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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката 
са най-важните задачи пред бизнеса за 2023 г. 
Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката са сред 
най-важните задачи пред предприятията за 2023 г. 
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за бизнеса от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода. Акцент се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за 
собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на електроенергийния пазар преди да се 
направи пълната му либерализация. 
 

 
 
Привеждането на българското законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с 
добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар е важна предпоставка за решаване на 
проблема с недостига на работна ръка. Освен нея ще са необходими още насърчаване на дигитализацията на процесите в 
предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
Това стана ясно по време на срещата на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представители на 
бизнеса от Северна България, която се проведе в Икономически университет – Варна. Събитието е част от ежегодните 
срещи, които Асоциацията организира, с предприятията и компаниите по региони, членовете и браншовите организации 
в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, 
като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия. 
Срещата бе открита от ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, който приветства 
участниците и заяви безусловната си подкрепа в начинанията на АИКБ, която е дългогодишен партньор на университета. 
„През годините сме доказали, че непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстването на българското 
законодателство за  ускоряване на икономическия растеж са сред най-важните цели за Асоциацията. И през 2023 г. АИКБ 
активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана 
работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформи“, заяви 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Той осъди остро и непазарното решение на НС за административно определяне 
в КТ на МРЗ, като подчерта, че решението е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и с реалностите на 
пазара на труда, че застрашава конкурентоспособността на българската икономика и че налива масло в огъня на 
инфлационната спирала. 
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През настоящата година Асоциацията ще работи изключително активно по още 3 ключови приоритета. Това са 
подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар и подкрепата за инвестиции. 
Ускоряването на процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР ще е с 
решаващо значение за подобряване на бизнес климата, считат представители на АИКБ. В допълнение към тази съществена 
задача трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на регулаторната тежест 
чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на разходопокривния 
принцип при определяне на всички държавни и общински такси. 
Решенията на АИКБ за развитие на капиталовия пазар включват усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване 
на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за 
финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други. 
Подкрепата за инвестиции може да се осъществи чрез успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и 
проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. 
 

             
 
По време на събитието бяха представени и обсъдени още Стратегически план за развитие на земеделието и селските 
райони, възможностите които ПВУ дава за развитие на устойчиво земеделие, процедурите, свързани с подобряване на 
връзката между бизнеса и образованието и Програмата за развитие на човешките ресурси. 
Участие в срещата взеха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и 
растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. 
На 3 февруари (петък) АИКБ ще проведе среща и с представители на бизнеса от Южна България. Събитието ще се състои в 
Община Стара Загора, а пълната програма за него може да видите ТУК. 
За допълнителна информация, разгледайте презентациите: 

▪ АИКБ – „Отговорният бизнес – за бизнес по правилата“; 
▪ Министерство на труда и социалната политика – „Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 в 

Националния план за възстановяване и устойчивост“; 
▪ Министерство на иновациите и растежа – „Мерки за насърчаване на иновациите и растежа на предприятията“; 
▪ Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство 
▪ Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони – Европейски земеделски фонд за развитие 

на селските райони, възможности в периода 2023-2027 г. 
▪ Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – „Програма „Образование“ 2021-2027 год. Процедури, 

свързани с подобряване на връзката между образованието и бизнеса“ 
▪ Регионално управление за образованието – Варна – „Връзките с бизнеса в Държавен план-прием за учебната 

2023-2024 год. и в центровете за върхови постижения“ 
 
√ Позиция на АОБР относно формулата за минималната работна заплата 
По повод Решение на Народното събрание от 1 февруари 2023г. относно определянето на размера на минималната  
работна заплата, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) разпространи вчера 
следната позиция: 

Формулата за минималната работна заплата е заплаха за стабилността на икономиката 
Народното събрание използва Директивата относно адекватните минимални работни заплати за налагане на едно 
напълно неадекватно решение. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/Programa-StaraZagora-03.02.2023-za-site.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/1-BICA_Activities_Regiona_Meetings_Varna-1.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-MTSP_Varna_0202.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-MTSP_Varna_0202.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/MIG_Instruments_AIKB_Varna_02.02.2023.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/4.2-%D0%9D%D0%9F%D0%92%D0%A3.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/4.1-%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%97%D0%A1%D0%A0-2023-2027-AIKB.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/Presentation-PO_2021-2027_PNIIDIT_PVU_za-AIKB-30012023.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/Presentation-PO_2021-2027_PNIIDIT_PVU_za-AIKB-30012023.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-%D0%94%D0%9F%D0%9F-2023-2024-%D0%B3.-Irena-Raeva.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-%D0%94%D0%9F%D0%9F-2023-2024-%D0%B3.-Irena-Raeva.pdf
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Въпреки ясните текстове на Директивата относно адекватните минимални работни заплати и Конвенция 131 на МОТ, 
въпреки представени позиции и дискусиите, в които работодателските организации активно участваха, въпреки позицията 
на правителството, Народното събрание прие решение, което заплашва стабилността на българската икономика. 
Предстоящите избори не могат и не бива да бъдат оправдание за приемане на популистки решения, които са обосновани 
единствено от стремеж за повишаване на електоралната подкрепа, без отчитане на въздействието върху икономиката и 
върху държавния бюджет. 
Работодателските организации никога не са били против тенденцията за повишаване на работните заплати на работниците 
и служителите в България. Но това трябва да става с инструментите на пазарната икономика, а не с административните 
мерки, присъщи на планово-командната икономика. Ръстът на възнагражденията следва да върви заедно с повишаването 
на производителността на икономиката, а не да следва от решения на политици в предизборна кампания. Получаваш 
повече, защото си произвел повече, а не защото Парламентът е гласувал такова решение. 
Критиките, които могат да се отправят към приетото решение за промяна в Кодекса на труда, с което се фиксира нова 
формула за определяне на минималната работна заплата, са много и комплексни: 
- нарушени са нормите на международни актове като Конвенция 131 на МОТ, която предвижда минималната работна 
заплата да се договаря в рамките на тристранния диалог и на база набор от критерии; 
- нарушени са нормите на Директивата относно адекватните минимални работни заплати, която посочва съотношението 
между МРЗ и средната заплата на ниво нетна-нетна, брутна-брутна, при това само като референтен индикатор, без да се 
изключва социалният диалог; 
- социалният диалог се заменя с автоматизъм, който няма как да отчете икономическия цикъл; 
- решението е прието без оценка на въздействието върху икономиката и бюджета и въпреки прогнозите на правителството 
за повишаване на дефицита; 
- решението ще рефлектира върху нивата на всички работни заплати и тези разходи ще бъдат включени в цените на 
произвежданите стоки и услуги, което допълнително ще увеличи инфлацията; 
- решението ограничава интереса към повишаване на професионалната  квалификация; 
- в голяма част от икономически дейности средна работна заплата ще се окаже равна на минимална работна заплата за 
страната, с което се наказват трудолюбивите и квалифицираните и се награждават мързеливите или неквалифицираните; 
- ще тласне предприятията към сивия сектор; 
Гласуваното решение в Народното събрание ще се окаже бреме за амбициите на повечето парламентарни групи, които 
претендират да управляват държавата. Вредните последици за икономиката ще бъдат пречка пред възможността на 
нашата държава да стане член на Еврозоната, Шенгенското пространство и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие. 
Практиката е показала, че популистките решения нямат дълъг живот. Работодателските организации в България ще 
продължат да отстояват позицията за ограничаване на неадекватната намеса на държавата в стопанската дейност. 
Дата: 02.02.2023г.  
С  уважение, 
Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, председател на АОБР за 2023 г. 
 
Moreto.net 
 
√ АИКБ във Варна: Ще оспорим решението за минималната работна заплата пред международни институции 
Решението за новия начин на отчитане на минималната работна заплата е грешка. Противоречи на всички европейски 
директиви. Асоциацията на индустриалния капитал в България и всички работодателски организации ще оспорят пред 
международните институции това решение, каза във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, 
предаде репортер на Moreto.net. 
“Синдикатите подведоха депутатите и те водени от популизъм взеха това грешно решение. Тази мярка пречи на 
икономическия растеж, действа демотивиращо. Тя е в полза единствено на мързеливи и неквалифицирани хора. 
Правилното решение е минималната работна заплата да бъде различна за отделните икономически 
дейности. Нашата борба е за висока средна заплата“, заяви Велев. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ каза още, че убедено подкрепят ускореното влизане на България в 
Еврозоната. То ще повиши кредитния рейтинг на страната, ще спомогне икономическия растеж и повишаването на 
жизнения стандарт. Влизането в зоната е сред приоритетите на асоциацията тази година. Идеята е да се фокусират 
усилията на бизнеса в тази посока. „Ценовата стабилност може да се окаже проблем. Обърнали сме се към бизнеса на 
база вече понижените цени на електроенергията да направят усилие за намаляване цените на стоки и услуги. 
България има шанс в тези трудни времена да запази постигнатото и да бележи ръст по-голям от 
средноевропейския. Държавата не работи ефективно и извън целта за Еврозоната, когато има избори два пъти в 
годината. КПД рязко намалява. Редица закони останаха само на първо четене. Остава изкуството на преговорите да 
се обясни, че сме имали доброто намерение, но на този етап нещата не са се случили докрай“, каза Велев. 
 
Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Нашата борба е за високи средни, а не минимални заплати 
Национално представените работодателски организации у нас ще оспорят в ЕК и в Международната организация по труда 
приетата от парламента формула за определяне на минималната работна заплата в размер на 50% от брутната за страната 
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от 2024 г. Това съобщи на пресконференция във Варна Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/, предаде репортер на Агенция "Фокус". 
Той припомни, че решението за промяна в Кодекса на труда е било одобрено от депутатите в сряда. "То противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на европейската директива, защото тя дава критерии за договаряне на МРЗ между социалните 
партньори. У нас парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и на Министерски съвет, оставаше да изземе и тези 
на църквата и семейството. Депутатите бяха подведени от синдикатите и тласкани от предизборен популизъм взеха това 
грешно решение, което е вредно за хората и ще забави икономическия растеж“, категоричен бе Велев. 
Той коментира, че борбата е за високи средни, а не минимални заплати. Според него, с това решение на практика в някои 
дейности всички ще получават еднакви възнаграждения, независимо от приноса си, което е в полза на мързеливите и 
неквалифицираните. 
Васил Велев каза още,  минималната заплата трябва да се договаря от социалните партньори и нивото й да е различно за 
отделните икономически дейности, където разликата в средните заплати достига 4 пъти. Според Велев в Европа 
съотношението между средна и минимална заплата сега е 43%, а в големи икономики като Китай и САЩ е значително по-
ниско. 
"В ЕС няма подобен прецедент – парламентът да определя минималната работна заплата. Ефектът от това ще е наливане 
на масло в инфлационната спирала“, посочи от своя страна главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова. 
Приоритетите на АИКБ за тази година са подкрепа за членството на България в еврозоната, Шенген и  ОИСР, осигуряване 
на енергия на конкурентни цени за бизнеса и на човешки ресурси, стана ясно на регионална среща с бизнеса в 
Икономическия университет. 
Като успех за българския бизнес Васил Велев отчете, че по ръст на възнагражденията за последното тримесечие на 2022 г. 
България е №1 в ЕС. 
 
OFFNews 
 
√ АИКБ не приема минималната заплата да е 50% от средната 
Идеята, приета в края на работатата на 48-мия парламент (на 1 февруари – бел.р.) за изчисляване на размера на 
минималната работна заплата (МРЗ) като 50 на сто от средната брутна заплата за период от 12 месеца назад, срещна отпор 
от страна на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и национално представените работодателски 
организации. 
Това каза във Варна председателят на АИКБ Васил Велев. 
Решението на НС противоречи на конвенция 131 на Международната организация по труда (МОТ) за минималните 
заплащания, както и на съответната европейска директива. Затова от АИКБ ще оспорят решението както пред Европейската 
комисия, така и пред МОТ, коментира Велев. 
По думите му подобен механизъм на фиксиране на МРЗ е вреден за икономическия растеж и е в полза на мързеливи и 
неквалифицирани работници. Още повече, че има различия в средните заплати в София и останалите области, а разликата 
в средната работна заплата на най-скъпоплатените и най-ниско платените сектори е четири пъти, обясни той. 
Съгласно идеята на народните представители в Кодекса на труда се въведе механизъм за определяне на МРЗ. Инициатор 
бяха от групата на БСП, зад нея застанаха още ГЕРБ и ДБ. Одобреният на второ четене текст гласи, че МРЗ за всяка 
следващата година ще се определя до 1 септември на база 50% от брутната работна заплата между 1 юли от предишната 
година и 30 юни на годината, в която се прави изчислението. 
Механизмът трябва да започне да действа от началото на 2024 г. 
 
Darik News 
 
√ Работодателски организации ще сезират ЕК заради решението за минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев. Той бе сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
година, чийто домакин бе Икономическият университет в крайморския град. 
Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му 
с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, посочи Велев. Според него решението ще доведе до това, че в някои 
икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от приноса си, посочи Велев. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас  парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори.  
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Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. Има риск да се засили 
и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още Ангелова. 
 
√ Браншът очаква ръст в краткосрочния недостиг на кадри 
Краткосрочният недостиг на кадри в страната е 200 000 души и той ще продължава да расте. Заради демографската криза 
ежегодно на пазара на труда губим по 50 000 души, като това ще продължи поне през следващите 20 години. Това 
коментира днес във Варна председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев. Той взе участие в среща-дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
г. Домакин на форума бе Икономическият университет във Варна. 
Приоритетите на АИКБ за тази година са трите членства на страната ни – в еврозоната, в Шенген и в ОИСР, обясни Велев. 
По думите му дали ще бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година, ще се реши в средата на настоящата, като за 
постигането на тази цел е важно и бизнесът да мобилизира усилията си. 
Според Велев за целта е нужна ценова стабилност и затова АИКБ призова предприемачите да се постараят да намалят 
цените на стоките и услугите, за да бъде потисната инфлацията. Той уточни, че Асоциацията напълно подкрепя влизането 
на България в еврозоната, тъй като това ще подобри инвестиционната среда, ще спомогне за ускоряване на икономическия 
растеж и повишаване на жизнения стандарт. 
За нас приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес, допълни Велев. По думите 
му акцент за Асоциацията е и осигуряването на човешки ресурси. В тази насока освен развитие на връзките между бизнеса 
и образованието и пазара на труда, ще се работи и за облекчаване на трудовата миграция. В това отношение българското 
законодателство все още е далеч от най-добрите европейски практики, обясни Велев. По думите му у нас са наложени 
излишни ограничения, а в държавите, най-големи износители на човешки ресурс, дори нямаме дипломатически 
представителства. Ако процедурите за внос на работна ръка бъдат улеснени, тук ще има много повече икономически заети 
хора, които ще плащат данъци в България и ще харчат в нашата страна, допълни председателят на АИКБ. 
През последните две години имаше серия кризи, светът започна да се деглобализира, но въпреки трудностите за 
изминалата година ще покажем добър икономически ръст, каза още Велев. Той уточни, че през второто полугодие на 2022 
г. българската индустрия е в топ три по темп на развитие в ЕС. Като ръст на възнагражденията за последното отчетено 
тримесечие България е номер едно, допълни Велев.  
Председателят на АИКБ каза още, че е редно да бъдат реализирани реформите, отлагани през последните 30 години. 
Според него има нужда от промени в медицинската и трудова експертиза. 
Необходима е и реформа с такса битови отпадъци, защото България е единствената страна в ЕС, където се плаща не на 
база генерираното количество, а според оценката на имота, каза Велев и допълни, че този начин на определяне на налога, 
освен всичко друго, пречи и за реализирането на кръгова икономика. 
 
Varna News 
 
√ АИКБ ще дискутира с бизнеса от Варна приоритетите за икономиката на страната 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще дискутира с бизнеса от Варна и Стара Загора приоритетите за 
икономиката ни. Двете събития са част от ежегодните срещи, които асоциацията организира, с членовете и браншовите 
организации в страната. Целта им е да дадат възможност за обсъждане на проблемите, които стоят пред бизнеса, с акцент 
върху малките и средните предприятия, както и да бъдат обсъдени възможностите, които се откриват за насърчаване на 
бизнеса през 2023 г. 
Срещата във Варна ще се проведе на 2 февруари в конферентната зала на Икономически университет – Варна, а тази в 
Стара Загора ще се състои на 3 февруари в конферентната зала на Община Стара Загора. Сред основните теми, които ще 
бъдат обсъдени са липсата на кадри, подобряване на координацията и взаимодействието с местната администрация, и с 
институции на държавно ниво. 
Участие в срещите ще вземат председателят на УС на АИКБ Васил Велев, главният секретар на асоциацията д-р Милена 
Ангелова, представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и растежа, 
Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. 
АИКБ работи за непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстване на българското законодателство в полза 
на бизнеса. През годините Асоциацията активно работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване 
на недостига на квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на 
необходими реформи. 
Проектите на програми за двете събития може да видите на сайта на АИКБ ТУК. 
 
Труд 
 
√ Работодателите ще оспорят решението за минималната работна заплата 
България още има шанс да влезе в еврозоната, считат от АИКБ 
Национално представените работодателски организации ще оспорят в ЕК и в Международната организация по труда 
приетата от парламента формула за определяне на минималната работна заплата в размер на 50% от брутната за страната 
от 2024 г. Това заяви във Варна Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
/АИКБ/.    

https://bica-bg.org/%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%81/
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Решението за промяна в Кодекса на труда бе одобрено от депутатите в сряда. „То противоречи на Конвенция 131 на МОТ 
и на европейската директива, защото тя дава критерии за договаряне на МРЗ между социалните партньори. У нас 
парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и на Министерския съвет, оставаше да изземе и тези на църквата и 
семейството. Депутатите бяха подведени от синдикатите и тласкани от предизборен популизъм взеха това грешно 
решение, което е вредно за хората и ще забави икономическия растеж“, категоричен бе Велев.  
Той посочи, че минималната заплата трябва да се договаря от социалните партньори и нивото й да е различно за отделните 
икономически дейности, където разликата в средните заплати достига 4 пъти. „Нашата борба е за високи средни, а не 
минимални заплати. А с това решение на практика в някои дейности всички ще получават еднакви възнаграждения, 
независимо от приноса си, което е в полза на мързеливите и неквалифицираните“, посочи Велев. Според него в Европа 
съотношението между средна и минимална заплата сега е 43%, а в големи икономики като Китай и САЩ е значително по-
ниско. „В ЕС няма подобен прецедент – парламентът да определя минималната работна заплата. Ефектът от това ще е 
наливане на масло в инфлационната спирала“, допълни главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова.    
Приоритетите на АИКБ за тази година са подкрепа за членството на България в еврозоната, Шенген и ОИСР, осигуряване 
на енергия на конкурентни цени за бизнеса и на човешки ресурси, стана ясно на регионална среща с бизнеса в 
Икономическия университет. „Разяснителната кампания за преход към еврозоната не е достатъчна, много закони останаха 
приети само на първо четене, но целта все още е постижима. Призовахме бизнеса да се раздели с част от печалбите си и 
да намали цените на стоки и услуги, за да се потисне инфлацията. Предстои оценъчен доклад и остава изкуството на 
преговорите, за което разчитаме на служебния кабинет, защото членството ни в еврозоната ще доведе до растеж и 
повишаване на жизнения стандарт на хората“, обясни Васил Велев.  
Като успех за българския бизнес той отчете, че по ръст на възнагражденията за последното тримесечие на 2022 г. България 
е №1 в ЕС. 
 
Dnes.bg 
 
√ Работодателите оспорват решението за минималната заплата 
Това обяви Васил Велев 
Решението на Народното събрание за минималната работна заплата ще бъде оспорено пред Европейската комисия и 
Международната организация на труда. Това съобщи във Варна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) Васил Велев, съобщи БНТ. 
Той твърди, че решението на парламента противоречи на европейската директива за нормални работни заплати.  
Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и правителството, каза Васил Велев. За нас правилното решение е 
минималната работна заплата да бъде различна за различни икономически дейности. За някои от тях тя може да бъде и 
по-висока от фиксирания размер в момента, за други следва да бъде такава, каквато се договорят социалните партньори, 
каза председателят на АИКБ. Винаги сме казвали, че не желаем хората в България да получават минимални работни 
заплати. Те следва да са временен инструмент за хора, които нямат квалификация или са в процес на преквалификация. 
 
Varna24 
 
√ С 50 000 души на година намалява работната ръка у нас 
С 50 000 души годишно намалява работната ръка у нас. И това е само по демографски причини. В тази цифра не е включен 
броят на хората, които отиват на гурбет в чужбина. И тази тенденция ще се запази през следващите 20 години. Това стана 
ясно от думите на инж. Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
Днес представители на организацията, водени от него, бяха във Варна. В сградата на Икономическия университет те 
поканиха за среща - дискусия, представители на браншови организации и предприятия от морския град и региона, предаде 
репортер на Varna24.bg. 
Събитието е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира, с предприятията, членовете си и браншовите 
организации в страната. Целта им е да  дадат възможност за обсъждане на проблемите и възможностите за насърчаване, 
които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките и средните предприятия и за проблемите и възможностите, пред които 
е изправен българския бизнес през 2023 г. 
Голям проблем е че не може лесно да бъдат внесени кадри от чужбина, които да работят в различни бизнес сектори у нас. 
Едни от най-големите донори на работна ръка са Киргистан, Бангладеш и др., но България там няма свои дипломатически 
мисии и представителства. Това затруднява местните да търсят препитание у нас. 
Минималната работна заплата, която вчера бе гласувана от Народното събрание, противоречи 131-ва Конвенция и на 
Евродиректива. Бе грешка, че депутатите я приеха. Въвеждането й ще забави икономическия растеж на България. Тя 
демотивира хората да се трудят и развиват. Помага на мързеливите. Трябва да се мисли по-разчупено - по сектори. 
Средната работна заплата в София е по-висока от тази в други региони в страната. 4 пъти е разликата в средната работна 
заплата в различните икономически сектори, категорични са от АИКБ, от където заявиха, че ще оспорят пред ЕС гласуването 
в парламента, касаещо минималното трудово възнаграждение у нас. 
На срещата в Икономическия университет във Варна бяха представени и Програмата "Развитие на човешките ресурси" за 
периода 2021-2027 година и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на Националния план за възстановяване и 
устойчивост, както и Програмата "Конкурентноспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, и първите процедури 
по Програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027. 
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Факти 
 
√ Работодатели ще оспорят новата МРЗ в ЕК и в Международната организация на труда 
Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет, иззе функциите и на Министерски съвет. Остана да изземе 
функциите на църквата и семейството, каза Васил Велев 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и национално представените работодателски организации се 
обявиха против минималната работна заплата /МРЗ/ от 2024 година да се определя в размер на 50% от брутната средна 
заплата за страната, съобщи БНР. 
Те ще оспорят решението на Народното събрание в международните институции – в Европейската комисия и в 
Международната организация на труда /МОТ/. Това заяви във Варна председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Гласуваното на 1 февруари от Парламента противоречи на Конвенция 131 за МРЗ на МОТ, така и на европейската директива 
за адекватни минимални заплати, обясни той 
"Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет, иззе функциите и на Министерски съвет. Остана да изземе функциите 
на църквата и семейството." 
Това решение е вредно за хората и за страната, защото забавя икономическия растеж - то е в полза на мързеливите и 
неквалифицираните, каза Велев, и определи като грешка механичното фиксиране на минималната работна заплата. 
"В София средната заплата е по-висока от средната за страната. Във всички други области средната заплата е по-ниска от 
средната за страната. По икономически дейности разликата между най-ниската и най-високата средна заплата е четири 
пъти. " 
Според АИКБ правилното решение е МРЗ да бъде различна по различните икономически дейности. "Нашата борба е за 
високи средни заплати, а не за висока минимална заплата", каза Васил Велев. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодателите не одобряват минималната заплата да е 50% от средната 
Идеята, приета в края на работатата на 48-мия парламент за изчисляване на размера на минималната работна заплата като 
50% от средната брутна заплата за период от 12 месеца назад, срещна отпор от страна на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) и национално представените работодателски организации. Това каза във Варна председателят 
на АИКБ Васил Велев. 
"Решението на НС противоречи на конвенция 131 на Международната организация по труда (МОТ) за минималните 
заплащания, както и на съответната европейска директива. Затова от АИКБ ще оспорят решението както пред Европейската 
комисия, така и пред МОТ", коментира Велев. 
По думите му подобен механизъм на фиксиране на МРЗ е вреден за икономическия растеж и е в полза на мързеливи и 
неквалифицирани работници. "Още повече, че има различия в средните заплати в София и останалите области, а разликата 
в средната работна заплата на най-скъпоплатените и най-ниско платените сектори е четири пъти", обясни той, цитиран от 
БТА. 
Съгласно идеята на народните представители в Кодекса на труда се въведе механизъм за определяне на МРЗ. Инициатор 
бяха от групата на БСП, зад нея застанаха още ГЕРБ и ДБ. Одобреният на второ четене текст гласи, че МРЗ за всяка 
следващата година ще се определя до 1 септември на база 50% от брутната работна заплата между 1 юли от предишната 
година и 30 юни на годината, в която се прави изчислението. Механизмът трябва да започне да действа от началото на 
2024 г. 
 
Economic.bg 
 
√ Работодателите ще атакуват механизма за МРЗ пред ЕК и МОТ 
Според Васил Велев решението за обвързване на минималната заплата със средната е „вредно за страната и за 
хората“ 
Механизмът за определяне на минималната работна заплата, приет предизборно от Народното събрание в 
предпоследния ден от живота му, ще бъде оспорен. Работодателските организации ще сезират Европейската комисия и 
Международната организация на труда (МОТ) заради фиксирането на минималната заплата като 50% от средната заплата. 
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), решението противоречи 
на Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение. По думите му с това 
гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
„При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората“, каза Велев, който участва в дискусия за проблемите и възможностите 
през българския бизнес през 2023 г., организирана от  Икономическият университет във Варна. 
Решението ще доведе до това, че в някои икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от 
приноса си“, каза още председателят на АИКБ, цитиран от БТА. 
Той изнесе данни, според които в Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43%, а в САЩ и Китай 
– значително по-ниско. 
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Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението в България парламентът не е взел предвид нито че 
се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически сектори и по 
територии. 
В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти“, каза още Велев. 
Работодателите са на мнение, че правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните 
икономически сфери, като се договаря от социалните партньори. Това е нещо, за което бизнесът настоява от години. 
 
BulgariaUtre.bg 
 
√ Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката 
са най-важните задачи пред бизнеса за 2023 г. 
Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката са сред 
най-важните задачи пред предприятията за 2023 г. 
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за бизнеса от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода. Акцент се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за 
собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на електроенергийния пазар преди да се 
направи пълната му либерализация. 
Привеждането на българското законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с 
добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар е важна предпоставка за решаване на 
проблема с недостига на работна ръка. Освен нея ще са необходими още насърчаване на дигитализацията на процесите в 
предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
Това стана ясно по време на срещата на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представители на 
бизнеса от Северна България, която се проведе в Икономически университет – Варна. Събитието е част от ежегодните 
срещи, които Асоциацията организира, с предприятията и компаниите по региони, членовете и браншовите организации 
в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, 
като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия. 
Срещата бе открита от ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, който приветства 
участниците и заяви безусловната си подкрепа в начинанията на АИКБ, която е дългогодишен партньор на университета. 
„През годините сме доказали, че непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстването на българското 
законодателство за  ускоряване на икономическия растеж са сред най-важните цели за Асоциацията. И през 2023 г. 
АИКБ активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване  на недостига на 
квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими 
реформи“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Той осъди остро и непазарното решение на НС за 
административно определяне в КТ на МРЗ, като подчерта, че решението е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 
на МОТ и с реалностите на пазара на труда, че застрашава конкурентоспособността на българската икономика и че налива 
масло в огъня на инфлационната спирала. 
През настоящата година Асоциацията ще работи изключително активно по още 3 ключови приоритета. Това са 
подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар и подкрепата за инвестиции. 
Ускоряването на процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР ще е с 
решаващо значение за подобряване на бизнес климата, считат представители на АИКБ. В допълнение към тази съществена 
задача трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на регулаторната тежест 
чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на разходопокривния 
принцип при определяне на всички държавни и общински такси. 
Решенията на АИКБ за развитие на капиталовия пазар включват усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване 
на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за 
финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други. 
Подкрепата за инвестиции може да се осъществи чрез успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и 
проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. 
По време на събитието бяха представени и обсъдени още Стратегически план за развитие на земеделието и селските 
райони, възможностите които ПВУ дава за развитие на устойчиво земеделие, процедурите, свързани с подобряване на 
връзката между бизнеса и образованието и Програмата за развитие на човешките ресурси. 
Участие в срещата взеха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и 
растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. 
На 3 февруари (петък) АИКБ ще проведе среща и с представители на бизнеса от Южна България. Събитието ще се състои в 
Община Стара Загора, а пълната програма за него може да видите тук. 
Презентациите от събитието може да намерите на сайта на АИКБ ТУК. 
 
24 часа 
 
√ Работодателски организации ще сезират ЕК заради решението за минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/Programa-StaraZagora-03.02.2023-za-site.pdf
https://bica-bg.org/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8/
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за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев. Той бе сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
година, чийто домакин бе Икономическият университет в крайморския град, предаде БТА. 
Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му 
с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, посочи Велев. Според него решението ще доведе до това, че в някои 
икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от приноса си, посочи Велев. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори. 
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала, предаде БТА. Има 
риск да се засили и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още 
Ангелова. 
 
Банкеръ 
 
√ Работодателите са против решението за минималната работна заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев. Той бе сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
година, чийто домакин бе Икономическият университет в крайморския град. 
„Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение“, посочи Велев. 
По думите му с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския 
съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, добави още Велев. 
Според него решението ще доведе до това, че в някои икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, 
независимо от приноса си. 
„В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай – значително по-ниско“, 
допълни председателят на АИКБ. 
По думите му проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът не е взел предвид нито че се 
начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически сектори и по 
територии. 
В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още Велев. 
Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически сфери, като 
се договаря от социалните партньори.  
„Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата“, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ, тъй като решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. 
„Има риск да се засили и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с минималната 
заплата“, каза още Ангелова. 
 
Cross.bg 
 
√ Работодатели са против решението за минималната работна заплата 
Решението на Народното събрание за минималната работна заплата ще бъде атакувано пред Европейската комисия и 
Международната организация на труда, това съобщи във Варна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) Васил Велев, съобщава БНТ. 
Той твърди, че решението на парламента не отговаря на европейската директива за нормални работни заплати. 
"Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и правителството", каза Васил Велев. 
"За нас правилното решение е минималната работна заплата да бъде различна за различни икономически дейности. За 
някои от тях тя може да бъде и по-висока от фиксирания размер в момента, за други следва да бъде такава, каквато се 
договорят социалните партньори", каза председателят на АИКБ. 
"Винаги сме казвали, че не желаем хората в България да получават минимални работни заплати. Те следва да са временен 
инструмент за хора, които нямат квалификация или са в процес на преквалификация. Ние искаме хората да получават 
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достойни възнаграждения за труда си, да получават това, което са изработили и да се стимулират да повишават 
квалификацията си", каза главният секретар на АИКБ Милена Ангелова. 
Според нея животът на минимална заплата не може да е цел за никого. 
 
БНТ 
 
√ АИКБ: Решението за минималната заплата ще бъде атакувано пред ЕК и Международната организация на труда 
Решението на Народното събрание за вдигане на минималната работна заплата ще бъде атакувано пред Европейската 
комисия и Международната организация на труда. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България Васил Велев. 
По думите му решението на парламента не отговаря на европейската директива за нормални работни заплати. Велев 
посочи, че работодателите искат различна минимална заплата за различните икономически дейности. 
"Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет, той иззе функциите и на Министерския съвет. За някои 
икономически дейности тя (минималната заплата - б.р.) може да бъде и по-висока от абсолютния размер, който е в 
момента, но за други следва да бъде такава, каквато се договорят социалните партньори - синдикати и работодатели", 
заяви Велев. 
 
Епицентър 
 
√ Бизнесът се обяви против МРЗ да е 50% от средната брутна заплата, работодатели ще сезират ЕК 
Краткосрочният недостиг на кадри в страната е 200 000 души и ще продължава да расте. Заради демографската 
криза ежегодно на пазара на труда губим по 50 000 души, това ще продължи поне през следващите 20 години, 
коментира председателят на УС на АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата (МРЗ). Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на 
АИКБ Васил Велев. Той бе сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес 
през 2023 година, чийто домакин бе Икономическият университет в крайморския град, предаде БТА. 
Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му 
с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, посочи Велев. Според него решението ще доведе до това, че в някои 
икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от приноса си, посочи Велев. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори. 
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. Има риск да се засили 
и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още Ангелова. 
Краткосрочният недостиг на кадри в страната е 200 000 души и той ще продължава да расте. Заради демографската криза 
ежегодно на пазара на труда губим по 50 000 души, като това ще продължи поне през следващите 20 години, коментира 
още Васил Велев. 
Приоритетите на АИКБ за тази година са трите членства на страната ни – в еврозоната, в Шенген и в ОИСР, обясни Велев. 
По думите му дали ще бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година, ще се реши в средата на настоящата, като за 
постигането на тази цел е важно и бизнесът да мобилизира усилията си. 
Според Велев за целта е нужна ценова стабилност и затова АИКБ призова предприемачите да се постараят да намалят 
цените на стоките и услугите, за да бъде потисната инфлацията. Той уточни, че Асоциацията напълно подкрепя влизането 
на България в еврозоната, тъй като това ще подобри инвестиционната среда, ще спомогне за ускоряване на икономическия 
растеж и повишаване на жизнения стандарт. 
За нас приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес, допълни Велев. По думите 
му акцент за Асоциацията е и осигуряването на човешки ресурси. В тази насока освен развитие на връзките между бизнеса 
и образованието и пазара на труда, ще се работи и за облекчаване на трудовата миграция. В това отношение българското 
законодателство все още е далеч от най-добрите европейски практики, обясни Велев. По думите му у нас са наложени 
излишни ограничения, а в държавите, най-големи износители на човешки ресурс, дори нямаме дипломатически 
представителства. Ако процедурите за внос на работна ръка бъдат улеснени, тук ще има много повече икономически заети 
хора, които ще плащат данъци в България и ще харчат в нашата страна, допълни председателят на АИКБ. 
През последните две години имаше серия кризи, светът започна да се деглобализира, но въпреки трудностите за 
изминалата година ще покажем добър икономически ръст, каза още Велев. Той уточни, че през второто полугодие на 2022 
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г. българската индустрия е в топ три по темп на развитие в ЕС. Като ръст на възнагражденията за последното отчетено 
тримесечие България е номер едно, допълни Велев. 
Председателят на АИКБ каза още, че е редно да бъдат реализирани реформите, отлагани през последните 30 години. 
Според него има нужда от промени в медицинската и трудова експертиза. Необходима е и реформа с такса битови 
отпадъци, защото България е единствената страна в ЕС, където се плаща не на база генерираното количество, а според 
оценката на имота, каза Велев и допълни, че този начин на определяне на налога, освен всичко друго, пречи и за 
реализирането на кръгова икономика. 
 
БНР 
 
√ Възможностите пред бизнеса обсъждат на форум в Стара Загора 
Асоциацията на индустриалния капитал в България АИКБ организира среща-дискусия за проблемите и възможностите, 
пред които е изправен бизнесът у нас през 2023 г. Събитието в Стара Загора е част от ежегодните срещи, които Асоциацията 
провежда, с предприятията, членовете си и браншовите организации в страната. Целта им е да дадат възможност за 
обсъждане на проблемите и перспективите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките и средните 
предприятия. 
Събитието се открива в 9:30 часа в конферентната зала „П.Р. Славейков“ на община Стара Загора. 
Във форума ще се включат Мария Динева, председател на Общинския съвет,  Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-
р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представители на Министерството на труда и социалната политика, 
Министерството на иновациите и растежа, Министерството на земеделието, Агенцията по заетостта, Изпълнителната  
агенция „Програма за образование“, Регионалната служба по заетостта в Стара Загора. 
 
Petel.bg 
 
√ АИКБ: Решението за минималната заплата ще бъде оспорено пред ЕК 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Решението на Народното събрание за минималната работна заплата ще бъде оспорено пред Европейската комисия и 
Международната организация на труда. 
Това съобщи във Варна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, съобщи 
БНТ. 
Той твърди, че решението на парламента противоречи на европейската директива за нормални работни заплати. 
Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и правителството, каза Васил Велев. 
За нас правилното решение е минималната работна заплата да бъде различна за различни икономически дейности. 
За някои от тях тя може да бъде и по-висока от фиксирания размер в момента, за други следва да бъде такава, каквато се 
договорят социалните партньори, каза председателят на АИКБ. 
Винаги сме казвали, че не желаем хората в България да получават минимални работни заплати. Те следва да са временен 
инструмент за хора, които нямат квалификация или са в процес на преквалификация. 
 
БТА 
 
√ Асоциация на индустриалния капитал в България: Покана за пресконференция 
Асоциацията на индустриалния капитал в България има удоволствието да Ви покани на среща-дискусия за проблемите и 
възможностите, пред които е изправен българския бизнес през 2023 г. 
Събитието е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира, с предприятията, членовете си и браншовите 
организации в страната. Целта им е да  дадат възможност за обсъждане на проблемите и възможностите за насърчаване, 
които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките и средните предприятия. 
Събитието ще се състои на 3 февруари 2023 г. (петък) от 9:30 часа в Конферентна зала „П.Р. Славейков“ на Община Стара 
Загора.  
Участие в него ще вземат г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, 
представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и растежа, Министерство 
на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Регионална служба по 
заетостта – Стара Загора, ДБТ – Стара Загора. 
Предвидена е и специална пресконференция за медиите същия ден от 11:00 часа в същата зала. Участие в 
пресконференцията ще вземат г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, 
г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ. 
Изпращаме Ви програмата за събитието и ще се радваме, ако имате възможност да участвате. 
Благодарим Ви и Ви очакваме! Вашето присъствие е важно за нас! 
 
Mediapool.bg 
 
√ Бизнесът ще сезира ЕК заради новата формула на минималната заплата 



12 

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетата в сряда нова формула на минималната 
работна заплата (МРЗ). Това съобщи в четвъртък във Варна председателят на АИКБ Васил Велев. 
Решението МРЗ да бъде 50% от средната брутна заплата в страната от 2024 г. е грешка, то противоречи на Конвенцията на 
МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му с това гласуване 
парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
В момента МРЗ е 780 лв., а средната брутна заплата за страната за третото тримесечие на 2022 г. е 1743 лв. 
"При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората", посочи Велев. Според него решението ще доведе до това, че в някои 
икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от приноса си. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43%, а в САЩ и Китай е значително по-ниско, допълни 
председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът не е взел 
предвид нито, че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически 
сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още Велев. Според 
него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически сфери, като се 
договаря от социалните партньори. 
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. Има риск да се засили 
и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още Ангелова. 
 
Econ.bg 
 
√ Предизвикателствата пред бизнеса за 2023 г.: Енергийна криза и липсата на работна ръка 
Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на 
енергетиката са сред най-важните задачи пред предприятията за 2023 г. Това обясниха на своя пресконференция от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката са сред 
най-важните задачи пред предприятията за 2023 г. Това обясниха на своя пресконференция във Варна от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на 
енергията посредством компенсиране на непазарният им скок, за бизнеса от изключително значение е и изготвянето на 
енергийна стратегия и пътна карта на прехода. Акцент се поставя и върху развитието и модернизирането на 
електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и 
реформирането на електроенергийния пазар преди да се направи пълната му либерализация. 
Привеждането на българското законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с 
добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар е важна предпоставка за решаване на 
проблема с недостига на работна ръка. Освен нея ще са необходими още насърчаване на дигитализацията на процесите в 
предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
Това стана ясно по време на срещата на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представители на 
бизнеса от Северна България, която се проведе в Икономически университет – Варна. Събитието е част от ежегодните 
срещи, които Асоциацията организира, с предприятията и компаниите по региони, членовете и браншовите организации 
в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, 
като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия. 
Срещата бе открита от ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, който приветства 
участниците и заяви безусловната си подкрепа в начинанията на АИКБ, която е дългогодишен партньор на университета. 
„През годините сме доказали, че непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстването на българското 
законодателство за  ускоряване на икономическия растеж са сред най-важните цели за Асоциацията. И през 2023 г. АИКБ 
активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана 
работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформи“, заяви 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Той осъди остро и непазарното решение на НС за административно определяне 
в КТ на МРЗ, като подчерта, че решението е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и с реалностите на 
пазара на труда, че застрашава конкурентоспособността на българската икономика и че налива масло в огъня на 
инфлационната спирала. 
През настоящата година Асоциацията ще работи изключително активно по още 3 ключови приоритета. Това са 
подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар и подкрепата за инвестиции. 
Ускоряването на процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР ще е с 
решаващо значение за подобряване на бизнес климата, считат представители на АИКБ. В допълнение към тази съществена 
задача трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на регулаторната тежест 
чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на разходопокривния 
принцип при определяне на всички държавни и общински такси. 
Решенията на АИКБ за развитие на капиталовия пазар включват усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване 
на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за 
финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други. 
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Подкрепата за инвестиции може да се осъществи чрез успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и 
проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. 
По време на събитието бяха представени и обсъдени още Стратегически план за развитие на земеделието и селските 
райони, възможностите които ПВУ дава за развитие на устойчиво земеделие, процедурите, свързани с подобряване на 
връзката между бизнеса и образованието и Програмата за развитие на човешките ресурси. 
Участие в срещата взеха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и 
растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. 
 
Expert.bg 
 
√ Работодателите оспорват новата минимална заплата пред Брюксел 
Работодателите са твърдо против новия начин за определяне на минималната заплата в България и ще го оспорят пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда. 
Решението на парламента минималното възнаграждение да се пресмята като 50% от средната брутна заплата за период 
от 12 месеца назад е в разрез с международните правила и утвърдената практика, твърдят от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), с което са съгласни и другите големи работодателски организации. 
Минималната заплата се вдига сериозно, но от догодина Българските политици тълкуват грешно евродирективата за 
минималната заплата, където никъде не е посочено, че трябва да е равна на 50% от средната за страната, твърдят 
работодателите. "Решението на Народното събрание противоречи на Конвенция 131 на Международната организация по 
труда (МОТ) за минималните заплащания и на европейската директива, защото тя дава критерии за договаряне на 
минималната работна заплата между социалните партньори. "Затова от АИКБ ще оспорят решението както пред 
Европейската комисия, така и пред МОТ", коментира пред журналисти във Варна председателят на АИКБ Васил Велев. 
Минималната заплата се вдига до 50% от средната. Колко е това? 
"У нас парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и на Министерския съвет, оставаше да изземе и тези на църквата 
и семейството. Депутатите бяха подведени от синдикатите и тласкани от предизборен популизъм взеха това грешно 
решение, което е вредно за хората и ще забави икономическия растеж", категоричен бе Велев. Депутатите приеха голямо  
вдигане на минималната заплата 
Според него подобен начин на изчисляване на минималната заплата е вреден за икономическия растеж и е в полза на 
мързеливи и неквалифицирани работници. "Още повече, че има различия в средните заплати в София и останалите 
области, а разликата в средната работна заплата на най-скъпоплатените и най-нископлатените сектори е 4 пъти", обясни 
той, цитиран от БТА.Бизнесът: Вдигане на минималната заплата ще повиши безработицата 
Mинималната работна заплата трябвало да бъде различна за различни икономически дейности. "За някои от тях тя може 
да бъде и по-висока от фиксирания размер в момента, за други следва да бъде такава, каквато се договорят социалните 
партньори", обясни председателят на АИКБ. Минималната заплата ще се определя според професията 
Работодателите не искат хората в България да получават минимални работни заплати. Те трябвало да са временен 
инструмент за хора, които нямат квалификация или са в процес на преквалификация. "Нашата борба е за високи средни, а 
не минимални заплати. А с това решение на практика в някои дейности всички ще получават еднакви възнаграждения, 
независимо от приноса си, което е в полза на мързеливите и неквалифицираните", посочи Велев. 
По думите му в Европа съотношението между средна и минимална заплата сега е 43%, а в големи икономики като Китай 
и САЩ е значително по-ниско. "В ЕС няма подобен прецедент – парламентът да определя минималната работна заплата. 
Ефектът от това ще е наливане на масло в инфлационната спирала", допълни главният секретар на АИКБ д-р Милена 
Ангелова. 
Новият начин за определяне на минималната заплата ще започне да действа от началото на 2024 година. 
 
Frognews 
 
√ Работодателите - недоволни от увеличението на минималната работна заплата 
Вчера депутатите приеха промени, с които минималната работна заплата става 50% от средната брутна заплата. Според 
Велев обаче това противоречи на конвенция 131 на Международната организация по труда за минималните заплащания, 
както и на съответната европейска директива.  
От АИКБ обявиха, че ще протестират решението пред Европейската комисия. 
Велев е категоричен - такъв механизъм вреди на икономическия растеж и от него ще се възползват неквалифицирани 
работници. “Винаги сме казвали, че не желаем хората в България да получават минимални работни заплати. Те следва да 
са временен инструмент за хора, които нямат квалификация или са в процес на преквалификация. Ние искаме хората да 
получават достойни възнаграждения за труда си, да получават това, което са изработили и да се стимулират да повишават 
квалификацията си”, допълни Милена Ангелова от АИКБ. 
Механизмът трябва да започне да действа от началото на 2024 г. 
 
Зарата 
 
√ Работодателите оспорват решението за минималната заплата 
Решението на Народното събрание за минималната работна заплата ще бъде оспорено пред Европейската комисия и 
Международната организация на труда. 
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Това съобщи във Варна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, съобщи 
БНТ. 
Той твърди, че решението на парламента противоречи на европейската директива за нормални работни заплати. 
Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и правителството, каза Васил Велев. За нас правилното решение е 
минималната работна заплата да бъде различна за различни икономически дейности. За някои от тях тя може да бъде и 
по-висока от фиксирания размер в момента, за други следва да бъде такава, каквато се договорят социалните партньори, 
каза председателят на АИКБ. 
Винаги сме казвали, че не желаем хората в България да получават минимални работни заплати. Те следва да са временен 
инструмент за хора, които нямат квалификация или са в процес на преквалификация. 
 
Paralell43 
 
√ Минималната работна заплата се превръща в препъни камък за работодателите у нас. Ще сезират ЕК 
„Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата". Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев. Той беше сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 
2023 година. Домакин на бизнес форума бе Икономическият университет във Варна. 
„Целта на срещата ни е да дадем възможност за обсъждане на проблемите, които стоят пред бизнеса, с акцент върху 
малките и средните предприятия, както и да бъдат обсъдени възможностите, които се откриват за насърчаване на бизнеса 
през 2023 г.,“ допълни Васил Велев. Той уточни, че срещата се осъществява именно в сградата на Икономическия 
университет в морската столица, защото се търси възможност за насърчаване на по-тясното сътрудничество между 
образованието и бизнеса. 
Приоритетите на Асоциацията на индустриалния капитал през тази година са трите ни членства – в еврозоната, в 
Шенгенското пространство и в Организацията за сътрудничество и развитие в Европа (ОИСР). „Трябва да организираме 
усилията си за постигането на тези цели, особено за влизането ни в Шенген. Това може да доведе в един момент до ценова 
нестабилност. Затова призовахме бизнеса да положи усилия като се раздели с част от печалбите на база понижените цени 
на електроенергията и направи усилия за намаляване цените на стоките и услугите на пазара, като по този начин потисне 
инфлационните процеси, допълни Велев.. 
По отношение на работната заплата той разясни, че в Европа съотношението между минималната и средната заплата е 
43%, в САЩ и Китай - значително по-ниска. 
Проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът не е взел предвид нито че се начислява % за 
прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически сектори и по територии. В отделните 
сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още Велев. Според него правилното решение би било 
минималната заплата да бъде различна в различните икономически сфери, като се договаря от социалните партньори. 
А Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ поясни, че е недопустимо Народно събрание да определя и администрира 
размера на минималната работна заплата. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. 
От срещата с бизнеса стана ясно, че краткосрочният недостиг на кадри в страната е 200 000 души и той ще продължава да 
расте. Заради демографската криза ежегодно на пазара на труда губим по 50 000 души, като това ще продължи и през 
следващите 20 години. 
 
Bezpartien 
 
√ Работодатели ще оспорят новата МРЗ в ЕК и в Международната организация на труда  
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и национално представените работодателски организации се 
обявиха против минималната работна заплата /МРЗ/ от 2024 година да се определя в размер на 50% от брутната средна 
заплата за страната, съобщи БНР. 
Те ще оспорят решението на Народното събрание в международните институции – в Европейската комисия и в 
Международната организация на труда /МОТ/. Това заяви във Варна председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Гласуваното на 1 февруари от Парламента противоречи на Конвенция 131 за МРЗ на МОТ, така и на европейската директива 
за адекватни минимални заплати, обясни той. 
„Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет, иззе функциите и на Министерски съвет. Остана да изземе функциите 
на църквата и семейството.“ 
Това решение е вредно за хората и за страната, защото забавя икономическия растеж – то е в полза на мързеливите и 
неквалифицираните, каза Велев, и определи като грешка механичното фиксиране на минималната работна заплата. 
„В София средната заплата е по-висока от средната за страната. Във всички други области средната заплата е по-ниска от 
средната за страната. По икономически дейности разликата между най-ниската и най-високата средна заплата е четири 
пъти.“ Според АИКБ правилното решение е МРЗ да бъде различна по различните икономически дейности. 
„Нашата борба е за високи средни заплати, а не за висока минимална заплата“, каза Васил Велев. 
 
Блиц 
 
√ Работодателите обясниха защо решението за минималната заплата на НС е грешно 
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Това решение ще доведе до това, че в някои икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, 
независимо от приноса си 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. 
Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. Той бе сред участниците в среща 
дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 година, чийто домакин бе Икономическият 
университет в крайморския град. 
„Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение“, посочи Велев. 
По думите му с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския 
съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, добави още Велев. 
Според него решението ще доведе до това, че в някои икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, 
независимо от приноса си. 
„В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско“, 
допълни председателят на АИКБ. 
По думите му проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът не е взел предвид нито че се 
начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически сектори и по 
територии. 
В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още Велев. 
Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически сфери, като 
се договаря от социалните партньори.  
„Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата“, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ, тъй като решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. 
„Има риск да се засили и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с минималната 
заплата“, каза още Ангелова. 
 
Dunav Most 
 
√ 200 000 души не достигат у нас на пазара на труда 
Въпреки недостигът на кадри, през второто полугодие на 2022 година българската индустрия е в топ три по темп 
на развитие в ЕС 
"Краткосрочният недостиг на кадри в страната е 200 000 души и той ще продължава да расте. Заради демографската криза 
ежегодно на пазара на труда губим по 50 000 души, като това ще продължи поне през следващите 20 години". Това 
коментира днес във Варна председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев. Той взе участие в среща-дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
година. Домакин на форума бе Икономическият университет във Варна, предаде БТА. 
"Приоритетите на АИКБ за тази година са трите членства на страната ни – в еврозоната, в Шенген и в ОИСР", обясни Велев. 
По думите му дали ще бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година, ще се реши в средата на настоящата, като за 
постигането на тази цел е важно и бизнесът да мобилизира усилията си. 
Според Велев за целта е нужна ценова стабилност и затова АИКБ призова предприемачите да се постараят да намалят 
цените на стоките и услугите, за да бъде потисната инфлацията. Той уточни, че Асоциацията напълно подкрепя влизането 
на България в еврозоната, тъй като това ще подобри инвестиционната среда, ще спомогне за ускоряване на икономическия 
растеж и повишаване на жизнения стандарт. 
"За нас приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес, допълни Велев. По думите 
му акцент за Асоциацията е и осигуряването на човешки ресурси. В тази насока освен развитие на връзките между бизнеса 
и образованието и пазара на труда, ще се работи и за облекчаване на трудовата миграция. В това отношение българското 
законодателство все още е далеч от най-добрите европейски практики, обясни Велев. По думите му у нас са наложени 
излишни ограничения, а в държавите, най-големи износители на човешки ресурс, дори нямаме дипломатически 
представителства. Ако процедурите за внос на работна ръка бъдат улеснени, тук ще има много повече икономически заети 
хора, които ще плащат данъци в България и ще харчат в нашата страна", допълни председателят на АИКБ. 
"През последните две години имаше серия кризи, светът започна да се деглобализира, но въпреки трудностите за 
изминалата година ще покажем добър икономически ръст, каза още Велев. Той уточни, че през второто полугодие на 2022 
г. българската индустрия е в топ три по темп на развитие в ЕС. Като ръст на възнагражденията за последното отчетено 
тримесечие България е номер едно", допълни Велев. 
Председателят на АИКБ каза още, че е редно да бъдат реализирани реформите, отлагани през последните 30 години. 
Според него има нужда от промени в медицинската и трудова експертиза. Необходима е и реформа с такса битови 
отпадъци, защото България е единствената страна в ЕС, където се плаща не на база генерираното количество, а според 
оценката на имота, каза Велев и допълни, че този начин на определяне на налога, освен всичко друго, пречи и за 
реализирането на кръгова икономика. 
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b2b Media 
 
√ Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката 
са най-важните задачи пред бизнеса за 2023 г. 
Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката са сред 
най-важните задачи пред предприятията за 2023 г. 
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за бизнеса от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода. Акцент се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за 
собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на електроенергийния пазар преди да се 
направи пълната му либерализация. 
Привеждането на българското законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с 
добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар е важна предпоставка за решаване на 
проблема с недостига на работна ръка. Освен нея ще са необходими още насърчаване на дигитализацията на процесите в 
предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
Това стана ясно по време на срещата на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представители на 
бизнеса от Северна България, която се проведе в Икономически университет – Варна. Събитието е част от ежегодните 
срещи, които Асоциацията организира, с предприятията и компаниите по региони, членовете и браншовите организации 
в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, 
като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия. 
Срещата бе открита от ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, който приветства 
участниците и заяви безусловната си подкрепа в начинанията на АИКБ, която е дългогодишен партньор на университета. 
„През годините сме доказали, че непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстването на българското 
законодателство за ускоряване на икономическия растеж са сред най-важните цели за Асоциацията. И през 2023 г. АИКБ 
активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана 
работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформи“, заяви 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Той осъди остро и непазарното решение на НС за административно определяне 
в КТ на МРЗ, като подчерта, че решението е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и с реалностите на 
пазара на труда, че застрашава конкурентоспособността на българската икономика и че налива масло в огъня на 
инфлационната спирала. 
През настоящата година Асоциацията ще работи изключително активно по още 3 ключови приоритета. Това са 
подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар и подкрепата за инвестиции. 
Ускоряването на процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР ще е с 
решаващо значение за подобряване на бизнес климата, считат представители на АИКБ. В допълнение към тази съществена 
задача трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на регулаторната тежест 
чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на разходопокривния 
принцип при определяне на всички държавни и общински такси. 
Решенията на АИКБ за развитие на капиталовия пазар включват усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване 
на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за 
финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други. 
Подкрепата за инвестиции може да се осъществи чрез успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и 
проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. 
По време на събитието бяха представени и обсъдени още Стратегически план за развитие на земеделието и селските 
райони, възможностите които ПВУ дава за развитие на устойчиво земеделие, процедурите, свързани с подобряване на 
връзката между бизнеса и образованието и Програмата за развитие на човешките ресурси. 
Участие в срещата взеха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и 
растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. 
На 3 февруари (петък) АИКБ ще проведе среща и с представители на бизнеса от Южна България. Събитието ще се състои в 
Община Стара Загора, а пълната програма за него може да видите тук. 
Презентациите от събитието може да намерите на сайта на АИКБ ТУК. 
 
NOVA TV 
 
√ Работодателски организации сезират ЕК заради минималната заплата 
Решението МРЗ да е 50 на сто от средната за страната е грешка, смята АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев.  
Решението минималната работна заплата да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на Конвенцията 
на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му с това 
гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/Programa-StaraZagora-03.02.2023-za-site.pdf
https://bica-bg.org/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас  парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори.  
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. Има риск да се засили 
и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още Ангелова. 
 
24 часа Пловдив 
 
√ Работодателски организации ще сезират ЕК заради решението за минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев. Той бе сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
година, чийто домакин бе Икономическият университет в крайморския град, предаде БТА. 
Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му 
с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, посочи Велев. Според него решението ще доведе до това, че в някои 
икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от приноса си, посочи Велев. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори. 
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала, предаде БТА. Има 
риск да се засили и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още 
Ангелова. 
 
Factor.bg 
 
√ Работодателски организации сезират ЕК заради минималната заплата 
Решението МРЗ да е 50 на сто от средната за страната е грешка, смята АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда приетото вчера решение на българския парламент за 
размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев.  
Решението минималната работна заплата да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на Конвенцията 
на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му с това 
гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас  парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори.  
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. Има риск да се засили 
и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още Ангелова. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев ще представи приоритетите пред кабинета "Донев 2" 
Държавният глава Румен Радев ще представи задачите и приоритетите на следващия, 5-ти поред служебен кабинет, който 
той назначава. 
Кабинетът "Донев 1" е най-дълго управлявалият служебен кабинет - точно половин година - от 1 август 2022 г. Единственото 
ново име в служебния кабинет е на диригентът Найден Тодоров. 
Кабинетът "Донев 2" ще бъде начело на държавата поне 2 месеца. 
БНТ ще излъчи пряко събитието от 14:00 ч. 
 
√ Какво свърши 48-ото НС? 
Този парламент беше четвъртият за две години. 
Отива си с общо 205 внесени законопроекта, като на 134 от тях автори са народни представители, а на останалите - 
Министерски съвет. 
Това Народно събрание, обаче, прие 53 закона. 48-ият парламент ще се запомни, както и предишните 3 - със скандали и 
липса на консенсус. 
48-ото НС беше представлявано от 7 парламентарно представени сили - ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната", ДПС, 
"Възраждане", БСП, "Демократична България" и "Български възход". Още в началото на работата на това Народно 
събрание, което започна на 19 октомври, стана ясно, че тези парламентарно представени сили няма да могат да излъчат 
редовно правителство. 
Едно от първите неща, с които се заеха, беше Изборният кодекс, за да се подготвят за нови избори. Върнаха отново като 
право на избор хартиената бюлетина и така ГЕРБ-СДС, БСП и ДПС се сдобиха с прозвището "хартиената коалиция". 
Парламент, роден с остро противопоставяне - 3 дни трябваха на депутатите, за да изберат председател на Народното 
събрание. 
"Времето тече. Както ви казах, днес е третият ден, четвъртият наближава, хората чакат. Дълбоко ми се иска да 
вярвам, че днес ще излезем от тази зала с някакво решение", каза на 21.10.2022 г. Вежди Рашидов, председател на 48 
НС. 
48-ото НС работи 3 месеца и половина в 50 заседания, 8 от които - извънредни. Заседаваха ударно от ранни зори до късни 
доби за удължаването на стария бюджет и прекрояването на Изборния кодекс. 
18 часа – това е рекордът на дължината на споровете около промените в Изборния кодекс в правна комисия на 17 ноември 
2022 г. Разглеждането им в пленарна зала продължи три дни по повече от 12 часа. 
В последните дни на този парламент, въпреки многото уверения от всички, че са "за" съдебна реформа и въвеждане на 
механизъм за разследване на главния прокурор, дебат на първо четене все пак се състоя. Но без времева възможност за 
окончателно решение и отново в скандали, обиди и не по същество. 
"Тези две ръце съм ги донесъл на г-н Георгиев. Отдавна съм му ги купил, той има афинитет към ръцете", каза Радостин 
Василев от "Продължаваме промяната". 
Макар и да изтъкваха законите по Плана за възстановяване и устойчивост като основен аргумент да се осигури 
правителство и работещ парламент, депутатите запълниха по-голямата част от трите месеца живот на 48-ото Народно 
събрание в избор и смяна на шефове на комисии, изслушване на министри и взаимни обвинения. 
По Плана за възстановяване и устойчивост депутатите трябваше да приемат малко над 20 изменения в множество закони. 
Но до края му това беше свършено само за 10 точки и то не изцяло. 
Но най-важното нещо, което не успя да свърши това Народно събрание, е да излъчи редовен кабинет - и то три пъти. 
 
√ Петър Витанов: Предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост е правилно 
Големи са възможностите българските евродепутати да повлияят на създалото се мнение в Нидерландия и Австрия за 
влизането ни в Шенген. Ние показахме, че работим добре и имаме принос в това само тези две държави да са против 
влизането ни в Шенген, а всички останали държави членки да са съгласни. Това каза в "Още от деня" евродепутатът от БСП 
Петър Витанов. 
"Шенген е преди всичко технически критерии и параметри, които ние отдавна сме изпълнили. Това е признато от 
парламента, Европейската комисия и от 25 от страните-членки. Но вероятно оказва и някакво влияние, че нямаме 
редовно правителство с всички правомощия и има по-малка вероятност за дългосрочно обвързване", смята той. 
Относно сигурността на границата, Витанов заяви, че не мисли, че има преднамерено отношение към страната ни. Според 
него по отношение на Шенген в България има национален консенсус от всички партии, защото ползите са висим за всички. 
По повод Плана за възстановяване и устойчивост Витанов коментира: 
"Имахме 26 закона, които бяха част от рамката, за да получим средства по Плана за възстановяване и устойчивост 
и следващо плащане. От тези закони бяха приет само 5 или 6. Надявам се, следващият парламент да реши тези 
въпроси, защото средствата от Плана са изключително важни за възстановяване на икономиката и нейната 
трансформация". 
По думите му предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост е правилно. 

https://bnt.bg/bg/a/oshte-ot-denya
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"Когато се съгласихме на условията по Плана нямаше война, а енергийните пазари бяха по-устойчиви, а сега имаме изцяло 
нова ситуация. Имаме основание да искаме преосмисляне по Плана за възстановяване и устойчивост. От друга страна, ние 
сме единствената държава, която иска предоговаряне на Плана и се опасявам, че няма да можем да срещнем разбиране", 
допълни евродепутатът от БСП. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ От нашия пратеник в Киев: Днес е срещата на върха ЕС-Украйна 
В Киев днес ще се проведе среща на върха Европейски съюз-Украйна, в която ще участват председателите на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен, на Европейския съвет Шарл Мишел и президента на Украйна Володимир Зеленски. Вчера 
за първи път в Киев имаше съвместно заседание на Европейската комисия и украинското правителство. Очаква се тримата 
лидери да обсъдят напредъка, постигнат от Киев, по пътя към присъединяване към ЕС. 
Украйна получи статут на кандидат за член в ЕС пред юни миналата година. Според Брюксел страната напредва с бързи 
темпове в изпълнението на условията за членство в Европейския съюз. Киев се надява да изпълни критериите в рамките 
на две години, но в заключенията от днешната среща не се очаква фон дер Лайен и Мишел да се ангажират с конкретни 
срокове. Украйна ще получи възможност обаче да се възползва от редица европейски програми в областта на 
образоването, иновациите и науката, както и да бъде включена и в европейското роуминг пространство. В заключенията 
от срещата се очаква Европа да се ангажира с увеличаване на търговията с Украйна, подобряване на инфраструктурните 
връзки и транспорта. ЕС се ангажира да засили работата си за намирането на правни основания за използването на 
замразените активи на Русия в подкрепа на възстановяването на Украйна. 
В традиционното си нощно обръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че преговорите за членство в 
Евросъюза трябва да започнат тази година. 
"Украйна заслужава да започне преговори за членство в Европейския съюз още тази година. Благодаря на председателя 
на Европейската комисия, нейните колеги и нашите приятели в съюза за тяхната значима подкрепа по пътя на 
интеграцията и за защита на държавата ни и народа ни. Става въпрос за военна, финансова, енергийна и социална 
подкрепа. Така ще гарантираме дори още по-засилено сътрудничество между нашите институции и европейските", 
заяви Володимир Зеленски - президент на Украйна. 
 
√ Инфлацията в Турция се забавя за трети пореден месец 
Инфлацията в Турция се забавя за трети пореден месец през януари, сочат официални данни от днес, след рекорд, който 
хвърли икономиката в хаос и застраши шансовете на президента Реджеп Тайип Ердоган на изборите на 14 май. 
Според държавната статистическа агенция потребителските цени са нараснали с 57,7% на годишна база през януари 
спрямо 64,3% през декември. През октомври те достигнаха своя връх от 85,5% - най-високият темп за две десетилетия 
управление на Ердоган. 
Данните са добре дошъл стимул за Ердоган в навечерието на предстоящите президентски и парламентарни избори, на 
които той ще се опита да удължи меркурианското си управление до 2028 г. 
Икономистите обясняват забавянето отчасти с понижаването на цените на вноса на енергия в Турция. Цените на природния 
газ спаднаха до нивата от началото на 2022 г., след като се повишиха рязко в отговор на нахлуването на Русия в Украйна. 
Но част от забавянето е свързано и със статистическа аномалия, която сравнява цените от последните месеци с 
метеоритния темп, последвал валутния срив в края на 2021 г. 
Темпът "ще спадне още повече през това тримесечие, може би под 45% на годишна база през март, тъй като рязкото 
покачване на цените след валутната криза от 2021 г. отпада от годишното сравнение на цените", се казва в доклад на 
„Capital Economics“. 
 
БНР 
 
√ Кабинетът "Донев 2" встъпва в длъжност, президентът представя приоритетите му 
Вторият служебен кабинет с премиер Гълъб Донев встъпва в длъжност днес. Премиерът и министрите на временното 
правителство, назначено от президента Румен Радев, ще положат клетва на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2. 
Държавният глава ще представи задачите и приоритетите пред служебния кабинет. 
Четири месеца след предсрочните избори и след три неуспешни опита 48-ото Народно събрание да състави редовен 
кабинет от днес президентът назначава служебно правителство. То е пето за Румен Радев като държавен глава. 
С указ президентът разпусна Парламента от днес и насрочи изборите за ново Народно събрание на 2 април. 
За втори път през последните две години служебен кабинет поема властта от временно правителство. Премиер остава 
Гълъб Донев. 
Преди половин година той оглави четвъртия служебен кабинет на Радев със задачи да осигури доставки на природен газ 
на поносими цени, да напише липсващите закони по Плана за възстановяване и с основен приоритет - сигурност в страната 
на фона на непосредствената близост на войната в Украйна. 
"Управлението в кризисна ситуация при големи обществени очаквания и нужди изисква компетентност, опит, 
самообладание и диалогичност. Затова и моят избор на служебен министър-председател се спря на господин Гълъб 
Донев", каза Радев тогава. 
Такъв е изборът на президента и след половин година. Гълъб Донев ще продължи да работи със същия екип и в следващите 
месеци. 19 от министрите, сред които и четиримата вицепремиери, ще продължат да са част от новия служебен кабинет 
със същите ресори. 

https://bntnews.bg/news/petar-vitanov-predogovaryaneto-na-plana-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-e-pravilno-1222331news.html
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"Въпреки сериозните нападки, провокациите и проблемите, показахте здрави нерви и характер в битките, които водихме, 
да върнем държавата на хората. Защото държавата принадлежи на хората, а най-добре управлява този, който е готов да 
се раздели с нея във всеки миг." 
Единствената промяна в правителството на президента е персонална и е в министерството на културата. Диригентът 
маестро Найден Тодоров сменя на поста Велислав Минеков. 
Основната задача на новия служебен кабинет ще бъде да организира петия вот за парламент за последните две години. 
Изборите на 2 април ще бъдат тема на първото заседание на новия кабинет след церемонията в президентството. На нея 
държавният глава ще представи новите задачи пред петото си служебно правителство. 
 
√ Служебното правителство приема план-сметката на разходите за изборите 
След като встъпи в длъжност, новото служебно правителство ще заседава за да приеме план-сметката за разходите по 
подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април. 
ЦИК вече изпрати до министерството на финансите планираните си разходи за подготовката на предсрочния вот, не като 
пожела отделно да се предвидят средства за обществени поръчки, които ще бъдат обявени, най вероятно пак за 
логистиката на машините за гласуване. 
Предвидени са средства за възнагражденията на членовете на Районните и секционните комисии, хартията за машинната 
бюлетина и за отпечатването на хартиената. 
Предвидени са и средства да разяснителна кампания, медийни пакети, обучение на членовете на СИК и РИК. Като разходни 
пера в план сметката фигурират и тези за охраната от МВР, на ГД ГРАО, както и за преброяването на резултатите от 
"Информационно обслужване" и организацията на вота зад граница от МВнР. 
Предходните парламентарни избори на 2 октомври струваха около 80 милиона лева, сега обаче се очаква да са 
необходими повече средства заради инфлацията и заради новите моменти в Изборния кодекс - по отношение на 
възнагражденията на членовете на СИК, които са една четвърт от минималната заплата, сега и хартията, която набавя 
печатницата на БНБ е по-скъпа, ще се купуват и камери за видеонаблюдението, логистиката при доставката на машините 
по места и обслужването им също ще изискват повече средства. 
 
√ Правителството реши: Компенсациите заради високите цени на тока продължават до края на март 
Компенсациите заради високите цени на електроенергията продължават до края на месец март, реши служебното 
правителство. 
От програмата се възползват около 633 хиляди небитови крайни клиенти на електрическа енергия, както и операторите на 
електропреносната и електроразпределителните мрежи за технологичните им разходи. 
Индикативният бюджет за удължената мярка е близо 330 милиона лева. Средствата ще бъдат осигурени от целевите 
вноски, които задължените лица правят във фонда "Сигурност на електроенергийната система". 
Компенсациите ще бъдат изплатени до 30 юни тази година.  
 
√ Росен Бъчваров: Здравната пандемия през 2020 г. предефинира авиацията 
Полет за 10 евро скоро ще бъде един хубав спомен 
Здравната пандемия през 2020 г. предефинира авиацията, а спадът на полетите надхвърли 80 на сто в глобален мащаб, 
каза Росен Бъчваров, директор "Връзки с институциите и комуникации" на летище "София". В резултат огромен брой 
работни места в тази сфера бяха закрити. Когато възстановяването на полетите започна, авиацията се обърна към 
освободените преди това хора, но много от тях не пожелаха да се върнат обратно на работа. Този тежък дефицит на 
работна ръка в повечето от големите европейски летища през миналата година доведе до апокалиптични струпвания на 
пътници, които чакаха да бъдат обслужени по шест и повече часа. Редовно се стигаше и до изпускане на полет, въпреки, 
че пътниците са дошли на аерогарата четири часа предварително. У нас обаче, на летище "София", това не се случи. И 
причината е, че летищната управа, въпреки генерираните загуби след спада на полетите, решава да не освобождава нито 
един от своите служители в периода на пандемията от Covid-19. Поради това през 2022 г. пътниците на летище "София" са 
имали привилегията да бъдат обслужвани за около 20-тина минути от влизането в терминала, спрямо часовете чакане на 
хъбовете в Европа, обясни Бъчваров. 
Заради евтините самолетни билети от 10-20 евро има осезаем ръст на уикенд туристите. Много хора казват, че при такава 
цена няма значение до къде ще летят в края на седмицата. Това важи както за полетите от така и до София. Оказва се, че 
България е атрактивна уикенд дестинация за повечето лоукост авиокомпании. Когато тези туристи дойдат у нас, те помагат 
на местната икономика. През уикендите българите пък купуват билети за нискотарифните полети от София до Гърция и 
Италия. Скоро обаче тези навици на пътниците ще бъдат променени, защото евтините билети ще останат в миналото. 
Високите цени на горивата и енергийната криза в Европа, както и постигането на целите заложени в европейската "Зелена 
сделка" ще оскъпят чувствително билетите за нискотарифните авиокомпании, каза Росен Бъчваров, директор "Връзки с 
институциите и комуникации" на летище "София". 
Във видео бизнес подкаста "Какво могат парите?" по DIR.BG със Стефан Кунчев, Росен Бъчваров обясни с колко и от кога 
ще поскъпнат билетите на лоукост авиокомпаниите, както и кои са новите дестинации от и до летище "София".  
 
√ След драстичния спад на обявите за работа през декември - през януари трудовият пазар се възстановява 
След драстичния спад на предложенията за работа през декември 2022 година, през януари, трудовият пазар се 
възстановява. За един месец, общият брой на обявите за работа се е покачил с близо 70%. Ръст има и на годишна база, 

https://bnr.bg/post/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%202020%20%D0%B3.%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0,%20%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%2080%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1,%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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макар и само с два процента, показват данните месечния анализ на най-голямата платформа за обяви и кариерно 
развитие.  
В началото на годината всеки сектор на икономиката отчита двуцифрен ръст на обявите за работа. 
Най-много са предложенията в търговията и продажбите, където увеличението е с 4 600 за един месец, но в процентно 
изражение това е със 74 на сто повече в сравнение с декември. Почти с толкова е нараснал и броят на офертите в секторите 
"Производство", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Административни и обслужващи дейности". Следват секторите 
"Логистика и транспорт", "Строителство", "Информационни технологии", "Здравеопазване и фармация". 
В сектора на "Информационните технологии" обаче продължава спадът на обявите за работа на годишна база с около 30%. 
 
√ Изследването на земеделски площи с дрон може да спести излишни разходи на земеделците 
Изследването на земеделски площи с дрон е прецизно и точно и спестява непредвидени разходи на земеделците, това 
каза в интервю за Радио Варна асистент инженер Аспарух Атанасов, от Добруджанския технологичен колеж, който е към 
Техническия университет Варна. Той има база данни събирана с дрон от три години и установява, че резултатите от 
изследването с техниката са на 100 процента същите, като тези, които прави агроном на място. 
С помощта на дрон се изследват вегетационни индекси, които дават етапа на развитие на земеделските култури, а 
посредством тях може да се определи качеството и развитието на земеделската култура, обясни Атанасов. Досега в колежа 
са събрани данни за последните три години и на база тези данни може да се прогнозират и тенденциите в развитието, като 
се сравни с изминали периоди и примерно ако се отчита драстично отклонение в развитието, то това означава, че или има 
вредители, патогени или нарушена обработка, каза още специалистът. 
По думите на Атанасов дронът е инструмент, който агронома може да ползва за негово улеснение. 
„Ако условно кажем, че нашите полета тука са големи, 600 – 1000 декара с една култура, при облитането с дрон, той 
може да ни даде няколко зони в полето, в които имаме нарушена вегетация. Агрономът не е нужно да ходи във всички 
зони на полето и да го обикаля. Може да види данните от дрона, да види, че има примерно две зони с нарушена 
вегетация, за отиде в координатите и да си ги провери. Това би му спестило много време и в същото време ще има 
точна информация от засегнатите зони.“ 
Макар, че дронът е сравнително скъпа техника, на фона на техниката на земеделието и цената на обработката, той е 
изгоден за инвестиция, каза още Атанасов. И даде за пример действителен случай – за грешно направено торене, разходът 
е бил около 15000 лева, а е можело да бъде спестен. Сумата е доста над цената на един дрон и някой да го използва, за да 
обследва даден терен. 
Изследването с дрон е част от обучението на студентите в Добруджанския технологичен институт. Интересът от младите 
хора към летателния апарат е голям, но за да го управлява човек, е необходимо да е преминал специален курс на обучение. 
 
√ България е сред страните в ЕС с най-големи домакински разходи за храна и безалкохолни напитки 
През 2021 г. домакинствата в ЕС са похарчили над 1,035 милиарда евро, което се равнява на 7,1% от общия БВП на ЕС, за 
"Храна и безалкохолни напитки", показват данни на официалната европейска статистика Евростат. 
Това представлява дял от 14,3% от общите разходи на домакинствата в Съюза, като спрямо година по-рано се отчита 
намаление с 0,5 процентни пункта (спрямо 14,8% от БВП през 2020 г.). 
Най-високи дялове за разходите за "Храна и безалкохолни напитки" през 2021 г. са регистрирани в Румъния (24,8%), Литва 
(20,4%) и България (20,1%), следвани от Естония (19,9%), Полша и Словакия (и двете с по 19,6% от БВП) . 
В същото време най-малки са били разходите за храна и безалкохолни напитки в Ирландия (8,3% от БВП), Люксембург 
(9,0%), Австрия (10,9%), Дания и Германия (и двете по 11,8%). 
В сравнение с 2020 г. делът на общите разходи на домакинствата за храна намалява във всички страни от ЕС, с изключение 
на Полша и Словакия, където се увеличава с по 0,2 процентни пункта. Най-голям спад е отчетен в Гърция (понижение с 1,7 
процентни пункта), Литва (с 1,4 п.п.) и Хърватия, Естония и Словения (всички с намалени от по 1,3 процентни пункта). 
 

 

https://bnr.bg/post/101773726/izsledvaneto-na-zemelski-ploshti-s-dron-moje-da-spesti-izlishni-razhodi-na-zemedelcite
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В същото време почти 1% от БВП на ЕС се е харчил през 2021 г. за алкохолни напитки. 
През 2021 г. домакинствата в ЕС са похарчили 128 милиарда евро (еквивалентни на 0,9% от БВП на ЕС) за "алкохолни 
напитки". Това представлява 1,8% от общите им потребителски разходи, същият процентен дял като през 2020 г. посочва 
Евростат. 
Сред членовете на ЕС най-високи дялове от общите разходи за консумация на алкохолни напитки през 2021 г. са 
регистрирани в Латвия (5,0%), Естония (4,7%), Полша (3,7%), Литва и Чехия (и двете по 3,6%), докато най-ниски са отчетени 
в Гърция и Италия (и при двете 1,0% от БВП), Нидерландия (1,3%) и Испания (1,4%). По този показател България е около 
средното ниво от 1,8% за целия Европейския съюз. 
През 2021 г. в сравнение с предходната година делът на общите разходи на домакинствата за алкохол остава непроменен 
в 10 страни от ЕС (Белгия, Дания, Германия, Гърция Люксембург, Нидерландия, Австрия, Полша, Румъния, Словакия) и се 
увеличава само в Хърватия (с 0,6 процентни пункта). Сред останалите членки на ЕС най-голям спад е отчетен в Ирландия (с 
0,5 процентни пункта), Латвия и Литва (и при двете с 0,4 процентни пункта), Испания и Естония (с по 0,3 процентни пункта). 
 

 
 
√ ЕП гласува "за" забраната за чуждестранно финансиране на политически реклами 
Европейският парламент гласува в подкрепа на забраната за чуждестранно финансиране на политически реклами, за да 
се намали рискът от външна намеса в изборите в ЕС през следващата година. 
Дезинформационната кампания на Русия около войната в Украйна и скандалът с предполагаемите опити на Катар и 
Мароко да купят влияние в парламента засилиха опасенията от външно участие. 
"Членовете на ЕП предлагат да се забрани на юридически лица, базирани извън ЕС, да финансират политически реклами 
в ЕС", се казва в съобщение на Европарламента. 
Забраната юридически лица, базирани извън Европейския съюз, да финансират политически агитационни материали в 
страните членки е едно от измененията на правилата за политическа реклама, предложени през 2021 година след 
скандала с "Кеймбридж Аналитика" във Facebook. 
Предложението на Европарламента сега трябва да бъде съгласувано със страните членки и с Еврокомисията, за да стане 
закон. 
Евродепутатите настояват също така да се ограничи използването на лични данни за насочване на онлайн политическа 
реклама. 
Освен това с предложението се цели да се улесни достъпът до информация за това кой финансира дадена реклама, колко 
струва тя и откъде идват парите. 
През 2024 г. ЕС ще проведе избори за Европейски парламент в целия блок. 
 
√ Фон дер Лайен: Нови санкции срещу Русия и създаване на международен център за разследване на престъпленията 
в Украйна 
Нов пакет от санкции срещу Русия и създаване на нов международен център в Хага за разследване на престъпленията в 
Украйна -това обяви в Киев председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя пристигна в украинската 
столица заедно с повечето от еврокомисарите. 
На пресконференция след като разговаря в Киев с украинския президент Володимир Зеленски Урсула фон дер 
Лайен съобщи за готвените от Брюксел санкции. 
"Днес Русия плаща висока цена, тъй като нашите санкции подкопават нейната икономика. Връщат я назад с едно 
поколение. Ценовият таван на суровия петрол вече струва на Русия около 160 милиона евро на ден и ние ще продължим 
да увеличаваме натиска още повече. С нашите партньори от Г-7 ще въведем допълнителен таван на цените на руските 
петролни продукти. До 24 февруари, точно една година след началото на инвазията, ще се стремим да въведем десетия 
пакет от санкции".  
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Междувременно Европейският съвет даде днес зелена светлина за новата военна помощ за Украйна в размер на 500 
милиона евро. Ще продължим да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, обяви върховният 
представител на ЕС за външната политика Жозеп Борел, който по-рано заяви, че страните членки на ЕС планират да обучат 
не 15 000, както бе обявено по-рано, а 30 000 украински военнослужещи. 
Ден преди високопоставената визита от Брюксел Володимир Зеленски декларира намерение да продължи с 
антикорупционните мерки, за да покаже, че страната му върви към изпълнение на критериите за еврочленство въпреки 
войната. 
Украинските власти съобщиха за обиски в редица имоти в рамките на разследване на схема за присвояване на големи 
партиди петролни продукти и укриване на данъци. 
Според украински медии един от претърсените имоти е бил на лишения от украинско гражданство бизнесмен и някогашен 
съюзник на Зеленски Игор Коломойски, който попадна под ударите и на американски санкции. 
Зеленски посочи още, че Русия прегрупира войските си и се готви да отмъсти не само на Украйна, но и на свободна Европа 
и свободния свят. А ситуацията на фронта в Донбас става все по-тежка за украинските сили. 
Руски ракетен удар в град Краматорск разруши жилищна сграда и нанесе щети на други девет постройки. Убити са трима 
души, ранени са 18. 
 
√ Среща на високо ниво в Киев обсъжда желанието на Украйна за членство в ЕС 
Желанието на Украйна за членство в Европейския съюз ще бъде обсъдено на двустранна среща на високо равнище в Киев 
днес. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по-рано, че Брюксел планира нови санкции срещу 
Русия. 
Фон дер Лайен обяви също, че в Хага ще бъде създаден международен център за разследване на военни престъпления, 
извършени в Украйна. 
Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Киев заслужава да започне преговори за членство в ЕС още тази 
година. 
"По-нататъшната интеграция ще вдъхне енергия и мотивация на народа ни да се бори въпреки трудностите и заплахите. 
Само заедно и силни Украйна и ЕС можем да защитим живота такъв, какъвто ние го ценим." 
Пътят към пълноправното членство обаче остава дълъг въпреки оптимизма на Киев, коментира Франс прес. 
Френският президент Еманюел Макрон предупреди миналия май, че може да “минат десетилетия", преди Украйна да 
изпълни критериите. 
Германското е одобрило доставката на танкове "Леопард 1" от за Украйна и води преговори да изкупи от Катар 15 
самоходни зенитни установки "Гепард", които да изпрати на Киев, твърди "Зюддойче цайтунг". 
На честванията по повод 80-та годишнина от Сталинградската битка руският президент Владимир Путин обвини западните 
елити в опит да въвлекат европейските страни в нова война срещу Русия, като изтъкна, че след толкова години страната 
му отново е заплашвана с германски танкове. 
Същевременно Европейският парламент прие резолюция, в която се посочва, че съюзът трябва да започне подготовка на 
преговорите за присъединяване на Украйна като се подчертава, че процесът на присъединяване към съюза трябва да се 
основава на заслуги и изпълнение на реформи. 
Документът призовава държавите членки да увеличат и ускорят военната си помощ за Киев, както и необходимата 
политическа, икономическа, инфраструктурна, финансова и хуманитарна подкрепа. 
 
√ Киев получава до два месеца италианско-френска система за ПВО 
Италианско-френската система за противовъздушна отбрана САМП/Т ще бъде разположена и в готовност за действие в 
Украйна до два месеца, съобщи италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от Ройтерс. 
Системата може да проследява десетки мишени и да прихваща до 10 обекта наведнъж. 
Това е единствената произведена в Европа система, способна да прехваща балистични ракети. 
Киев иска от западните си съюзници повече средства за противовъздушна отбрана, а през ноември миналата година 
поиска конкретно система САМП/Т, известна още като "Мамба". 
 
√ Риши Сунак каза, че търси най-добрия начин да се помогне на Киев за победа 
Британският премиер Риши Сунак заяви, че изпращането на изтребители на Украйна ще изисква месеци, ако не години на 
обучение и че той търси най-ефективния начин да се помогне на Киев да спечели победа. Това става след като в сряда 
бившият премиер Борис Джонсън разбуни духовете с изявление, че няма основания да не се изпратят бойни самолети в 
подкрепа на Украйна. 
В интервю за Пиърс Морган по TalkTV  по повод на първите му 100 дни на управление, Риши Сунак каза по повод на войната 
в Украйна, че Великобритания винаги разговаря с украинците за "най-правилната подкрепа, от която имат нужда". Той 
отбеляза, че страната му е била една от първите взели решение да изпратят модерни танкове на Украйна и е била 
последвана от други. 
Що се отнася до изтребителите обаче "те са изключително прецизна техника и изискват месеци и дори години хора да 
бъдат обучени да ги управляват", изтъкна премиерът. 
По-рано министърът на отбраната Бен Уолъс също предупреди, че снабдяването на Украйна с изтребители "Тайфун" и Ф-
35, които са на въоръжение в кралските военновъздушни сили, не са "магическата пръчка", с която ще се реши войната. 
Бен Уолъс заяви това в Портсмут на съвместна пресконференция с неговия австралийски колега Ричард Марлс. 
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Американците засега отказват призивите да изпратят техни изтребители Ф-16, но някои други от западните партньори, 
включително поляците, сериозно подкрепят инициативата. 
Западните съюзници и украинците смятат, че има ясни признаци, че руските въоръжени сили готвят голяма офанзива, 
която вероятно ще съвпадне с първата годишнина от войната на 24 февруари. 
 
√ Рекорд в продажбите на електрически автомобили в Европа 
Продажбите на електромобили поставиха нов рекорд по пазарен дял в Европейския съюз през 2022 г., показват данни на 
индустрията, вследствие на стремежа на региона да се освободи от автомобилите, задвижвани с изкопаеми горива, 
предава АФП. 
Електрическите автомобили, задвижвани с батерии, представляват 12,1% от продажбите на нови автомобили, в сравнение 
с 9,1% през 2021 г. и 1,9% през 2019 г., според Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). 
ЕС се споразумя да забрани продажбите на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 г. като част от усилията на 27-
те държави от блока да изградят неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика до 2050 г. 
Продажбите на електромобили са се увеличили с 28% през миналата година, като са продадени над 1,1 млн. автомобила. 
Този ръст се дължи най-вече на германския пазар, където продажбите се ускориха в края на годината, точно преди да 
паднат бонусите за покупка. 
В Норвегия рекордните четири на всеки пет нови автомобила (79%), продадени през миналата година, са електрически, в 
една от основните страни-производителки на петрол, която има за цел да прекрати продажбата на нови автомобили, 
задвижвани с изкопаеми горива, до 2025 г. - едно десетилетие преди забраната на ЕС. 
Италианският пазар е единственият, който сложи спирачка на електрическите двигатели през 2022 г., като продажбите му 
спаднаха с 26,9%. 
Годината е силна и за хибридните автомобили, които постигнаха пазарен дял от 22,6 процента. 
Традиционните автомобили с бензинови и дизелови двигатели продължават да губят позиции, въпреки че през 2022 г. все 
още представляват повече от половината от продажбите на автомобили в ЕС - 52,8%. 
Дизеловият двигател, засегнат от тежки санкции и свиване на предлагането в гамите на производителите, продължава да 
върви надолу, като спада с почти 20 процента с 1,5 милиона продадени автомобила. 
Европейските автомобилни производители инвестират 250 млрд. евро в своята електрификация, заяви Лука де Мео, 
президент на ACEA и главен изпълнителен директор на френския автомобилен производител „Рено“. "Автомобилната 
индустрия се движи бързо", каза той във вторник. 
Но Де Мео заяви, че Европа се нуждае от повече обществени станции за зареждане. 
"Въпреки многото съобщения и скорошния напредък, развитието на инфраструктурата изостава от усилията на 
индустрията", каза Де Мео. 
С високите си цени електромобилите в момента се купуват от "заможни" домакинства, но това трябва да се промени с 
всеобщото разпространение на електромобилите, според президента на ACEA. 
Макар че лидерът на пазара на електромобили „Тесла“ рязко понижи цените си в началото на 2023 г., Де Мео предупреди, 
че влизането в ценова война би било контрапродуктивно, като добави: "Трябва да инвестираме".  
 
√ САЩ и Канада следят предполагаеми китайски балони за наблюдение 
САЩ следят предполагаем китайски балон за наблюдение, който от няколко дни е забелязан да се носи в американското 
въздушно пространство, но Пентагонът е решил да не го сваля поради риск за хората на земята, предаде БТА. 
Висш служител от сферата на отбраната, пожелал да запази анонимност, заяви пред репортери в Пентагона, че САЩ "с 
висока степен на сигурност" смятат, че това е китайски височинен балон, който е летял над чувствителни обекти, за да 
събира информация. Едно от местата, над които е забелязан балонът, е щата Монтана, където се намира 
военновъздушната база Малмстрьом - едно от трите места със силози за ядрени ракети в страната, съобщи Асошиейтед 
прес, като се позова на американски висши представители 
Говорителят на Пентагона Патрик Райдър заяви, че Северноамериканското военновъздушно-космическо командване 
(НОРАД) следи движението на балона, но подчерта, че той не представлява "военна или физическа опасност за хората на 
земята", посочва Франс прес. 
Пентагонът съобщава за балона броени дни преди очаквано посещение на държавния секретар на САЩ Антъни Блинкън 
в Китай. Не е ясно дали това ще се отрази на плановете му за пътуването, които Държавният департамент не е огласил 
официално, отбелязва АП. 
Канадското министерство на отбраната също съобщи, че е засякло летящ на голяма височина балон за наблюдение. 
Движенията на втория засечен балон се следят активно от НОРАД, се добавя в изявлението. 
В съобщението се посочва, че "канадците са в безопасност и Канада предприема стъпки, за да гарантира сигурността на 
въздушното си пространство в това число и наблюдението на потенциален втори инцидент", посочва БТА. 
 
Сега 
 
√ Компенсациите за скъпия ток за фирмите ще продължават до края на март 
Компенсирането на небитовите потребители и на ЕРП дружествата заради високите цени на електроенергията ще 
продължи до края на март 2023 г., реши на последното си заседание в сряда служебното правителство. 
От програмата за подпомагане ще се възползват около 633 хиляди небитови крайни клиенти на електрическа енергия - 
фирми, държавни и общински болници, училища, детски градини и др. Всички те ще получат компенсация изцяло за 
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разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българската 
независима електроенергийна борса (БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 200 лв/МВтч. Прагът, над който се 
поема разхода за ток, бе одобрен от 48-то Народно събрание. 
Индикативният бюджет на програмата е близо 330 млн. лв. Тези средства ще бъдат събрани от дружествата-производители 
на електрически ток, които са задължени да правят всеки месец вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“. 
Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи ще бъдат компенсирани за електроенергията, 
която закупуват за технологичните си разходи. Максималният размер на компенсацията за тях се изчислява като разлика 
между средната месечна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на БНЕБ и определената от КЕВР прогнозна пазарна 
цена от 421.08 лв/МВтч за оператора на електропреносната мрежа и 446.78 лв/МВтч за операторите на 
електроразпределителните мрежи. 
Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до 30 юни 2023 г., съобщава правителствената пресслужба. 
 
√ Втората пенсия отново расте 
Универсалните фондове започнаха да се възстановяват от кризата 

 
ПОК Доверие 

Данни за доходността на универсалните фондове в различни периоди 
 
След безпрецедентно трудна година универсалните пенсионни фондове, в които се осигуряват за втора пенсия родените 
след 1959 г., най-после имат добри новини. През последните 4 месеца всички 10 фонда обръщат негативната тенденция и 
регистрират положителна доходност, като от октомври до края на януари те са прибавили между 2 и 6,61% към активите 
си. Това показва проверка на "Сега" в данните на Комисията за финансов надзор за промените в стойността на един дял 
във втория стълб. Положителното развитие обаче все още не е достатъчно, за да навакса загубеното от началото на 
пандемията - доходността на годишна база за периода 31 декември 2020 г. - 30 декември 2022 г. е отрицателна за всички 
фондове с едно изключение ("ЦКБ-Сила"). 
Какво е стойност на един дял 
Стойността на един дял е един от най-важните показатели за проследяване на резултатите от управлението на средствата, 
които внасяме за втора пенсия, въпреки че по-често разглеждаме данни за средствата в индивидуалната ни партида. 
Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. Размерът на средствата в 
индивидуалната ни партида се изчислява именно върху тях, като броят на притежаваните дялове се умножи по стойността 
на един дял за съответния работен ден. Стойността на един дял подлежи на ежедневно преоценка според дохода от 
инвестирането на средствата. Този доход се разпределя ежедневно по индивидуалните партиди на осигурените лица 
пропорционално на притежавания от тях брой дялове. Този начин на разпределение на средствата гарантира 
пропорционално разпределение на доходността сред всички участници във фонда. За разлика от натрупванията в 
индивидуалната партида, които КФН обявява веднъж на три месеца, стойността на един дял се следи ежедневно и показва 
най-актуалната картина във втория стълб. 
Как се променя 
В края на септември - началото на октомври активите на универсалните фондове достигнаха най-ниското си ниво в 
започналия през януари срив след уникалното съчетание от кризи през изминалата година. От това дъно започва и 
възстановяването, като от октомври до днес доходността е положителна, а при някои фондове е от порядъка на 5-6%. 
При сравнение между 3 октомври и 30 януари повишението в стойността на един дял на отделните фондове варира от 1,82 
до 6,61% (изчисленията са на в. "Сега"): 
- "Доверие" - 6,61%; 
- "Алианц" - 6%; 
- ДСК "Родина" - 5,56%; 
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26 

 

- ПОК ОББ - 5,09%; 
- "Съгласие" - 4,46%; 
- ЦКБ "Сила" - 3,70%; 
- "Топлина" - 3,30%; 
- ПОИ - 2,02%; 
- "Бъдеще" - 1,82%. 
Най-младият фонд - "ДаллБогг Живот и здраве", има твърде малко натрупвания, за да отразява трайни тенденции, но все 
пак и при него има добра доходност - 6,29%. 
 

Стойност на един дял на универсалните фондове 

 
  
Картината към 30 януари 
Стойността на един дял варира от 0,95792 до 2,07197 за различните фондове, като върху тях има редица допълнителни 
фактори освен доходността от инвестирането на средствата - брой осигурени, период на съществуване и т.н. Към 30 януари 
картината е следната: 
- "Доверие" -1,68308; 
- "Съгласие" - 1,95816; 
- "ДСК Родина" - 1,63383; 
- "Алианц" - 1,51627; 
- ПОК ОББ - 1,70459; 
- "ЦКБ-Сила" - 2,07197; 
- "Бъдеще" - 1,56588; 
- "Топлина" - 1,43109; 
- ПОИ - 1,58470; 
- "ДаллБогг" - 0,95792. 
Дългосрочни резултати 
Посочените по-горе резултати обхващат твърде кратък период, за да имат значение в дългосрочен план, а осигуряването 
във втория стълб е именно такова. Погледнато в рамките на целия период, в който доходността се изчислява по настоящия 
начин - от 1 юли 2004 г. насам, доходността на деветте фонда е положителна ("ДаллБогг" тук не е посочен поради твърде 
късата му история). 
- "Доверие" - 2,84%; 
- "Съгласие" - 3,68%; 
- "ДСК Родина" - 2,68%; 
- "Алианц" - 2,26%; 
- ПОК ОББ - 2,91%; 
- "ЦКБ-Сила" - 3,99%; 
- "Бъдеще" - 2,46%; 
- "Топлина" - 1,95%; 
- ПОИ - 2,51%. 
 
√ Бизнесът предпочита студенти по икономика от Варна 
Едва 60% от студентите по математика се дипломират, показва рейтингът на университетите 
Работодателите предпочитат студенти по икономика, завършили Икономическия университет-Варна вместо например 
такива, получили диплома от УНСС, СУ или Стопанската академия в Свищов. Студентите пък посочват тази специалност 
като най-престижна в Софийския университет. Тези и други любопитни тенденции показва последният рейтинг на 
университетите у нас. По същия начин математиката е най-престижна сред студенти и работодатели, ако се учи в СУ, но 
младежите са по-удовлетворени от учебния процес по това направление в Русенския университет. 
Икономика  
Икономиката е посочена от студентите като най-престижна в СУ, а от работодателите - в Икономическия у-т във Варна, като 
и двете групи смятат, че с най-малък престиж е Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" (под 1%). То обаче се 
оказва лидер по индикатора удовлетвореност от избора - 90% от младежите, завършили икономика там, казват, че пак 
биха повторили избора си. В УНСС този процент е по средата - около 69%. Най-доволни от учебния процес по това 
направление пък са студентите, които го изучават в Американския университет - 9 т. и Стопанската академия в Свищов - 8.9 
т. При УНСС този показател е с 6.6 т. 
Математика 
В направление математика по показателите "престиж сред студентите" и "престиж сред работодателите" лидер е СУ 
съответно с 38% и 76%, а на дъното на тази класация са съответно Шуменският университет (0%) и Русенският университет 
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(3.7%). Университетът обаче е доста надолу в стълбицата по отношение на индикатора "удовлетвореност от учебния 
процес", по който "последните стават първи" - оценката на студентите по математика по отношение на обучението в 
Русенския у-т е 8.7 от 10 точки, докато на СУ - едва 5 т. По показателя "удовлетвореност от избора" пък най-напред излиза 
Шуменския у-т с 96% студенти, заявили, че пак биха избрали математика в този вуз, срещу едва 59% младежи, които отново 
биха записали това направление в СУ. 
Медицина 
Най-престижно да се учи медицина определено е в МУ-София - 43% престиж сред студентите и 68% престиж сред 
работодателите, като на дъното на тази класация е Тракийския у-т в Стара Загора. Когато става дума за удовлетвореност от 
учебния процес обаче МУ-София слиза на дъното с 5.7 т. от 10 т., докато на първо място се изкачва МУ-Плевен с 9.5, следван 
от Тракийския у-т - със 7.5 точки. Двете висши училища оглавяват класацията и по показателя "удовлетвореност от избора" 
- съответно с 97% и 82% от студентите, заявили, че пак биха избрали медицина в съответните вузове, докато в МУ-София 
само 67% от младежите са потвърдили това. 
Педагогика 
Педагогиката е посочена за най-престижна в СУ както от студентите (27%), така и от работодателите (62%). Най-
удовлетворени от учебния процес са обаче студентите по педагогика в Бургаския свободен университет - 9.2 точки, следван 
от Шуменския у-т (8.7 т.) и Великотърновския у-т (8.2 т.), докато СУ остава на предпоследно място с 6.9 т. Също така цели 
90% от студентите, завършили педагогика в Бургаския свободен университет казват, че пак биха избрали същата 
специалност в същия вуз, докато в СУ този процент е едва 63%. 
Най-голяма ексклузивност 
Показателят "ексклузивност" показва броя на преподавателите на основен трудов договор, които работят единствено в 
съответното висше училище. Колкото по-висок е той, за толкова по-качествено се смята предлаганото образование. По 
него първото място си поделят Висшето военновъздушно училище "Георги Ст. Раковски" и Колежът по мениджмънт, 
търговия и маркетинг със 100% ексклузивност на преподавателския състав, следвани от Националния военен университет 
"Васил Левски" (99.4%), МУ-Варна (99.3%), Стопанската академия в Свищов (99%) и Шуменския у-т (99%). Най-назад в тази 
класация са Колежът по туризъм в Благоевград - едва 60% ексклузивност, Висшето училище по телекомуникации - 76% и 
Варненския свободен университет, където 78% от преподавателите са основен трудов договор единствено в този вуз. 
Най-много дипломирани студенти 
Както е известно, не всички студенти завършват започнатото висше образование. Рейтингът показва, че най-много 
дипломирани студенти - над 90% - има в направленията военно дело, медицина, фармация, здравни грижи и педагогика, 
а най-малко в театрално и филмово изкуство (51%), горско стопанство, животновъдство, проучване и добив на полезни 
изкопаеми и спорт. Любопитно е и, че едва 60% от студентите по математика се дипломират. 
Най-много съвместни програми с чужди вузове 
Общо 104 са съвместните програми на наши университети с чуждестранни вузове. Най-много са те в областта на 
икономиката - 17 на брой, следват направленията администрация и управление - с 11 съвместни програми, туризъм - 10 
програми, комуникационна и компютърна техника - 7, филология - 7, общо инженерство и информатика - по 6 и т.н. Най-
много съвместни програми с чуждестранни университети имат СУ и ТУ-София - по 10 броя, Висшето училище по 
мениджмънт във Варна - 8, НБУ - 6 и т.н. Що се отнася до дела на студентите, които се обучават в съвместни програми, то 
най-висок е той в областта на транспорта (42%), туризма (10%) и химичните технологии - близо 9%. 
 
√ Русия се готви за мащабна атака на 24 февруари 
Мобилизирани са всъщност 500 000, а не 300 000 руснаци, каза украинският министър Резников 
Русия ще опита ново мащабно настъпление около 24 февруари, заяви министърът на отбраната на Украйна Алексей 
Резников. Доколкото руснаците харесват символиката, по този начин ще отбележат годишнината от нахлуването им в 
Украйна.  
Според оценките на украинското МО Русия мобилизирала около 500 000 войници при официално обявени 300 000. 
"Виждаме войската по границата и по наши оценки тя е значително по-голяма", казва Резников в интервю за френския тв 
канал BFMTV. Преди ден Алексей Данилов, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, прогнозира, 
че Русия ще се опита да направи мащабна атака от север, юг и изток, както го стори на 24 февруари м.г. Същите опасения 
имат и западните експерти.  
Резников беше във Франция за покупката на допълнителни радари за ПВО от типа MG-200, които значително увеличават 
възможностите на въоръжените сили по унищожаване на крилати и балистични ракети, както и на дронове.  
По данни на украинското разузнаване президентът Путин е наредил Донбас да бъде превзет до края на пролетта.  
Предупрежденията за предстоящата атака са на фона на ескалацията в югоизточна Украйна - в района на Донбас вървят 
ожесточени боеве, а тази нощ трима цивилни загинаха от ракетен обстрел на жилищна сграда в Краматорск.  
"Единственият начин да се спре руският тероризъм е да бъде победен. С танкове, изтребители, ракети с голям обсег", 
написа в социалните мрежи по повод атаката в Краматорск президентът Зеленски.  
Според секретаря Данилов най-тежките боеве предстоят, а следващите месеци ще са решаващи. Важното е, че украинската 
армия се ползва от много по-голяма поддръжка от западните партньори в сравнение с година назад.  
 
3e-news.net 
 
√ МИР публикува за обществено обсъждане нова процедура по Плана за възстановяване – за кръгова икономика 
Мярката е с бюджет 180 млн. лв. и е насочена към микро-, малки, средни и големи предприятия 

https://www.segabg.com/hot/category-the-war/pone-3-ma-dushi-zaginaha-pri-ruski-raketen-udar-kramatorsk
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Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане нова процедура „Кръгова икономика“ по 
Плана за възстановяване и устойчивост. Мярката е с бюджет 180 млн. лв. и е за подкрепа на производствените компании 
за преход към кръгова икономика. 
По нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия. Минималният размер на безвъзмездната 
помощ, която дружествата могат да получат, е 70 000 лв. Максималният е диференциран спрямо големината им. Микро 
компаниите могат да получат максимум 350 000 лв., малките – 550 000 лв., средните – 750 000 лв., а големите – до 1 млн. 
лв. Съфинансирането е до 50%. 
Със средствата фирми ще могат да внедряват в производствата си оборудване, с което да намалят отпадъците и средствата 
за депонирането им, а от остатъчния материал да произвеждат нови продукти. Също така и да въведат неутрални по 
отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите им. Мярката ще подпомогне 
да се ограничи използването на опаковки от пластмаса и еднократни пластмасови продукти, като се произвеждат повече 
за многократна употреба. 
По процедурата могат да кандидатстват компании от сектор C „Преработваща промишленост“ с изключение на тези от тях, 
за които кандидатстването е пред други програми и управляващи органи. 
Условията за кандидатстване по процедурата може да прочетете на https://bit.ly/3WYMkWB. 
Предложения и коментари в рамките на общественото обсъждане могат да се изпращат до 2 март 2023 г. (включително) в 
системата ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за 
обществено обсъждане“. Те трябва да са в свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“. 
 
√ Девет държави от ЕС, сред които и България, искат нисковъглеродният водород да бъде включен в целите на 
общността за ВЕИ 
Девет държави-членки на ЕС, включително Франция и България, призоваха Европейската комисия да включи 
нисковъглеродния водород – произведен от ядренa електроенергия – в целите на ЕС за възобновяемия водород. 
Франция, Румъния, България, Полша, Словения, Хърватия, Словакия, Унгария и Чехия отправиха призив в писмо, изпратено 
до Европейската комисия в сряда вечерта, съобщава френското издание на Euractiv. Тяхното искане се основава на 
принципа на „технологична неутралност“ и „суверенитет и правомощия на държавите-членки да решават своя енергиен 
микс“, както е определено в договорите на ЕС. Тези принципи бяха препотвърдени в средата на януари от френския 
президент Еманюел Макрон и германския канцлер Олаф Шолц по време на двустранна среща на върха в Париж. 
На срещата Шолц призна ролята на ядрената енергия за постигане на целите на ЕС за декарбонизация, докато Макрон се 
съгласи да не възпрепятства развитието на водородния тръбопровод H2Med, свързващ Испания с Германия. 
Двамата лидери дори обявиха „съвместна пътна карта“ за разработването на възобновяем и нисковъглероден водород.  
Нисковъглероден водород 
В писмото си министрите на енергетиката и промишлеността на деветте държави-членки призовават тази „промяна в 
мисленето“ да бъде отразена в Директивата на ЕС за възобновяема енергия ( renewable energy directive  (RED), която в 
момента се преразглежда за трети път. Групата също така призовава подобни изменения да бъдат въведени в така 
наречения „газов пакет“, който регулира производството и транспорта на водород. 
„Призоваваме Комисията да предложи изменение на проекта RED3, за да се приведат в съответствие целите за водород и 
горива в транспорта и индустрията с такъв технологично неутрален подход“, пишат деветте страни в писмото. 
Според тях стремежът към „изключително възобновяеми“ цели може да попречи на основната цел на ЕС да намали своите 
емисии на парникови газове, за да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. Заедно деветте държави съставляват 
блокиращо малцинство в Съвета на министрите на ЕС, според обкръжението на Агнес Пание-Рунашер, френският министър 
на енергийния преход. 
Поради това нисковъглеродният водород трябва да бъде разработен „без каквото и да е забавяне или ненужно 
ограничение“, пишат те, призовавайки за „амбициозни цели“ и „еднакви стимули“, които да бъдат определени както за 
възобновяемия, така и за нисковъглеродния водород. 
Опасност от другата страна на Атлантика 
Залогът е конкурентоспособността на зараждащата се водородна индустрия в ЕС, твърдят министрите. 
Изоставянето на нисковъглеродния водород би „ограничило скоростта на развитие на нашата водородна икономика“, 
което „неизбежно би повишило разходите за производство на водород, с ефекта на намаляване на глобалната 
конкурентоспособност на европейската индустрия“, пишат те. Разчитането единствено на периодични енергии, като 
слънчева или вятърна енергия, „ограничава използването на електролизери и повишава пропорционално разходите за 
генериране на водород“, добавят страните-членки. 
Без стимули за всички видове чист водород, индустриите в ЕС също биха могли да бъдат изкушени да локализират 
производството си отвъд Атлантическия океан, където биха се възползвали от милиардите субсидии, предлагани съгласно 
Закона за намаляване на инфлацията на САЩ. 
За да се присъедини донякъде към САЩ, президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи в 
сряда „Промишления план за зелената сделка“, който има за цел да ускори развитието на декарбонизирана индустрия в 
ЕС. 
В писмото деветте държави-членки твърдят, че нисковъглеродният водород би помогнал за „декарбонизирането на 
ключови промишлени вериги за добавена стойност“ като стоманодобивната, алуминиевата и торовата промишленост. 
Може да се използва и като гориво, за което „търканията или забавянето на внедряването на тези нови горива с ниски 
емисии биха застрашили или програмата за декарбонизация на Европа, или нейния икономически растеж“, добавят 
министрите. 

https://bit.ly/3WYMkWB
https://2020.eufunds.bg/
https://3e-news.net/bg/a/view/40948/es-predstavi-sobstvenija-si-plan-za-podkrepa-na-zelenata-industrija-v-globalnata-nadprevara-za-subsidii
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Енергийна сигурност 
Деветте държави-членки също подчертават, че „стратегия, разчитаща главно на възобновяем водород, може да доведе до 
нови зависимости“ и да представлява риск за енергийната сигурност на ЕС. 
„Държавите членки, които желаят да преследват по-самостоятелни доставки на водород с ниски емисии от местни 
източници, също трябва да имат право да следват този подход“, се добавя в писмото. 
Регулаторното привеждане в съответствие между нисковъглеродния и възобновяемия водород също е необходимо за 
насърчаване на развитието на трансевропейска транспортна инфраструктура, добавят министрите. По този начин 
Португалия, Испания, Франция и Германия вече се съгласиха да разширят бъдещия тръбопровод за водород H2Med до 
Германия, припомня изданието. „Всеки компромис относно газовия пакет и RED III трябва следователно да включва 
признаването на приноса на всички нисковъглеродни източници на водород за декарбонизацията“, заключават деветте 
държави-членки. 
Писмото можете да видите тук. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ спада с 1.28 % 
 

 
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 3 февруари 2023 г. е 114.33 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 11 576 MWh. 
Стойността се понижава с 1.28 % спрямо отчетените 115.81 лв. за MWh с ден за доставка 2 февруари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 13 650  MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 2 февруари е 2 600 MWh при постигната цена от 114.59 лв. за 
MWh. 
Това е повишение с 2.13 % спрямо регистрираните 112.20 лв. за MWh и изтъргуван обем от 4 400 MWh в посочения сегмент 
на 1 феврури 2023 г. 
Референтната цена е 114.33 лв. за MWh. 
 
√ Борсовите цени на газа спадат с 4,5 % 
Цените на природния газ в четвъртък се понижават,  сочат данните от търговията. Мартенските фючърси за газа по индекса 
TTF на борсата ICE стартираха със спад – от по-ниското ниво от 57.00 евро за MWh, след като в сряда търговията затвори 
при цена от  59.52 евро за MWh. В първите два часа газовите фючърси успяха да си върнат загубените позиции и се 
повишиха до 59.8 евро за MWh, но за кратко, тъй като тръгнаха в посока надолу. При това в ранния следобед успяха да 
спаднат до 55.8 – 55.6 евро за MWh. Към момента на публикуване мартенските фючърси за газа са на ниво от 56.82 евро 
за MWh, което е спад с 4.53 %, но все още малко над нивото от 7 декември 2021 г. (53.81 евро за MWh). 
Междувременно транзитът на руски газ през Украйна (ГИС Суджа) се повишава, макар и слабо до 30.8 млн. куб м. 
Нивото на съхранение в европейките газохранилища намалява, но слабо и все още  остава високо за този период от 
годината – 71.64 % или 800.98 TWh при темп на теглене от 0.44 п.п. при запазване и доставките на LNG. Междувременно 
по данни на Refinitiv Eikon експортът на втечнен природен газ от САЩ през януари е спаднал с 5% в сравнение с декември. 
Наблюдателите на пазара очакват, че застудяването в САЩ може да окаже известно влияния върху търсенето и 
предлагането на пазара през следващата седмица. 
 
√ Спад с 1.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 294.32 лв. за MWh с ден за доставка 3 февруари 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 294.32 лв. за MWh с ден за доставка 3 февруари 2023 г. и обем от 88 056.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 1.6%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  

https://www.euractiv.fr/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/Lettre-H2-bas-carbone-fevrier-2023.pdf
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Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 339.71 лв. за MWh, при количество от 44 925.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 130.60 MWh) е на цена от 248.93 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 216.33 лв. за MWh и количество от 3479.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 179.43 лв. за MWh ( 3440.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 403.9 лв. за 
MWh при количество от 3954.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 225.78 лв. за MWh при обем от 3530.1 MWh по 
данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 299.19 лв. за MWh (152.98 евро за MWh) за 2 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 3 февруари се понижава до 294.32 лв. за MWh ( спад с 1.6 %) по данни на БНЕБ или 150.48 
евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 2 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 865.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 319.52 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     37,18%    2165.36 
Кондензационни ТЕЦ   39,77%    2316.15 
Топлофикационни ТЕЦ   6,75%    393.34 
Заводски ТЕЦ    1,98%    115.38 
ВЕЦ     1,53%    88.99 
Малки ВЕЦ    1,88%    109.64 
ВяЕЦ     2,73%    158.92 
ФЕЦ     7,77%    452.28 
Био ЕЦ      0,40%     23.27 
Товар на РБ         5268.41 
Интензитетът на СО2 е 497g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на цените по електроенергийните борси на Европа за петък, 3 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 150,48 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 167,06 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 150,48 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 3 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 173,69 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
127,28 евро/мвтч. Най-високата цена от 206,51 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 91,74 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 48 530,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 3 февруари ще бъде 167,06 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 142,78 гвтч. Максималната цена ще бъде 206,51 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 146,26 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 3 февруари е 149,65 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 172,35 евро/мвтч. Най-високата цена от 204,18 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч и тя ще бъде 91,54 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 047,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 3 февруари на Словашката енергийна борса е 150,48 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 211,57 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 90,95 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 128,82 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 13 ч тя 
ще е 175,20 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 89,67 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 3 февруари е 141,78 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
156,22 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 68 140,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 186,78 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 92,95 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 102,61 евро/мвтч на 3 февруари. Пиковата цена ще бъде 
105,31 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 592 451,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 113,52 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 84,03 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 3 февруари ще се продава за 169,61 
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 одобриха решението на ЕЦБ да повиши отново лихвите 
С най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-малко повишение завърши испанският британският 
измерител FTSE 100 
В деня, в който две от големите централни банки – Европейската централна банка (ЕЦБ) и Банката на Великобритания (BoE) 
повишиха основните си лихви, както очакваха инвеститори и анализатори, пазарите на акции в Западна Европа затвориха 

https://ibex.bg/
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на зелена територия с повишения над процент за повечето национални фондови измерители. Това анализаторите 
определиха като одобрение от пазарните участници на днешните решения. 
ЕЦБ повиши основния си лихвен проценти с 50 б.п. до най-високото ниво от 2008 г. насам, а  фокусът на инвеститорите 
вече се измества към следващото заседание на Управителния съвет, като още отсега се знае, че през март увеличението 
на основната лихва ще е също с 50 б.п., пише Bloomberg. Така основният лихвен процент по кредитите нарасна до 3%, този 
по депозитите - до 2.5%, а по маржин кредитите - до 3.5%. 
След резултатите от днешната първа за 2023 година среща, централната банка на Англия отново повиши основния си 
лихвен процент с 50 б.п. - от сегашните 3.5% на 4% годишно. 
Същото може да каже и за централната банка на САЩ, която вчера обяви своите резултати, които също не изненадаха 
никого.Снощи, след като ляха затворени пазарите в Западна Европа, Федералният резерв на САЩ също увеличи водещата 
си лихва, но с 25 базисни пункта до диапазона 4,50-4,75 на сто. Това бе осмо поредно повишение на лихвите от страна на 
Фед, след като в началото на миналата година започна да ги увеличава от нулево равнище. 
Ръководителят на централната банка на САЩ Джером Пауъл на пресконференция след срещата призна за първи път, че 
„дезинфлационният процес е започнал“. Той също така призна, че процентът няма да надвишава 5% и повтори, че Фед 
може да постигне забавяне на инфлацията, без да нанесе значителни щети на икономиката. Пауъл отбеляза, че не очаква 
Фед да намали лихвите през 2023 г., ако икономическото представяне е в съответствие с прогнозите. Тонът на изявленията 
му, обаче, даде надежда на участниците на пазара, че цикълът на повишаване на лихвите може скоро да приключи. 
Търговците също така оценяваха статистически данни и многобройни доклади от компании в региона. 
Германия увеличила експорта си през декември 2022 г. с 5.9% на годишна база до123.9 млрд. евро, докато вноса е 
нараснал по-слабо, с 3.2%, до 114.2 млрд, сочат официалните данни на Министерството на търговията. Според тях 
търговският излишък на Германия възлиза на 9.7 млрд. евро спрямо 6.3 млрд. евро година по-рано. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 1%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+1.6%), следван от испанския IBEX 35 (+1.34%), 
френския CAC 40 (+1.12%), италианския FTSE MIB (+1.06%) и британския FTSE 100 (+0.62%). Следобед възходящият тренд се 
ускори за всички основни индекси в региона. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-малко повишение 
завърши испанският британският измерител FTSE 100. 
От секторните индекси с най-висок ръст беше измерителят на акциите на технологичните компании и на производителите 
на автомобилите скочиха съответно 4.6% и 4.3 на сто, повеждайки печелившите индекси, които са значително повече от 
губещите. Със спад от 1.4 на сто завършиха акциите на петролната и газовата индустрия. 
Италиански производител на луксозни автомобили Ferrari отчете 16% увеличение на годишна база на коригираната си 
печалба за 2022 г., сигнализирайки за „още по-силна“ предстояща година. Компанията заяви, че нейната коригирана 
печалби преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) са достигнали 1.77 милиарда евро (1.95 милиарда 
долара) миналата година, определяйки нова прогноза от 2.13-2.18 милиарда евро за 2023 г. След новината цената на 
акциите на Ferrari се повиши със 7.33%. 
Френския производител Renault и германския Volkswagen също са сред печелившите емисии, съответно с нарастване на 
цената на акциите им съответно с 1.46% и с 3.80 на сто. 
Германската Infineon Technologies AG, един от най-големите производители на полупроводници в Европа, отчете 1.6-
кратно увеличение на нетната печалба през първото тримесечие на фискалната 2023 г. на фона на продължаващото високо 
търсене на чипове. В резултат акциите на дружеството поскъпнаха със 7.96% и се изкачиха на върха на Stoxx 600. 
Акциите на Shell на борсата в Лондон поскъпнаха с 2.22%. Британско-нидерландската петролна и газова компания 
приключи миналата година с рекордна нетна печалба в историята си, благодарение на нарастващите цени на 
въглеводородите. 
Акциите на Anglo American PLC добавиха 1.40%. Минната компания увеличи производството на повечето суровини през 
четвъртото тримесечие. 
Цената на книжата на Publicis Groupe SA скочи с 6.36%. 
Един от най-големите рекламни холдинги в света увеличи приходите си с 9.4% през четвъртото тримесечие. Акциите 
на Telenor ASA нараснаха с 4.48%. Норвежкият телекомуникационен доставчик отчете по-добър от очаквания нетен доход 
за четвъртото тримесечие и повиши дивидента си. 
След като Deutsche Bank обяви най-голямата си печалба от 15 години насам, цената на акциите на германската банка 
неочаквано поевтиняха с 6.48% на борсата във Франкфурт и слязоха на дъното на Stoxx 600. Печалбата се дължи на новата 



32 

 

стратегия на кредитора и ръста на отпуснатите мащабни данъчни кредити, съобщи главният изпълнителен директор на 
банката Кристиян Зевинг, цитиран от ДПА. 
Печалбата на банката преди данъци за 2022 г. възлиза на 5.6 милиарда евро, или с 65 на сто повече от предходната година. 
Нетните приходи са се увеличили повече от двойно до около 5,7 милиарда евро. Зевинг изтъкна, че целта му е банката да 
постигне "устойчив" растеж през следващите години и да увеличи приходите на акционерите си. 
Danske Bank AS отчете нетен доход за четвъртото тримесечие в съответствие с очакванията на анализаторите, но акциите 
на кредитора се обезцениха с 5.04%. 
Сред губещите са и акциите на Roche Holding AG, които спаднаха с 1.99%. Швейцарската фармацевтична компания увеличи 
приходите през 2022 г., но намали нетната печалба и заяви, че очаква приходите да намалеят през 2023 г. на фона на спад 
в продажбите на медикаменти и консумативи, свързани с COVID-19. 
 
√ ЕЦБ не изненада инвеститорите: повиши основната лихва с половин процент 
Управителният съвет ще продължи да повишава лихвите, подчерта на пресконференция президентът на ЕЦБ 
Кристин Лагард 
На първото си за годината заседание, проведено вчера, Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) 
повиши трите си основни лихви с 50 базисни пункта (половин процент) до 3 процента, с аргумента да противодейства на 
рекордната инфлация, като очаква да продължи да ги повишава, съобщи банковият регулатор на еврозоната на интернет 
страницата си след проведеното днес заседание по паричната политика. Решението беше очаквано и не изненада 
инвеститори и анализатори. 
„Управителният съвет възнамерява да продължи да повишава лихвените проценти с устойчиви темпове и да ги поддържа 
на ниво, което значително ограничава икономическата активност, за да постигне връщане на инфлацията към целта от 2%“, 
се казва в съобщението на ЕЦБ след срещата в четвъртък . 
Управителният съвет уточнява, че възнамерява да повиши лихвените проценти с още 50 базисни пункта на следващото си 
заседание по паричната политика през март, а след това ще подложи на оценка по-нататъшния курс на паричната 
политика. 
Новите лихви по трите операции са валидни от 8 февруари 2023 г. 
Така лихвата по операциите по рефинансиране (когато банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица) нараства 
до 3 на сто, лихвата по депозитите достигат рекордните 2.50 на сто, а лихвата по пределното кредитно 
улеснение (банките заемат средства от ЕЦБ по овърнайт, но те са по-скъпи, отколкото ако заемат за седмица по 
рефинансиране) се повишава до 3.25 на сто. 
На миналото си заседание, проведено на 15 декември 2022 година ЕЦБ за пръв път намали ръста на лихвите до 50 б.п., 
след като преди това на три поредни заседания повишаваше основната лихва със 75 базисни пункта. Така с днешното 
повишение, ЕЦБ вдига основната лихва на пета поредна среща. Първото увеличение беше на 27 юли 2022 година, когато 
лихвите нараснаха с 50 базисни пункта за първи път от 11 години. 
Управителният съвет посочва, че с течение на времето поддържането на лихвените проценти на рестриктивно ниво ще 
понижи инфлацията, отслабвайки търсенето, и ще предпази от риска от трайно възходящо изместване на инфлационните 
очаквания. Във всеки случай, бъдещите решения на Управителния съвет за основните лихвени проценти все така ще 
зависят от данните и ще се определят заседание по заседание. 
Обратно изкупуване на активи 
Днес Управителният съвет взе решение и относно параметрите за намаляване на наличностите на Евросистемата от ценни 
книжа по програмата за закупуване на активи (APP). Както бе оповестено през декември, портфейлът по APP ще намалява 
средно с 15 млрд. евро месечно от началото на март до края на юни 2023 г., а темпът впоследствие ще бъде определен с 
течение на времето. Частичното реинвестиране ще се извършва в общи линии в съответствие със сегашната практика. По-
специално, оставащите суми за реинвестиране ще бъдат разпределяни пропорционално на дела на погашенията по всяка 
включена в APP програма, а по програмата за закупуване на активи на публичния сектор (PSPP) – според дела на 
погашенията на всяка държава при националните и наднационалните емитенти. Що се отнася до покупките на 
корпоративни облигации, оставащите реинвестиции ще клонят в по-голяма степен към емитенти с по-добри резултати по 
отношение на климата. 
Прогнозата по макрорамката не се променя 
Направената през септември прогноза се запазва, тъй като в съобщението до медиите не се посочва промяна: 
инфлационният темп в еврозоната ще се забави до 5.5 на сто през 2023 г., и ще се понижи до 2.3 на сто през 2024 г. Тогава 
ЕЦБ прогнозираше, че през настоящата година БВП на еврозоната ще нарасне с 0,9 на сто, а през 2024 г. - с 1.9 на сто. 
След заседанието на пресконференция президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и заместник-председателя на ЕЦБ Луис де 
Гиндос още в началото двамата приветстваха новия 20-ти член на еврозоната Хърватия и Борис Вуйчич, управител на 
Хърватската народна банка, като член на Управителния съвет на ЕЦБ. 
Повишаването на лихвите ще продължи 
Още в началото Лагард каза, че Управителният съвет ще продължи курса на значително повишаване на лихвените 
проценти със стабилни темпове и поддържането им на нива, които са достатъчно рестриктивни, за да гарантират 
своевременно връщане на инфлацията към нашата средносрочна цел от два процента. По думите на президента на ЕЦБ, 
поддържането на лихвените проценти на ограничителни нива с течение на времето ще намали инфлацията чрез 
намаляване на търсенето и също така ще предпази от риска от трайно изместване нагоре в инфлационните очаквания. Във 
всеки случай, нашите бъдещи решения относно лихвената политика ще продължат да зависят от данните и да следват 
подхода за всяка среща, подчерта Лагард. 
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Относно решението за реда и условията за намаляване на притежаваните от Евросистемата ценни книжа по програмата за 
закупуване на активи (APP), първото намаление с 15 милиарда евро на месец ще бъде през март, като този размер се 
запази  до края на юни 2023 г. и последващият темп на намаляване на портфейла ще бъде определен с времето. Частичните 
реинвестиции ще бъдат извършени пропорционално на дела на обратното изкупуване във всяка съставна програма на APP 
и, съгласно програмата за закупуване в публичния сектор (PSPP). 
Останалите реинвестиции от покупките на корпоративни облигации, ще бъдат насочени към емитенти с по-добри 
климатични резултати. Без да се засяга нашата цел за ценова стабилност, този подход ще подпомогне постепенната 
декарбонизация на притежанията на корпоративни облигации на Евросистемата в съответствие с целите на Парижкото 
споразумение, подчерта Лагард. Тя очерта и 
как ЕЦБ вижда развитието на икономиката и инфлацията 
и след това обясня оценка на финансовите и парични условия. Относно стопанската дейност тя се позова на данните на 
„Евростат“, според които икономиката на еврозоната е нараснала с 0.1% през четвъртото тримесечие на 2022 г. Въпреки 
че е над декемврийските прогнози, този резултат означава, че икономическата активност се е забавила значително от 
средата на 2022 г. и ние очакваме да остане слаб в близко бъдеще. Приглушената глобална активност и високата 
геополитическа несигурност, особено поради неоправданата война на Русия срещу Украйна и нейния народ, продължават 
да действат като насрещен вятър за растежа на еврозоната. Заедно с високата инфлация и по-строгите условия на 
финансиране, тези насрещни ветрове намаляват разходите и производството, особено в производствения сектор, посочи 
Лагард. 
Като цяло икономиката се оказа по-устойчива от очакваното и трябва да се възстанови през следващите тримесечия, 
подчерта президента на ЕЦБ. 
Безработица и мерките на правителствата 
Равнището на безработица остана на историческото си дъно от 6.6 процента през декември 2022 г. Въпреки това темпът, с 
който се създават работни места, може да се забави и безработицата да се повиши през следващите тримесечия, посочи 
Лагард. 
Тя препоръча мерките за правителствена подкрепа за защита на икономиката от въздействието на високите цени на 
енергията да бъдат временни, целеви и съобразени със защитни стимули за потребление на по-малко енергия. И тъй като 
енергийната криза става все по-малко остра, сега е важно да започнем да връщаме тези мерки бързо в съответствие със 
спада на цените на енергията и по съгласуван начин, каза президентът на ЕЦБ. 
Инфлацията 
Лагард отново се позова на „Евростат“. Според предварителната оценка на статистическата служба на ЕС, инфлацията е 
била 8.5 процента през януари, което е с 0.7 процентни пункта по-малко от стойността за декември, като спадът се дължи 
главно на подновен рязък спад на цените на енергията. 
Инфлацията на цените на храните се повиши до 14,1%, тъй като миналият скок в цената на енергията и на други суровини 
за производството на храни все още се отразява на потребителските цени. 
Лагард подчерта, че ценовият натиск остава силен, отчасти защото високите разходи за енергия се разпространяват в 
цялата икономика. Инфлацията без енергията и храните остана на 5.2 процента през януари, като инфлацията при 
неенергийните промишлени стоки се повиши до 6.9 процента, а инфлацията при услугите се понижи до 4.2 процента. Други 
показатели за базовата инфлация също са все още високи. 
По думите на Лагард, правителствените мерки за компенсиране на домакинствата за високи цени на енергията ще намалят 
инфлацията през 2023 г., но се очаква да повишат инфлацията, след като мерките изтекат. 
В същото време мащабът на някои от тези мерки зависи от развитието на цените на енергията и очакваният им принос за 
инфлацията е особено несигурен. В заключение Лагард каза, че въпреки че тесните места в предлагането постепенно 
намаляват, техните забавени ефекти все още тласкат нагоре инфлацията на цените на стоките. Същото важи и за 
премахването на ограниченията, свързани с пандемията: въпреки че отслабва, ефектът от задържаното търсене все още 
повишава цените, особено в сектора на услугите. 
 
√ Евродепутатите с нова резолюция и искане за санкции срещу руския уран, „Росатом“ и „Лукойл“ 
ЕП заявява, че работата по бъдещето на Украйна в ЕС трябва да започне сега 
Преди срещата на върха ЕС-Украйна, ЕП потвърждава ангажимента си към членството на Украйна в ЕС, като отново 
подчертава необходимостта от процес на присъединяване, основан на достойнства. Освен подкрепата за Украйна обаче 
депутатите отново поискаха бързо приемане на новия 10-и пакет от санкции срещу Русия. Той включва налагане на забрани 
за работа в ЕС на фирми като „Лукойл“ и „Росатом“, заедно със забрана за употреба на руски уран в рамките на общността. 
Подобен дебат се води отдавна в ЕП, но страните не са единодушни за въвеждането на санкциите. 
В четвъртък Парламентът прие резолюция, в която излага подробно очакванията си от предстоящата среща на върха между 
политическите лидери на ЕС и Украйна в Киев на 3 февруари. По отношение на перспективата за членство на Украйна в ЕС 
текстът изисква от ЕС "да работи за започване на преговорите за присъединяване и да подкрепи пътна карта, очертаваща 
следващите стъпки, за да се даде възможност на Украйна да се присъедини към единния пазар на ЕС". Като потвърждават 
ангажимента си за бъдещото членство на Украйна в ЕС след официалното подаване на молбата на страната на 28 февруари 
2022 г., членовете на ЕП подчертават, че присъединяването е процес, основан на достойнства, включващ спазването на 
съответните процедури и изпълнението на свързаните с ЕС реформи и критерии за присъединяване. 
Те също така приканват украинските власти да въведат съществени реформи за ефективно привеждане в съответствие с 
критериите за членство в ЕС във възможно най-кратък срок. 
Необходими са по-строги действия на ЕС срещу Москва 
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Подчертавайки значението на това страните от ЕС да продължат да демонстрират единство пред лицето на руската агресия, 
евродепутатите призовават държавите членки да приемат десети пакет от санкции срещу Москва възможно най-скоро и 
непрекъснато и активно да предлагат нови сектори и лица, срещу които да бъдат насочени санкциите. 
Парламентът също така призовава за налагане на санкции на компании като "Лукойл" и "Росатом", които все още 
присъстват на пазарите на ЕС. Длъжностни лица, участващи в широк кръг от незаконни дейности, включително 
принудителни депортации и провеждане на фалшиви референдуми на окупираната украинска територия, също следва да 
бъдат санкционирани. 
Накрая в резолюцията се повтарят призивите на членовете на ЕП за незабавно и пълно ембарго върху вноса на изкопаеми 
горива и уран от Русия в ЕС, както и за пълен отказ от използването на газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в Балтийско 
море. 
ЕС следва да засили подкрепата си за Украйна 
Парламентът настоятелно призовава държавите членки на ЕС да увеличат и ускорят военната си помощ за Киев, по-
специално предоставянето на оръжия, но също така и съществена политическа, икономическа, инфраструктурна, 
финансова и хуманитарна подкрепа. 
Парламентът също така отправя призив към лидерите, на предстоящата среща на върха ЕС-Украйна да дадат приоритет на 
всеобхватен пакет за възстановяване на Украйна. Този пакет трябва да бъде насочен към оказване на помощ, 
реконструкция и възстановяване в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Подкрепата би спомогнала 
допълнително за насърчаване на икономическия растеж в Украйна след войната. 
Оценявайки нуждите на Украйна за възстановяване, резолюцията повтаря и призива на Парламента за използване на 
замразените активи на Руската централна банка, както и на активите на руските олигарси, за финансиране на следвоенното 
възстановяване. 
Текстът беше приет с 489 гласа "за", 36 гласа "против" и 49 гласа "въздържал се". 
 
√ Очаквано Британската централна банка повиши основната си лихва до 4% 
Регулаторът очаква в края на 2023 г. БВП на Обединеното кралство да се свие с 0.5% и понижи прогнозата за 
инфлацията за първото тримесечие на 2023 г. до 9.7% от 10.1% 
На първото си за годината заседание Британската централна банка (Bank of England - BoE) повиши основната си лихва с 50 
базисни пункта (б.п.) до 4 на сто, от 3.5% годишно, както повечето анализатори очакваха. Това е най-високото равнище на 
лихвата от над 14 години, съобщи „Ройтерс“. 
Така BoE повишава основната лихва на десета поред среща, а първите оценки са, че по този начин се засилва натиска върху 
изплащащите ипотечни кредити и компаниите, които се затрудняват да покрият заемите си. 
За повишаване на ставката с 50 б.п. са гласували седем от деветте членове на Комитета по паричната политика (MPC), 
докато двама членове са гласували за запазване на лихвения процент от 3.5% годишно. 
Прогнозите 
Британският регулатор ревизира прогнозата си за БВП на Обединеното кралство, като сега очаква нарастване с 0.1% през 
четвъртото тримесечие (преди това се очакваше спад от 0.3%). В същото време през първото тримесечие на 2023 г. 
регулаторът очаква спад на БВП с 0.1%. 
В края на 2023 г. BoE прогнозира свиване на БВП на Обединеното кралство с 0.5%. През 2024 г. се очаква БВП да намалее с 
0.25%. 
Централната банка на Англия очаква инфлацията в Обединеното кралство да продължи постепенно да намалява през 
първата половина на тази година. 
Регулаторът понижи прогнозата за инфлацията за първото тримесечие на 2023 г. до 9.7% от 10.1%, за януари-март 2024 г. - 
до 3% от 4%, за първото тримесечие на 2025 г. - до 1% от 1.2%. 
По-нататъшно увеличение на лихвения процент е възможно, но само ако инфлацията се окаже по-стабилна от очакваното, 
се казва в изявление на BoE. 
Освен това Централната банка се отказа от обещанието "решително" да отговори на "по-устойчив инфлационен натиск" и 
предположи, че инфлацията е преминала своя пик. Това може да послужи като сигнал, че следващото увеличение на 
лихвите е малко вероятно да бъде повече от 25 б.п., отбелязва MarketWatch. 
В прессъобщеинето на регулатора се отбелязва, че „потребителската инфлация остава висока в целия свят, въпреки че е 
вероятно вече да е достигнала своя връх в много развити икономики, включително Обединеното кралство. Цените на едро 
на газа паднаха наскоро и проблемите с глобалните вериги за доставки изглежда са намалели на фона на забавящото се 
глобално търсене“. 
Потребителските цени във Великобритания през декември са се повишили с 10,5% на годишна база, показват данни на 
Националната статистическа служба (ONS) на страната. Като такава инфлацията се забави от 10,7% през ноември, но все 
още е пет пъти над целта от 2%. 
Резултатите от следващото заседание на BoE ще бъдат обобщени на 23 март. 
 
√ „Росатом“ планира през 2035 г. да пусне в експлоатация атомна енерго-технологична централа за производство на 
водород 
„Росатом“ планира през 2035 година да пусне в експлоатация атомна енерго-технологична централа (АЕТЦ) за 
производство на водород. Това е съобщил първият заместник-генерален директор на „ОКБМ Африкантов“  Виталий 
Петрунин по време на заседание на съвета на директорите на „Татнефтхиминвест-холдинг“, цитиран от ТАСС. 
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„Утвърдена е пътната карта за създаването на атомно енерго-технологична централа. Планираме първият блок да бъде 
пуснат през 2032-2033 години, а като цяло централата да бъде пусната в експлоатация през 2035 години. Възможно е да 
има коригиране вследствие на преориентирането на производството на чист водород към други продуктови клетки“, е 
казал Петрунин. 
Той е отбелязал, че в рамките на по-нататъшния напредък по пътната карта през 2023 г. е необходимо да се избере 
площадка. По думите му, от тази гледна точка интерес представлява Татарстан. 
„Бихме искали по-детайлно да разгледаме територията (на Татарстан)  за допълнителна обосновка на инвестициите“, е 
заявил той. 
 
√ Забраната за руския дизел може да увеличи маржа за производителите 
Рентабилността на преработката на дизелово гориво все още е на високо ниво и може да започне да расте отново веднага 
щом на 5 февруари влезе в сила ембаргото на ЕС върху вноса на руски горива по море. Клайд Ръсел, анализатор от Ройтерс 
на азиатски суровини и енергетиката в Азия, изчислява, че например, рентабилността на газьола, ключов компонент за 
дизеловото гориво, при преработката на дубайски петрол в рафинерия в Сингапур е спаднала с 34% тази седмица до 30,90 
долара в сравнение с пика през четвъртото тримесечие, определен на 46,83 долара за барел в средата на октомври. 
В перспектива рентабилността на горивата в Азия ще отразява две противоположни тенденции: мечи (низходяща ) – заради 
потенциалния ръст на износа на горива от Китай и бичи (възходяща),  тъй като Европа ще се конкурира за дизел и други 
продукти от Азия при липса на руско гориво. 
Китайският експорт на гориво е нараснал през декември, а продажбите на бензин за чужбина са достигнали рекорда, 
регистриран през октомври 2020 г., след издаването от властите на огромни експортни квоти на нефтопреработващите 
заводи в края на 2022 г. 
Съдейки по официалните китайски данни, експортът на бензин през декември е достигнал 1,91 млн. тона, повтаряйки 
рекорда от октомври 2022 г., а експортът на дизел е скочил до най-високото ниво от март 2021 г. и е съставлявал 2,79 млн. 
тона. 
Големият обем за експорт през декември е свързан с определените от властите големи партиди квоти за експорт на горива 
през 2022 г. В края на септември Китай е предоставил на големите нефтопреработващи заводи нови квоти за експорт на 
горива в размер от 15 млн. тона. Високият експорт се дължи също така на слабото вътрешно търсене, тъй като през 
декември Китай започна да смекчава политиката на нулево ниво по отношение на COVID-19, довел до рязък ръст на 
заболеваемостта. 
Въпреки това по думите на анализаторите, експортът на горива от Китай през януари може да е много по-нисък от 
декември, заради планираните запаси от бензин и дизела от страна на нефтопреработващите заводи, а също така и на 
фона на очакванията по отношение на ръста на търсенето в страната след свалянето на ограниченията, свързани с COVID. 
Светът е заплашен от дефицит на дизел 
Въпреки това, отварянето на Китай и увеличението на квотите за експорт на горива в рамките на първия рунд през 2023 г. 
са позитивен сигнал за китайското търсене и експорта на горива през следващите месеци. 
Рентабилността на нефтопреработката в Азия може а нарасне, ако Европа увеличи доставките от азиатските преработчици 
след 5 февруари в опит да замени руското гориво. 
След като ембаргото на ЕС върху морския износ на руското гориво влезе в сила, вероятно ще видим цените на бензина и 
особено цените на дизела ще получат подкрепа заради намаляването  на доставките“, каза миналата седмица Оле Хансен, 
шеф на отдела за стратегии на пазарите на суровини в Saxo Bank. 
„Русия може да се сблъска със затруднения при доставките на дизелово гориво до други купувачи, тъй като ключови 
клиенти в Азия са по-заинтересовани да доставят руски петрол до техните рафинерии със значителни отстъпки; след това 
той може да се превърне в гориво, което ще се продава на съответна цена на световния пазар“, добави Хансен. 
Според него е възможен недостиг на дизел, дори въпреки евентуално увеличаване на доставките от САЩ и Близкия изток. 
„Дефицитът е много вероятен, не на последно място поради перспективата за силно възстановяване в Китай, което ще 
доведе до намаляване на квотите за износ“, каза Хансен. 
На свой ред, очакваното нарастване на търсенето на реактивно гориво вероятно ще окаже натиск върху производството 
на дизел, допринасяйки за недостига на дестилат от двете страни на Атлантическия океан, каза стратегът. 
Има много несигурности относно руските доставки на гориво през следващите месеци, основната, от които е дали Русия 
ще може да транспортира варели, преместени от Европа другаде, и дали планираният таван на цените на руското гориво 
ще работи по предназначение. Европейският съюз обмисля определянето на горна граница на цената на руския дизел от 
100 долара за барел, за да ограничи потенциалното въздействие върху световните доставки, след като забраната на ЕС за 
руски петролни продукти влезе в сила на 5 февруари. Дни преди началото на забраната в ЕС все още има разногласия 
относно таваните на цените на руския дизел и други продукти. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Прогноза: Лихвите по потребителските кредити ще скочат до 7% в края на 2023 г. 
Лихвите по кредитите и депозитите ще растат плавно. Нивата им ще стигнат 2-2,5% при депозитите в края на 2023 г. При 
ипотеките увеличението ще е до 4 на сто, а при потребителските кредити лихвите ще се вдигнат средно до около 7 на сто. 
Това прогнозира пред “Мениджър нюз“ кредитният консултант Тихомир Тошев. Според него  увеличението на  основния 
лихвен процент на 1,82% за февруари, оповестено вчера от Българската  народна  банка (БНБ,) няма да се отрази 
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съществено върху лихвената политика на повечето банки у нас. Причината е, че повечето от банките не бързат да  покачват 
рязко  лихвите по кредитите,  за да могат да привличат повече клиенти, обясни още Тошев.  
Тъй като банките в България все още са свръхликвидни, а кредитирането все е основен източник на доход, въпреки 
покачването на лихвите от ЕЦБ, не се наблюдава масово вдигане на лихвите по депозитите. Повечето големи банки все 
още ги държат нулеви, само няколко малки кредитни институции дават лихви по спестяванията между 1 и 1,5%. 
Според статистиката на БНБ цената на заемите обаче показва поскъпване във всички сегменти. През декември 2022 г. 
потребителските заеми в левове поскъпват до 9,65% спрямо 8,79% месец по-рано. При масовите ипотеки в левове 
увеличението  е до 2,6% в  края на декември в сравнение с 2,55%месец по-рано. 
Според Тихомир Тошев обаче наблюденията му като кредитен консултант показват, че реалните лихви, на които 
повечето банки отпускат ипотеките и потребителските   заеми, са доста по-ниски.  
Припомняме, че в последната си макроикономическа прогноза БНБ прогнозира, че започналата тенденция към покачване 
на лихвените проценти по кредитите и депозитите ще се засили и те ще достигнат най-високите си стойности в края на 
2023 г. и в началото на 2024 г., след което да се стабилизират на достигнатите нива.  
 "Въз основа на пазарните очаквания за по-нататъшно затягане на паричните условия в еврозоната очакваме започналата 
тенденция към покачване на лихвените проценти по кредитите и депозитите да се засили и те да достигнат най-високите 
си стойности в края на 2023 г. и в началото на 2024 г., след което да се стабилизират на достигнатите нива”, посочват от 
БНБ. Централната банка отчита, че повишението на лихвите по кредити и депозити у нас през миналата 2022 година е било 
сравнително слабо, заради значителната ликвидност в родната банкова система. 
От друга страна, затягането на паричната политика на ЕЦБ има пряко отношение към монетарните условия в България, 
поради наличието на валутен борд, което е провокирало скок на лихвените проценти на междубанковия паричен пазар у 
нас. 
„В съответствие с очакваното повишение на лихвените проценти по кредитите през прогнозния период предвиждаме 
растежът на кредита както за домакинствата, така и за нефинансовите предприятия да се забави спрямо сравнително 
високите темпове, наблюдавани през 2022 г. За по-ниското нарастване на кредита за частния сектор през 2023 г. влияние 
ще оказват и прогнозираното отслабване на инфлационния натиск, както и забавянето на растежа на частното потребление 
и слабата инвестиционна активност на фирмите, която не е свързана със съфинансиране и грантове по Националния План 
за възстановяване и устойчивост. Потенциален ограничаващ ефект върху кредитната активност от страна на предлагането 
се очаква да имат и обявените от БНБ повишения на антицикличния капиталов буфер до 1.5%, в сила от 1 януари 2023 г., и 
до 2.0%, в сила от 1 октомври 2023 г.“, посочват от БНБ. 
 
√ Цените на петрола се насочват към втори пореден седмичен спад 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, като водещите петролни еталони вървят към втори пореден 
седмичен спад, докато пазарът чака допълнителни признаци за възстановяване на търсенето на гориво в Китай, за да 
компенсира задаващите се спадове в други големи икономики, пише Ройтерс. 
Към 9:15 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,15 долара, или 0,18%, до 82,02 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,19 долара, или 0,25%, до 75,69 долара за барел. 
За тази седмица Брентът се е понижил с повече от 5%, следвайки загуба от 1% предходната седмица. WTI също падна с 
близо 5%, след като се понижи с 2% миналата седмица. 
Смесените сигнали за възстановяване на търсенето на гориво в Китай, най-големият вносител на петрол в света, 
ограничават движението на цените. 
Анализаторите на ANZ отчетоха рязък скок в трафика в 15-те най-големи града в Китай след пътуванията за Китайската Нова 
година, но също така отбелязаха, че китайските търговци са били „сравнително отсъстващи“. 
Перспективата за икономическо възстановяване в Китай след облекчаването на мерките срещу разпространението на 
COVID-19 стимулира пазара на петрол досега тази година, заедно с по-слабия долар, който прави стоката по-евтина за 
притежателите на други валути. 
Доларът падна, защото вече не се очакват агресивни повишения на лихвените проценти от страна на Федералния резерв 
на САЩ. Централните банки на други големи икономики обаче продължават с по-сериозните увеличения на лихвените 
проценти, въпреки че инфлацията се понижи. 
Макар и подкрепен от по-слабия долар, движението на петрола е ограничено от перспективата за бавен растеж в 
Съединените щати и рецесии на редица места, включително Великобритания, Европа, Япония и Канада. 
„Прогнозата за търсенето на суров петрол се нуждае от ясен знак, че повторното отваряне на Китай ще бъде гладко и че 
импулсът на икономическия растеж на САЩ няма да се влоши бързо“, посочи в бележка анализаторът на OANDA Едуард 
Моя. 
Централната банка на САЩ се върна към по-леко увеличение на лихвените проценти след година на по-големи повишения, 
но централните банкери прогнозираха, че ще са необходими още увеличения на разходите по заеми. 
Предстоящите увеличения на лихвените проценти през 2023 г. вероятно ще натежат върху икономиките на САЩ и Европа, 
засилвайки страховете от икономическо забавяне, което е много вероятно да намали глобалното търсене на суров петрол, 
каза Приянка Сачдева, пазарен анализатор във Phillip Nova. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

https://manager.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8/fed-zabavi-tempoto-na-uvelichenie-na-lihvite-na-fona-na-ohlazdaneto-na-inflaciata
https://manager.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8/fed-zabavi-tempoto-na-uvelichenie-na-lihvite-na-fona-na-ohlazdaneto-na-inflaciata
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- Ще бъде ли избегната ескалацията на напрежението между България и Северна Македония в деня на честванията 
на Гоце Делчев; Гости: Лидерът на Гражданския демократичен съюз Петър Колев и проф. Ана Кочева. 

- С какво ще запомним 48-я парламент и има ли решение на политическата криза у нас; Гости: Мира Баджева и Йово 
Николов. 

- Промените в наредбата за ТЕЛК-овете: ще решат ли проблемите и несправедливостите за хората с увреждания. 
- Репортерска проверка за цените на хранителните стоки в Събрия - колко струват яйцата и млечните продукти в 

Цариброд. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ще излезем ли от поредната политическа криза - дискусия в судиото. 
- Новите изборни правила; Гост: Росица Матеева, ЦИК. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Какво трябва да свърши кабинетът „Донев 2" и ще има ли политическа развръзка след предсрочния вот. 
- Поредна жертва. Още една жена твърди, че е била малтретирана и заключвана от сериен насилник. 
- Да нахлуеш с пистолет във фризьорския салон. Коя е жената, стреляла и барикадирала се за часове наред. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Учени от Харвард предупреждават: Рак преди 50 г. – следващата голяма епидемия 
в. Труд - Млякото ни по-скъпо, отколкото в Швейцария 
в. Телеграф - Шефът на отдел "Киберпрестъпност": Спасяваме по 5 деца от самоубийство в нета 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Хлябът мухлясва за часове - пестят време и Добавки, найлонът го довършва 
в. 24 часа - Под знака на тройката си тръгна този парламент 
в. Труд - Пускат още 15 км от "Хемус" тази година 
в. Труд - Иван Гешев обсъди борбата с антисемитизма 
в. Телеграф - Само една рокада в служебния кабинет 
в. Телеграф - Митрополит Антоний пред "Телеграф": Службата ни с македонските владици е историческа 
Водещи интервюта 
в. Труд - Вежди Рашидов, председател на 48-ото НС, пред "Труд news": Този парламент беше парламент на безплодието 
в. Телеграф - Проф. Михаил Константинов, изборен експерт: Ще има циркове с коалициите 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Синдромът "Мадарски конник" 
в. Труд - Изкривен в мрежите и екраните опасен свят 
в. Телеграф - Слагаме НЕ пред думата ЗНАЧИМ. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 14:00 часа президентът Румен Радев ще представи задачите и приоритетите на служебното правителство. 
- От 15.30 часа новото служебно правителство ще проведе първото си заседание. Кабинетът ще разгледа и приеме 

план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни 
представители на 2 април т.г. 

*** 
София./Анкара. 

- Продължава посещението на вицепрезидента Илияна Йотова в град Анкара, Република Турция. 
*** 
Бургас. 

- От 17.00 часа в Експоцентър "Флора" ще започне хакатонът "Burgas Game Jam". 
- От 18.30 часа в Културен дом НХК ще започне специална прожекция на филма "Майка". Среща с режисьора 

Зорница София и продуцента Петър Минчев. 
- От 19.00 часа в Културен център "Морско казино" ще започне концерт на бандура. Изпълнява Татяна Юрина. 

*** 
Поморие. 

- От 18.00 ч. в Градска художествена галерия "Дечко Стоев" - Поморие ще бъде открита изложба по повод 80-
годишнина от рождението на художника Теофан Сокеров. 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.30 часа в Конферентна зала "П.Р. Славейков" на Община Стара Загора ще се проведе среща-дискусия за 
проблемите и възможностите, пред които е изправен българският бизнес през 2023 г. Организатори са 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 

- От 11.00 часа в Конферентна зала "П.Р. Славейков" на Община Стара Загора ще се състои пресконференция на 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на АИКБ. 
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- От 18.00 часа в Изложбена зала "Байер" ще бъде представена изложба графика и рисунка на Веселин Дамянов - 
Вес и представяне на творческия му каталог. 

- От 19.00 часа в Оперния театър ще се състои "FRACTUS" - визуално танцово представление на Компания Дерида. 
- От 19.00 часа в Културния център ще се проведе театралното представление "Ревност" от Сам Бобрик. 

*** 
Казанлък. 

- От 12.00 часа в Комплекса за социални услуги за деца и семейства Сдружение "Бъдеще за децата" ще приеме на 
работна среща и посещение представителя на Уницеф за България - Кристина Доротея де Бройн, Н. пр. Мартина 
Фийни, посланик на Ирландия в България, представители на Община Казанлък, Община Мъглиж, Агенция 
"Социално подпомагане" - гр. Казанлък и гр. Мъглиж - институциите, които работят по пилотната за България 
Програма - Европейска "Гаранция на детето". 

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

