, предвид характера на 
средствата, с които тя оперира и спецификата на нейните цели и задачи, разписани в Закона за „Българска банка за 
развитие“. 
Участието си в съвета са потвърдили от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ). 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът подписа указите за разпускане на 48-ото НС и за назначаване на служебен кабинет 
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Румен Радев подписа указ за разпускането на 3 февруари 2023 г. 
на 48-ото Народно събрание. Държавният глава насрочва парламентарни избори за 2 април 2023 година. 
С друг свой указ държавният глава назначава служебно правителство от 3 февруари 2023 година. 
Състав на служебното правителство: 
Гълъб Спасов Донев - служебен министър-председател на Република България; 
Атанас Ангелов Пеканов – служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства; 
Лазар Манолов Лазаров – служебен заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на 
труда и социалната политика; 
Христо Владимиров Алексиев – служебен заместник министър-председател по икономическите политики и служебен 
министър на транспорта и съобщенията; 
Иван Петев Демерджиев – служебен заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен 
министър на вътрешните работи; 
Росица Атанасова Велкова-Желева – служебен министър на финансите; 
Димитър Желязков Стоянов – служебен министър на отбраната; 
Асен Георгиев Меджидиев – служебен министър на здравеопазването; 
Иван Димитров Шишков – служебен министър на регионалното развитие и благоустройството; 
Сашо Георгиев Пенов – служебен министър на образованието и науката; 
Николай Милков Милков – служебен министър на външните работи; 
Крум Костадинов Зарков – за служебен министър на правосъдието; 
Найден Владиславов Тодоров – служебен министър на културата; 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-kulturata-naiden-todorov-novoto-popalnenie-v-kabineta-donev-2-1222268news.html
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Росица Атанасова Карамфилова-Благова – служебен министър на околната среда и водите; 
Явор Илиев Гечев – служебен министър на земеделието; 
Никола Руменов Стоянов – служебен министър на икономиката и индустрията; 
Росен Иванов Христов – служебен министър на енергетиката; 
Александър Георгиев Пулев – служебен министър на иновациите и растежа; 
Илин Павлинов Димитров – служебен министър на туризма; 
Весела Николаева Лечева – служебен министър на младежта и спорта. 
Георги Георгиев Тодоров – служебен министър на електронното управление. 
Правомощията на служебното правителство, назначено с указ от 1 август 2022 г., са прекратени. 
 
√ Започна строежът на българското трасе от газовата връзка със Сърбия 
Започна строежът на българска територия на газовата връзка между България и Сърбия. По план тя трябва да свързва 
градовете Нови Искър и Ниш. 
Символичен старт на строителните дейности на българското трасе дадоха президентите на България и Сърбия - Румен 
Радев и Александър Вучич. 
Президентът Радев напомни, че България се доказа като надеждна транзитна страна и дори и в най-тежката ситуация, 
когато страната ни е останала без руски газ, е продължила безпроблемно да изнася синьо гориво за Сърбия. Страната ни е 
и третият най-голям нетен износител на електроенергия в Европа. 
"Газовите връзки не са просто инфраструктурни проекти, а символ на потенциала на нашия регион за в бъдеще. 
Интерконекторът е залог за бъдещето, но и израз на волята на нашите страни не просто да градим двустранните 
отношения, но и общоевропейско бъдеще, основано на солидарност и иновативни технологии. Той е пример как 
устойчивото ни сътрудничество с ЕК води до взаимни ползи не само за нашите страни. Той е пример за успешното 
прилагане на европейската стратегия за достъпна енергия. Този интерконектор е успех и за България, защото 
добиваме достъп до разширени пазари", посочи Румен Радев. 
 

 
 
"България е на кръстопът - това включва и доставките на газ и това е стратегическо предимство. България приема 
своята отговорност да е гарант за сигурността в региона. Този интерконектор ни дава възможност да се 
възползваме и от останалата мрежа на страната, гарантирайки възможно най-ниски цени не само за България, но и 
за региона", каза енергийният министър Росен Христов. 
Първа копка на газовата връзка между двете държави беше направена на 1 февруари миналата година в Сърбия. Сега 
започва изграждането на българското трасе. 
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Газопроводът е с обща дължина 170 километра като 67 от тях са в България. Капацитетът на тръбата, която ще може да 
пренася газ и в двете посоки, е 1,8 млрд. кубични метра. Цената на изграждането ѝ у нас е над 140 млн. лева. Част от сумата 
е осигурена от европейски програми. 
 

 
 
Газовата връзка трябва да бъде пусната в експлоатация през октомври тази година. Изграждането ѝ се забави с повече от 
11 години, като идеята за реализирането на проекта е от 2009 година. 
Вижте изявленията на президентите Румен Радев и Александър Вучич тук. 
 
√ Последен работен ден на 48-ото Народно събрание 
Депутатите ще гласуват декларации срещу езика на омразата в РСМ 
Последен работен ден за 48-ото Народно събрание. 
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 48-ото НС ТУК. 
Депутатите приеха декларация, с която осъждат проявите на насилие срещу българи в Северна Македония без дебати. 
Решението беше взето със 184 гласа от 185 гласували. Един се въздържа. 
Народните представители настояват властите да предприемат целенасочени мерки за борба с престъпленията от омраза 
във всички форми и проявления, както и да бъдат разкрити и наказани извършителите на нападението срещу Християн 
Пендиков. 
След това беше дадена 30-минутна почивка. Следва официално в НС да постъпи издадения тази сутрин президентски указ 
за разпускане на 48-ото НС и назначаване на служебен кабинет. 
Партиите ще прочетат и декларации в заключение на работата си в този парламент. 
 
√ НС реши: Минималната работна заплата ще е 50% от средната за страната 
Окончателно парламентът реши минималната работна заплата да е 50% от средната за страната. 
Решението предвижда размерът за следващата година да се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 
на сто от средната заплата за страната за период от 12 месеца. Те включват последните две тримесечия на предходната 
година и първите две на текущата година. 
Решението влиза в сила 3 дни след публикуването му в "Държавен вестник". Процедурата започва от 1 септември и влиза 
в сила от новата година. „ 
"Убедени, че половин милион българи имат нужда от подкрепа, се радваме да кажем, че благодарение на нашата 
упоритост днес Народното събрание реши минималната работна заплата да бъде 50% от средната. По груби 
изчисления това означава, че заплатата ще се увеличи с около 100 лева. За съжаление, залата не прие това да стане 
тази година, защото служебният кабинет не внесе бюджет за 2023г. Сега кризата е много тежка, трудно се издържа 
и сега трябва да помогнем. Надяваме се през април да имаме редовно правителство, което да внесе бюджет за 2023г. 
Много системи започнаха да издишат заради това, че няма бюджет", коментира председателят на БСП Корнелия 
Нинова. 
Синдикатите не останаха доволни от приетата формула за изчисление на минималната работна заплата. 
"Днес българският парламент най-накрая намери формула за минималната работна заплата. От една страна, 
формулата е правилна, но от друга не. 50% минимална към средна работна заплата не позволява да се тества тази 
адекватност на минималната работна заплата. Фиксирането е грешно. Това беше половинчата победа за 
българските работници. Когато вдигаме минималната работна заплата, не е за тези 500 000 работещи, а е за всички 
домакинства и бизнес", каза Любослав Костов от КНСБ. 
"Беше приет императивен текст- минималната работна заплата да е точно 50% от средната. Това означава, че се 
обезсмисля социалният диалог в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ако някой очаква, че 
минималната работна заплата се определя от X+Y=Z...не можем да опростим икономическите усилия. Няма да влезе 
в сила от първи юли, за съжаление. Казаха: "Нас не ни интересува обедняването на българския работник". 
Предложението ни винаги е било автоматичен минимален механизъм", посочи Ваня Григорова от КТ "Подкрепа". 

https://bntnews.bg/news/zapochna-stroezhat-na-balgarskoto-trase-ot-gazovata-vrazka-sas-sarbiya-1222158news.html
https://www.parliament.bg/bg/video
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√ Росен Христов: Доставките на газ за 2023 г. са подсигурени 
Ползата от нова газова връзка „България - Сърбия" е голяма. Колкото по-голяма свързаност имаме със съседните страни, 
толкова по-голяма диверсификация на източници на газ може да имаме и по-голям достъп до европейските държави. Това 
каза в „Още от деня“ служебният министър на енергетиката Росен Христов. 
Той добави, че тази свързаност ни дава възможност да увеличим обемите, с които България разполага и търгува. Освен 
печалбата е много важна и стратегическата позиция, което е област на влияние и по-голяма печалба. 
„По план до края на годината трябва да започне да функционира газовата връзка „България - Сърбия". Цялата връзка 
е с дължина около 180 км, от които 1/3 е на българска територия, главен изпълнител е „Главболгарстрой“, а 
финансирането е осигурено от „Булгартрансгаз“ и от европейски фондове“, съобщи служебният министър на 
енергетиката. 
Той посочи, че служебният кабинет осигурява енергийните ресурси по един прозрачен и конкурентен начин. В резултат на 
това цените падат. 
„Може би това дразни предишните управляващи, защото на фона на нашите резултати се виждат техните грешки“, 
смята министърът. 
„Доставките на газ за 2023 г. са подсигурени, имаме резервирани слотове, имаме доставчици със собствени слотове 
в Гърция и можем да разтоварваме и в Турция. До края на 2023 г. няма да имаме недостиг на газ със сигурност“, увери 
Христов. 
Той добави, че компанията „МЕТ“ е сред доставчиците на газ за страната ни. 
„У нас те дават най-добри цени и условия. Преди доставяха с директно договаряне“, уточни Христов. 
Той коментира, че е заявил готовност да продължи да е министър и в следващия служебен кабинет, но решението е на 
президента Румен Радев. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Поскъпването на храните - рекордьор остават яйцата 
Рекордьор в поскъпването у нас остават яйцата. Повишението на цената при тях достигна 70% и това се дължи на дефицит 
заради войната в Украйна, заяви в студиото на "Денят започва" председателят на Комисията по стоковите борси и 
тържищата Владимир Иванов. 
Според него, цените на храните у нас са се успокоили и няма деформиране на пазара след шока през април миналата 
година, но той не отрече за лоши практики у нас. 
"По отношение на основните хранителни продукти единствено има лек ръст на пилешкото месо и то е свързано с 
цените на фуражите, с цената на производство, с начина на логистика. Ако има някакви други трендове, то те са в 
рамките на стотинки среднодневно нагоре и надолу. Но като цяло наблюдаваме равновесие на пазара", каза Иванов.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Зеленски благодари на българския парламент за обявяването на Гладомора за геноцид 
Гладоморът в Украйна през 1932-33 г. беше обявен за геноцид от българския парламент. Украинският президент 
Володимир Зеленски благодари на решението. В Туитър той написа: 
"Благодарен съм на българския парламент за признаването на Гладомора от 1932-1933 за геноцид срещу украинския 
народ. Тази стъпка е израз на почит на милионите жертви на Гладомора и възстановява историческа справедливост. 
Българският жест на солидарност ще се помни вечно в Украйна". 
Руският посланик у нас Елеонора Митрофанова заяви за руски медии, че решението на българския парламент е съзнателно 
изкривяване на историческите факти. 
 
√ Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев за срещата на върха Украйна - ЕС 
БНТ със специален пратеник на срещата в Киев 
Среща на върха Украйна - ЕС ще се проведе в Киев. 
Председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел, заедно с 
еврокомисари пристигнаха в разтърсената от война Украйна, за да разговарят с президента Володимир Зеленски. 
Това става на фона на желанието на Киев по-бързо да се присъедини към Европейския съюз. Ще бъдат обсъдени 
възстановяването на Украйна, проблемите със сигурността на хранителните доставки, нов пакет от хуманитарна помощ за 
25 млн евро. 
БНТ е единствената българска медия със специален пратеник на мястото на събитието. Очаквайте репортажите 
на кореспондента ни Десислава Апостолова в новинарските ни емисии, предавания и на сайта ни www.bntnews.bg 
 
БНР 
 
√ Депутатите одобриха държавна гаранция на заема за интерконектора със Сърбия 
Депутатите приеха анблок и на първо, и на второ четене, със 167 гласа „за“ Законопроект за ратифициране на 
Гаранционното споразумение между Република България и ИНГ Банк във връзка с Договора за дългосрочен кредит в 
размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк и „Булгартрансгаз“ на 25 януари 2023 г. 
БГНЕС припомня, че "Булгартрансгаз“ сключи договор за държавно гарантиран заем с нидерландската ИНГ Банк за 
финансиране на интерконектора България-Сърбия, който се предвижда да влезе в експлоатация до септември 2023 г., а 

https://bntnews.bg/news/rosen-hristov-dostavkite-na-gaz-za-2023-g-sa-podsigureni-1222219news.html
https://bntnews.bg/news/poskapvaneto-na-hranite-rekordyor-ostavat-yaycata-1222255news.html
http://www.bntnews.bg/
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изграждането на реверсивна газова междусистемна връзка България-Сърбия ще даде възможност за диверсификация на 
доставките на природен газ за региона чрез осигуряване на нови източници и маршрути на доставка на природен газ.  
България ще получи достъп до източници на газ от Западна Европа по изцяло нов маршрут, а Сърбия до терминалите за 
втечнен природен газ и други алтернативни източници в региона. Това става възможно, след като МС одобри проекта на 
гаранционно споразумение между двете страни.  
Документът бе подписан от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов и от Марина Кобакова от 
страна на ИНГ Банк – клон София. Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 49 071 661 евро, а 
периодът на усвояване е до 31.12.2023 г.  
Срокът за погасяване е 5 години от изтичането на едногодишния гратисен период. С днешното решение на НС средствата 
от заема вече могат да бъдат използвани.  
 
√ Очаква се ЕЦБ да повиши лихвите 
Очаква се Европейската централна банка да повиши отново водещите си лихви. Това ще бъде на първото заседание във 
Франкфурт за годината, след като за трети пореден месец стана ясно, че инфлацията в еврозоната забавя темпа си. 
На годишна база инфлацията в еврозоната през януари, която вече е с 20 страни – членки след присъединяването на 
Хърватия, се е забавила до 8,5 %, според предварителните данни на Евростат.  
Данните са ключови за решението на Европейската централна банка за следващите й стъпки към лихвени повишения и 
идват няколко дни, след като стана ясно, че през последното тримесечие на миналата година еврозоната – към онзи 
момент във формат 19, е отбелязала минимален ръст на икономиката от 0,1 на сто, с което избягва рецесия тази зима. 
Очакванията на експертите са ЕЦБ да бъде по-умерена, но все пак да анонсира лихвено повишение от 50 базисни пункта 
сега и още веднъж през март. 
Вчера Федералният резерв увеличи водещата лихва в Съединените щати с нови 25 базисни пункта, както очакваха 
пазарите. 
 
√ Ердоган не отстъпва за шведското членство в НАТО 
Турция не подкрепя присъединяването на Швеция към НАТО, докато тя разрешава атаките срещу свещената книга на 
исляма Корана, заяви президентът на страната Реджеп Тайип Ердоган. “Мнението ни за Финландия е положително, но не 
и за Швеция", каза той.  
Забележките му дойдоха, след като миналата седмица датско-шведският екстремист Расмус Палудан изгори копия на 
Корана в два отделни случая - първо пред турското посолство в Стокхолм, а след това и пред джамия в Дания. Палудан 
също така заяви, че ще изгаря свещената книга на мюсюлманите всеки петък, докато Швеция не бъде приета в алианса на 
НАТО. 
Швеция и Финландия официално подадоха молба за присъединяване към НАТО през май миналата година - решение, 
подтикнато от войната на Русия в Украйна, започнала на 24 февруари 2022 г. 
За приемането на нови членове в алианса е необходимо единодушното съгласие на всички членове на НАТО, включително 
и на Турция, която е член на алианса от повече от 70 години. (БГНЕС) 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Не само няма да останем без горива, но и не се очаква скок в цените им 
"Най-изгодно за нашата рафинерия е да преработва руско гориво, руски нефт", каза Димитър Хаджидимитров 
От 5 февруари горивата, произведени от руски петрол у нас, ще може да се изнасят само към Украйна. Заради това се 
породи и притеснението ще се променят ли цените при горивата. 
"Няма поводи за притеснения, рафинерията си работи с нормални темпове. В последните 3 седмици се наблюдава 
засилен внос на другите сортове нефт през Турция. За месец-два не може да гарантираме, че няма да има промяна в 
цените, но да речем в следващите седмици няма да има на колонките у нас. Единствено ще има промяна в цените на 
метана, там ще виждаме под 3 лв. за кг", каза председателят на Асоциацията на търговци, производители, вносители и 
превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров в "България сутрин". 
По думите му в момента е икономически изгодно да се кара на метан. 
"Руснаците нямат интерес да спрат рафинерията. Имат интерес рафинерията да работи. Друг беше случаят в Италия. В 
момента в нашата страната горивата, които се произвеждат, са много по-евтини от останалата част в 
региона. "Лукойл" предприема стъпки, за да се запази производството и нещата да бъдат под контрол. Няма никакво 
основание за притеснение, че у нас няма да има дизел. Хората не трябва да се притесняват, горива ще има, ако не стане 
страхотна авария", допълни Хаджидимитров в ефира на Bulgaria ON AIR. 
А за нефтопровода през Гърция той сподели, че нещата все още са на идейна част: "Ще е необходимо поне 7-8 години да 
се случи, ако въобще се финансира и има смисъл да се прави. При положение, че войната свърши и нещата се стабилизират 
- най-изгодно за нашата рафинерия е да преработва руско гориво, руски нефт, защото е най-евтин." 
Попитан дали и цените на бензина ще останат на същото ниво, което са в момента, той отговори: "В следващите седмици 
ще останат такива. Ако има някакво увеличение, ще е много малко. Потреблението в момента е много ниско, едва ли ще 
увеличат цените по колонките." 
Димитър Хаджидимитров подчерта, че цените извън България са поне с 30 ст. по-високи. 
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"Всякакъв тип биогорива са по-скъпи от основните горива, така че не виждам логика. Може би е решение, за да се уплътни 
производството на земеделската продукция. В момента един от най-големите производители на торове мина на 
отопление със слама, което им е 3 пъти по-евтино от стандартните", каза още той. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
√ ЕК готви забрана на розовото масло, иска да го обяви за химическа субстанция 
Кметът на Казанлък Галина Стоянова и евродепутатът Андрей Новаков алармираха за проблема и посочиха какво 
трябва да направи държавата 
Има опасност Европейската комисия да забрани емблематичното за България розово масло. То може да бъде обявено за 
химическа субстанция. За този казус алармира кметът на община Казанлък - Галина Стоянова.  
"Засега този въпрос се оказва неизвестен за правителството и парламента, а е от изключителна важност. Научих за 
подготовката в промяната на регламента от кмета на побратимения ни френски град Грас. Той ме сезира, че промяната 
касае етеричните масла и всички земеделски продукти, от които се извличат етерични места - да бъдат контролирани по 
реда на химичните продукти, наред с петрола и всички вредни продукти", обясни кметът на Казанлък в "България сутрин".  
По думите на Стоянова това е изключително голям проблем не само за Долината на розите, но и за цялата ни държава. А 
икономическият ефект от забраняването на етеричните масла в здравеопазването, хранителната и парфюмерийната 
индустрия е втората плоскост на опасенията им. Според Стоянова ще бъде забранен и затрит цял поминък в страната ни. 
"Това застрашава не само поминъка, но и културата на цяла Европа. 2900 са производителите на розово масло в България. 
Трябва да се намеси държавата с всичките ѝ лостове на влияние, така че да докаже пред ЕК какви са предимствата на 
розовото масло за човешкия организъм и да докаже, че това е традиционен поминък, който не трябва да бъде заличаван. 
Трябва да искаме от ЕК регламент за защита на етеричните масла", настоя кметът на Казанлък. 
За да защити българския интерес, с казуса се зае евродепутатът Андрей Новаков. Той заяви, че все още никой не е тръгнал 
да забранява розовото масло, но ЕК планира да промени начина, по който регулира неговото производство.  
"Разбирам тревогите на всички, които си изкарват прехраната с това. Розовото масло е част от нашата национална 
идентичност. Надявам се на бърз отговор от ЕК, черно на бяло нищо не са публикували. Факт е, че кметове от Франция 
алармират за този проблем, говорих с част от тях. Разбирам, че рафинирането на розовото масло трябва да се приравни на 
химически продукти като белина", коментира Новаков пред Bulgaria ON AIR. 
Tой поздрави кмета на Казанлък, че веднага се е заела с проблема, за да подготвят навреме защитата на розовото масло. 
И изтъкна, че на нито едно място по света не могат да бъдат възпроизведени условията, в която расте тази роза. 
Новаков се е видял с част от македонските българи, които се срещнаха с комисаря по въпросите на съседството и 
разширяването на Европейския съюз Оливер Вархей. 
"България трябва да проучи възможността да съди РСМ в Страсбург за това, че системно се нарушават човешките права на 
хора, които се самоопределят като българи. Очевидно напрежението се покачва. Като нация се държим както трябва - 
великодушно и не сме дребнави, дадохме зелена светлина да бъдат част от ЕС. Тези жестове на великодушие се четат 
грешно като слабост. Ще ми се да реагираме по-остро, когато наши братя биват пребивани почти до смърт", каза Новаков 
по горещата тема. 
 
Investor.bg 
 
√ Временната закрила за бежанците от Украйна у нас се удължава с година 
Действието на мярката е до март 2024 г. 
Действието на временната закрила на разселените лица от Украйна в България се удължава с една година, считано до 4 
март 2024 г. Това реши на днешното си заседание служебният кабинет. 
Мярката е в съответствие с решението на Европейската комисия за удължаване на действието на Директивата за временна 
закрила, посочва се в съобщението на Министерския съвет. 
Във връзка с това правителството прие и решение за промяна на постановление за утвърждаване на образци на 
регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците, с което се определя срок за пререгистрация 
на лицата, разселени от Украйна, с предоставена временна закрила. 
Процесът по пререгистрация ще започне в началото на февруари 2023 г. и ще продължи до 31 март 2023 г. 
България получи средствата за спешно подпомагане в размер на 21,3 млн. лева, разпределени от Европейската комисия с 
Решение от 28 октомври. Парите са за подкрепа на първоначалния прием и временно настаняване на разселени граждани 
от Украйна в периода 24 февруари 2022 г. - 23 февруари 2023 г. с подкрепата на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 
2021 – 2027 г. Грантовото споразумение между ЕК и Министерството на вътрешните работи за предоставяне на средствата 
бе подписано на 14 декември 2022 г.  
 
√ Газът поевтинява с повече от 30% от 1 февруари 
КЕВР утвърди искането на "Булгаргаз", намалявайки го с 1 ст. 
Цената на природния газ през февруари намалява с 31% до 124,34 лева за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и 
ДДС, съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това с 0,01 лева по-малко от окончателното 
заявление, внесено по-рано вчера (1 февруари) от "Булгаргаз". 
На тази цена газовата компания ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия 
за производство и пренос на топлинна енергия. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/294165-ne-samo-nyama-da-ostanem-bez-goriva-no-i-ne-se-ochakva-skok-v-tsenite-im
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/294169-ek-gotvi-zabrana-na-rozovoto-maslo-iska-da-go-obyavi-za-himicheska-substantsiya?utm_source=investor&utm_medium=Home_page&utm_campaign=RSS_2019
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Решението на КЕВР е взето на базата на анализи на внесеното ценово заявление, допълват още от КЕВР. Основен фактор 
за по-ниската цена е намалението на цената на суровината на международните борси. 
Вечерната търговия на нидерландската TTF се извършва на ниво малко под 60 евро за мегаватчас. Натискът върху пазара 
изчезна на фона на пълните газохранилища в Европа. Газохранилището в Чирен е пълно до 82% от капацитета си, уточни 
председателят на КЕВР Иван Иванов пред журналисти по време на церемония, която даде началото на строителството на 
новата газова връзка със Сърбия. Той каза, че е оптимист по отношение на развитието на енергийните пазари в Европа 
през следващите години.  
В ценовия микс на "Булгаргаз" през февруари влизат газът от Азербайджан, който покрива малко под 30% от 
потреблението, както и газът от три доставчика на втечнен газ. През февруари от компанията ще добиват газ от 
газохранилището, след като направи "виртуално нагнетяване" и оптимизира цената на газа, съхраняван в съоръжението. 
По време на откритото заседание на 27 януари, на което се обсъдиха прогнозата на "Булгаргаз" за цената на газа от 1 
февруари, директорът Деница Златева коментира, че потреблението на газ в страната е много ниско. Причината е топлото 
време и аварията в Неохим, заради която един от най-големите индустриални потребители не е потребил заявения газ. 
 
√ Стопанският факултет на СУ отчита успешно изпълнение на проекта SCHOLARNET 
Партньори при изграждане на изследователския капацитет на факултета са Университетът „Фридрих Александър“ 
в Ерланген и Нюрнберг и Университетът Париж-Сакле 
В края на месец януари 2023 г. доц. д-р Атанас Георгиев – декан на Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, 
представи пред академичната общност резултатите от изпълнението на проекта за изграждане на изследователски 
капацитет SCHOLARNET (www.scholarnet.eu), част от националната програма „Европейски научни мрежи“. 
„Отчитаме повече публикации в индексирани научни списания, разширени партньорски мрежи с водещи международни 
изследователски институти, изградени устойчиви връзки с бизнеса и публичния сектор. Нашите най-млади изследователи 
– докторанти и постдокторанти, имаха възможност да участват в програми за обмен, да получат консултации от ментори, 
да се включат в различни научни формати – уъркшопи, конференции и семинари, което е от съществено значение за 
тяхното успешно кариерно развитие“, посочи доц. Георгиев, който е и ръководител на проекта SCHOLARNET. 
Проектът SCHOLARNET е спомогнал да бъдат реализирани над 30 научни публикации в областта на икономиката и 
управлението в индексирани списания. Ежемесечни комбинирани дискусии с чуждестранни партньори, тридесет 
краткосрочни научни визити, шест работни научни семинара, три летни докторантски школи, седем участия в партньорски 
мрежи, ново научно списание „Journal of Economic Boundaries and Transformation“ и три целеви секции в рамките на 
международните годишни конференции на Стопанския факултет са част от отчетените резултати по проекта. 
В резултат изпълнението на проекта SCHOLARNET беше подготвена Стратегия за развитие на научния потенциал и научните 
изследвания в Стопанския факултет. Стратегическият документ обхваща интегрирането на научните изследвания и 
практиката в учебния процес, надграждане на научния капацитет, специализацията в обучението и научно-
изследователската дейност (НИД), експертната и проектната дейности, устойчивото разширяване на мрежи на 
заинтересованите страни, развитието на академичния състав и др. 
Стопанският факултет развива и прилага експертиза за идентифициране и решаване на актуални обществени проблеми. 
Усилията допринасят Стопанският факултет да бъде предпочитан стратегически партньор при формирането на дневния 
ред на бизнеса, публичните институции, местното самоуправление. Екипът на Стопанския факултет се стреми към 
утвърждаването на Факултета като авторитетен, международно признат научен и образователен център. Сред партньорите 
на факултета са водещи национални и мултинационални компании; средни, малки и стартиращи компании; 
неправителствени организации, научно-изследователски центрове. 
Една от водещите цели на проекта SCHOLARNET е Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
да се превърне в национален референтен изследователски център в областта на икономическите и управленски 
изследвания. Партньори в проекта са СУ „Свети Климент Охридски“, Университетът „Фридрих Александър“ в Ерланген и 
Нюрнберг и Университетът Париж-Сакле. 
За повече информация: www.scholarnet.eu 
 
√ Инвестициите в бизнес имоти в Европа са намалели с 66% през четвъртото тримесечие 
Великобритания и Лондон си връщат първото място като най-привлекателен национален и градски инвестиционен 
пазар на Стария континент 
Инвестициите в бизнес имоти в Европа са намалели с 66% през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период 
година по-рано, като Германия има най-голям принос за спада, сочат данни на MSCI Real Assets, цитирани от онлайн 
изданието ipe.com. 
Според данните обемът на завършените сделки с бизнес имоти на Стария континент е достигнал 53,9 млрд. евро, като 
всички големи сектори са отбелязали спадове. 
В Германия обемът на инвестициите в бизнес имоти е намалял с 84% на годишна база през четвъртото тримесечие до 9,7 
млрд. евро. 
Инвестиционната активност в Европа през 2022 г. е спаднала с 25% до 291,5 млрд. евро. Германия е регистрирала 
понижение от 55% в инвестициите през 2022 г. спрямо рекордните 113 млрд. евро през 2021 г., като отстъпва мястото си 
на водещ национален инвестиционен пазар на Стария континент на Великобритания. 
Авторите на доклада отбелязват, че нагласите на инвеститорите в Германия са били засегнати от икономическите 
последици от санкциите срещу Русия, най-големия източник на енергийни доставки за страната, а заради по-високите 
лихвени проценти германските имоти изглеждат много скъпи. 

https://www.investor.bg/a/518-energetika/368553-novata-gazova-vrazka-sas-sarbiya-otvarya-novi-vazmozhnosti-za-tseliya-region
https://www.investor.bg/a/518-energetika/368553-novata-gazova-vrazka-sas-sarbiya-otvarya-novi-vazmozhnosti-za-tseliya-region
https://www.investor.bg/a/518-energetika/368327-namalenoto-potreblenie-na-gaz-prez-yanuari-se-okaza-predizvikatelstvo-za-bulgargaz
http://www.scholarnet.eu/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/upravlenie_i_organi/uchebna_komisiya
https://www.fau.eu/
https://www.fau.eu/
https://www.uvsq.fr/english
http://www.scholarnet.eu/
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Въпреки че си възвръща водещата позиция като най-големия инвестиционен пазар за бизнес имоти в Европа, 
Великобритания е отчела спад с 61% на инвестиционните обеми през четвъртото тримесечие до 11,5 млрд. евро. 
Лондон също се завръща на първото място като водеща инвестиционна дестинация в Европа въпреки спада на общия обем 
на инвестициите с 13% през 2022 г. до 25,5 млрд. евро. Това се случва след двегодишно отстъпление, когато британската 
столица изостана от Париж през 2020 г. и от Берлин през 2021 г. 
Най-голямата единична имотна сделка в Европа през миналата година е била покупката от Националната пенсионна 
служба на Южна Корея на централата на UBS в лондонското Сити за 1,4 млрд. евро. 
Франция също е регистрирала спад на инвестиционните обеми през четвъртото тримесечие на миналата година с 39% до 
8,7 млрд. евро, но за годината вложените средства в бизнес имоти в страната са нараснали леко с 3% до 37,8 млрд. евро, 
сочат данните от доклада. 
„Изключителната промяна на перспективите пред германския пазар отразява бурната минала година. Несигурните 
перспективи за икономиката, повишаването на лихвите, ускоряването на инфлацията и конфликтът в Украйна правят 
инвестиционния пейзаж неразпознаваем спрямо година по-рано“, коментира Том Лийхи, ръководител на анализите за 
Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) в MSCI. 
„Скоростта, с която настъпват корекции на цените, отразяващи по-високите лихви по заемите, създава голямо разминаване 
в очакванията за цените на купувачи и продавачи, а това води до рязък спад на обемите от сделки“, допълва той. 
 
√ Търсенето на ипотечни кредити в еврозоната намалява с рекорден темп 
Данните за четвъртото тримесечие на миналата година обрисуват мрачна картина за жилищния пазар и 
отразяват по-широк спад на доверието 
Търсенето на жилищни заеми в еврозоната е намаляло с най-бързия си темп в историята, сочат данни на Европейската 
централна банка, цитирани от Financial Times. Те показват как растящите лихви и спадащото доверие на потребителите се 
отразяват на имотния пазар. 
Банките съобщават, че търсенето на жилищни заеми е намаляло с най-бързия си темп в историята – нетен процент от минус 
74%, според допитването за банковото кредитиране в еврозоната през януари. Това е най-ниското ниво от началото на 
воденето на статистика през 2003 г. и е спад спрямо минус 42% през предходното тримесечие. 
Нетното понижаване на търсенето „се дължи основно на общото ниво на лихвите, по-ниското доверие на потребителите 
и влошаването на перспективите пред жилищния пазар“, се казва в допитването. Съобщава се и за значително затягане на 
критериите за отпускане на ипотечни кредити. 
Цифрите „обрисуват доста мрачна картина за“ жилищния сектор, коментира Фабио Балбони, икономист в HSBC, и допълва, 
че затягането на паричната политика от ЕЦБ в последно време „започва да се усеща при кредитирането, а това на свой ред 
се отразява на икономиката“. 
ЕЦБ повиши депозитната си лихва до 2% през декември спрямо -0,5% миналия юни, най-голямото и най-бързо вдигане на 
лихвите в историята на паричния съюз. Пазарите очакват ново повишение от 50 базисни пункта на заседанието на 
Управителния съвет на банката в четвъртък. 
Цените и сделките с жилищни имоти в еврозоната растяха по време на пандемията, подкрепени от рекордно ниските лихви 
и силното търсене от хора, които искаха по-голяма площ. Но с резкия ръст на лихвите цените на жилищата и сделките се 
очаква да намалеят значително, твърдят икономисти. 
Спадът на търсенето на ипотечни кредити насочва към свиване с 12% на годишна база на жилищните инвестиции, 
прогнозира Capital Economics. Спад с такъв размер ще отнеме 0,7 процентни пункта от годишния икономически растеж, 
допълни компанията. 
Най-новите официални данни от Евростат показаха, че цените на жилищата през третото тримесечие са намалели в шест 
страни от еврозоната, включително Германия, Дания, Италия и Швеция, спрямо предходните три месеца. 
Oxford Economics прогнозира, че цените на жилищата ще намалеят с над 5% през 2023 г. в много страни, включително в 
Германия и Нидерландия. В еврозоната цените на жилищата се очаква да се свият с 2,4%, допълни компанията. 
Данните на ЕЦБ сочат още, че критериите на банките за одобряване на заеми за бизнеса са били значително затегнати в 
началото на годината – най-голямото затягане от дълговата криза в еврозоната през 2011 г. Стандартите за отпускане на 
ипотечни кредити също са били рязко затегнати. 
Авторите на доклада обясняват, че очаквания на банките за по-големи рискове пред икономическите перспективи на 
блока, спад в търпимостта към риск и повишаване на разходите за финансиране са продължили да затягат указанията им 
за кредитиране. 
„Банките затягат стандартите си за кредитиране и търсенето на заеми намалява“, отбелязва Джак Алън-Рейнолдс, старши 
икономист за Европа в Capital Economics. Той допълва, че това насочва към „значителни спадове на потреблението и 
инвестициите“. 
 
√ Новоизбраният чешки президент: Западът трябва да признае, че Китай е неприятелска страна 
Петър Павел предизвика Пекин, като стана първият избран държавен глава в Европа, който говори с тайвански 
президент 
Новоизбраният чешки президент призова страните членки на ЕС да се откажат от илюзиите си за Китай, като заяви, че 
страната му вече „не се държи като щраус“ във връзка с различията в интересите с Пекин, пише Financial Times. 
Предупреждението на Петър Павел е отправено дни след като бившият командир от НАТО спечели изборите в Чехия, като 
победи с голяма преднина популисткия си опонент с атлантическа, проевропейска платформа. 
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Един от първите ходове на Павел беше да опровергае опасни според него неверни представи за Китай, които били 
показани от нежеланието на Пекин да осъди нашествието на Русия в Украйна. 
„Трябва да сме много ясни за това – Китай и режимът му не са приятелска страна в този момент, това е несъвместимо със 
западните демокрации в стратегическите им цели и принципи“, заяви Павел в интервю за FT. „Това е просто факт, който 
трябва да признаем“, допълни той. 
Въпреки предупрежденията за потенциални ответни мерки в понеделник Павел стана първият избран европейски 
държавен глава, който говори с президента на Тайван Цай Ингвен. Павел заяви, че Чехия ще се възползва повече от Тайван, 
отколкото от Китай икономически, „няма да се държим като щраус и да се крием от тази реалност“. 
След разговора на Павел с Цай Китай реагира бурно, като призова Прага да промени посоката, за да избегне „непоправими 
щети“ в отношенията. Говорителката на външното министерство Мао Нин заяви, че Павел „е игнорирал многократни опити 
на Китай да го разубеди“ и „е стъпил върху червена линия за Китай“. 
Пекин, който иска от останалите страни също да се отнасят към Тайван сякаш е част от Китай, наказа Литва за позицията си 
в подкрепа на Тайпе с целенасочени ограничения върху износа му. През декември ЕС отнесе спора на Китай с Литва пред 
Световната търговска организация. 
Но тези рискове не попречиха на Павел да изрази позицията си. „Запознат съм с някои… потенциални заплахи, но в същото 
време не виждам истинско нарушаване на принципи в отношенията между Чехия и Китай“, каза той. 
Според Павел телефонният разговор е бил по инициатива на Тайван. Но той е готов да се срещне с Цай на определен етап 
и иска по-силни отношения със страната. „Тайван несъмнено е суперсила в областта на микрочиповете днес“, заяви Павел. 
Председателят на долната камара на чешкия парламент ще посети Тайпе през март и Павел заяви, че това посещение 
трябва да донесе „някои нови идеи как да се разшири сътрудничеството ни“. 
Обяснявайки възгледите си за света, Павел заяви, че „определено“ трябва да се извлече поука от неуспеха на Пекин да 
възпре Москва при нашествието ѝ в Украйна. „Несъмнено Китай имаше шанс за силен глас в повлияването на руските 
решения, но не се възползва от него. Остана встрани“, допълни той. 
По отношение на ЕС Павел заяви, че вижда възможност за развитие на Вишеградската четворка между страната му, 
Словакия, Полша и Унгария макар да изрази притеснения заради хватката на Виктор Орбан върху Будапеща. 
Той отбеляза отстраняването в последно време от Орбан на офицери от армията, които били свързани повече с НАТО, 
отколкото със собствените русофилски възгледи на унгарския лидер. „През последните години виждам в Унгария 
постепенна концентрация на власт около Виктор Орбан и ограничения върху всички, които имаха различен възглед“, 
коментира Павел. Отстраняването на офицери „е продължение“, допълни той. 
Павел прогнозира, че първите танкове „Леопард“ германско производство може да бъдат доставени на Украйна „в идните 
седмици“, като заяви, че те ще дойдат основно от Полша и от други страни в региона. 
Според него конфликтът сред съюзниците от НАТО заради танковете показва как политиката за въоръжаване на Украйна 
може да се промени и когато става въпрос за изтребители. 
„Преди месеци никой не очакваше, че ще има широко съгласие за изпращане на танкове, а сега имаме ангажимент за над 
300. Затова не бих бил твърде строг в преценката кои области ще бъдат забранени и кои ще бъдат отворени. Това ще зависи 
от положението на бойното поле“, каза Павел. 
 
√ Brexit струва на британската икономика 100 млрд. лири годишно 
Икономическото представяне на Острова все повече се отдалечава от това на останалите страни от Г-7 вследствие 
на напускането на ЕС през 2016 г. 
Brexit ощетява британската икономика със 100 млрд. паунда годишно във всички сфери - от бизнес инвестициите до 
способността на компаниите да наемат служители. Такива са изводите от анализ на Bloomberg Economics три години, след 
като Великобритания избра да напусне Европейския съюз.  
Икономистите Ана Андраде и Дан Хансон изчисляват, че икономиката е по-малка с 4%, отколкото би могла, инвестициите 
изостават, а недостигът на работна ръка от ЕС се увеличава. Според изследването британската икономика се е 
„самонаранила ", гласувайки да напусне ЕС през 2016 г. „Основният извод е, че откъсването от единния пазар може да се 
е отразило на британската икономика по-бързо, отколкото очаквахме ние или повечето други анализатори“.  
Данните опровергават уверенията на министър-председателя Риши Сунак, че Brexit е „огромна възможност" за 
Обединеното кралство, която тепърва започва да се реализира. „Направихме огромни крачки, за да оползотворим 
свободите, отключени от Brexit и да се справим с поколенческите предизвикателства", каза Сунак в изявление.  
Проучването признава, че изчисляването на това колко икономическа продукция е загубена поради Brexit не е нито „лесно, 
нито прецизно“, не на последно място защото напускането на ЕС съвпадна със сътресенията, причинени от пандемията 
от коронавирус. 
Представянето на британската икономика все повече се отдалечава от това на останалите страни от Г-7 вследствие на 
напускането на ЕС през 2016 г. Това се дължи отчасти на предпазливостта на компаниите да харчат и да инвестират извън 
ЕС. С ниво от 9% oт БВП инвестициите изостават от средното ниво за групата на Г-7 от 13%.  
Друг проблем за икономиката е недостигът на работна ръка. По оценка на Хансон и Андраде в Обединеното Кралство са 
наети 370 000 работници по-малко, отколкото ако страната не беше напуснала единния пазар - бройка, която само 
частично се компенсира от пристигането на граждани извън ЕС. Това допринася за инфлационния натиск и възпрепятства 
потенциалния растеж на икономиката.  
Недостигът на работна ръка помогна да се захрани най-силният ръст на заплащането във Великобритания, създавайки 
допълнителни главоболия за Английската централна банка, докато тя се бори с болезнено високата 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-31/brexit-is-costing-the-uk-100-billion-a-year-in-lost-output?srnd=premium-europe&leadSource=uverify%20wall
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инфлация. Организацията зад друг доклад по темата казва, че най-големият недостиг на служители от страни извън ЕС има 
в транспорта, както и при складирането, търговията на дребно и ХОРЕКА сектора. 
„Условията на новата система, макар и либерални, са твърде тежки, за да компенсират загубата на свободно придвижване 
в нискоквалифицираните сектори на икономиката, което доведе до недостиг на работна ръка“, казват Спрингфорд и 
Портес. „Възможна е да има комбинация на по-високо заплащане и цени и по-малко производство, особено в сектори, 
където автоматизацията е трудна“, посочват те.  
Що се отнася до търговията, картината е не толкова песимистична, като икономистите на Bloomberg заключават, че Brexit 
не изглежда да оставя ясна следа. 
„Ако за известно време изглеждаше, че търговските бариери, наложени с ЕС през 2021 г., забиват клин между Обединеното 
кралство и търговските резултати на Г-7, тази разлика вече не изглежда толкова значителна“, пишат авторите. 
 

 
 
„Все пак данните за търговията бяха обект на методологични ревизии, което потенциално замъглява сравнението. В по-
дългосрочен план бихме очаквали търговията да понесе тежестта на въздействието от напускането на единния пазар“, 
добавят те. 
 
√ Фед вдигна лихвата с още четвърт процентен пункт и сигнализира за още повишения 
След вчерашното решение бенчмарковата лихва вече е в диапазона между 4,50% и 4,75% 
Федералният резерв повиши целевата си лихва с четвърт процентен пункт в сряда, но обеща „още увеличения“ на лихвите 
в рамките на все още неразрешената си битка с инфлацията, предава Ройтерс. 
„Инфлацията донякъде се успокои, но остава висока“, заяви американската централна банка в комюнике, в което се 
признава открито постигнатият напредък в намаляването на темпа на ръстовете на цените спрямо 40-годишния им връх от 
миналата година. 
Войната на Русия в Украйна, например, все още е смятана за фактор за „повишена глобална несигурност“, съобщи Фед. Но 
ръководителите на централната банка се отказаха от езика в по-ранни съобщения, в които посочваха войната и пандемията 
от COVID-19 като директни фактори за повишаването на цените. Те пропуснаха да споменат световната здравна криза за 
първи път от март 2020 г. 
Въпреки това Фед съобщи, че американската икономика се радва на „скромен ръст“ и „силен“ ръст на работните места, 
като ръководителите на централната банка продължават да са „много внимателни към рисковете от инфлация“. 
„Федералната комисия за отворения пазар очаква, че продължаващо вдигане на целевия диапазон ще бъде уместно, за 
да достигнем до положение, в което паричната политика е достатъчно рестриктивна, за да върне инфлацията до 2% след 
време“, отбелязва Фед. 
Основните щатски индекси, които отбелязваха лек спад преди решението на централната банка за лихвите, почти не бяха 
повлияни от съобщението за паричната политика, като S&P 500 е надолу с около 0,3%. 
Доходността по 2-годишните облигации, които са най-чувствителни към очакванията за политиката на Фед, нарасна до 
връхна точка за деня, като последно се покачваше с два базисни пункта до около 4,22%. Американският долар почти 
запазва нивото си спрямо кошница от други шест основни валути. 
След днешното решение бенчмарковата лихва достигна диапазон между 4,50% и 4,75%, ходът беше очакван от 
инвеститорите и беше загатнат от американските централни банкери преди двудневното заседание на Фед тази седмица. 
Но с обещанието да продължи да вдига лихвите централната банка не отговори на очакванията на инвеститорите, че е 
готова да обяви край на настоящия цикъл на затягане заради факта, че инфлацията се забавя стабилно от шест месеца 
насам. 

https://www.investor.bg/a/517-pazar-na-truda/367684-brexit-e-struval-na-velikobritaniya-330-hil-rabotnitsi
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В съобщението обаче се посочва, че бъдещи повишавания на лихвите ще бъдат с четвърт процентен пункт. Те ще зависят 
от това как паричната политика до момента влияе на икономиката, допълни централната банка – знак, че бъдещо вдигане 
на лихвите ще бъде обвързано с развитието на икономическите данни. 
Фед се надява, че ще продължи да тласка инфлацията надолу до целта си от 2% без да предизвиква дълбока рецесия или 
значителен ръст на безработицата спрямо сегашното ниво от 3,5% - рядко виждано ниво в последните десетилетия. 
Инфлацията, основаваща се на предпочитаната от Фед мярка, се забави до 5% на годишна база през декември. 
Централната банка не обяви нови прогнози за икономиката от ръководителите си в сряда, но потвърди отново 
ангажимента си към целта за средна инфлация от 2% в рамките на годишния си преглед на оперативните си принципи. 
 
√ Щатските индекси поеха нагоре в обрат след решението на Фед за лихвите 
Силни корпоративни отчети също допринесоха да ръста на основните индекси отвъд Океана 
Основните щатски индекси отбелязаха ръст в сряда след обрат в средата на търговията, когато инвеститорите се отърсиха 
от повишаването на лихвата с четвърт процентен пункт от Федералния резерв и вместо това се съсредоточиха върху 
изказването на председателя Джером Пауъл, който призна, че инфлацията се забавя, предава CNBC. 
Широкият измерител S&P 500 е нагоре с 1,05% до ниво от 4199,21 пункта, след като по-рано през деня се понижаваше с 
почти 1%. Технологичният показател Nasdaq Composite прибави 2% и завърши деня на ниво от 11 816,32 пункта, подкрепен 
от ръстове при производителите на чипове след силен отчет от Advanced Micro Devices. 
В същото време индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 6,92 пункта до ниво от 34 092,96 пункта, 
след като спадаше с над 500 пункта в най-ниската си точка за деня. 
Новото повишаване на лихвите от Фед е забавяне спрямо декември, когато централната банка вдигна лихвата с половин 
пункт. Това дава надежди на инвеститорите за смекчаване на агресивната кампания по затягане на паричната политика. 
Те бяха насърчени допълнително от изказването на Пауъл. 
„Можем да кажем за първи път, че е започнал процес по дезинфлация. Можем да видим това и го виждаме наистина в 
цените на стоките до момента“, каза Пауъл на пресконференция след заседанието на централната банка. 
Тя обаче не намекна за пауза във вдигането на лихвата, като запази говоренето си в съобщението си след заседанието, че 
„продължаващи ръстове в целевия диапазон ще бъдат уместни, за да достигнем до положение, при което паричната 
политика е достатъчно рестриктивна, за да върне инфлацията до 2% след време“. 
В изказването си на пресконференцията Пауъл допълни, че Фед ще трябва да бъде рестриктивен известно време и че 
централната банка има още работа за вършене. 
Основните индекси отвъд Океана получиха подкрепа и от корпоративни отчети за четвъртото тримесечие, които до голяма 
степен продължиха да показват устойчиви печалби. Книжата на Peloton поскъпнаха с 26,5%, след като компанията за 
фитнес оборудване заяви, че нетната ѝ загуба е намаляла на годишна база. Цената на акциите на Advanced Micro 
Devices нарасна с 12,6%, след като компанията за полупроводници обяви резултати за четвъртото тримесечие, които 
надминаха очакванията. 
Книжата на социалната мрежа Snap се сринаха с 14%, след като компанията обяви тримесечни приходи, които не 
отговориха на очакванията на Wall Street. Snap имаше тежка 2022 г., тъй като забавянето на икономиката накара много 
компании да намалят бюджетите си за дигитална реклама. За трето поредно тримесечие компанията отказа да обяви 
очаквания за представянето си. Печалбата ѝ обаче беше по-висока от прогнозите на анализаторите.  
Wall Street изпрати силен месец. S&P 500 записа най-доброто си представяне през януари от 2019 г., а технологичният 
показател Nasdaq Composite отчете най-силния си първи месец от годината от 22 години насам. 
На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се 
понижи до съответно 3,417% и 3,572%.  
На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от шест основни 
валути, е надолу с 0,93% до 101,15 пункта. Еврото запази нивото си от предишния ден от 1,099 долара, а паундът поскъпна 
с 0,01% до 1,237 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняха с 0,01% до 128,91 йени за долар.  
На стоковите пазари цената на петрола се понижи в сряда, след като данни на американското правителство показаха голям 
ръст на запасите от суров петрол, бензин и дестилати, а ОПЕК и съюзниците ѝ запазиха непроменено нивото на добива.  
Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняха с 2,62 долара до 82,84 долара за барел. Контрактите върху 
американския лек суров петрол WTI са надолу с 2,46 долара до 76,41 долара за барел.  
Американските фючърси върху златото поевтиняха с 0,1% до 1942,80 долара за тройунция.  
 
3e-news.net 
 
√ За шеста поредна година електроиндустрията е с най-голям принос за износа от България 
За шеста поредна година електроиндустрията е с най-голям принос в износа на България. Това наблюдават от Българската 
асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), като цитират данни на Евростат. 
Към края на 2021 г. генерираният от електроиндустрията експорт (3,6 млрд. евро) е на първо място с дял от 10,5% от общия 
износ на България. Водещите продукти са: електрически апарати за напрежение до 1000 V, кабелни форми за автомобили, 
електронни интегрални схеми, хладилници, електрически табла, трансформатори, акумулатори и бойлери. От 2007 г. 
насам се наблюдава над три пъти увеличение на обема на производството, а през 2020 г. оборотът на бранша съставлява 
3,8 млрд. евро или около 11% от цялата българска преработваща индустрия. 
 

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/368625-fed-vdigna-lihvata-s-oshte-chetvart-protsenten-punkt-i-signalizira-za-oshte-povisheniya
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„Електротехническата и електронната индустрия са ключов бранш за българската икономика“, коментира Орлин 
Димитров, изпълнителен директор на БАСЕЛ. „Това е сектор с динамично портфолио и сериозен принос в технологичния 
напредък на България.“ По думите му в областта на  производството и ремонта на електронни уреди и електрически 
съоръжения в България работят около 1300 компании с около 55 хил. служители, а чуждестранни инвеститори като 
Шнайдер Електрик, Фесто, Сименс, АББ, Либхер, Мелексис, Сенсата и др. допринасят за динамичното развитие на бранша 
в България. 
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Въпреки доброто представяне на бранша обаче, в него продължава да има предизвикателства. Най-сериозното от тях е с 
човешките ресурси и изкривяването на пазара на труда най-вече от държавни предприятия. Според д-р инж. Белелиев, 
Председател на БАСЕЛ и Изпълнителен директор на Централна енергоремонтна база ЕАД, проблемът с кадрите е на всички 
нива – липсва както средно ниво технически персонал, така и подготвени инженери. Едно от решенията е държавата да 
облекчи процедурите за наемане на хора от други националности, а образователната система да подготвя кадри, от които 
бизнесът има потребност. 
Вторият проблем е неясната цена на електроенергията, което не позволява на фирмите да планират разходите си. 
Третото предизвикателство е в сферата на соларната енергетика. Според д-р инж. Белелиев държавата у нас трябва да 
стимулира изграждането на фотоволтаични системи на мястото на потребление на енергия, а не както е в момента – 
големи централи на отдалечени места. Соларните централи трябва да са върху покривите на жилищни, производствени, 
търговски помещения. Процедурата трябва да се опрости и присъединяването към ел.мрежата да става онлайн, с няколко 
„клика“ – така както е в развитите европейски държави. 
Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е основана през 1994 г. и е национално 
представителна организация на бранша „Електротехника и електроника“. В асоциацията членуват 67 български и 
чуждестранни компании с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Членове на 
организацията са както производители на електрически и електронни изделия, така и обслужващи фирми за ремонт и 
изграждане на ел. инсталации, доставка на компоненти, в които работят около 10000 служители и реализират общ годишен 
оборот в размер на около 1 млрд. лв. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 2 февруари расте с 1.43 % 
 

 
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 2 февруари 2023 г. е 115.81 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 13 650 MWh. 
Стойността се повишава с 1.43 % спрямо отчетените 114.18 лв. за MWh с ден за доставка 1 февруари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 11 070  MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 1 февруари е 4 440 MWh при постигната цена от 112.20 лв. за 
MWh. 
Това е спад с 4.02 % спрямо регистрираните 116.90 лв. за MWh и изтъргуван обем от 4 749 MWh в посочения сегмент на 31 
януари 2023 г. 
Референтната цена е 115.81 лв. за MWh. 
 
√ Понижение с 1.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 299.19 лв. за MWh с ден за доставка 2 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 299.19 лв. за MWh с ден за доставка 2 февруари 2023 г. и обем от 92 901.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 1.9%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 333.26 лв. за MWh, при количество от 48 102.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 798.60 MWh) е на цена от 265.13 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 246.26 лв. за MWh и количество от 3640.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 190.46 лв. за MWh ( 3539.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 378.26 лв. за 
MWh при количество от 4145.1 MWh. 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 261.47 лв. за MWh при обем от 3730.3 MWh по 
данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 305.05 лв. за MWh (155.97 евро за MWh) за 2 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 2 февруари се понижава до 299.19 лв. за MWh ( спад с 1.9 %) по данни на БНЕБ или 152.98 
евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 1 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 012.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 281.78 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     36,17%    2163.08 
Кондензационни ТЕЦ   44,49%    2660.57 
Топлофикационни ТЕЦ   6,51%    389.61 
Заводски ТЕЦ    1,95%    116.75 
ВЕЦ     0,17%    10.01 
Малки ВЕЦ    1,90%    113.47 
ВяЕЦ     3,09%    184.72 
ФЕЦ     5,10%    305.16 
Био ЕЦ      0,62%     37.22 
Товар на РБ         5567.74 
Интензитетът на СО2 е 483g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на енергийните цени на Балканите за 2 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 152,98 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 169,22 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 152,98 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 2 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 170,39 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
135,56 евро/мвтч. Най-високата цена от 193,40 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 97,38 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 47 579,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 2 февруари ще бъде 169,22 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 146,57 гвтч. Максималната цена ще бъде 209,50 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 139,01 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 2 февруари е 152,26 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 170,23 евро/мвтч. Най-високата цена от 191,54 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч 
и тя ще бъде 96,41 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 571,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 2 февруари на Словашката енергийна борса е 151,99 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 8 ч и тя ще е 183,55 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 94,90 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 143,53 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч тя 
ще е 183,12 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 90,66 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 2 февруари е 150,69 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
168,88 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 67 062,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 183,12 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 100,51 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 136,15 евро/мвтч на 2 февруари. Пиковата цена ще бъде 
168,38 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 606 258,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 183,12 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 67,77 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 2 февруари ще се продава за 179,74 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена за електроенергия в този сегмент на пазара за този ден от 
цяла Европа. 
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа затвориха с преобладаващи печалби в сряда в очакване на новите лихви в САЩ 
С най-голям дневен спад приключи германският индекс DAX, а с най-високо повишение завърши испанският измерител 
IBEX 35 
Европейските борсови индекси предимно нарастваха в сряда с изключение на германския индикатор до обед и както 
напоследък често се случва, следобед трендът се обърна и фондовите борси в Западна Европа затвориха с преобладаващи 
загуби. 
Пазарните участници са в очакване на резултатите от двудневната среща на Федералния резерв на САЩ (Фед). Очаква се 
централната банка на САЩ да повиши своя референтен лихвен процент с 25 базисни пункта (б.п.), което ще означава 
забавяне на темпото на затягане на паричната политика. Фед повиши лихвения процент с 50 б.п. през декември след 
покачването му със 75 б.п. от предишните четири срещи. Резултатите ще бъдат обявени, след като пазарите в Западна 
Европа затворят. 

https://ibex.bg/
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Европейската централна банка (ЕЦБ) и централната банка на Англия ще проведат редовни срещи в четвъртък, а експертите 
очакват и двете централни банки да повишат лихвите с 50 б.п., отбелязва Market Watch. 
Ако пазарните прогнози се сбъднат, лихвата по депозитите на ЕЦБ ще бъде увеличена от 2% на 2.5%, максимум от 2008 г. 
насам, а основната лихва на Bank of England - до 4% от 3.5% в момента. 
В сряда Статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“ публикува предварителни данни за динамиката на 
потребителските цени в еврозоната през януари. От тях стана ясно, че инфлацията в 20-те страни от валутния съюз е 
спаднала до 8.5% на годишна база през миналия месец, докато анализаторите очакваха показателят да се понижи, но до 
9 на сто от 9.2% през декември. 
Да обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe в сряда се повиши с 0.22%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше испанският IBEX 35 (+0.35%), следван от италианския FTSE MIB 
(+0.33%), британския FTSE 100 (+0.16%), френския CAC 40 (+0.02%) и само германският борсов индекс DAX губи (-0.11%). 
Следобед пазарът се промени и повечето индикатори затвориха със спад, следвайки низходящия тренд още на старта на 
търговията на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-високо повишение 
завърши испанският измерител IBEX 35. 
От секторните индекси с най-висок ръст беше измерителят на автомобилните акции, които водят печелившите секторни 
измерители, завършвайки търговския ден с ръст от 2.3%, докато акциите на здравеопазването междувременно се 
понижиха с 2.4%, повеждайки губещите секторни индекси, които се оказаха повече от печелившите, което доведе до общо 
по-голяма загуба на фондовите пазари в региона. 
Германският автомобилен концерн Volkswagen AG планира да наеме 2.8 хиляди нови служители на позиции в областта на 
информационните технологии в редица свои подразделения, съобщи компанията до фондовата борса във Франкфурт. VW 
обяви разширяването на персонала в момент, когато много големи компании, напротив, активно съкращават служители и 
това важи особено за водещите ИТ компании. След новината цената на акциите на производителя на автомобили 
поскъпнаха с 1.17%. 
Книжата на Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) добавиха 4.19% в в сряда. Испанската банка увеличи нетната си 
печалба през четвъртото тримесечие на миналата година с 18% - до 1.58 млрд. евро, което надхвърли консенсусната 
прогноза на анализаторите за 1,54 млрд. евро. BBVA обяви стартирането на програма за обратно изкупуване на акции на 
стойност 422 милиона евро. 
Цената на акциите на британската фармацевтична компания GSK Plc (преди GlaxoSmithKline) се покачи с 1.04%. GSK удвои 
нетния си приход за четвъртото тримесечие при 3.5% увеличение на приходите. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на производител на полупроводници Ams-Osram, които поскъпнаха със 7.47%, 
след новината, че Алдо Кампер, бивш изпълнителен директор на производителя на кабели Aldo, е назначен за нов главен 
изпълнителен директор. 
Книжата на Novo Nordisk AS загуби 0.64% въпреки силните тримесечни печалби на датската фармацевтична компания. Novo 
Nordisk също повиши дивидентите си и обяви нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 28 милиарда 
датски крони (4.09 милиарда долара). 
Швейцарската фармацевтична компания Novartis AG също обяви увеличение на дивидентите за изминалата година. 
Приходите на компанията през четвъртото тримесечие са намалели с 4%, а след новината акциите на Novartis спаднаха с 
2.72%. 
Сред губещите бяха и книжа на британския мобилен оператор Vodafone, които се понижиха с 2.08%. Компанията отчете в 
сряда 0.4% спад на приходите през третото финансово тримесечие, но повтори насоките си за цялата фискална 2023 
година, която приключва през март. 
Цената на акциите на презастрахователната компания Hannover Rueck SE се срина с 5.02% и слезе на дъното на Stoxx 600, 
тъй като прогнозата за приходите й за 2023 г. беше под пазарните очаквания. 
 
√ Годишната инфлация в еврозоната спадна до 8.5% през януари 
Предварителните данни са доста под прогнозите на анализаторите, които очакваха показателят да се понижи, но 
до 9 на сто на годишна база 
Годишната инфлация в еврозоната се очаква да бъде 8.5% през януари 2023 г., като се понижава от 9.2% през декември, 
показват предварителните данни на статистическата служба на Европейския съюз „Евросат“. 
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Разглеждайки основните компоненти на инфлацията в еврозоната, енергията се очаква да има най-висок годишен ръст 
през януари (17,2%, в сравнение с 25,5% през декември), следвана от храни, алкохол и тютюн (14,1% в сравнение с 13,8% 
през декември ), неенергийни промишлени стоки (6,9%, в сравнение с 6,4% през декември) и услуги (4,2%, в сравнение с 
4,4% през декември). 
Предварителните данни са доста под прогнозите на анализаторите, които очакваха показателят да се понижи, но до 9 на 
сто на годишна база, отбелязва Ройтерс. 
От данните за 20-те страни в еврозоната, с които разполага „Евростат“, най-висока се очаква инфлацията в Латвия (21.6%), 
следвана от Естония (18.8%), Литва (18.4%), а най-ниска в Испания (5.8%), Малта (6.7%), Кипър (6.9%). 
 
√ ЕС представи собствения си план за подкрепа на зелената индустрия в глобалната надпревара за субсидии 
Временна държавна помощ, улеснена употреба на ВЕИ и още кредити ще търси Стария континент в усилията си да 
остане лидер в зеления преход 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи индустриалния план за Зелената сделка преди 
ден. Неговата цел е ЕС да се справи със световната надпревара в схемите за субсидиране за зелените индустрии. Тъй като 
ЕС се стреми към климатична неутралност до 2050 г., ключови отрасли като производството на вятърни турбини, слънчеви 
панели и електрически превозни средства с батерии трябва да бъдат готови да предоставят необходимите технологии за 
декарбонизиране на икономиката. 
„Ние знаем, че в борбата срещу изменението на климата най-важна е индустрията без емисии“, заяви фон дер Лайен при 
представянето на плана. Поради това страните по света засилват схемите за субсидиране за зелени индустрии, добави тя, 
споменавайки Япония, Индия, Обединеното кралство, Канада и Закона за намаляване на инфлацията в САЩ. „Нека бъда 
много ясен по този въпрос: ние приветстваме това. Това е добра новина", каза фон дер Лайен. „Ние отдавна твърдим, че 
борбата с изменението на климата е задължителна.“ 
Въпреки това бяха изразени опасения, че схемите за чуждестранно субсидиране могат да насърчат зелените индустрии да 
преместят производството си в други страни или да построят нови фабрики извън Европа. На този фон Комисията 
прие „Промишлен план за зелена сделка“, за да гарантира, че производственият капацитет на ключови технологии в 
Европа ще бъде увеличен. 
„Знаем, че през следващите години ще бъде развита по-добре  идеята за беземисионна икономика и къде ще бъде 
нейното място, и искаме да бъдем важна част от тази индустрия без емисии, от която се нуждаем в световен мащаб“, 
добави тя. 
„Net-Zero Industry Act“ ще бъде предложен в средата на март 
За да увеличи европейския производствен капацитет за зелени технологии, Комисията ще предложи нов „Закон за 
беземисионна индустрия“ (Net-Zero Industry Act) до средата на март. Той „ще постави цели за това, от което се нуждаем 
до 2030 г., защото има просто уравнение: Само това, което се измерва, се прави“, обясни председателят на ЕК. 
Новият закон ще се „фокусира върху ключовите технологии за преминаване към декарбонизация“, сподели фон дер Лайен, 
добавяйки, че „ще ускори издаването на разрешителни“, „ще стимулира проекти в няколко държави“ и ще помогне за 
„намаляване на бюрокрацията“. Индустриите, които ще бъдат в обхвата на новия закон, включват „батерии, вятърни 
централи, термопомпи, слънчева енергия, електролизери, технологии за улавяне и съхранение на въглерод“, се казва в 
документа. 
Планът, публикуван в сряда, ще бъде обсъден на срещата на държавните и правителствените ръководители на ЕС в 
Брюксел на 9-10 февруари, а фон дер Лайен каза, че ще „оформи законовото предложение“ за Закона за беземисионна 
индустрия. 
Държавната помощ ще служи като мост за инвестициите, суверенен фонд ще има на по-късен етап 
Относно финансирането, което беше ключов конфликт в навечерието на днешната среща, фон дер Лайен подчерта 
различни варианти, които са на масата, припомня Euractiv. „Искаме да използваме възможностите, предоставени от 
REPowerEU, InvestEU и Фонда за иновации“, каза фон дер Лайен. Докато REPowerEU беше предложено да се отърве от 
вноса на изкопаеми горива от Русия, това „мина много по-бързо, отколкото очаквахме“, добави тя. „Така че имаме 
възможност да пренасочим или преориентирам допълнителното финансиране на REPowerEU, което е около 250 милиарда 
евро, към нашите беземисионни индустрии“, добави тя. Според нея Комисията ще „позволи и насърчи“ страните от ЕС да 
използват тези пари за данъчни облекчения. 
„Това отразява скоростта, предвидимостта и целенасочения път напред, който виждаме и от конкурентите“, каза тя. 
Въпреки че фон дер Лайен го нарече „допълнително финансиране“, финансирането на REPowerEU вече беше решено 
много по-рано и първоначално не беше смятано за отговор на Закона за намаляване на инфлацията в САЩ. Засега се очаква 
финансирането на индустриалната политика на ЕС да идва предимно от държавите-членки. Ето защо правилата за 
държавна помощ, които обикновено ограничават националните субсидии, трябва да бъдат облекчени във временна 
рамка, според председателя на Комисията. 
Изпълнителният орган на ЕС ще започне обществена консултация за тази рамка в сряда, обяви фон дер Лайен, като обясни, 
че ограничената във времето държавна помощ е „свързващо решение“ и призова държавите-членки „моля, инвестирайте 
я сега“. 
Междувременно така нареченият „Европейски фонд за суверенитет“, който ще бъде обсъден заедно с преразглеждането 
на многогодишния бюджет на ЕС това лято, ще предостави „структурен отговор“, каза фон дер Лайен, предоставяйки 
„общо европейско финансиране за общи ключови технологии “, включително квантово изчисление, изкуствен интелект и 
биотехнологии. 

https://commission.europa.eu/document/41514677-9598-4d89-a572-abe21cb037f4_en
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Попитана дали това ще доведе до съвместни заеми – основна червена линия за Германия – фон дер Лайен каза, че 
„разбира се, трябва да говорим с държавите-членки за други техники за финансиране“. „Тази дискусия ще продължи през 
лятото и сега не мога да ви дам точна времева линия“, обясни тя пред медиите. 
 
√ Бизнес организации: Индустрията на Европа се нуждае от повече сигурност 
Споделянето на данни ще бъде от основно значение за успеха на европейската икономика през следващите години, с 
данни, които допринасят за най-малко 1 трилион евро до 2030 г. Но Актът за данните в настоящия си вид е огромен скок в 
неизвестното, който засяга основите на управляваните от данни бизнес модели на европейските компании, само с 
обещание за по-добро бъдеще, основано на данните. Това обясняват в свое съвместното изявление на големите 
индустриални европейски асоциации, към което се присъедини и BusinessEurope, относно Акта за данните. 
Тъй като процесът на създаване на политика се ускорява по това основно предложение, индустрията предупреждава за 
възможни нежелани икономически последици във веригите за стойност на данните. 
Във време на големи икономически сътресения, рекордно високи цени на енергията и негативно влияние на пандемия и 
война в глобалните вериги за доставки, това, от което индустрията се нуждае, за да успее, е стабилност, а не повече 
несигурност. Преди да отворите кутията на Пандора, правилата на Акта за данните трябва да бъдат изпробвани и тествани 
в реални пазарни условия, за да сме сигурни, че работят за европейския бизнес. 
Обратният резултат ще бъде постигнат, ако Актът за данните побърза да наложи широко разпространено споделяне на 
данни върху нищо неподозиращите предприятия, които вече са затрупани от безпрецедентно количество нови регулации. 
Европейският парламент и Съветът следва да отделят достатъчно време, за да запазят европейските иновации и 
конкурентоспособност. По-конкретно, те трябва да гарантират, че предложението: 
Защитава търговските тайни, безопасността, сигурността и поверителността, като включва ефективни предпазни мерки за 
предотвратяване на злоупотреба с данни и нелоялна конкуренция; 
Дава сигурност на компаниите относно това дали и какво трябва да споделят, започвайки с ясно определяне на дефиниции, 
напр. „данни“ и „притежател на данни“; 
Позволява на компаниите да намират взаимноизгодни връзки, базирани на данни, като чрез признаване на централната 
роля на гъвкавите договорни условия, включително относно компенсациите; 
Прави разлика между бизнес към бизнес (B2B) и бизнес към потребител (B2C) контекст и съответно предоставя различни 
правила и предпазни мерки; 
Определя строги условия за искания за данни от бизнес към правителство (B2G) и ограничава обхвата им до извънредни 
ситуации, за да се избегнат безкрайни съдебни спорове и несигурност за държавите-членки; 
Насърчава внедряването на облачни технологии чрез приложима и адаптивна рамка за превключване, която отразява 
техническата реалност и нуждите на пазара и осигурява правна яснота; 
Не създава нови пречки пред международните потоци от данни, които са критични за работата и растежа на европейските 
компании на външни пазари; 
Позволява по-дълъг преходен период от поне 36 месеца, за да се даде време на предприятията да се подготвят и не се 
прилага със задна дата, за да се осигури предвидимост на текущите инвестиции.  
Вярваме, че политиците в ЕС ще отделят време, за да изградят рамка, която поддържа Европейската икономика, изградена 
на данни. 
 
√ Цените на петрола стартират с повишение, след силния спад ден по-рано 
Цените на петрола в четвъртък, 2 февруари се повишават, възстановявайки се след понижението до най-ниското ниво ден 
по-рано след данните за поредния ръст на запасите от горива в САЩ. 
Стойността на априлските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures към публикуване на данните се 
повишава до 83,21 долара за барел, което е увеличение  0,37 долара (+ 0,45 %) спрямо стойността при затваряне на 
предишната търговия.  В сряда договорите поевтиняха с 2,62 долара или с 3,1 % до 82,84 долара за барел. 
Цената на фючърсите за месец март за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) е на ниво от 76,83 долара за барел, 
увеличавайки се с 0,42 долара или с 0,55 %.   При затварянето на предишната търговия цената по договори спадна с 2,46 
долара или с 3,1% до 76,41 долара за барел, връщайки се на минимума от 10 януари. 
В сряда Министерство на енергетиката на САЩ съобщи, че запасите от петрол в страната през миналата седмица са се 
увеличили с 4,14 млн. барела. Това е ръст, отчитан за шеста поредна седмица. Повишават се и резервите от бензин –с 2,58 
млн. барела, както и на дестилати – с 2, 32 млн. барела. 
В допълнение вчера стана ясно, че министрите от мониторинговия комитет на ОПЕК+ (JMMC) след обсъждане на данните 
за ноември и декември 2022 г. препоръчват квотите за добив на петрол да не се променят. Следващото заседание на JMMC 
е планирано за 3 април т.г. Пазарът реагира и на решението на първото за годината заседание на Федералния резерв за 
увеличение на лихвата с 25 базисни пункта. Това бе очаквано за разлика от съобщението, че ще има ново повишение на 
лихвата, така че инфлацията да се върне към целевото ниво от 2%. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Министрите на ОПЕК+ запазват без промяна обемите на петролния добив 
Министерският мониторингов комитет на обединението ОПЕК+ потвърди на вчерашното си заседание споразумението на 
петролния добив, договорено през октомври, и не отправи препоръка за промяна в политиката на групата, предадоха 
Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА. 
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Това се посочва в заключителното комюнике от днешното заседание, публикувано на сайта на ОПЕК. Следващото 
заседание на мониторинговия комитет е насрочено за 3 април.  
Обща среща на министрите от алианса трябва да се проведе на 4 юни съгласно плана, утвърден през декември.  
В комюникето се посочва, че мониторинговият комитет на ОПЕК+ е разгледал данните за петролния добив през ноември 
и декември 2022 година. 
Участниците в срещата също така са потвърдили ангажимента си към спогодбата ОПЕК+ и решенията, взети на срещата 
през октомври, когато бе договорено свиване на добива с 2 млн. барела дневно от ноември 2022 година спрямо нивото от 
август 2022 година. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Последните часове на 48-мия парламент - какво успяха и какво не успяха да свършат депутатите? Пряко от 
Народното събрание, в студиото - анализът на политолозите. 

- Каква е позицията на синдикатите за приетата формула за изчисление на минималната работна заплата; Гости - 
Ваня Григорова от Подкрепа и Тодор Капитанов от КНСБ. 

- Кои хранителни продукти от потребителската кошница поскъпват и какви са прогнозите на експертите. 
- Всеки 8-ми е готов да напусне страната - за причините и възможностите за реализация зад граница. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Защо депутатите решиха МРЗ да се увеличи от догодина; Гост: Борислав Гуцанов, БСП. 
- За полотическите коалициии; Гост: Надежда Нейнска. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кои са най-важните закони, които депутатите приеха за три месеца работа и кои скандали белязаха 48-ия 

парламент. 
- Нови обвинения по случая с полицейския шеф, подсъдим за кражба на ток - подлагани ли са на натиск служители 

на МВР. 
- „На твоя страна": Драстичен ръст в цената на прясното мляко. Колко пъти поскъпва - от фермата до щанда, и ще 

плащаме ли още повече за млечни продукти? Проверка - в „На твоя страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 22 000 гласуват за министри, които помнят, за експерти, които уважават 
в. 24 часа - 776 млн. лв. за магистрали даде кабинетът в последния си ден, ЕК допълни още € 183 млн. 
в. Труд - Шок със сметките за парно, 300 лв. за малък апартамент 
в. Труд - Предлагат смартфони, вместо камери за вота 
в. Телеграф - 3800 села без джипи 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа– "Донев 2" май с нови 2-ма, премиерът: Най-добре управлява този, който е за кратко 
в. 24 часа - Газ от България тръгва към Сърбия от октомври 
в. Телеграф - Чакат скок на минималната заплата със 100 лв 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Дечо Дечев, изпълнителен директор на УМБАЛ "Св. Иван Рилски": Здравето и образованието са сферите за 
които държавата трябва да носи отговорност 
в. Труд - Николай Нанков, депутат от ГЕРБ и бивш регионален министър, пред "Труд news": Над 2 млрд. лв. досега са щетите 
за държавата в пътния сектор заради двете години бездействие 
в. Телеграф - Емил Георгиев, председател на федерацията на потребителите в България: Предстои епидемия от Бързи 
кредити 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Сякаш недостатъчно местихме костите на Гоце Делчев, та още веднъж да се подиграем с тях! 
в. Труд - "Добрите" срещу "лошите" или когато политиката стане тъп филм 
в. Телеграф - Пътят за спасяването на живота. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 09:00 часа започва последно пленарно заседание за 48-ото Народно събрание. 
- От 9.30 часа на пл. "Св. Ал. Невски" Румен Радев ще посрещне Каталин Новак с официална церемония. Държавният 

глава на Унгария ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.- 
- От 10.00 часа на "Дондуков" 2 Румен Радев и Каталин Новак ще проведат среща на "четири очи", след което ще се 

състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Унгария. 
- От 11:00 часа фотодокументална изложба за Васил Левски "Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата" 

ще бъде представена в галерия "Средец" на Министерството на културата. 
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- От 12.00 часа в БТА проф. Николай Овчаров, проф. Пламен Павлов и проф. Ана Кочева ще проведат 
пресконференция на Национален кръг "За Македония" на тема: "За по-твърда и последователна политика на Р 
България спрямо РС Македония. 

- 10.00 часа - ХХIII състав, НОХД № 4704/2019 г. срещу Вълчо и Маринела А. и др. (ОПГ). Делото ще се гледа на ул. 
"Черковна" № 90. 

- "Музейко" ще заведе малчуганите в света на цветното биоразнообразие, ще им покаже как се храни листото и 
защо е важно да се подхожда с любов към природата. 

- От 12:00 часа във VIVACOM Art Hall Oborishte 5 ще се проведе пресконференция за номинации за наградите ИКАР 
2023. 

*** 
София./Анкара. 

- Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в град Анкара, Република Турция. 
*** 
Благоевград. 

- От 18.30 часа в парк "Македония" ще се проведе протест срещу писмо на ДНСК за затваряне на две от залите в 
парка. 

*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК предстои премиера на "Българската литература накратко" от Иво Сиромахов. 
*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Икономически университет - Варна ще се проведе пресконференция на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 

*** 
Добрич. 

- От 9:00 до 18:00 часа, от 2 до 5 февруари в СК "Простор" ще се проведе 29-ото издание на специализираното 
изложение "Борса за семена и посадъчен материал". 

*** 
с. Жабокрът. 

- От 12.00 часа на брега на река Струма ще бъде отбелязан празникът Петльовден. 
*** 
Плевен. 

- От 10:00 часа в заседателната зала на Областна администрация ще се проведе пресконференция за предстоящото 
юбилейно ХХ-то издание на Международно изложение - договаряне "Пчеларство - Плевен 2023". 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. насам. 

http://bica-bg.org/?p=5966

