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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ с предложения за преодоляване на недостига на работна ръка и мерки за осигуряване на предвидими и 
конкурентни цени на енергията 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи предложения за преодоляване недостига на 
квалифицирана работна ръка и мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията. Идеите бяха 
обсъдени по време на среща на тема „Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския 
бизнес“. Събитието, което е част от ежегодните срещи на Асоциацията с предприятията от регионите, членовете и 
браншовите организации, се проведе в Община Стара Загора. Срещата бе открита от председателят на Общинския съвет 
на Община Стара Загора г-жа Мария Динева. 
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за АИКБ от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода. Фокус 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. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
„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. Тук е може би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за административно определяне на 
минималната работна заплата Народното събрание не просто застрашава конкурентоспособността на 
икономиката ни, но допълнително налива масло в инфлационната спирала. Определянето на МРЗ от парламента е 
непазарно и е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и реалността на пазара на труда“, заяви 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 

През 2023 година Асоциацията ще 
работи активно и за 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. 
Участие в срещата взеха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и 
растежа, Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Община Стара Загора, РУО – 
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Стара Загора, ДБТ – Стара Загора и други. Те представиха различни възможности за бизнеса по 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, Програмата за развитие на човешките 
ресурси и мерките за привличане на инвестиции в Община Стара Загора. 

 
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“; 
▪ Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони – Европейски земеделски фонд за развитие 

на селските райони, възможности в периода 2023-2027 г.; 
▪ Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство; 
▪ Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – „Програма „Образование“ 2021-2027 г.: Процедури, 

свързани с подобряване на връзката между образованието и бизнеса“; 
▪ Община Стара Загора – „Мерки за привличане на инвестиции в Стара Загора“. 

 
Дивидент 
 
√ Васил Велев: България губи ежегодно 50 000 души на пазара на труда 
След несигурността, вторият по важност проблем за бизнеса в България е липсата на човешки ресурси. Това заяви Васил 
Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който беше в Стара Загора за среща с 
бизнеса от региона. 
„Проблемът с липсата на кадри, липса на човешки ресурс е проблем за дълго, тъй като в резултат на демографската криза, 
България губи на пазара на труда всяка година 50 000 души, тоест с толкова се пенсионират повече отколкото излизат на 
пазара на труда. Така ще бъде и в следващите 20 години“, подчерта Велев. 
Според него е наложително образованието да стане по-адекватно на потребностите на пазара на труда. От друга страна 
трябва България да облекчи условията по започване на работа на чужденци у нас. 
Работи се и в посока облекчаване на трудовата миграция. Искаме да сведем ограниченията до минимално изискуемите от 
международното право и да ползваме добрите практики от другите страни. В това отношение се направиха на 2 пъти 
промени в законодателството, последното изменение е във връзка със синята карта и беше публикувано преди няколко 
дни в Държавен вестник /Промяна на Закона за трудова мобилност и трудова миграция/, подчерта Велев. 
Според него друга възможност за решаване на проблема е оптимизацията на административните структури. Населението 
постоянно намалява, но това не важи за администрацията у нас. Ние имаме държавна и общинска администрация, 
достатъчна да управляваме половината свят, допълни председателят на АИКБ. 
Според него има възможност да се оптимизират структурите на бюджетните звена и освободените да се влеят в 
икономиката, като станат нетни вносители в бюджета. 
В България се регистрират 10 000 работещи чужденци годишно, със синя карта са няколко стотин годишно. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща-дискусия на тема „Проблемите и 
възможностите, пред които е изправен българския бизнес през 2023 г.“ в зала „П.Р.Славейков“ на Общинска 
администрация Стара Загора. Във форума участваха Мария Динева, председател на Общинския съвет, 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, Дирекция Бюро по 
труда – Стара Загора. 
По време на събитието бяха обявени целите, задачите и инициативите на АИКБ в полза на българския бизнес, както и 
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на Националния 
план за възстановяване и устойчивост, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 
Представени бяха и първите процедури по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация“ 2021-2027. В програмата на дискусията бяха включени и Стратегически план за развитие на земеделието 
и селските райони 2023-2027 г. и възможностите за финансиране на бизнеса по Националния план за възстановяване и 
устойчивост, представяне на Министерство на образованието и науката във връзка с план-приема и операциите, свързани 
с подобряване на връзката между образованието и бизнеса, центровете за върхови постижения и контактите им с бизнеса. 
Обсъден бе и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и възможности за внос на персонал, активни 
политики на пазара на труда. 
 
EuroNews 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Хората трябва да спрат да очакват от държавата да ги направи богати 
„На последно място сме по доходи в ЕС, защото сме на последно място по производителност и труд в съюза. Можем да 
станем по-богати с повече работа. Хората трябва да спрат да очакват от държавата да ги направи богати. Трябва да започнат 
да разчитат на квалификацията си“. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/1-AIKB_Activities_Regiona_Meetings_StZagora.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-MTSP_Varna_0202-1.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-MTSP_Varna_0202-1.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/3-MIG_Instruments_03.02.2023_updated.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/2023/02/4.2-%D0%9D%D0%9F%D0%92%D0%A3.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/5_IAPO_Presentation-PO_2021-2027_PNIIDIT_PVU_za-AIKB-30012023.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/5_IAPO_Presentation-PO_2021-2027_PNIIDIT_PVU_za-AIKB-30012023.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/6-Rositsa-Raykova-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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Това коментира в студиото на „Добро утро, Европа“ Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
Новото правило или директива е връщане на тоталитарната държава. Минималната работна заплата като определение 
остана само в България от всички европейски държави. В редица икономически сектори минималната работна заплата ще 
бъде по-голяма от средната за страната. Тоест те трябва да минат на сиво, ако искат да печелят. 
„В редица икономически сектори средната работна заплата е ниска. Точно с тези си действия парламента допринася за по-
високи цени. Тези цени не са изработени от компаниите, а когато няма откъде да вземат разходите си с тези цени, те вдигат 
цените“, смята Велев. 
Той посочи, че само в София средната работна заплата е по-висока от средната за страната, а във всички други области е 
по-ниска. 
„В някои дори е два пъти по-ниска от София. В секторите с ниска рентабилност и заплащане (повишението на МРЗ – бел. 
ред.) награждава нискоквалифицираните и мързеливите и наказва трудолюбивите и квалифицираните. Това е решение, 
което е вредно за хората“, категоричен е Велев. 
По неговите думи ръстът на доходите в момента е съпоставим с инфлацията. 
„Преди 20 години назад инфлацията не беше такава. По времето на Ковид кризата инфлацията беше 1% годишно, а ръстът 
на заплатите беше средно 10%. В България инфлацията беше много по-голяма от средната за ЕС, заради закъснелите 
компенсации за скъпите цени на тока за бизнеса“, каза още Велев. 
Според него служебното правителство се справя по-добре от предишния редовен кабинет, обаче държавата не работи 
ефективно. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Основен проблем пред бизнеса е липсата на работна ръка 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите 
му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще 
е за дълго", смята той. Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на 
труда. Според него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. 
"Имаме държавна и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още той. 
Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение. "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме 
по съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. 
Според него при този начин на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще 
изпревари средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че 
полагат различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев. 
Според него за 2023 година сред най-важните приоритети пред АИКБ е приемането на България в еврозоната, в Шенген и 
в ОИСР.  Според него да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва 
да положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза още той. Велев посочи, че овладяването на ценовия ръст 
е много важно, тъй като това е критерият по който България не отговаря на условията. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", каза още той. 
Васил Велев обясни, че е отправен призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората“, посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие", каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с представители на бизнеса от областта. 
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. 
 
Dir.bg 
 
√ Пенсионират се 50 000 повече от започващите работа всяка година 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите 
му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. 
Дефицитът на кадри 

https://euronewsbulgaria.com/news/9599/vasil-velev-aikb-horata-tryabva-da-sprat-da-ochakvat-ot-durzhavata-da-gi-napravi-bogati
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"Това не е проблем отскоро и ще е за дълго." Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото 
влизат в пазара на труда. Според него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на 
административните структури. "Имаме държавна и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още 
Велев, цитиран от БТА. 
Вчера във Варна председателят на УС на АИКБ каза, 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 поне през следващите 20 години, коментира Велев. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение, 
се казва в съобщението на АИКБ. 
Вредното, според бизнеса, решение за МРЗ 
Във връзка с решението на Народното събрание размерът на минималната работна заплата да се фиксира на 50 на сто от 
средното брутно възнаграждение, Велев каза, че то е "неправилно и вредно за страната и за хората". Потвърди казаноъто 
от самия него вчера, че това решение ще бъде атакувано по съответния ред. 
Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите и да се отчитат много повече 
показатели, обясни Велев и отбеляза, че "всъщност Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет". Според 
него при този начин на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще изпревари 
средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че полагат 
различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев. 
Приоритетите бред икономиката 
Председателят на УС на АИКБ очерта и приоритетите пред организацията: приемането на България в еврозоната, в Шенген 
и в ОИСР.  В допълнение 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. Набляга се на успешно стартиране на 
изпълнението на европейските програми и проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и 
устойчивост. Специално внимание се отделя за развитие на капиталовия пазар, което според АИКБ предполага 
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. 
Има ли шанс за еврозоната 
Велев смята, че да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва да 
положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза Велев. По мнението му овладяването на ценовия ръст е 
много важно, тъй като това е критерият по който България не отговаря на условията. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", каза още той. 
"Да намалим цените за сметка на печалбите" 
Васил Велев отбеляза и отправения призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората", посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие", каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора днес и вчера във Варна от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха срещи с представители на 
бизнеса от съответните области. Събитията са част от ежегодните срещи, които АИКБ организира с предприятията и 
компаниите по региони, членовете и браншовите организации в страната. Намерението е да се обсъдят проблемите и 
възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните 
предприятия. 
 
Труд 
 
√ Васил Велев: Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него 
възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. 
"Имаме държавна и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още Велев. 
Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение: "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме 
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по съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели.“ 
„В редица икономически дейности минималната работна заплата ще изпревари средната работна заплата и там всички 
трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че полагат различен труд и са с различна квалификация. 
Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", коментира Велев. 
„Приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в човешки 
ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната ни да 
ускори икономическото си развитие", заяви Велев. 
В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с представители на бизнеса от областта. 
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. 
 
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. 
 
√ Бизнесът оспорва пред ЕК решението за индексация на минималната работна заплата 
Едно от последните решение на 48-ия Парламент – за индексация на минималната работна заплата, ще бъде оспорено 
пред Европейската комисия от българския бизнес.  
Това потвърди в Стара Загора Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Два основни приоритета пред България за 2023-та, вижда бизнесът 
Според работодателите, решението на Народното събрание минималната работна заплата  да се определя по формула, е 
в нарушение с европейските директиви и родното законодателство. 
Според Васил Велев, индексирането на минималната работна заплата по този начин ще доведе до диспропорции в 
заплащането на около половин милион  души в България.  
Повече можете да чуете в прикачения звуков файл. 
 
Факти 
 
√ Васил Велев: Хората трябва да започнат да разчитат на квалификацията си, за да станат по-богати. А не на държавата 
Минималната работна заплата като определение остана само в България от всички европейски държави. В редица 
икономически сектори минималната работна заплата ще бъде по-голяма от средната за страната, коментира 
председателят на УС на АИКБ 
„На последно място сме по доходи в ЕС, защото сме на последно място по производителност и труд в съюза. Можем да 
станем по-богати с повече работа. Хората трябва да спрат да очакват от държавата да ги направи богати. Трябва да започнат 
да разчитат на квалификацията си“. 
Това коментира в студиото на „Добро утро, Европа“ Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
"Новото правило или директива е връщане на тоталитарната държава. Минималната работна заплата като определение 
остана само в България от всички европейски държави. В редица икономически сектори минималната работна заплата ще 
бъде по-голяма от средната за страната. Тоест те трябва да минат на сиво, ако искат да печелят. В редица икономически 
сектори средната работна заплата е ниска. Точно с тези си действия парламента допринася за по-високи цени. Тези цени 
не са изработени от компаниите, а когато няма откъде да вземат разходите си с тези цени, те вдигат цените“, смята Велев. 
Той посочи, че само в София средната работна заплата е по-висока от средната за страната, а във всички други области е 
по-ниска. 
„В някои дори е два пъти по-ниска от София. В секторите с ниска рентабилност и заплащане (повишението на МРЗ – бел. 
ред.) награждава нискоквалифицираните и мързеливите и наказва трудолюбивите и квалифицираните. Това е решение, 
което е вредно за хората“, категоричен е Велев. 
По неговите думи ръстът на доходите в момента е съпоставим с инфлацията. 

https://bnr.bg/starazagora/post/101774303/biznesat-shte-objalva-prez-ek-reshenieto-za-indeksacia-na-minimalnata-rabotna-zaplata
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„Преди 20 години назад инфлацията не беше такава. По времето на COVID кризата инфлацията беше 1% годишно, а ръстът 
на заплатите беше средно 10%. В България инфлацията беше много по-голяма от средната за ЕС, заради закъснелите 
компенсации за скъпите цени на тока за бизнеса“, каза още Велев. 
Според него служебното правителство се справя по-добре от предишния редовен кабинет, обаче държавата не работи 
ефективно. 
 
Novinata.bg 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България даде насоки на бизнеса с форум в Стара Загора 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща-дискусия на тема „Проблемите и 
възможностите, пред които е изправен българския бизнес през 2023 г.“ в зала „П.Р.Славейков“ на Общинска 
администрация Стара Загора. 
Във форума участваха Мария Динева, председател на Общинския съвет, 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, Дирекция Бюро по труда – Стара Загора. 
„За мен е удоволствие да ви приветствам в залата на Общинския съвет на Стара Загора. Поздравявам организаторите за 
фокуса на събитието, а именно малкия и среден бизнес. Те изграждат местната икономика и точно те имат най-голяма 
нужда от подкрепа. Един от основните проблеми на местния бизнес са не толкова ефективните административни услуги. 
С радост споделям, че първите крачки за решаване на този проблем са вече предприети. Работим съвместно с кмета Живко 
Тодоров и администрацията в тази посока и предстои следващата седмица да обявим промените, които ще подкрепят 
фирмите“, даде началото на форума Мария Динева. 
По време на събитието бяха обявени целите, задачите и инициативите на АИКБ в полза на българския бизнес, както и 
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на Националния 
план за възстановяване и устойчивост, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 
Представени бяха и  първите процедури по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация“ 2021-2027. В програмата на дискусията бяха включени и Стратегически план за развитие на земеделието 
и селските райони 2023-2027 г. и възможностите за финансиране на бизнеса по Националния план за възстановяване и 
устойчивост, представяне на Министерство на образованието и науката във връзка с план-приема и операциите, свързани 
с подобряване на връзката между образованието и бизнеса, центровете за върхови постижения и контактите им с бизнеса. 
Обсъден бе и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и възможности за внос на персонал,  активни 
политики на пазара на труда. 
Във форума се включиха и Ташка Габровска, държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, ГД „Европейски 
фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика, Калин Маринов, заместник 
главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и 
растежа,  Анна Петрова, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, Петър 
Михайлов, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, Иван Попов, 
заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Милена Йолдова-Стоянова, 
началник на РУО – Стара Загора, Иванка Петкова, старши експерт по професионално образование и обучение, РУО – Стара 
Загора, Любен Георгиев, директор на ДБТ – Стара Загора, както и  Даниела Василева, началник-отдел „Активни политики 
на пазара на труда“, ДБТ – Стара Загора. 
Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции“ на Община Стара Загора,  даде актуална информация по отношение на 
предимствата и икономическото развитие в областта. „Основните фактори, с които Стара Загора се отличава са качеството 
на живот, достъпност, здравна система, инфраструктура, спортни и развлекателни съоръжения, паркове и градини, както 
и модерен и екосъобразен транспорт. Не по-малко важна е квалифицираната работна ръка, с която се гордеем, както и 
образователната ни система, която е на високо ниво. От 12 години данъците и таксите в града не са променяни, което 
прави града един от най-ефективните по отношение на разходи“, обясни Райкова. Тя представи и данни от Националния 
статистически институт, които показват, че икономическият растеж в Стара Загора за 2021г. се е повишил значително. 
В официална пресконференция за медиите, председателят на УС на АИКБ Васил Велев даде подробности за работата и 
приоритетите на Асоциацията през 2023г. и подчерта, че в Стара Загора регионалната структура е една от най-добрите, а 
проектите и предложенията се реализират в национален план. 
Форумът на АИКБ, проведен в Стара Загора, 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. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Липсата на работна ръка затруднява бизнеса 
Оспорват новата минимална заплата 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. 
Това каза пред журналисти в Стара Загора председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) Васил Велев. От думите му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и 
промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще е за дълго", смята той, съобщи БТА. 
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Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него 
възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. "Имаме държавна и 
общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още той. 
 Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение. "Това решение е неправилно за страната и за хората, и ще го оспорваме по 
съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. 
 
Черноморски фар 
 
√ Работодатели сезират ЕК за 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. 
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. 
 
3eNews 
 
√ Недостигът на квалифицирана работна ръка, конкурентни цени на енергията и пътна карта за прехода бяха ключови 
тема за АИКБ в Стара Загора 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи предложения за преодоляване недостига на 
квалифицирана работна ръка и мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията. Идеите бяха 
обсъдени по време на среща на тема „Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския 
бизнес“. Събитието, което е част от ежегодните срещи на Асоциацията с предприятията от регионите, членовете и 
браншовите организации, се проведе в Община Стара Загора. Срещата бе открита от председателят на Общинския съвет 
на Община Стара Загора г-жа Мария Динева. 
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за АИКБ от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода, съобщиха от организацията. Фокус 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. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
„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. Тук е може би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за административно определяне на минималната 
работна заплата Народното събрание не просто застрашава конкурентоспособността на икономиката ни, но допълнително 
налива масло в инфлационната спирала. Определянето на МРЗ от парламента е непазарно и е в разрез с Директивата за 
МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и реалността на пазара на труда“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
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. 
 
Банкеръ 
 
√ АИКБ с предложения за преодоляване на недостига работна ръка 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи предложения за преодоляване недостига на 
квалифицирана работна ръка и мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията. Идеите бяха 
обсъдени по време на среща на тема „Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския 
бизнес“. Събитието, което е част от ежегодните срещи на Асоциацията с предприятията от регионите, членовете и 
браншовите организации, се проведе в Община Стара Загора. Срещата бе открита от председателят на Общинския съвет 
на Мария Динева. 
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за АИКБ от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода. Фокус 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. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
„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 реформ“, отбеляза 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. „Тук е може би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за 
административно определяне на минималната работна заплата Народното събрание не просто застрашава 
конкурентоспособността на икономиката ни, но допълнително налива масло в инфлационната спирала. Определянето на 
минимална работна заплата от парламента е непазарно и е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и 
реалността на пазара на труда“, подчертава Васил Велев. 
През 2023 година Асоциацията ще работи активно и за подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар 
и подкрепата за инвестиции, отбелязват от работодателската организация. 
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 Асоциация на индустриалния капитал в 
България. 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. 
 
Телевизия "Стара Загора" 
 
√ Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова: Достъпът до евросредства изисква информация, съдействие и 
активност 
Идеята на срещите на АИКБ с бизнеса от Северна и Южна България е да се изнесе важна, съществена информация извън 
София и тя да бъде поднесена в лесен и удобен за разбиране вид на бизнеса в регионите. С тези две срещи, във Варна и в 
Стара Загора, АИКБ също така дава знак за връзките между бизнеса, от една страна, и общинските администрации и 
академичните общности, от друга. Това заяви главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова в предаването „Инфо зона“ 
по Телевизия "Стара Загора" на 03.02.2023 година. „Като национално представителна работодателска организация искаме 
да си „сверим часовника“ с нашите членове от регионите дали нашите приоритети са наистина важни за тях, какво можем 
да променим, да добавим“, подчерта тя. 
Според нея, предприемачите се вълнуват най-вече от недостига на персонал, на квалифицирани човешки ресурси и 
въобще - на всякакви човешки ресурси. Това е държавен проблем, защото без държавна политика той не може да бъде 
адресиран. В България всяка година има отлив на около 50 хил. души от пазара на труда. Не поради това, че те бягат някъде, 
а от намалялата раждаемост в следствие на демографската криза след прехода. Не по-малък проблем за бизнеса е и 
свръхвисоката цена на електроенергията. 
„В същото време трябва да сме наясно, че този оскъден човешки ресурс трябва да го образоваме, квалифицираме, 
насочваме към професии, които са необходими на българската икономика, за да генерира тя растеж и да имаме по-добър 
жизнен стандарт. Има разминаване между вижданията на широка част от обществото какво е модерно да учат децата и 
потребността на българската икономика, за да се създадат за тях устойчиви и интересни кариери. Бихме искали повече 
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деца да се насочват към инженерни професии, към STEM специалностите - и то не само момчета, но и талантливи за това 
момичета“, сподели д-р Милена Ангелова. 
По думите й, една от резервите за избягване на кризата е бързо и лесно да бъде внесен персонал от страни извън ЕС, но в 
настоящата ситуация има серия от административни пречки, които бизнесът би искал да се преодоляват със съдействието 
на държавната администрация. 
 

 
 
Тя цитира скорошно изследване на българския ИКТ сектора, според което покупателната способност в ИКТ сектора у нас 
(това, което остава като разполагаем доход, след като се вземе заплатата), е най-висока в цяла Европа. „И това е валидно 
за много от секторите в България“, каза главният секретар на АИКБ. "Защото първо, имаме много ниски данъци, второ - 
цените на стоките и услугите у нас са ниски. Така че, ако човек намери добра реализация у нас, жизненият стандарт е по-
висок, отколкото би бил в друга европейска държава. Разбира се, никой не може да започне направо на висока позиция с 
прекрасна заплата. Нещата изискват търпение - нещо, което за съжаление все по-малко млади хора имат…“ 
Според гостенката в студиото, в момента обемът от информация за възможностите за достъп до средства за финансиране 
е огромен. Затова от АИКБ са поискали да дойдат на място, заедно с водещи експерти, които да разкажат за тези 
възможности. 
„Много сме доволни от тези регионални срещи, защото ние искаме хората да бъдат информирани - както бизнеса, така и 
гражданите - какви възможности съществуват. Най-важно е човек да знае какво предстои и да бъде активен. Защото всички 
говорят за евросредствата, но за да ги достъпи една фирма или гражданин, все пак трябва да си попълни заявка. Колкото 
и опростена да е тя, това изисква информация, съдействие. Точно това искаме да кажем - че сме на разположение да 
помогнем това да се случи“. 
Д-р Милена Ангелова добави, че за съжаление несигурната политическа обстановка се отразява убийствено на бизнеса. „В 
допълнение се вземат чисто популистки решения в светлината на предизборни кампании. Видяхте какво се случи - за пръв 
път в българската история, а може би и в световната история, парламент да гласува размер на минимална работна заплата! 
По принцип, това е прерогатив на социалния диалог и следва да бъде извършен посредством преговори между 
работодатели и синдикати. Сега за пръв път това се определя от парламентарната трибуна. Като факт го определяме като 
недопустим и го възприемаме с потрес. Самата Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и Съвета относно 
адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз беше приета с цел да се насърчи социалния диалог. А този 
наш местен факт обезсмисля Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ние от АИКБ се опитваме да обясним, че 
не желаем никой в България да работи за минимална работна заплата. Искаме хората да полагат труд, който да е при 
добри условия, да е мотивиращ, те самите да бъдат мотивирани да повишават квалификацията си, за което има множество 
възможности. Но за да стане това, трябва да се освободи социалния диалог и хората да могат да преговарят какво ще 
получат срещу труда си, ако той става все по-производителен. Да се чака решение на парламента за това е много грешно…“ 
Видеозапис на целия разговор може да видите ТУК. 
 
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. 
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. 

https://youtu.be/0gwXX3Pfol0
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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. 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът иска енергийна стратегия от ново поколение 
Асоциацията на индустриалния капитал в България предложи мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени 
на енергията и за преодоляване недостига на квалифицирана работна ръка на среща в Стара Загора с представители на 
предприятия и браншови организации в страната, съобщиха от АИКБ. 
Освен незабавни мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията чрез компенсиране на 
"непазарният им скок", бизнесът иска и изготвяне на енергийна стратегия и пътна карта на прехода. Индустриалците 
настояват и за развитие и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждане на възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ) от предприятията и домакинствата за собствени нужди и за реформиране на електроенергийния пазар  
преди пълната му либерализация. 
Според АИКБ, за да бъде разрешен проблемът с недостига на квалифицирани работници трябва българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция у нас да бъдат приведени в съответствие с 
добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Бизнесът иска и мерки за насърчаване 
на дигитализацията на процесите в предприятията и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо 
професионално обучение. 
"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. Тук е може 
би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за административно определяне на минималната работна заплата 
(МРЗ) Народното събрание не просто застрашава конкурентоспособността на икономиката ни, но допълнително налива 
масло в инфлационната спирала. Определянето на МРЗ от парламента е непазарно и е в разрез с Директивата за МРЗ, 
Конвенция 131 на Международната организация на труда и реалността на пазара на труда", коментира председателят на 
Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Според АИКБ ускоряването на процеса по присъединяването ни към Шенгенското пространство, Еврозоната и 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е от решаващо значение за подобряване на бизнес климата. 
Индустриалците смятат, че 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. 
Предложенията на бизнеса за развитие на капиталовия пазар касаят усъвършенстване на нормативната уредба за 
ограничаване на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите и подобряване на условия 
за финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата. 
От Асоциация на индустриалния капитал в България посочват още, че подкрепа за инвестициите може да се осъществи 
чрез започване на работа по изпълнението на европейските програми и проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана 
за възстановяване и устойчивост. 
 
Actualno.com 
 
√ АИКБ даде насока на бизнеса с форум в Стара Загора 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща-дискусия на тема „Проблемите и 
възможностите, пред които е изправен българския бизнес през 2023 г.“ в зала „П.Р.Славейков“ на Общинска 
администрация Стара Загора. Във форума участваха Мария Динева, председател на Общинския съвет, 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, Дирекция Бюро по 
труда – Стара Загора. „За мен е удоволствие да ви приветствам в залата на Общинския съвет на Стара Загора. Поздравявам 
организаторите за фокуса на събитието, а именно малкия и среден бизнес. Те изграждат местната икономика и точно те 
имат най-голяма нужда от подкрепа. Един от основните проблеми на местния бизнес са не толкова ефективните 
административни услуги. С радост споделям, че първите крачки за решаване на този проблем са вече предприети. Работим 
съвместно с кмета Живко Тодоров и администрацията в тази посока и предстои следващата седмица да обявим промените, 
които ще подкрепят фирмите“, даде началото на форума Мария Динева. 
По време на събитието бяха обявени целите, задачите и инициативите на АИКБ в полза на българския бизнес, както и 
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на Националния 
план за възстановяване и устойчивост, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 
Представени бяха и първите процедури по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация“ 2021-2027. В програмата на дискусията бяха включени и Стратегически план за развитие на земеделието 
и селските райони 2023-2027 г. и възможностите за финансиране на бизнеса по Националния план за възстановяване и 
устойчивост, представяне на Министерство на образованието и науката във връзка с план-приема и операциите, свързани 
с подобряване на връзката между образованието и бизнеса, центровете за върхови постижения и контактите им с бизнеса. 
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Обсъден бе и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и възможности за внос на персонал, активни 
политики на пазара на труда. 
Във форума се включиха и Ташка Габровска, държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, ГД „Европейски 
фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика, Калин Маринов, заместник 
главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и 
растежа, Анна Петрова, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, Петър 
Михайлов, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, Иван Попов, 
заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Милена Йолдова-Стоянова, 
началник на РУО – Стара Загора, Иванка Петкова, старши експерт по професионално образование и обучение, РУО – Стара 
Загора, Любен Георгиев, директор на ДБТ – Стара Загора, както и Даниела Василева, началник-отдел „Активни политики 
на пазара на труда“, ДБТ – Стара Загора. 
Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции" на Община Стара Загора, даде актуална информация по отношение на 
предимствата и икономическото развитие в областта. "Основните фактори, с които Стара Загора се отличава са качеството 
на живот, достъпност, здравна система, инфраструктура, спортни и развлекателни съоръжения, паркове и градини, както 
и модерен и екосъобразен транспорт. Не по-малко важна е квалифицираната работна ръка, с която се гордеем, както и 
образователната ни система, която е на високо ниво. От 12 години данъците и таксите в града не са променяни, което 
прави града един от най-ефективните по отношение на разходи“, обясни Райкова. Тя представи и данни от Националния 
статистически институт, които показват, че икономическият растеж в Стара Загора за 2021г. се е повишил значително. В 
официална пресконференция за медиите, председателят на УС на АИКБ Васил Велев даде подробности за работата и 
приоритетите на Асоциацията през 2023г. и подчерта, че в Стара Загора регионалната структура е една от най-добрите, а 
проектите и предложенията се реализират в национален план. Форумът на АИКБ, проведен в Стара Загора, 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. 
 
Informiran.net 
 
√ Пенсионират се 50 000 повече от започващите работа всяка година 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите 
му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. 
„Това не е проблем отскоро и ще е за дълго.“ Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото 
влизат в пазара на труда. Според него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на 
административните структури. „Имаме държавна и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят“, каза още 
Велев, цитиран от БТА. 
Вчера във Варна председателят на УС на АИКБ каза, 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 поне през следващите 20 години, коментира Велев. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение, 
се казва в съобщението на АИКБ. 
Вредното, според бизнеса, решение за МРЗ 
Във връзка с решението на Народното събрание размерът на минималната работна заплата да се фиксира на 50 на сто от 
средното брутно възнаграждение, Велев каза, че то е „неправилно и вредно за страната и за хората“. Потвърди казаноъто 
от самия него вчера, че това решение ще бъде атакувано по съответния ред. 
Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите и да се отчитат много повече 
показатели, обясни Велев и отбеляза, че „всъщност Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет“. Според 
него при този начин на определяне на минималната работна заплата „в редица икономически дейности тя ще изпревари 
средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че полагат 
различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите“, обясни Велев. 
Приоритетите пред икономиката 
Председателят на УС на АИКБ очерта и приоритетите пред организацията: приемането на България в еврозоната, в Шенген 
и в ОИСР.  В допълнение 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. Набляга се на успешно стартиране на 
изпълнението на европейските програми и проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и 
устойчивост. Специално внимание се отделя за развитие на капиталовия пазар, което според АИКБ предполага 
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. 



12 

 

Има ли шанс за еврозоната 
Велев смята, че да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва да 
положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза Велев. По мнението му овладяването на ценовия ръст е 
много важно, тъй като това е критерият по който България не отговаря на условията. 
„Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените“, каза още той. 
„Да намалим цените за сметка на печалбите“ 
Васил Велев отбеляза и отправения призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората“, посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. „Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие“, каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора днес и вчера във Варна от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха срещи с представители на 
бизнеса от съответните области. Събитията са част от ежегодните срещи, които АИКБ организира с предприятията и 
компаниите по региони, членовете и браншовите организации в страната. Намерението е да се обсъдят проблемите и 
възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните 
предприятия. 
 
STZ24 
 
√ Липсата на работна ръка е един от основните проблеми пред бизнеса 
Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него 
възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Най-
сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще е за дълго", смята той. 
Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него 
възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. "Имаме държавна и 
общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", коментира той. Велев обясни и позицията на АИКБ относно 
приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на сто от средното брутно 
възнаграждение. "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме по съответния ред. 
Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност Народното събрание иззе 
функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. Според него при този начин 
на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще изпревари средната работна 
заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че полагат различен труд и са с 
различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети квалифицираните и 
трудолюбивите", подчерта председателят на АИКБ. Най-важните приоритети пред АИКБ през настоящата година е 
приемането на България в еврозоната, в Шенген и в ОИСР. Велев е на мнение, че да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 
2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва да положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза 
още той. Велев посочи, че овладяването на ценовия ръст е много важно, тъй като това е критерият, по който България не 
отговаря на условията. "Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която 
от 1 януари т.г. установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес 
за овладяване на цените", каза още той. В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с 
представители на бизнеса от областта. 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. Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на 
енергията посредством компенсиране на непазарният им скок, за АИКБ от изключително значение е и изготвянето на 
енергийна стратегия и пътна карта на прехода. Фокус 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. През 2023 година 
Асоциацията ще работи активно и за подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар и подкрепата за 
инвестиции. 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. 
 
ПИК 
 
√ Тревожна статистика: Годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите 
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му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще 
е за дълго", смята той. 
Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него 
възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. "Имаме държавна и 
общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още той. 
Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение. "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме 
по съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. 
Според него при този начин на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще 
изпревари средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че 
полагат различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев. 
Според него за 2023 година сред най-важните приоритети пред АИКБ е приемането на България в еврозоната, в Шенген и 
в ОИСР. Той е на мнение, че да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние 
трябва да положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза още той. Велев посочи, че овладяването на 
ценовия ръст е много важно, тъй като това е критерият, по който България не отговаря на условията. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", каза още той. 
Васил Велев обясни, че е отправен призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората“, посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие", каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с представители на бизнеса от областта. 
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. 
 
24 часа 
 
√ 50 000 се пенсионират годишно, повече са от новите работещи 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза в Стара Загора председателят 
на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите му стана ясно, 
че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще е за дълго", 
смята той. Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според 
него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. "Имаме държавна 
и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още той. 
Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение. "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме 
по съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. 
Според него при този начин на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще 
изпревари средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че 
полагат различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев, цитиран от БТА. 
Според него за 2023 година сред най-важните приоритети пред АИКБ е приемането на България в еврозоната, в Шенген и 
в ОИСР. Според него да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва да 
положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза още той. Велев посочи, че овладяването на ценовия ръст е 
много важно, тъй като това е критерият по който България не отговаря на условията. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", каза още той. 
Васил Велев обясни, че е отправен призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората“, посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие", каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с представители на бизнеса от областта. 
Събитието е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира с предприятията и компаниите по региони, 
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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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ В капана на зимата: Заледени пътища и отменени полети в страната 
Зимата се развихри с пълна сила. Снегът доведе до много ограничения по пътищата, а полети закъсняха заради ураганен 
вятър. Обилен снеговалеж има на Прохода на Републиката и на "Шипка". Движението е при зимни условия. 
Тежка катастрофа по пътя за "Дунав мост 2" край Монтана взе жертва. Около 4:00 часа вчера сутринта са се сблъскали 
камион за опесъчаване на пътната настилка и тежкотоварен автомобил. Шофьорът на единия камион е починал на място. 
Движението в участъка бе блокирано. 
Тирове, неподготвени за зимата, закъсаха във Врачанско. Само в отделни открити райони в областта снежната покривка 
достигна около 15 см, но много тежкотоварни камиони закъсаха дори на разчистените от снега участъци. От КАТ съобщиха, 
че много от шофьорите на тировете, пътуващи към моста край Видин или към ферибота край Оряхово не са били 
подготвени за зимните условия. 
Заради вятъра бяха отложени три от ранните сутрешни полети на летище Варна, които закъсняха с около час. Към момента 
няма други забавени рейсове. Отменен е само полетът за Истанбул заради лошото време в Турция. 
Във Варна има отделни заледени участъци – главно в район “Приморски”. Те се обработват от фирмите, които отговарят 
за чистотата в града. Има съборени от вятъра клони и обърнати кошчета за боклук. Вятърът е наклонил и покрива на старата 
жп гара, но сградата не се използва от години. В областта пътищата са заснежени, на места има и навявания, но цялата 
пътна мрежа е отворена за движение. 
140 снегопочистващи машини почистват улиците във всички квартали на София. Градският транспорт в столицата се движи 
по разписание. 
Обилни снеговалежи, които в комбинация с много силния вятър, създадоха условия за преспи и навявания. Оправдаха се 
очакванията за най-много сняг в западната половина на Дунавската равнина, както и в планинските райони. До момента 
най-дебела е снежната покривка в Лом 29 см, във Враца 17 см, а поривите на вятъра вчера на места надхвърляха 90 км/ч. 
В близките дни времето ще е много студено. Очаква ни дълга поредица от ледени дни, при които температурите през 
цялото денонощие ще остават отрицателни. Ще има и много райони с минимални стойности под минус 10°, а на отделни 
места до минус 14° - минус 15°. 
 

 
 
Слабо повишение, но само при максималните температури, се очаква в края на следващата седмица. 
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Днес, освен предупреждение за отрицателни температури в цялата страна, в сила е жълт код за опасно ветровито време в 
източната половина и в планините. 
 
√ Любомир Кючуков: Отношенията София-Скопие достигнаха най-ниското си ниво 
Отношенията между България и Република Северна Македония са на най-ниското възможно ниво и това е единственото, 
по което и двете страни са съгласни. Това заяви в "Денят започва" Любомир Кючуков, директор на Институт за икономика 
и международни отношения. 
"Имаме ситуация, при която двама министри в продължение на цяла седмица се опитват да предотвратят физически 
сблъсъци, слава Богу, до това не се стигна. Но вече не мисля, че говорим за език на омразата, а за действия на 
омразата, за самата омраза. 
На практика, близо половината на населението на нашата съседка смята България за враг и ако говорим какво се 
промени, за да се стигне дотук - промени се българската външна политика с ветото, което наложихме. 
Това, че те не са прави за историята, не означава че ние действаме умно в политиката. Българската дипломация 
като цяло успя да извади българската политика от едно много неуютно състояние, в което се намираше. Когато 
представихме нещата в полето на правата на човека, тогава станахме по-разбрани. 
Това, което направи френското предложение, прехвърли топката в полето на Скопие. Това, че те нищо не правят, не 
е проблем вече на България, а на тяхното кандидатстване в ЕС", заяви Кючуков. 
Според историкът проф. Христо Матанов в Скопие има съгласуваност между управляващи и опозиция по отношение на 
политиката към България. 
"Провокациите ще продължат. Друг е въпросът как ще бъдат изтълкувани. Има разнопосочни мнения. Ако говорим за 
реципрочност - в България няма бити македонци и арестувани, нали така? 
Според мен те просто не искат да са членове на ЕС. Като че ли има и опозиция, и управляващи, които спорят за 
властта, но на по-ниско ниво, което ние не виждаме - има някаква съгласуваност между тях. Те успяха да провалят 
съвместното честване на Гоце Делчев", заяви проф. Христо Матанов, историк, СУ. 
 
√ Цената на горивата: Колко ще плащаме след ембаргото върху вноса на дизел и руски петрол? 
Европа предприема поредната сериозна стъпка към намаляване на енергийната си зависимост от Русия и от днес е в сила 
ембарго върху вноса на дизел и други продукти, произведени от суров петрол в руски рафинерии. Новото ембарго обаче 
носи рискове от ръст на цените на горивата. Според експерти не се очакват сериозни сътресения, тъй като са натрупани 
резерви през последните месеци. 
Днес цената на дизеловото гориво в русенските бензиностанции варираше от 2,83 до 2,96 лева. 
Тодор Димитров: "Расте дизелът". 
Валентин Великов: "Доста високи за заплатите, които вземаме". 
Според русенци, цената е неоправдано висока и не отговаря на качеството. 
Пламен Костов: "Ние сме такъв народ, че търпим всичко, а не трябва да е така". 
Симеон Костов: "В момента с тези цени достатъчно много се замисляме как да комбинираме маршрута, така че да 
са минимум километрите, които се изразходват". 
Валентин Великов: "Над 4 лева, ако стане, просто няма да има възможност да се ползва толкова, колкото се е 
ползвала досега". 
Дали цените ще тръгнат нагоре ще стане ясно утре, когато отворят борсите. Според експерти пазарите са имали време да 
се нагодят към ситуацията, тъй като ембаргото е обявено още през юни. 
Светослав Бенчев - Българска петролна и газова асоциация: "Аз лично не очаквам да има някакво повишение на цените 
към настоящия момент. Европа се запаси през последните месеци както със суров руски нефт, така и с готови 
нефтопродукти. Там не очаквам особени проблеми, може да има някакъв недостиг в определен момент, но ще бъде 
доста малко". 

https://bntnews.bg/news/lyubomir-kyuchukov-otnosheniyata-sofiya-skopie-dostignaha-nai-niskoto-si-nivo-1222627news.html
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През последните седмици у нас има компании , които са започнали да внасят горива с не руски произход. При тях 
експертите очакват малко по-високи цени. 
Светослав Бенчев - Българска петролна и газова асоциация: "В България ние имаме рафинерията в Бургас , докато тя 
работи пазарът ни е изцяло осигурен с нефтопродукти. Не виждам някакво опасност". 
Според експерти ефектът от ембаргото ще бъде различен в страните членки на ЕС. В Португалия и Испания например, 
обемите на руските горива са почти минимални. В Германия потреблението на дизел от руски произход е било около 40-
45 процента, а актуалните данни в момента показват намаление до около 15 процента. Очаква се заобикалянето на Русия 
и намирането на алтернативни източници да струва пари на европейците , тъй като логистичните вериги се удължават. 
Светослав Бенчев - Българска петролна и газова асоциация: "Голяма част от европейските компании отново 
започнаха да инвестират в мощности, тъй като мощностите на континента не са достатъчни. Няма достатъчно 
рафинерии, които да покрият потреблението на континента, това което може да се разчита друго е именно Близкия 
изток и американските рафинерии. В момента работят на по-бавни обороти, но мисля, че ще засилят своето 
производство през следващите седмици". 
Данните показват, че Европа вече е намалила наполовина вноса си на дизел от Русия. 
 
√ Moody's потвърди кредитния рейтинг на България, прогнозира отлагане на еврото 
Moody’s потвърди дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута Baa1 със стабилна перспектива, 
съобщават от Министерство на финансите. 
Според Moody’s България все още може да изпълни целта си за приемане на еврото от 2024 г., но в основния сценарий за 
страната е заложено, че този процес вероятно ще бъде отложен поне до 2025 година. 
Потвърждаването на рейтинга Baa1 на България балансира следните ключови фактори: 

1. Очакванията на Moody’s, че енергийна криза в Европа няма да отслаби съществено икономическата и фискалната 
позиция на страната. 

2. Подкрепата за кредитния профил на България, произтичаща от перспективата за приемане на еврото, въпреки 
риска от забавяне на приемането след 2024 г. 

3. Рисковете за ефективността и напредъка на правителството по ключови приоритети, произтичащи от 
продължителния вътрешнополитически застой в страната. 

Стабилната перспектива отразява очакванията на Moody’s за относително слаба флуктуация на основните икономически и 
фискални показатели на страната през следващите 12 до 18 месеца. Тя също така отразява баланса на рисковете между 
потенциалните отрицателни ефекти върху кредитния профил, произтичащи от политическата ситуация в страната, и 
потенциалните положителни ефекти от евентуалното приемане на еврото, коментират от Министерство на финансите. 
Анализаторите от Moody’s оценяват, че въпреки нарастващите производствени и потребителски цени, наличните данни за 
България към ноември 2022 г. показват, че индустриалното производство и частното потребление в страната са 
относително устойчиви на тези шокове. 
Moody's очакват реалният растеж на БВП да възлезе на 2,7 % през 2022 г., след което да се забави до 1,4 % през 2023 г. и 
посочват, че тези оценки са сред най-стабилните темпове на растеж в сравнение с останалите европейски страни през тази 
година. 
Отбелязана е също способността на правителството да предостави подкрепа на предприятията, без да отслаби фискалната 
си позиция, като важен фактор, който обяснява защо Moody’s не очаква енергийната криза да има значителни и трайни 
икономически последствия върху българската икономика. 
От рейтинговата агенция смятат, че инфлацията ще се понижи до 6,0 % в края на 2023 г., спрямо 14,3 % в края на 2022 
година. 
В съответствие с необходимостта от изпълнение на Маастрихтските критерии, очакванията на агенцията са, че бюджетният 
дефицит ще остане стабилен около 3 % от БВП през 2023 и 2024 г., а държавният дълг леко ще се увеличи до 23,8 % и 24,7 
% от БВП, съответно в края на 2023 и 2024 г., запазвайки общата фискална позиция на страната като цяло непроменена. 
Липсата на стабилна управляваща коалиция, през по-голямата част в периода от април 2021 г. до настоящия момент, е 
довела до повишаване на рисковете, свързани с провеждането на ключови за страната политики и би могла също да 
усложни възможността на правителството за реакция при наличието на непредвидени събития. Анализаторите отбелязват, 
че служебното правителство се е оказало ефективно в укрепването на алтернативните маршрути за доставка на газ през 
Гърция и Турция, както и алтернативни доставки на природен газ, най-вече от Азербайджан. 
Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг при наличието на подобрение в перспективите за растежа в 
дългосрочен план, произтичащи от подобрения в инфраструктурата и институционалната среда, както и присъединяването 
на страната към еврозоната. 
Moody’s отбелязват, че биха понижили рейтинга при трайно влошаване на силната бюджетна позиция на страната, 
перспективите пред дългосрочния икономически растеж, както и при неуспех в завършването на процеса по 
присъединяването към еврозоната. 
 
БНР 
 
√ ЦИК определя състава на районните избирателни комисии в 11 областни градове 
Централната избирателна комисия ще определи състава или ръководните постове на Районните избирателни комисии в 
Кюстендил, Сливен, Плевен, Благоевград, Видин, Ловеч, Разград, Перник, Ямбол, Шумен и Стара Загора за предстоящите 
избори на 2 април. 
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Решенията ще взема ЦИК, след като на срещите при областните управители партиите и коалициите не постигнаха съгласие 
за разпределянето на постовете в комисиите. 
 
√ Силни снеговалежи и заледени пътища в Гърция 
Властите в Гърция прилагат ограничителни мерки в трафика поради силни снеговалежи и заледяване. В област Атика са 
затворени училища и държавни институции. Работят само магазините за хранителни стоки и аптеките. Градските автобуси 
не се движат. 
Всички леки коли са с вериги. Спряха и влаковете Атина - Солун. Част от портовете са затворени поради силни морски бури. 
В континентална Гърция по високите места снегът натрупа над половин метър. Пътна полиция затвори рискови участъци. 
Дори на остров Крит проведоха спасителна операция, за да извадят пътниците от няколко леки коли. 
Властите призовават да се пътува само при крайна необходимост. 
 
√ Никос Христодулидис печели първия тур на президентските избори в Кипър 
Независимият кандидат Никос Христодулидис е на първо място сред кандидатите на първия тур на президентските избори 
в Кипър. На балотажа следващата неделя той ще се състезава с Андреас Мавроянис. 
С много малка разлика в резултата двама независими кандидати за президент на Кипър, подкрепяни от партии от широк 
политически спектър, отиват на балотажа следващата неделя, 12-ти февруари. Това показват окончателните данни от 
преброяването на бюлетините, подадени в проведения днес първи тур на президентските избори. 
Първи, с 32% от гласовете, е Никос Христодулидис - бившият външен министър в правителството на сегашния президент 
Никос Анастасиадис, независим кандидат, подкрепян от опозиционни партии, сред които дясноцентристка, 
социалдемократическа, дори националистическа формация. Той заемаше първото място във всички социологически 
анкети по време на предизборната кампания. 
Андреас Мавроянис, дипломат, бивш главен преговарящ по Кипърския въпрос в екипа на Никос Анастасиадис, независим 
кандидат, подкрепян от основната опозиционна лява партия АКЕЛ, е предпочетен от 29,6% от избирателите. 
72% от регистрираните малко над 561 000 избиратели гласуваха в първия тур. 
Изборът на президент е много важен за Кипър, тъй като той оглавява правителството, определя и ръководи цялостната 
вътрешна и външна политика на страната. 
 
√ Големите банки в Испания ще платят над 1,1 млрд. евро тази година заради въведен нов данък 
Големите испански банки ще платят повече от 1,1 млрд. евро тази година заради новия данък, въведен от правителството. 
С него управляващите се опитват да съберат за две години около 3 млрд. евро, които да пренасочат за социални програми 
за подпомагане на най-бедните слоеве на населението. 
Новият данък облага нетния лихвен доход и нетните комисионни на банковия бизнес в Испания с 4,8%, които 
правителството счита за извънредни печалби от повишаването на лихвите. Преди въвеждането му големите банки са 
имали рекордна печалба за миналата година от 20,85 милиарда евро. 
Най-голяма сума сега ще внесе CaixaBank - около 450 милиона евро, следвана от Santander и BBVA с по 225 милиона евро, 
Sabadell със 170 млн. , Bankinter с около 100 млн. и Unicaja с 85 млн. евро. 
Първото плащане трябва да е тази събота, като някой от банките вече обявиха, че ще обжалват правителственото решение 
в съда. В случай, че размерът на сумата от нетните приходи от лихви и приходите и разходите за комисиони, съответстващи 
на предходната календарна година, не е окончателно известен, той ще бъде временно изчислен на базата на одитната 
оценка на отчетите. Окончателната самооценка ще бъде представена от 1 до 20 септември. 
Размерът на данъка и авансовото му плащане няма да се считат за приспадащи се от данъка разходи за целите на 
определяне на данъчната основа на корпоративния данък. Неизпълнението на това задължение ще се счита за много 
тежко нарушение и ще бъде санкционирано с глоба от 150% от прехвърлената сума. 
Националната комисия по пазарите и конкуренцията ще следи плащането на данъка и ще налага глобите на нарушителите. 
 
√ Австрия защити издаването на визи на руската делегация за участие на Парламентарна асамблея на ОССЕ 
Австрийският външен министър Александър Шаленберг защити решението да бъдат издадени визи на руската делегация 
за участие в предстоящата сесия на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. 
В телевизионно интервю Шаленберг се аргументира, че споразумението с австрийската държава задължава Виена да 
осигури влизане на всички делегати от 
страните участнички. По думите на министъра международното право трябва да се приложи в този случай. 
В интервюто, Шаленберг защити изгонването на четирима руски дипломати, които трябва да напуснат Австрия до 8 
февруари. Той заяви, че страната му ще реагира винаги, когато се установи злоупотреба с дипломатически статут. 
Руският министър на външните работи Сергей Лавров е на работно посещение в иракската столица Багдад начело на 
делегация, която включва представители на петролни и газови компании, предаде ТАСС. Според говорител на иракското 
външно министерство, Лавров ще обсъди с домакините си засилване на двустранните отношения и енергийното 
сътрудничество. Това е първият етап от обиколка на Лавров. Предвидени са визити в Мали, Мавритания и Судан. 
 
√ От 5 февруари в ЕС влизат в сила два ценови тавана за петролни продукти от Русия 
Страните членки на ЕС одобриха два ценови тавана за петролни продукти, чийто произход е Русия или които се изнасят 
оттам. 
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Първият таван, наложен от Съвета, е 45 долара за барел за продукти, които се търгуват с отстъпка, като мазут и нафта. 
Вторият е 100 долара за барел за висококачествени петролни продукти като дизел, керосин и газьол. 
Сред другите продукти, на които Съветът на ЕС наложи таван, са леки масла и препарати, минерален терпентин, 
авиационен бензин за двигатели, бензин за двигатели, керосин за реактивни двигатели, друг керосин, тежки масла, 
нефтени масла, тежки горива. 
Става дума за цени, на или под които петролните продукти от Русия не подлежат на забрана за доставки по море за трети 
страни. 
Забраната не важи и за предоставянето на технически и брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, свързани 
със споменатите превози. 
Предвижда се преходен период от 55 дни за продукти от руски суров петрол, закупени и натоварени преди тази дата и 
които ще бъдат разтоварени преди 1 април. 
Решението идва, след като постоянните представители на ЕС гласуваха в подкрепа на същото предложение. 
"Русия плаща висока цена, тъй като санкциите ни подкопават нейната икономика и я връщат с едно поколение назад", 
заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
 
√ Г-7 и Австралия обявиха споразумение за ценови таван на руски петролни продукти 
Министърката на финансите на САЩ Джанет Йелън заяви, че страните от Групата на седемте (Г-7) и Австралия ще наложат 
ценови таван на руските рафинирани петролни продукти като дизеловото гориво и керосина, предаде БТА. 
Ограничението идва след подобни ценови ограничения, наложени върху износа на руски петрол, с цел да се намалят 
финансовите ресурси, с които руският президент Владимир Путин разполага, за да води продължаващата почти година 
война в Украйна. 
"Днешното споразумение надгражда ценовия лимит за износа на руски суров петрол, който определихме през декември, 
и спомага за постигането на целите ни за ограничаване на основния източник на приходи за Русия за финансиране на 
незаконната ѝ война, като същевременно насърчава стабилните световни енергийни пазари", се казва в изявление на 
Йелън, цитирано от Асошиейтед прес 
По-рано в петък правителствата на ЕС постигнаха предварително съгласие да определят ценови таван върху продажбите 
на руски дизел от 100 долара за барел, който да съвпадне и с ембарго от страна на ЕС върху това гориво. Дипломатите, 
представляващи 27-те правителства на ЕС, определиха горната граница за руското дизелово гориво, керосин и бензин 
преди влизането в сила на забраната в неделя. 
Целта е да се намалят приходите на Русия, като същевременно се запазят доставките на дизелово гориво за страните, които 
не участват в санкциите, за да се избегне глобален недостиг, който би довел до повишаване на цените и инфлацията. 
Подробности за ограничението бяха предоставени в изявление на Г-7 и от дипломати от три различни страни от ЕС, 
съгласили се да говорят при условие за анонимност. 
Споразумението включва ценови таван от 100 долара на барел за по-скъпи продукти като дизелово гориво. Длъжностните 
лица са се споразумели за ограничение от 45 долара на барел за руските петролни продукти, които се продават на по-
ниска цена от цената на суровия петрол. 
Регламентите за тавана на цените на рафинираните продукти ще влязат в сила на 5-и февруари "или много скоро след 
това", посочиха от Г-7, като ще има 55-дневен гратисен период за рафинирани продукти, заредени на танкерите преди 5-
и февруари и разтоварени до 1-ви април. 
Министерството на финансите на САЩ каза, че прозорецът за разтоварване осигурява увереност, че предприятията могат 
да продължат да доставят руски нефтени продукти и да подписват договори за покупка над горната граница на цените 
преди 5-и февруари, избягвайки внезапно спиране на потока на руски продукти, като същевременно се гарантира, че 
заинтересованите страни се съобразяват с насоките за ценовия таван. 
Пазарните наблюдатели обаче предупредиха, че логистиката на корабоплаването може да се окаже по-предизвикателна, 
тъй като рафинираните продукти, които обикновено пътуват в по-малки танкери, се нуждаят от по-голям капацитет за 
пренос. 
Ембаргото върху руските рафинирани петролни продукти вероятно ще натовари краткосрочното европейско снабдяване, 
но фючърсният пазар в САЩ очаква спокоен преход, тъй като вече са оценили всички непосредствени прекъсвания при 
доставките. 
В началото на декември беше постигнато първоначално споразумение за ограничаване на цената на руския петрол до 60 
долара за барел. Русия заяви, че няма да продава на страните, които спазват тавана, но тъй като нейният петрол се продава 
за по-малко от 60 долара за барел, той продължава да постъпва на световния пазар. 
 
√ Украйна съобщи за нови руски ракетни удари и тежки боеве в Донбас 
Украйна съобщи за нови руски ракетни удари и тежки боеве в Донбас. Вчера сградата на университет и жилищна 
кооперация в Харков бяха ударени от руски ракети.  
Тежки сражения се водят в Бахмут, Угледар и Лиман.  
От своя страна, от Москва завиха, че Киев подготвя провокация в град Краматорск, където щели да бъдат взривени болници 
и да обвинят за това Русия. 
Ожесточените битки, които се водят в района на Донецк в Украйна, "са много трудни", заяви във вечерното си обръщение 
президентът Володимир Зеленски.  
"Киев се подготвя за евентуална руска офанзива този месец, преди първата годишнина от нахлуването на Русия в страната. 
Но колкото и да е трудно и колкото и голям натиск да има, трябва да издържим", каза още Зеленски. 
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По-рано украинският президент въведе с указ санкции срещу 200 компании и предприятия от руската ядрена индустрия, 
включително "Росатом" и неговите дъщерни дружества.  
Целта е да засилим усилията на нашите дипломати за разширяване на глобалните санкции върху тази част от руската 
агресивна машина, каза Зеленски и посочи: 
"Русия е единствената страна в света, която позволява на своите военни да обстрелват атомни електроцентрали и да ги 
използват като прикритие за обстрел. Руските ракети многократно са следвали траектории над ядрените съоръжения на 
Украйна. Терористичната държава използва ядрената индустрия като един от елементите на външна експанзия - за да 
оказва натиск върху други държави и за да създава съответни заплахи за суверенитета на други държави". 
Междувременно, германският канцлер Олаф Шолц заяви, че оръжията, предоставени от Запада на Украйна, няма да бъдат 
използвани за удари по територията на Русия и че по този въпрос е налице консенсус с президента Зеленски. А министърът 
на отбраната Олексий Резников съобщи, че от днес украински военни ще се обучават в управлението на германските 
танкове “Леопард“. 
 
√ Турската лира се срина до ново рекордно дъно спрямо долара 
Турската лира достигна за кратко ново рекордно дъно от 18,85 спрямо долара в ранната търговия в понеделник с оглед на 
общото поскъпване на зелените пари и геополитическите рискове. 
Валутите на нововъзникващите пазари бяха подложени на съвместен натиск, след като доларът се повиши рязко в петък 
след силния доклад за пазара на труда в САЩ през януари, който предполага, че Федералният резерв може да продължи 
с политиката на повишаване на лихвите по-дълго от очакваното. 
Индикациите, че Съединените щати ще настояват за по-твърда позиция по отношение на прилагането на санкциите срещу 
Русия, също увеличиха натиска върху турската лира, след като Вашингтон предупреди Анкара за износа за Москва на 
химикали, микрочипове и други продукти, които могат да бъдат използвани в руските военните усилия в Украйна, събщава 
Ройтерс. 
Пазарите следят и за въздействието на мощното земетресение с магнитуд от близо 8,0 по Рихтер в централна Турция и 
северозападна Сирия, което причини смъртта на най-малко 500 души и рани хиляди двете държави след срутване на 
сгради в засегнатите от трусовете региони. 
За последно турската лира достигна рекордно дъно на 26 декември, когато падна до 18,844 за долар. 
Турската валута отслабнала с близо 1% от началото на годината, а в рамките на последните 12 месеца - с близо 38%. 
 

Графика американски долар/турска лира 

 
 
 
√ Стотици жертви и срутени сгради след мощен трус от близо 8 по Рихтер в Турция 
Жертвите в Турция са най-малко 284, а в Сирия – 245 
Силно земетресение с магнитуд между 7,4 и 7,9 по Рихтер причини смъртта на повече от 280 души в Южна Турция и на над 
240 в Сирия в ранните сутрешни часове на понеделник, срутвайки десетки сгради и предизвиквайки издирване на оцелели 
под развалини по заснежените улици, като то беше усетено и в Кипър и Ливан, съобщава световните агенции. 
Турските власти определиха първоначално броя на загиналите на 76, но предупредиха, броят на жертвите вероятно ще се 
покачи значително, тъй като земетресението е хванало повечето хора, докато все още спят у дома си, предаде Франс прес. 
Междувременно броят на загиналите нарасна до 284. Броят на ранените надхвърля 2300. Разрушени са над 1700 сгради. 
Това каза вицепрезидентът Фуат Октай на пресконференция към 09.00 часа българско време. 
Той каза, че 70 души са били убити в провинция Кахраманмарас, където се намира епицентърът на труса, заедно с 20 души 
в Османие, 18 в Шанлиурфа, 14 в Диарбекир и 13 в Адияман. 
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Епицентърът е бил на 27 км от град Газиантеп и е бил на дълбочина 18 км, като първият мощен трус беше регистриран в 
04.17 часа местно време. Той беше последван от поредица силни вторични труса с магнитуд над 6,0 по скалата на Рихтер. 
Турските власти мобилизираха спасителни екипи. Министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу съобщи, че се 
подготвят товарни самолети за изпращане на оборудване и хуманитарни доставки за град Кахраманмараш, като 
същевременно обявиха "Извънредно положение от ниво 4", която изисква международна помощ. 
Първият мощен трус е продължил около минута, съобщи за Ройтерс очевидец в Диарбекир, на 350 км на изток, където 
служител по сигурността посочи, че са се срутили най-малко 17 сгради. 
Местните власти съобщиха, че 16 сгради са се срутили в Шанлиурфа и 34 в Османие. 
Телевизионните турски оператори TRT и Haberturk показват кадри на хора, които разравят останките на сградата, местят 
носилки и търсят оцелели в Кахраманмараш, където беше епицентъра на много силното земетресение. 
Българското МВнР няма данни за пострадали българи в резултат на труса. 
Турските телевизии показват шокирани хора да стоят в снега по пижами и да гледат как спасителите копаят из отломките 
на повредените домове. 
Германският изследователски център за геонауки (GFZ) съобщи, че земетресението е станало на дълбочина 10 км, докато 
службата за мониторинг EMSC заяви, че оценява риска от цунами. 
Геоложката служба на САЩ (USGS) пък съобщи за поредица от нови трусове след първоначалния трус, който, според 
института, е бил с магнитуд от 7,8. 
Турският център за спешни случаи AFAD пък определи магнитуда на първия трус на 7,4 по Рихтер. 
Турският орган за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) определи силата на земетресението на 7,4 по 
Рихтер близо до Кахраманмараш и по-големия град Газиантеп, близо до границата със Сирия. 
"Изпращам най-добри пожелания на всички наши граждани, които бяха засегнати от земетресението", написа в Туитър 
турският президент Реджеп Тайип Ердоган. "Надяваме се, че заедно ще преодолеем това бедствие възможно най-скоро и 
с най-малко щети". 
Наци Горур, експерт по земетресенията към Турската академия на науките, призова местните власти незабавно да 
проверят язовирите в региона за пукнатини, за да предотвратят потенциално катастрофални наводнения. 
Повече от 240 души бяха убити в контролирани от правителството части на Сирия след земетресение с магнитуд 7,8 по 
Рихтер, чийто епицентър беше в югоизточна Турция близо до границата между двете страни, съобщи сирийското здравно 
министерство. 
"Над 600 са ранени и над 230 са смъртните  случая в провинциите Алепо, Латакия, Хама и Тартус“, се казва в изявление на 
министерството. По-рано местна болница каза за АФП, че най-малко осем са били убити в северните райони, контролирани 
от протурски групировки - с което общият брой на жертвите в страната достигна най-малко 119. 
Сирийските държавни медии  съобщиха, че голям брой сгради са се срутили в провинция Алепо, докато източник от 
гражданската служба на Хама каза, че няколко сгради са се срутили там. Хората в Дамаск и в ливанските градове Бейрут и 
Триполи избягаха на улиците, за да се измъкнат от сградите си в случай, че се срутят, казаха очевидци. Сирийската 
държавна телевизия съобщи, че сграда близо до Латакия, на западния бряг на Сирия, се е срутила. 
Проправителствените медии съобщиха, че няколко сгради са се срутили частично в Хама, централна Сирия, като 
гражданска защита и пожарникари работят, за да извадят оцелелите от развалините. 
Раед Ахмед, който оглавява Националния център за земетресения в Сирия, каза пред проправителственото радио, че това 
е "в исторически план най-голямото земетресение, регистрирано в историята на центъра". 
Трусове бяха усетени и в турската столица Анкара, на 460 км северозападно от епицентъра, и в Кипър, където полицията 
съобщи, че няма щети. 
Турция е в една от най-активните земетръсни зони в света 
Турският регион Дюздже претърпя земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер през 1999 г. - най-лошото, удряло Турция от 
десетилетия. 
Това земетресение уби повече от 17 000 души, включително около 1000 в Истанбул. 
Експерти отдавна предупреждават, че голямо земетресение може да опустоши Истанбул, което позволи широко 
разпространено строителство без предпазни мерки. 
Земетресение с магнитуд 6,8 удари Елазиг през януари 2020 г., убивайки повече от 40 души. 
И през октомври същата година земетресение с магнитуд 7,0 удари егейското крайбрежие на Турция, убивайки 114 души 
и ранявайки повече от 1000. 
 
√ Световни лидери изразиха съпричастност и желание за оказване на помощ след земетресението в Турция 
Редица световни лидери изразиха съпричастност и желание за оказване на помощ след мощното земетресения в Южна 
Турция, което взе стотици жертви в Турция и Сирия. 
Гърция първа изпрати най-добрия си спасителен екип в Турция, за да помогнат при спасяване на хората от земетресението. 
В същото време в Гърция продължава снежната буря. Затворени училища и държавни учреждения, както и част от 
пътищата, които не само са покрити със сняг, но и заледени от ниските температури. Задължителни са веригите за 
автомобили. Гражданска защита призовава хората да не излизат и да пътуват само при краен случай.  
Съединените щати са "дълбоко загрижени" от съобщенията за бедствието, каза американският съветник по националната 
сигурност Джейк Съливан. Президентът на САЩ Джо Байдън нареди на агенцията за международно развитие на страната 
да направи оценка как може да помогне. 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е "близо до приятелския турски народ" и е готова да 
осигури необходимата подкрепа за справяне с последствията от бедствието.  
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"Шокиран съм от новината за загиналите и ранените стотици хора в резултат на земетресението в Турция", написа Зеленски 
в Twitter. "Изказваме нашите съболезнования на семействата на жертвите и желаем бързо възстановяване на ранените. В 
този момент сме близо до приятелския турски народ, готов да окаже необходимата помощ". 
Израел заяви, че е готов да помогне на Турция, след като силно земетресение с магнитуд от близо 8 по скалата на Рихтер 
удари централната част на страната и северозападна Сирия, като трусът беше усетен и в части от Израел и палестинските 
територии, предаде Ройтерс. 
Министърът на отбраната Йоав Галант каза, че силите за сигурност на Израел са готови да предоставят всякаква 
необходима помощ, а външният министър Ели Коен каза, че се подготвя програма за спешна помощ. 
Екипите за търсене и спасяване от 370 души от Азербайджан ще бъдат изпратени в засегнатите райони в Турция. 
 
√ Шефът на МВФ предупреди за последствията от фрагментирането на света на геоикономически блокове 
В интервю за телевизионното предаване "60 минути" на CBS, управляващият директор на Международния валутен фонд 
Кристалина Георгиева предупреди за последствията от фрагментирането на света на геоикономически блокове. Тя 
подчерта, че този процес може да лиши световната икономика от около 1,5 трилиона долара. 
Управляващият директор на МВФ също така посочи, че икономиката на САЩ ще се забави тази година, но е възможно 
"меко приземяване". 
"Икономиката на САЩ също ще се забави през тази година. Но поне въз основа на данните, които имаме към днешна дата, 
смятаме, че САЩ ще успеят да преминат през годината и ще избегнат с мъка изпадането в рецесия. Това означава 
възможност за меко приземяване на икономиката на Съединените щати". 
"Очакванията ни са към края на годината да видим малко по-слаби пазар на труда", каза Георгиева. "Но нека бъдем много 
ясни, ние не се страхуваме от голяма вълна на безработица, заляла Съединените щати". 
Интервюто на Георгиева е факт, след като МВФ публикува новия си доклад за "световните икономически перспективи" 
2023 г. След серията прогнози за мрачно бъдеще през последният месеци, новият доклад дава малко по-светла 
перспектива. 
"Най-голямата изненада е, че картината, въпреки че остава много тревожна, е по-малко ужасна, отколкото беше само 
преди два месеца. Все още ни очаква година на забавяне на растежа. Все още ще имаме сравнително високи лихвени 
проценти, защото инфлацията не се е изпарила. Така че не е много по-добре. Просто е по-малко лошо". 
"Очакваме, че войната ще продължи, но най-значимото въздействие от войната, а именно скокът на цените на храните и 
енергията, ще се усеща по-малко през 2023 г. Европа свърши отлична работа, за да се освободи от зависимостта си от 
руския петрол и гази по този начин те намалиха премията върху цените, която идва от несигурността", посочи Кристалина 
Георгиева. 
Относно борбата с климатичните промени шефът на МВФ отбеляза: 
"Не можем да спечелим срещу климатичната криза, ако всяка страна работи сама за себе си“, каза още шефът на МВФ. 
"Промените в климата правят някои части на планетата вече непригодни за живеене, защото няма вода“, каза Георгиева и 
добави: "75% от бедствията са свързани с водата, което е признание, че достъпът до вода е от първостепенно значение. И 
все пак близо 800 милиона души нямат достъп до питейна вода.“ 
 
√ Ръст на новозаетите в САЩ през януари с 517 хиляди, понижение на безработицата до 3,4% 
През януари икономиката на САЩ добави цели 517 хил. нови работни места - далеч над осредните очаквания, докато 
нивото на безработица се понижи изненадващо до 3,4%, а растежът на заплащането на труда се забави 4,4% на годишна 
база, показват последните официални данни на Департамента по труда. 
Разкритите нови неселскостопанските работни места се увеличиха през  януари с цели 517 000 при осредните прогнози за 
едва 185 000 и след възходяща ревизия на данните за декември 2022 г. до 260 000 (спрямо 223 000 предишна оценка), 
като това е най-солидното нарастване на трудовата заетост в СЩ от миналия юли. 
В същото време безработица се понижи до 3,4% при очаквания за запазване на декемврийското ниво от 3,5%, достигайки 
най-ниско ниво от май 1969 г. насам, тъй като броят на безработните американци през януари се понижи с 28 хиляди до 
5,69 милиона, а трудово устроените се увеличиха с 894 хиляди до 160,1 милиона. 
Заплащането на труда пък нарасна през януари с 0,3% (с 10 цента) до 33,03 долара на час, но спрямо година по-рано се 
забави до 4,4% от 4,8% месец по-рано, отбелязвайки най-слабо повишение от август 2021 г. насам. 
Януарските данни продължават да показват затегнат пазар на труда, въпреки че някои компании се подготвят за 
икономическо забавяне, като има съкращения най-вече в технологичния сектор. 
Днешният доста по-силен от очакваното доклад за състоянието на трудова пазар в САЩ е факт, след като по-рано тази 
седмица Федералният резерв на САЩ повиши скромно основната американска лихва с 25 базисни пункта. 
Управителят на Фед Джером Пауъл пък заяви след края на заседанието в сряда, че "икономиката на САЩ може да се върне 
към инфлация от 2% без да бъде отбелязан значителен икономически спад или наистина голямо увеличение на 
безработицата". 
С оглед на забавящия се растеж на заплащането на труда и намаляващата инфлация, все повече икономисти започва да се 
съгласяват с това мнение. 
 
3e-news.net 
 
√ Храните на едро продължават да поскъпват и в началото на февруари 
За една година цените по стоковите тържища са се повишили с 23.97 на сто 
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През първата работна седмица на февруари (30 януари-3 февруари) храните на едро по стоковите тържища отново 
поскъпнаха, за втора поредна седмица, след като в средата на миналия месец (16-20) поевтиняха за първи прът след 15 
поредни седмици на непрекъснато поскъпване. Това показват данните от бюлетините на Държавната комисия по 
стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 
Седмичната равносметка 
През отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 24 са 
поскъпнали, а 10 са поевтинели. От млечните и месните храни и варивата най-много са нараснали цените на замразеното 
пиле, а най-много е поевтиняло пакетчето масло 125 грама; при плодовете всички са поскъпнали, като най-много са 
нараснали цените на мандарините; при зеленчуците най-много се е повишила цената на краставиците от внос, а са 
поевтинели само доматите от внос. 
Индексът на тържищните цени на едро (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ към 3 февруари е 2.338 пункта спрямо 2.331 
пункта към 27 януари или седмично поскъпване с 0.30%, след като в предходната седмица беше регистрирано общо 
нарастване на цените на едро с 0.70 на сто. 
 

 
 
През отминалата работна седмица разликите на цените на храните на едро по области продължиха да се повишават. Най-
голяма е разликата при кравето сирене (8.30 лева, спрямо 8.20 лева в предходната седмица), при кашкавала „Витоша“ 
(6.11 лева, спрямо 4.70 лева) и при каймата смес (3.98 лева , спрямо 3.84 лева). 
Месечната равносметка 
показва, че през януари храните по стоковите тържища са поскъпнали общо с 1.26%, като най-много са нараснали цените 
с 0.73% през втората седмица на януари (9-13) и само през третата (16-20) са спаднали с 0.82 на сто. От началото на годината 
цените на едро на храните са нараснали с 1.56 на сто. 
Годишната равносметка 
показва, че през последните три месеца – октомври, ноември и декември, храните на едро са поскъпвали съответно с 2.54 
на сто, 3.37 на сто и с 2 на сто. През останалите девет месеца на отминалата 2022 година храните на едро са поскъпвали, а 
през два са спадали. Най-голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо 
поевтиняване през юни (-6.18%). 
Разликата на цените по области се увеличава 
през първата работна седмица на февруари за 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 19 области на страната. 
Както вече посочихме, най-голяма е разликата от 8.30 лева при кравето сирене (от 7.00 лв./кг в Сливен и Добрич до 15.30 
лв. в Силистра), 6.11 лева е разликата при кашкавала „Витоша“ (от 13.89 лв./кг в Добрич до 20.00 лв./кг в Пловдив и Сливен), 
при каймата смес разликата е 3.98 лева (от 6.50 лв./кг в Монтана до 10.48 лв./кг в Силистра), 2.80 лева е разликата при 
замразеното пиле (от 5.00 лв./кг във Варна, Добрич и Пловдив до 7.80 лв./кг в Силистра), при зрелия фасул разликата е 
2.33 лева (от 3.07 лв./кг в Силистра до 5.40 лв./кг в Сливен), 2.00 лева е разликата при слънчогледовото олио (от 3.00 
лв./литъра в Хасково до 5.00 лв./литъра във Варна, Пловдив, Сливен и Смолян), при ориза разликата е 1.90 лева (от 1.90 
лв./кг в Хасково до 3.80 лв./кг в Добрич), 1.30 лева е разликата при захарта (от 1.65 лв./кг в Бургас до 2.95 лв./кг в Силистра), 
при брашното тип 500 разликата е 0.76 лева (от 1.04 лв./кг във Враца до 1.80 лв./кг в Силистра), 0.09 лева е разликата при 
яйцата (от 0.33 лв./броя в Плевен до 0.42 лв./броя в Сливен и Стара Загора). 
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При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ продукти, на седмична база поскъпналите са 11,  поевтинелите са 9, като 
трендът е в нормални граници – от минус 2.6% до плюс 5.5 на сто, което е характерно за сезона за тази група хранителни 
продукти. 
Най-много е поскъпнало замразеното пиле (+5.5% до 6.36 лв./кг), следвано от лещата (+2.2% до 4.19 лв./кг), брашното тип 
500 (+2.2% до 1.40 лв./кг), малотрайни колбаси, вкл. и шунка (+1.5% до 6.06 лв./кг), кравето сирене (+1.4% до 11.47 лв./кг), 
слънчогледовото олио (+1.2% до 4.19 лв./литъра), кашкавала „Витоша“ (+1.1% до 18.37 лв./кг), , траен варено- пушен салам 
(+1.0% до 11.63 лв./кг), пилешки кренвирши (+0.6% до 5.17 лв./кг), зрелия фасул (+0.5% до 4.19 лв./кг). 
Най-много е поевтиняло пакетчето масло 125 грама (-3.8% до 2.82 лв./броя), следвано от киселото мляко, 400 грама 
кофичка (-3.1% до 1.23 лв./броя), прясно мляко, над 3% масленост (-2.9% до 2.38 лв./броя), яйцата (-2.6% до 0.38 лв./броя), 
захарта (-2.0% до 2.51 лв./кг), ориза (-0.7% до 2.90 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на едро на 5 продукта, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.91 лева), 
кравето сирене (+2.97 лева), замразеното пиле (1.97 лева), варено-пушения салам (+1.46 лева) и лещата (+1.05 лева). 
При плодовете 
които са регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, всички са поскъпнали. Най-много се е повишила цената на 
мандарините (+7.8% до 2.22 лв./кг), следвани от лимоните (+4.3% до 2.65 лв./кг), ябълките (+2.2% до 1.39 лв./кг), 
портокалите (+1.7% до 1.80 лв./кг), бананите (+1.6% до 3.20 лв./кг). 
Трендът при тази група храни е в нормални граници за този сезон – от плюс 1.6% до плюс 7.8 на сто. 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година всички плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 3 февруари 2023 година, като най-голяма е разликата на цените при бананите и лимоните. 
При зеленчуците 
на седмична база, от включените в бюлетина на ДКСБТ, повечето са поскъпнали, с изключение на оранжерийните домати 
(-0.9% до 3.20 лв./кг). За тази група храни трендът е в по-широки граници, което е характерно за сезона - от минус 0.9% до 
плюс 13.5 на сто. 
Най-много са поскъпнали краставиците от внос (+13.5% до 3.61 лв./кг), следвани от червения пипер от внос (+11.1% до 3.79 
лв./кг), морковите (+9.8% до 1.12 лв./кг), оранжерийните краставици (+9.0% до 4.24 лв./кг), зелето (+6.8% до 0.88 лв./кг), 
домати от внос (+5.1% до 3.50 лв./кг), зрелия кромид лук (+4.9% до 1.50 лв./кг), картофите (+0.8% до 1.25 лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база почти всички зеленчуци са поскъпнали, с изключение на зелето. Най-
голяма е разликата на цените на едро при червения пипер от внос (1.36 лева), доматите от внос (0.94 лева), зрелия кромид 
лук (0.70 лева) и оранжерийните домати (0.59 лева.) 
 
√ Може ли България да избегне до 20 млн. лева глоби за лошото качество на въздуха? 
Страната ни е изпратила данни, че фините прахови частици са под средногодишните норми, а в много общини и 
средноденонощните норми също са по-ниски 
България може да избегне до 20 млн. лева глоба за мръсния въздух. Това става ясно от отговори на Министерството на 
околната среда и водите на въпроси на 3eNews. 
През 2017 г. съдът на ЕС установи, че пределно допустимите стойности на фини прахови частици са систематично 
нарушавани и не са създадени планове за качество на въздуха, с които да се преустанови нарушението. Затова от 2019 г. 
страната ни е в съдебна процедура, но все още не е осъдена заради неспазване на правилата за качество на въздуха. 
Наказателната процедура се намира на етап висящо производство пред Съда на ЕС за налагане на финансови санкции. 
Ищец по делото е Европейската комисия (ЕК), която с исковата си молба поиска от Съда на България да бъдат наложени 
два вида финансови санкции- еднократно платима сума и периодична имуществена санкция. През март миналата година 
ЕК поиска на България да бъде наложена глоба от 3156 евро за всеки ден просрочие от 5 април 2017 г. до деня на 
определяне на решение по делото, което прави най-малко 6 млн. евро. Освен това Комисията искаше България да бъде 
осъдена да плати и 5677,20 евро на ден за всяка от зоните с мръсен въздух от датата на постановяване на решението до 
годината на пълно изпълнение на задълженията. Така санкциите за България може да достигнат 10 млн. евро или до 20 
млн. лева на година. Тази цифра нееднократно беше давал и бившият вицепремиер по климата и министър на околната 
среда и водите Борислав Сандов. Целта беше България максимално да намали размера на глобите. 
На 21 септември 2022 г. се проведоха устни обсъждания по искане на Съда, припомнят от екоминистерството. 
България информира за напредък 
България  представи информация за последните данни за качеството на атмосферния въздух за 2021 година. Данните 
показват, че измерените нива на замърсителя фини прахови частици с диаметър до 10 микрометра (ФПЧ10) са под 
определената от законодателството средногодишна норма (СГН) във всички пунктове за мониторинг в засегнатите зони и 
агломерации. 
Съдът на ЕС е информиран, че е налице много съществен напредък по отношение увеличаване на броя на общините, в 
които е постигната и средноденонощната норма (СДН). От всички 26 общини, обхванати от делото, 19 от тях са в пълно 
съответствие и със средноденонощната норма, а в останалите 7 е регистриран най-високият до момента напредък по този 
показател, посочват от МОСВ. 
В рамките на устните обсъждания България подчерта, че тези резултати се дължат на прилагането на комплексни мерки, 
които същевременно с намаляване на замърсяването следва да са годни да не възпрепятстват икономическата и 
социалната устойчивост на населението, твърдят експертите на екоминистерството. 
На 17 ноември 2022 г. е публикувано Заключението на генералния адвокат по делото. Следва да се има предвид, че 
генералните адвокати имат ролята да представят публично, при пълна безпристрастност и независимост, мотивирани 
заключения по делата, за които се изисква тяхното произнасяне. Мотивираното заключение не обвързва съдебния състав 
при решаване на съответното дело, посочват от МОСВ. 
Накратко, основните изводи в него са два. 
Генералният адвокат: По-добре средствата да се инвестират в подобряване качеството на въздуха 
Първо, че не е налице причина за определянето на периодична имуществена санкция. Второ, не е целесъобразно на 
България да се налага периодична имуществена санкция, доколкото би било по-добре тези средства да бъдат инвестирани 
в подобряването на качеството на атмосферния въздух. 
В този смисъл, следва да бъде отбелязано, че в своето заключение генералният адвокат по делото е отчел както 
трудностите, пред които е изправена България, така и положените усилия и постигнатите резултати до момента. 
Към настоящия момент няма информация кога Съдът на ЕС ще постанови своето решение по делото, като пак следва да се 
отбележи, че мотивираното заключение на Генералния адвокат не обвързва съдебния състав при решаване на съответното 
дело. 
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Препоръчва се да бъде призната единствено оценката на ЕК, че към 9 февруари 2019 г. България все още не е изпълнила 
изцяло решение от 5 април 2017 г. за задължението си за качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. 
Така България би могла да плати многократно по-ниска санкция. 
Усилия са насочени и към недопускане високи норми на серен диоксид в Югоизточна България 
3eNews зададе въпроси и за наказателната процедура за високите нива на серен диоксид. По отношение наказателната 
процедура за неспазване нормите на серен диоксид екоминистерството информира, че Съдът на ЕС вече се произнесе по 
заведеното дело от Европейската комисия срещу България. Решението на Съда е от май 2022 г. и с него се установява, че 
България не спазва установените в европейското законодателство норми за серен диоксид в Югоизточна България. Това е 
установително по своя характер решение и с него Съдът на ЕС се произнася единствено дали държавата е извършила 
нарушение или не. Усилията са насочени към недопускане на превишения на нормите на серен диоксид, като за целта се 
изпълняват набелязани от служебния кабинет мерки - както такива с превантивен характер, така и при регистриране на 
превишения на нормите и засилена контролна дейност. В резултат на тези усилия нормите през 2022 г. са спазени, уверяват 
от екоминистерството. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 6 февруари расте с 4.30 % 
 

 
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 6 февруари 2023 г. е 116.63 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 12 946 MWh. 
Стойността се повишава с 4.30 % спрямо отчетените 111.82 лв. за MWh с ден за доставка 5 февруари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 12 490  MWh. 
Изтъргуваният обем за 4 февруари е 13 680 MWh при цена от 111.57 лв. за MWh ( - 2.41 % спрямо постигнатите 114.33 лв. 
за MWh ден по-рано). 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 5 февруари е 3 850 MWh при постигната цена от 114.83 лв. за 
MWh. 
Това е повишение с 1.37 % спрямо регистрираните 113.28 лв. за MWh и изтъргуван обем от 5 296 MWh в посочения сегмент 
на 4 феврури 2023 г. 
Референтната цена е 116.63 лв. за MWh. 
 
√ Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през януари е спаднала с 44.8 % - до 266.36 лв. за MWh 
Спрямо декември миналата година с близо 41 % се е понижила и средно претеглената цена в сегмента „в рамките на 
деня“ 
Средната цена базов товар в сегмента „ пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през първия 
месец (януари) от настоящата 2023  г. е спаднала със значителните 44.8 %. В същото време общо търгуваният базов обем е 
нараснал. В сегмента „пазар в рамките на деня“ стойностите също спадат с над 40 %, макар че намалява, макар и 
несъществено и търгуваният обем . При пазарен сегмент „двустранни договори“ цените са се понижили, както в частта 
доставени, така и в частта изтъргувани количествата. Намаляват и доставените и изтъргуваните обеми. Това става ясно от 
отчета на БНЕБ за месец януари 2023 г. 
Пазар ден напред 
Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец януари 2023 г. намалява със значителните 44.8 % 
или с 216.28 лв. за MWh в сравнение с предходния декември 2022 г. Така средната цена базов товар за януари съставлява 
266.36 лв. за MWh. Месец по-рано средната цена базов товар е достигала до 482.64 лв. за MWh. 
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При средната цена пиков товар през първия месец на 2023 г. спадът е значителен – (-) 45.9 % или с 280.44 лв. Така, ако през 
декември тя е достигала до 611.16 лв. за MWh, то през януари се понижава до 330.72 за MWh. Спад, макар и по-малък се 
отчита и при средната цена извънпиков товар – (-)  с 43.0 % или със 152.11 лв. до 202.01 лв. за MWh. 
Най-ниската цена, регистрирана през месец януари 2023. е едва 0.02 лв.за MWh и намалява със значителните (минус) 93.9 
% в сравнение с нивото от предходния последен месец на 2022 г.. Тогава най-ниската цена е била 0.33 лв. за MWh. 
Най-високата цена, постигната през януари е 708.62 лв. за MWh и представлява (спад) с 48.9 %, или намаление с 677.24 лв. 
за MWh от регистрираната през декември 2022 г. стойност от 1 385.86 лв. за MWh. 
Търгуваните количества през януари също вървят нагоре. Така, според публикуваните данни общо търгуваният базов обем 
за месец януари тази година достига 2 590 284.2 MWh, което представлява увеличение с 11.5 % или с 267 743.9 MWh в 
сравнение с последния месец на 2022 г.   
Доста по-високи са, както търгуваният пиков, така и извънпиков обем. Така пиковият обем расте с 9.9 % (със 119 242.8 
MWh) и достига до 1 327 685.1 MWh, а извънпиковият с (+) 13.3% - до 1 262 599.1 MWh. 
Средно дневният и средно часовият търгувани обеми нарастват с по 11.5%. Според данните на борсовия оператор средно 
дневният търгуван обем през януари е достигал до 83 557.6 MWh, а средно часовият – 3 481.6 MWh/h. 
Прави впечатление поредното увеличение на пазарните участници – с 1 % или с 1 като те вече достигат 100 ( 99 през 
декември, 97 през ноември 2022 г.). 
От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става 
ясно, че през месец януари 2023 г. спрямо последния месец декември на 2022 г. осъществените покупки  на технологични 
разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 10%, от производителите – 2%, от търговците – 80 %, и от 
потребители – 8 %. 
Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 47 % от производители, 20 % от 
участници с до и над 5 MWh, а 34 % - от търговци.   
Пазар в рамките на деня 
При пазар „в рамките на деня“ цените също вървят към съществено понижение, но се наблюдава и леко изменение надолу 
по отношение на общо търгувания базов обем. 
Средно претеглената цена в посочения сегмент през месец януари 2023 г. спрямо предходния последен месец (декември) 
на миналата година спада (-) с 40.8 % или със 189.44 лв.  за MWh. Така, ако през декември 2022 г. средно претеглената цена 
е достигала до 463.78 лв. за MWh, то през януари 2023 г. се понижава до 274.35 лв. за MWh. 
Още по-съществен е спадът при средно претеглената цена пиков товар – (-) с 44.2 % или с 259.61 лв. MWh. Така през януари 
средно претеглената цена пиков товар е 327.15 лв. за MWh (586.76 лв./MWh през декември м.г.). 
Понижението при средно претеглената цена извънпиков товар също намалява – до 208.69  лв. за MWh или с (минус) 33.4 
%. За сравнение през декември  тя е достигала до 313.51 лв. за MWh. 
Слабо изменение в посока към спад се отчита при общо търгуваният базов обем. Така през месец януари 2023 г. той достига 
до 185 226.7 MWh (за декември – 185 635.5 MWh), което представлява незначително свиване с 0.2 % (едва с минус 408.8 
MWh). 
Пиковият обем през първия месец от настоящата 2023 година спрямо предходния декември расте слабо – (+) 0.6 % до 
102 656.6 MWh, докато извънпиковият се свива (-) с 1.2 % до 82 570.1 MWh. 
Незначителен спад (-) с 0.2 % се отчита, както при средно дневният търгуван обем до 5 975.1 MWh, така и при средно 
часовият – 249.0 MWh/h. 
Пазарните участници в този сегмент също се увеличават с 1 и през януари 2023 г. вече са 82 (+1.2%). 
Пазарен сегмент „двустранни договори“ 
Изменения в посока към спад по отношение на ценовите нива и количествата се наблюдават и в този пазарен сегмент. 
От отчета на борсовия оператор става ясно, че в частта доставени количества средно претеглената цена спада с 4.5 % или 
с 25.46 лв. за MWh. Така тя се понижава до 540.87 лв. за MWh през януари 2023 г. За сравнение, през декември  тя е била 
566.33 лв. за MWh. 
Доставените количества намаляват с 16.3% или със 129 888.0 MWh до 664 680.0 MWh. 
В частта за изтъргуваните количества се отчита понижение и на цената и на обемите. 
Така средно претеглената цена се понижава със значителните 34.8 % или със 179.25 лв. за MWh и през януари вече 
съставлява 335.10 лв. за MWh спрямо 514.35 лв. за MWh през декември м.г. 
Общо изтъргуваните количества обаче също се свиват – (-) с 29.3 % или със 186 488.0 MWh, което означава, че през януари 
2023 г. възлизат на 450 486.0 MWh (636 974.0 MWh през декември 2022 г.). 
Броят на успешните сделки на екран Auction е 23. Най-ниската постигната средно претеглена цена е 307.27 лв. за обем от 
16 800 MWh, а най-високата – 390.93 лв. за обем от 10 080 MWh. 
 
√ Ръст от 51.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 320.22 лв. за MWh с ден за доставка 6 февруари 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 320.22 лв. за MWh с ден за доставка 6 февруари 2023 г. и обем от 92.847.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 51.3%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 349.66 лв. за MWh, при количество от 47 315.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (45 531.40 MWh) е на цена от 290.78 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 283.6 лв. за MWh и количество от 3946.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 172.62 лв. за MWh ( 3702.5 MWh). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 417.57 лв. за 
MWh при количество от 3998.5 MWh, както и преди това за 09 часа – 417.35 лв. за MWh (3928.1 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 301.2 лв. за MWh при обем от 3737.8 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 211.65 лв. за MWh (108.22 евро за MWh) за 5 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 6 февруари се повишава до 320.22 лв. за MWh ( ръст от 51.3 %) по данни на БНЕБ или 
163.73 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 5 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 644.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 192.59 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     35,96%    2164.98 
Кондензационни ТЕЦ   38,08%    2292.29 
Топлофикационни ТЕЦ   6,66%    401.2 
Заводски ТЕЦ    1,96%    117.72 
ВЕЦ     3,25%    195.42 
Малки ВЕЦ    1,46%    87.65 
ВяЕЦ     7,90%    475.65 
ФЕЦ     4,26%    256.7 
Био ЕЦ      0,48%     28.64 
Товар на РБ         5594.38 
Интензитетът на СО2 е 414g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Скок в цените на електроенергията по борсите в Европа за понеделник 6 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 163,73 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 164,60 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 163,73 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 6 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 178,78 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
148,67 евро/мвтч. Най-високата цена от 213,50 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
88,26 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 77 787,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 6 февруари ще бъде 164,60 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 153,29 гвтч. Максималната цена ще бъде 218,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 88,26 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 6 февруари е 172,46 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 186,20 евро/мвтч. Най-високата цена от 213,50 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 140,05 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 80 191,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 6 февруари на Словашката енергийна борса е 172,92 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 19 ч и тя ще е 213,50 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 140,10 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 172,72 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч тя 
ще е 213,50 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 140,10 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 6 февруари е 172,45 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
186,29 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 70 530,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 213,50 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 140,05 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 172,96 евро/мвтч на 6 февруари. Пиковата цена ще бъде 
186,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 521 434,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 213,50 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 140,10 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 6 февруари ще се продава за 173,22 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ В седмицата на банките пазарите на акции от двете страни на Атлантика отново на печалба, в София - на паритет 
На БФБ най-голямо седмично (30 януари-3 февруари) понижение отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-
0.45%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.15%), а най-висок ръст регистрира широкият индекс BG BX40 (+0.46%) 
Фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан приключиха със седмична печалба в първата седмица на 
февруари (30 януари-3 февруари), за разлика от София, където четирите индекса регистрираха седмичен паритет – два на 
печалба и два на загуба. Така търговията на борсата в София се размина с фондовите пазари в Западна Европа и САЩ за 
втора поредна седмица. 
Като цяло отминалите пет работни дни би трябвало да се запомнят като седмицата на големите банки, които определиха 
паричната си политика на първите си за годината заседания на управителните съвети. В четвъртък, 2 февруари, 
Европейската централна банка (ЕЦБ) и Банката на Великобритания (BoE) повишиха основните лихвени проценти с 50 

https://ibex.bg/
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базисни пункта (б.п.), като европейският регулатор заяви, че възнамерява да ги увеличи със същата сума на следващото си 
заседание през март. 
Британската централна банка понижи прогнозите си за инфлацията в страната за 2023-2025 г., а президентът на ЕЦБ 
Кристин Лагард заяви, че рисковете както за икономическия растеж, така и за инфлацията в еврозоната са станали по-
балансирани. 
Ден по-рано, 1 февруари, Федералният резерв на САЩ (Фед) повиши основната лихва с 25 б.п., след като на предишното 
заседание през декември процентът беше увеличен с 50 б.п., а преди това четири поредни пъти с по 75 базисни пункта. 
Първоначално пазарите реагираха положително, но в последния ден от седмицата, 3 февруари, инвеститорите изглежда 
се разколебаха, защото пазарите от двете страни на Атлантика затвориха с преобладаващи загуби. В крайна сметка, заради 
натрупаните печалби от началото на периода, фондовите борси в Западна Европа и САЩ регистрираха седмичен ръст. 
Не само членовете на управителните органи на централните банки, но и повечето инвеститори и анализатори смятат, че 
повишаването на лихвите на централните банки ще се запази, но ще забави ръста си през следващите месеци и дори в 
началото на следващата 2024 година, докато инфлацията не бъде овладяна до целевото ниво от 2% годишно. Все още 
остава открит въпросът дали нарастването на инфлацията е достигнало своя пик, от което зависят следващите решения на 
банковите регулатори относно лихвите. А пазарните участници ще ги следват най-вероятно в посока нагоре (печалби), ако 
повишаването на лихвите се забави, и обратно -  надолу (загуби), ако повишаването на лихвите започне отново да се 
ускорява. По-високи лихви означават и по-скъпи кредити, каквито бизнесът не харесва. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика е приключила отново с печалби за четвърта 
седмица от началото на годината. Възходящият тренд беше прекъснат само в периода 16-20 януари, когато бяха 
регистрирани загуби по фондовите борси и в Западна Европа, и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. 
Пазарите на акции в Западна Европа отново са на печалба и в началото на февруари, след като и в предходната седмица 
(23-27 януари) регистрираха повишение. Общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се 
повиши с 1.23%, а от националните измерители на „сините чипове“ начело е германският DAX (+2.15%), следван от 
италианския FTSE MIB (+1.95%), испанския IBEX 35 (+1.83%), британския FTSE 100 (+1.74%) и френския САС 40 (+1.72%). За 
отбелязване е, че британският основен измерител достигна исторически връх в петък, като регистрира 7 901.80 пункта или 
нарастване с 1.04%. 
От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, затвори със значително по-ниски печалби от предходната 
седмица, когато и трите индекса регистрираха ръст над 2 процента, а технологичният Nasdaq скочи с 4.32% на сто. През 
отминалите пет работни с най-високо повишение беше Nasdaq (+3.31%), следван от широкия S&P 500 (+1.62%), а 
индустриалният Dow Jones дори приключи седмицата на червено (-0.16%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През първата работна седмица на февруари (30 януари-3 февруари) търговията на БФБ приключи с паритет и отново се 
размина със седмичния тренд на борсите от двете страни на Атлантика, които както посочихме са на печалба. 
На БФБ най-голямо седмично понижение отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-0.45%), следван от равно 
претегления BG TR30 (-0.15%), а най-висок ръст регистрира широкият индекс BG BX40 (+0.46%), следван от секторния индекс 
BG REIT (+0.50%). 
БФБ с по-висок седмичен оборот 
спрямо предишната работна седмица (23-27 януари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 1 532 сделки с 
4 416 226 лота за 6 565 794 лева спрямо 1 293 сделки с 2 420 218 лота за 5 484 275 лева или с 1 081 519 лева, 239 сделки с 
1 988 008 лота повече. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 8 дружества, докато в предходната седмица бяха седем. С най-голям 
седмичен оборот приключи Софарма АД (SFA) с 46 сделки за 804 898 лева, следвано от НДФ Динамик (DYN) с 2 сделки за 
604 800 лева, германската Deutsche Post AG (DPW) с 13 сделки за 232 566 евро (454 860 лева), Градус АД (GR6) с 27 сделки 
за 449 588 лева, Алкомет АД (ALCM) със 163 сделки за 394 940 лева, Алфа България АД (ALFB) с една сделка за 370 500 лева, 
германската Volkswagen AG (VOW3) със 17 сделки за 159 287 евро (311 538 лева), ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с 
62 сделки за 277 249 лева. 
Осемте най-оборотни емисии формират 63.59% от седмичния оборот на БФБ. 
Акцент от седмицата – БФБ и ББР създадоха пилотен инвестиционен фонд за подкрепа на малките и средни 
предприятия 
Проектът е в изпълнение на политиките на Министерството на иновациите и растежа за публичност и прозрачност в 
оценката на инвестиционните проекти, като Българската банка за развитие (ББР) влага пилотно базова минимална 
инвестиция от 2 млн. лв. Финансовото вложение на държавната банка се очаква да нарасне в пъти в зависимост от 
финансовия ангажимент, поет от други ключови институционални инвеститори и международни финансови институции, с 
които предстоят разговори. Очаква се Фондът да стартира с първоначален капитал от минимум 10 млн. лв., който да 
нараства и да привлече силен интерес поради перспективата алтернативните кредитни продукти да станат по-малко 
конкурентоспособни в рамките на тенденцията за глобално стремглаво покачване на лихвените проценти по 
традиционните кредитни продукти. 
Това стана ясно на 30 януари, когато беше подписано тристранно споразумение между министъра на иновациите и растежа 
Александър Пулев, изпълнителния директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов и изпълнителните директори на ББР Илия 
Караниколов и Иван Церовски. 
Сред целите на пилотния фонд е и тестването на пазара и инвестиционния интерес. ББР влага пилотно базова минимална 
инвестиция от 2 млн. лв., като финансовото вложение на ББР се очаква да нарасне в пъти в зависимост от финансовия 
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ангажимент, поет от други ключови институционални инвеститори и международни финансови институции, с които 
предстоят разговори. 
Фондът ще спомогне за създаването на насърчаваща бизнеса среда, използвайки възможностите за растеж на малките и 
средните предприятия, които предоставят регулирания и BEAM пазар, организирани от БФБ. Чрез фонда компаниите, 
които искат да разраснат дейността си, могат да си осигурят допълнителен финансов ресурс при условията на пълна 
прозрачност и равнопоставеност. 
След като има паритет между индексите – колкото са печелившите, толкова са и губещите, 
печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 73% за печелившите към 19% за губещите и 8 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията 
също е различно: при обемите (47% за печелившите към 27% за губещите и 26 на сто без промяна), при емисиите (48% за 
печелившите към 34% за губещите и 18 на сто без промяна) и при сделките (42% за печелившите към 47% за губещите и 11 
на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (30 януари-3 февруари) показва, както вече посочихме, че два от индексите за на печалба и два на 
загуба: 
- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.45% (трето поредно седмично) спрямо спад с 0.60% в предходната седмица. 
През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са 
реализирани сделки със 749 241 лота за 1 925 284 лева спрямо 1 905 882 лева в предходната работна седмица; 
- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.15% спрямо нарастване с 0.46% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни 
с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 269 202 лота за 3 421 724 лева спрямо 
2 842 481 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.18% спрямо понижение с 0.51% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 846 371 лота 
за 2 316 605 лева спрямо 2 487 458 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е отчетено повишение с 0.50% спрямо минимален спад с 0.06% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 50 685 лота за 138 388 
лева спрямо 105 139 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е американската Facebook Inc. (FB2A) с повишение от 25.86% и оборот от 31 767 евро (62 131 лева), при 
последна цена от 165.58 евро/акция*; 
- Стара планина Холд АД (SPH) е с нарастване от 13.64% и оборот от 24 006 лева, при последна цена от 10.000 лв./акция и 
пазарна капитализация от 210 000 000 лева; 
- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) е с ръст от 12.00% и оборот от 17 114 лева, при последна цена от 0.840 лв./акция и 
пазарна капитализация от 61 358 136 лева; 
- Параходство българско речно плаване АД (BRP) е с повишение от 6.59% и оборот от 25 718 лева, при последна цена от 
0.890 лв./акция и пазарна капитализация от 31 780 720 лева; 
- германската Deutsche Post AG (DPW) е с ръст от 6.33% и оборот от 232 566 евро (454 860 лева), при последна цена от 42.000 
евро/акция. 
Най-губещите акции 
Начело в тази група емисии е Сирма Груп Холдинг АД (SGH) със спад от 7.38% и оборот от 105 378 лева, след като в 
предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с ръст от 4.93%, при последна цена от 0.680 лв./акция и 
по-ниска пазарна капитализация до 40 958 757 лева от 44 223 586 лева седмица по-рано; 
- Градус АД (GR6) е с понижение от 5.84% и оборот от 10 341 лева, при последна цена от 1.440 лв./акция и пазарна 
капитализация от 350 796 542 лева; 
- Софарма Трейдинг АД (SFT) е на загуба с 3.72% и оборот от 85 855 лева, при последна цена от 5.700 лв./акция и пазарна 
капитализация от 195 373 485 лева; 
- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е със спад от 2.98% и оборот от 30 932 лева, след като в предходната седмица 
беше в групата на най-печелившите акции с ръст от 5.00%. През отминалата седмица последната цена е 1.630 лв./акция и 
по-ниска пазарна капитализация до 207 221 851 лева от 213 578 350 лева седмица по-рано; 
- Неохим АД (NEOH) е с понижение от 2.84% и оборот от 60 667 лева, при последна цена от 41.000 лв./акция и пазарна 
капитализация от 108 828 678 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (30 януари-3 февруари), с книжата на: 
- АмонРа Енерджи АД (AMO) не са реализирани сделка, като последната е била на 24 януари с 8 080 акции за 102 035 лева, 
след което цената им се е повишила с 4.71%, при последна цена от 14.450 лв./акция и по-висока пазарна капитализация 
до 90 331 227 лева; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) е реализирана една сделка с 5 акции за 31 лева на 31 януари, след което цената им не се 
е променила, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки на 31 януари с 1 850 акции за 1 901 лева, след което цената им не се е 
променила, при последна цена от 1.100 лв./акция и пазарна капитализация от 27 619 251 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 януари с 250 акции за 400 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна 
капитализация от 21 337 392 лева; 
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- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 99 акции за 107 лева само на 2 февруари, след което цената им е 
спаднала с 0.92%, при последна цена от 1.080 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 19 827 557 лева от 20 011 
145 лева в предходната седмица; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 януари с 10 980 акции за 223 992 лева, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 177 582 816 
лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани 
сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след 
което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) e реализирана една сделка с 15 акции за 26 лева на 30 януари, след което цената им не 
се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 
облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 3 000 акции за 4 500 лева на 31 януари, след което цената им 
не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 10 акции за 36 лева на 31 януари, след което цената им не се 
е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май 2022 г. с една 
облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за 
лот; 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg. 
 
√ Таванът на цените на горивата, наложен на руските рафинерии, ще наруши глобалната търговия 
Забраната на Европейския съюз за внос на руски рафинирани петролни продукти, включително дизелово гориво и 
самолетно гориво, ще наруши глобалните потоци, след като влезе в сила в неделя 5 февруари. То може да навреди на 
Москва повече от ембарго върху суровия петрол. Въпреки че западните санкции биха могли да принудят Русия да намали 
производството на суров петрол и рафинирането, което допълнително ще затегне глобалните доставки, някои анализатори 
казаха, че забраната върху продуктите може в крайна сметка да има малко влияние върху общите наличности. 
„Барелите ще излязат и ще намерят пазар, логистично ще има предизвикателство, но не и предизвикателство за 
доставките“,  смята Иън Мур старши научен сътрудник в глобалната брокерска фирма Bernstein. 
По-големият проблем може да бъде за Русия в намирането на алтернативни купувачи, тъй като Китай и Индия, които 
доказаха желание да изкупят нейния суров петрол на отстъпка, имат много собствени рафиниращи мощности и са 
износители на петролни продукти. 
„Въпреки че забраната ще остави Русия с повече суров петрол за износ, може да няма достатъчно дестинации за износ на 
излишъка и следователно Русия може да се наложи да намали производството с 5%-10%“, каза енергийният анализатор 
на DBS Bank Пей Хва Хо. 
За да се опита да компенсира липсата на европейски купувачи, Русия увеличи доставките на дизел за африканските и 
средиземноморските пристанища през януари. Но отсъствието на танкери за превоз на тези продукти и потенциалната 
липса на търсене може да създаде по-голямо предизвикателство за Русия, която да отклони рафинираните си горива към 
пазарите на трети страни. 
Европа се обръща към производители в Азия, Близкия изток и Съединените щати, за да разнообрази източниците си на 
внос на горива, но доставката ще бъде по-скъпа поради по-дългото време за плаване. Засега доставките остават достатъчно 
в Европа, която е силно зависима от вноса на руски дизел, тъй като търговците се запасяват преди западните ограничения. 
Все още не е ясно каква може да бъде горната граница на цените за рафинираните продукти, тъй като тяхното 
ценообразуване, много по-сложно от това за суровия петрол, се диктува от разликите в качеството, определени от нивата 
на сяра и метали. ЕС предложи таван на цените от 100 долара за барел за дизел и 45 долара за барел за продукти с отстъпка 
като мазут. Предложението бе прието в петъчния ден. 
Одобрена от богатите нации от Г-7, Европейската комисия и Австралия, забраната на продуктите следва подобна мярка, 
която те приложиха на 5 декември, забранявайки продажбата, застраховането и транспортирането на руски суров петрол, 
освен ако не се продава под таван на цената от 60 долара за барел. 
Лидерите от Г-7 заявиха в свое изявление, че те и ЕС са се съгласили на ниво от 100 щатски долара за барел за петролни 
продукти, които се търгуват с надценка спрямо суровия петрол, включително дизел. Постигнато бе и съгласие за таван от 
45 щатски долара за тези, които продават с отстъпка, като мазут и някои видове нафта, добави АФП. 
Коалицията също се съгласи да отложи преразглеждането на тавана на цената от 60 щатски долара за руския суров петрол 
до март. След това ще започне редовен двумесечен преглед на всички нива на таван, според хора, запознати с дискусиите, 
пожелали анонимност. Определянето на цените изисква единодушно съгласие между ЕС, както и одобрение от Г-7. 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/v-sedmitsata-na-bankite-pazarite-na-aktsii-ot-dvete-strani-na-atlantika-otnovo-na-pechalba-v-sofiya-na-paritet
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„Ограниченията, които току-що поставихме, сега ще играят критична роля в работата на нашата глобална коалиция за 
намаляване на способността на Русия да преследва незаконната си война“, каза министърът на финансите на САЩ Джанет 
Йелън в отделно изявление. 
По време на преговорите между Г-7 и ЕС официални лица изразиха загриженост, че определянето на твърде ниско ниво 
рискува да причини скокове на цените или проблеми с доставките в Европа. Таванът на цените на горивата включва 
гратисен период до април за товари, натоварени преди таванът да е договорен, обясняват запознати. 
Мерките за ограничаване на цените ще забранят на компаниите да предоставят доставка и услуги, необходими за 
транспортиране на стоките, като например застраховка, освен ако маслата и горивата не се купуват под договорените 
ценови прагове. 
Базовите фючърси за дизел в Северозападна Европа паднаха през последните дни, установявайки се на 113 щатски долара 
за барел в четвъртък, въпреки че остават доста над сезонните норми. 
Но руският дизел беше на цена със значителна отстъпка по-рано тази седмица – около 90 щатски долара – според 
изчисление на Bloomberg, базирано на данни, предоставени от Argus Media Ltd. 
Ограниченията на цените от 100 щатски долара и 45 щатски долара за барел „няма да засегнат сериозно руските 
рафинерии“, заяви консултантската компания Wood Mackenzie Ltd по-рано тази седмица. 
Все пак консултантската компания очаква доставките на руски суров петрол да бъдат с около 800 000 барела на ден по-
ниски през това тримесечие в сравнение с предходното и че износът на дизел от страната ще спадне с около 200 000 на 
ден. И всичко това се дължи на забраните за внос на ЕС. 
 
√ Цените на петрола се повишават незначително след спада през миналата седмица 
Цените на петрола в понеделник сутринта се стабилизират след резкия спад през миналата седмица. 
Стойността на априлските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures в понеделник е на ниво от 80,23 
долара за барел, което е повишение с 0,29 долара или с 0,36 % спрямо цената от предишната сесия. При търговията в петък 
договорите поевтиняха с 2,23 долара или 2,7 % до 79,94 долара за барел. 
Цената на фючърсите за месец март за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) се повишава с 0,19 долара или с 
0,26 % до 73,58 долара за барел. При затварянето на търговията в петък стойността на договорите се понижи с 2,49 долара 
или с 3,3% до 73,39 долара за барел. 
През миналата седмица, според данните сорт Brent е поевтинял с цели 7,5 %, а WTI  - със 7,9 на сто. 
Спадът на пазара, наблюдаван през миналата седмица се дължеше на загубата на оптимизъм от страна на участниците по 
отношение на увеличението на търсенето от страна на Китай, данните за американския пазар на труда. През почивните 
дни изпълнителният директор на Международната агенция за енергетика (МАЕ) Фатих Бирол заяви в интервю за 
Bloomberg, че икономическия подем в Китай след свалянето на ограничителните мерки може да се окаже по-силен от 
очаквания. Прогнозата на Бирол е, че половината от ръста при търсенето на петрол през тази година може да се пада на 
Китай. 
Пазарът следи много внимателно отражението от влизането в сила на 5 февруари на ембаргото върху вноса на 
нефтопродукти от Русия.   
 
Мениджър нюз 
 
√ Законът за намаляване на инфлацията в САЩ хвана Европа неподготвена, сега тя трябва да наваксва 
Европейският съюз работи по създаването на програма, която да съперничи на безпрецедентните климатични субсидии 
на администрацията на президента Джо Байдън. Планът обаче ще се сблъска с два ключови проблема, пише Силвия Амаро 
за Си Ен Би Си. 
ЕС дълго време призоваваше Съединените щати да бъдат по-активни в политиката за климата, като в крайна сметка Байдън 
предприе мерки с така наречения Закон за намаляване на инфлацията (IRA). Законът предоставя субсидии за 
производителите на електрически превозни средства, батерии и други зелени технологии, при условие че те са 
произведени в САЩ. Тези субсидии предизвикаха недоволство в Европа и опасения, че те ще направят европейските 
компании неконкурентоспособни. Брюксел сега обмисля своя отговор. 
„В САЩ законодателството не минава за една нощ“, каза пред Си Ен Би Си Емре Пекер, директор на консултантската група 
Eurasia, като добави, че ЕС е можел да действа по-бързо. 
„ЕС беше заспал зад волана... с 28 представителства във Вашингтон, европейците можеха да направят повече, за да 
противодействат на IRA преди приемането й“, каза още той. 
Законът за намаляване на инфлацията в САЩ, наричан още IRA, беше одобрен от законодателите на през август и включва 
рекордните 369 млрд. долара разходи за климатични и енергийни политики. 
Наред с други аспекти, той предоставя данъчни кредити на потребителите, които купуват електрически автомобили, 
произведени в Северна Америка - това автоматично може да направи европейските електромобили по-малко 
привлекателни за купувачите, тъй като е вероятно да бъдат по-скъпи. 
Някои европейски фирми наскоро обявиха инвестиционни планове в САЩ, за да се възползват от очакваното нарастване 
на търсенето. Други биха могли да последват примера им. 
„Volkswagen има амбициозни цели за региона на Северна Америка. Сега имаме уникален шанс да растем печелившо и да 
развиваме електричество в САЩ“, каза говорител на германската компания, Си Ен Би Си. 
Италианска енергийна фирма Enel концентрира 85% от своите 37 милиарда евро (40,2 милиарда долара) инвестиции 
между 2023 и 2025 г. в Италия, Испания и САЩ. 

https://www.cnbc.com/2023/02/02/bidens-ira-has-left-europe-blind-sided-and-playing-catchup-could-lead-to-2-big-mistakes.html
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„По-конкретно във връзка с политиките за обществена подкрепа, IRA включва безпрецедентни мерки за екологични 
технологии и смятаме, че може да действа като стимул за ЕС да продължи напред в тази посока, за да подкрепи значително 
увеличаване на възобновяемите технологии, които са ключови за енергийната независимост на нашия континент“, каза 
говорител на компанията пред Си Ен Би Си. 
Луиза Сантос, заместник-директор на BusinessEurope, група от бизнес федерации, каза пред медията, че „все още е рано 
да се каже кой къде ще инвестира“. „Но е много ясно, че някои компании ще инвестират в САЩ във всеки случай“, добави 
тя, споменавайки очаквания скок на инвестициите към САЩ – за сметка на Европа. 
Повече инвестиции 
Европейските служители в момента обмислят облекчаване на правилата за държавна помощ, така че правителствата да 
имат повече възможности за финансова подкрепа на ключови компании и сектори. Европейската трябва да представи 
предложение в това направление през следващите седмици. 
Това решение обаче може да не е идеално. Държавите с по-големи бюджети ще могат да разпределят повече средства от 
по-бедните нации, което поставя под риск целостта на единния пазар на ЕС, в рамките на който стоки и хора се движат 
свободно. 
Белгийският премиер Александър де Кроо каза пред Си Ен Би си, че увеличаване на държавната помощ „не е добър 
отговор“. 
„В Европа има равни условия. Белгия е малък пазар, много отворена икономика,  докато Германия е голям пазар. Ако това 
се превърне в надпревара кой има най-дълбок джоб, всички ще загубим и това ще доведе до война за субсидии със 
Съединените щати“, каза де Кроо по-рано този месец. 
Няколко други експерти също изразиха опасения относно облекчаването на правилата за държавна помощ. Бившият 
италиански премиер Марио Монти каза пред „Политико“, че това е „опасен“ подход. 
„Не всички държави-членки имат еднакво фискално пространство за държавна помощ. Това е факт. И риск за целостта на 
Европа“, посочва в писмо, публикувано миналия месец и видяно от Си Ен Би Си, еврокомисарят Маргрете Вестагер, която 
отговаря за защитата на конкуренцията. 
Бавна реакция 
В допълнение към предизвикателствата с облекчаването на правилата за държавна помощ, постигането на напредък в 
кратък срок е трудно. 
Европейските служители ще обсъдят и ще решат как да предоставят повече зелени стимули в средносрочен и дългосрочен 
план. От една страна, някои твърдят, че настоящите европейски инвестиционни програми трябва да бъдат 
преразпределени към тези субсидии. Други обаче са на мнение, че блокът ще трябва да събере свежи пари, за да 
реализира такъв огромен проект. 
Тези разминавания вероятно ще предизвикат задълбочени дискусии, които може да се проточат с времето. 
Паоло Джентилони, европейският комисар по икономиката, каза във вторник в Берлин, че на масата има „различни гледни 
точки“. 
„Но аз съм доволен, че има ясно намерение да участваме в тази дискусия“, каза той след разговори с германския министър 
на финансите Кристиан Линднер, който по-рано заяви, че няма да подкрепи нови публични заеми. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- За напрежението със Северна Македония и арестите на наши сънародници по границата; Гости: Христо Матанов - 
историк; Любомир Кючуков - бивш зам.-министър на външните работи. 

- Защо цените на горивата тръгнаха отново нагоре и може ли държавата да намери дълготрайно решение на 
проблема; Гости: Руслан Стефанов; Явор Куюмджиев. 

- Изборните изчисления и прогнози за предстоящия вот през април; Гост: Проф. Михаил Константинов – математик. 
- Пътното строителство под прицел - за скандалите, обвиненията в корупция и контролът върху строежите на 

магистрали; Гост: Гроздан Караджов - бивш министър на регионалното развитие. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Приемането на еврото у нас - плюсове и минуси. 
- Каква е причината за повишените цени на продуктите от първа необходимост и кой слага най-голяма надценка по 

веригата от производителя до крайния потребител. 
- Свети Валентин - по-скъп тази година. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Бакшиши за 150 млн. лв. влизат от един джоб в друг 
в. 24 часа  - Скопие все по-далеч от София, но поне снайперистът остана без работа. А Гоце без почит 
в. Труд - Първи предизборен сондаж ГЕРБ-СДС вече с 10% пред ПП 
в. Телеграф - Знак "Стоп" най-краден на пътя 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Докато чакат разрешителни, малки летища се продават, други стават соларни паркове 
в. 24 часа - Държавата се заема с високите цени 

https://manager.bg/%D0%B5%D1%81/es-ne-ochakva-baidan-da-napravi-priatelski-promeni-v-zakona-za-namalavane-na-inflaciata
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в. 24 часа - Нинова vs. опозицията провалиха и пленума, за да се преброят преди конгреса 
в. Труд  - Главният инспекторат към Министерския съвет потвърди информация на "Труд News" за конфликт на интереси 
при заместничка на Велислав Минеков: Сезират КПКОНПИ за нарушения в министерството на културата 
в. Труд  - Кашкавалът стигна 20 лева и на едро 
в. Труд - Акциите на НАП по министерски поръчки са незаконни 
в. Труд - Програмите за подпомагане дадоха импулс на инфлацията 
в. Телеграф - Парното натрупа 324 млн. лв. загуба 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Марек Слачик изпълнителен директор на телекомуникационния, медиен и технологичен бизнес на PPF Telecom 
Group за Централна и Източна Европа: Сделка за "Булсатком" трябва да бъде внимателно проверена 
в. Труд - Петър Витанов, ръководител на делегацията на българските социалисти в ЕП, пред "Труд News": Оставам оптимист 
за бъдещето на БСП 
в. Телеграф - Психологът Младен Владимиров: Секс, пари и власт регулират човешките взаимоотношения 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кой е серийният убиец на парламентите 
в. 24 часа - Икономиката през 2023-а: без рецесия, със спадаща инфлация, но високи лихви 
в. Труд - Войната срещу нашия живот 
в. Труд – Страхотният блъф на криптовалутите 
в. Телеграф - Не кризата, а спекулата помпа трапезата. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната ще даде пресконференция 
в сградата на институцията. 

- От 11:00 часа, сградата на Министерството на туризма, министър Илин Димитров ще представи приоритетите в 
работата на ръководената от него институция в рамките на следващия служебен кабинет. 

- От 14:30 часа министърът на младежта и спорта Весела Лечева и президентът на Международната федерация по 
тенис (ITF) Дейвид Хагърти ще отговарят на въпросите на медиите, след като проведат среща в сградата на 
министерството. 

- От 10:30 часа ще се проведе заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК). 
*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа пл. "Атанас Сиреков" ще започне ритуал по издигане на националния флаг на Република България и 
флаговете на Европейския съюз и Община Бургас. Благодарствен молебен за благоденствието на града по повод 
145 години от Освобождението на Бургас. 

- От 11.30 часа пред Руски паметник ще се проведе тържествен ритуал по отдаване на военни почести и полагане 
на венци и цветя. 

- От 11.30 часа пред паметната плоча на ген. А. М. Лермонтов, Паметник на руския лазарет ще бъдат положени 
венци и цветя. 

- От 12.00 часа в Регионален исторически музей ще започне лекция с презентация на тема "Бургас през Руско-
турската война. Освобождението на града от отряда на полк. А. М. Лермонтов". Лектор ще бъде Владимир 
Анигностов. 

- От 12.30 часа в пл. "Тройката" ще започне концерт на ПФА "Странджа". 
- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Извънредно положение". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне "Животът е вкусен". 

*** 
Добрич. 

- В 12:00 ч. в Частно основно училище "Мария Монтесори" ще се проведе образователен концерт на Български 
камерен оркестър - Добрич с диригент Арто Чифчиян. 

- В 19:00 часа Камерна зала Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич представя спектакъла "За снахите и 
свекървите". Драматизация и режисура - Красимир Демиров, сценография - Димитър Митев. 

*** 
Дупница. 

- От 10:30 часа, Съдебна палата - гр. Дупница, съдия Иван Димитров ще се проведе пресконференция за представяне 
на Годишния отчетен доклад на съда. 

*** 
Поморие. 

- От 17:30 ч. в Градска художествена галерия "Дечко Стоев" ще се проведе беседа на тема "Първомайстор Уста Генчо 
Кънев - от колиби Генчовци, Тревненско до Анхиало". 

*** 
Русе. 

- От 10:00 часа, в Комплексния онкологичен център ще се проведе пресконференция на тема "Подмладява ли се 
ракът и защо редовната превенция е задължителна?". 
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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

