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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA TV 
 
√ Велев: Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, да не се пипа до края на годината 
С 8-10% са скочили доходите в частния сектор за 2023 г., допълни той 
Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината. Към 780 лв. се добавят 12% средно за 
прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г. Това каза Васил Велев от АИКБ в ефира 
на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS. 
По думите му съотношението между минималната заплата и БВП на глава от населението е най-високо. "За да живеем по-
добре, трябва да работим по-добре. 16% е средният ръст на разходите за труд за третото тримесечие на 2022 г. Той е най-
висок в ЕС, въпреки че базата е най-ниска. Решението за индексация на МРЗ противоречи на директивата. 
Работодателските организации у нас ще го оспорват пред ЕК и Международната асоциация на труда. Искаме да стигнем 
до промяна на това решение", заяви той. И допълни, че в някои сектори средната заплата ще бъде по-малка от 
минималната, определена административно.  
Според него компенсациите за тока всъщност представляват връщане на надвзетото. "Имаме покана за среща с 
финансовия министър и премиера в сряда и четвъртък. Поддържаме добър диалог с правителството. Не е време да се 
приемат бюджети", обясни Велев.  
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
BG Предприемач 
 
√ Ръководството на АИКБ проведе традиционна среща с бизнеса в регион Стара Загора 
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 Мария Динева. 
Бяха обсъдени въпроси относно: 
усъвършенстването на българското законодателство за ускоряване на икономическия растеж, незабавните мерки за 
осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране на непазарният им скок, 
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. 
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. 
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. 
Цялото съобщение можете да прочетете на www.bica-bg.org 
 
Дивидент 
 
√ Бизнесът сезира ЕК за обвързването на минималната заплата със средната 
Предстоят разговори и със служебното правителство 
Българските работодателски организации ще сезират Европейската комисия за решението на парламента, с което 
минималната работна заплата бе обвързана със средната. Това обяви в понеделник председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Аргументът на бизнеса е, че промените в закона противоречат на 
европейската директива за адекватно заплащане.  

https://nova.bg/news/view/2023/02/06/400267/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-850-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://www.bica-bg.org/
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"Решението за индексация на МРЗ противоречи на директивата. Работодателските организации у нас ще оспорват пред ЕК 
и Международната асоциация на труда. Искаме да стигнем до промяна на това решение", каза Васил Велев пред Нова 
телевизия.  
Според Велев средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата, се прибавят 
доплащания. По думите му минималната работна заплата не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега над 850 
лева, тъй като към сегашното равнище от 780 лв. се добавят 12% средно за прослужено време. 
8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г., заяви Велев и обясни, че в някои сектори средната заплата 
ще бъде по-малка от минималната, определена административно.  
Предстои работодателските организации да разговарят с правителството, като са насрочени две срещи - с финансовия 
министър и премиера - през тази седмица. 
В спор със синдикатите 
Синдикатите настояват за още една индексация на минималната работна заплата - през юли. От КНСБ съобщават, че 
предстоят няколко секторни протеста  - в градския транспорт в София, където се иска 30% ръст на заплатите. 
Отделно 8000 служители на "Български пощи" са се подписали за ефективна стачка, а настояването за увеличение на 
заплатите между 150 и 200 лева. 
Във ВиК сектора много оператори са пред фалит, като заплатите са между 800 и 1000 лева. Притеснения имало и в средното 
образование. 
Какво прие парламентът 
В един от последните си дни 48-ият парламента прие на второ четене промени в Кодекса на труда, с които от догодина 
минималната работна заплата ще бъде 50% от средната брутна работна заплата за страната. 
Минималната работна заплата ще се изчислява за период от 1 година, които включват последните две тримесечия на 
предходната и първите две тримесечия на текущата година, като тя трябва да е в размер не по-малко от 50% от средната 
брутна работна заплата за предходните 12 месеца. 
Според вносителите от БСП това означава, че от 1 януари 2024 г. минималната заплата ще се увеличи със 100-150 лв. от 
сегашните 780 лева. 
Работодателските организации неведнъж са се изказвали против промените в Кодекса на труда, като оспорват 
твърденията, че чрез тях се прилага европейската директива за минималната работна заплата. 
Изискванията на директивата предполагат преди самото определяне на размера на минималната работна заплата да се 
проведе процедура по изготвяне на критерии, съобразени в съответствие с националните си практики. 
Вторият проблем е, че социалните партньори са изолирани от процеса, което може да е в откровено противоречие на 
европейската директива. 
 
Банкеръ 
 
√ Васил Велев: Средната минимална заплата е далеч над 850 лева 
Минималната заплата не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега е над 850, заяви председателят на 
АИКБ Васил Велев 
“Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива.” Това заяви пред NOVA председателят на Асоциация на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. Според него минималната заплата не трябва да се пипа до края на годината, “защото и сега е над 
850”. “Към 780 лв. се добавят 12% средно за прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 
г.”, посочи той. 
По думите му съотношението минимална заплата към БВП на глава от населението е най-високо. “За да живеем по-добре, 
трябва да работим по-добре. 16% е средният ръст на разходите за труд за третото тримесечие на 2022 г. Той е най-висок в 
Европейския съюз, въпреки че базата е най-ниска. Решението за индексация на минималната заплата противоречи на 
директивата. Работодателските организации у нас ще оспорват пред Еврокомисията и Международната асоциация на 
труда. Искаме да стигнем до промяна на това решение”, изтъкна Велев. И допълни, че в някои сектори средната заплата 
ще бъде по-малка от минималната, определена административно. 
Председателят на АИКБ счита, че компенсациите за тока всъщност са връщането на надвзетото. “Имаме покана за среща с 
финансовия министър и премиера в сряда и четвъртък. Имаме добър диалог с правителството. Не е време да се приемат 
бюджети”, отбеляза той. 
 
Фокус 
 
√ Васил Велев: Определената минимална работна заплата е апогей на предизборния популизъм 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България в интервю 
за обзора на деня на Радио "Фокус“ "Това е България“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда приетото в последния парламентарен работен ден 
решение за размера на минималната работна заплата, т.е. тя да е 50 на сто от средната за страната. С какви аргументи 
работодателите ще сезират двете институции? Питаме Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България, който е наш гост. Г-н Велев, защо смятате, че решението на парламента от тази 
седмица при поправките в Кодекса на труда за минималната работна заплата е грешка? 
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Като оставим на страна очевидното нарушение на международни актове, с които сме се ангажирали, а то не е само 
Директивата за адекватна минимална заплата, това е Конвенция 131 на Международната организация на труда, където се 
предвижда диалог между социалните партньори, където се предвижда съобразяване с цял набор от индикатори, средната 
работна заплата е само един от тях, при това директивата ясно казва, че трябва да се сравняват брутна минимална с брутна 
средна, или нетна минимална с нетна средна, а не така, както направи нашият законодател. Но пак повтарям, това е един 
от цял набор индикатори и показатели. И по-важното е, че всъщност това е работа на социалните партньори, на 
работодателите и синдикатите. Не може парламентът да определя в една пазарна икономика заплатите в частния сектор. 
При това такъв начин, който въобще не държи сметка за икономическия цикъл, в кой етап от него се намираме, не държи 
сметка за диференциацията, за равнището на средните възнаграждения в редица сектори и области, които ще се окажат 
под минималната заплата, определена по този начин. Всъщност, само в София средната заплата е по-висока от средната 
за страната. Във всички други области средната заплата в областта е значително по-ниска от средната за страната. Има 
такива, в които средната заплата за областта е 2 пъти по-ниска от средната в София. А в икономическите дейности 
диференциацията е още по-голяма. Там съотношението 1:4 средната заплата в туризма към средната заплата в IT сектора. 
И за всички тези особености фиксирана определена еднозначно от парламента минимална работна заплата по този начин 
е неадекватна. Тя води дотам, че в редица икономически сектори всички ще получават приблизително еднакво 
възнаграждение, и тези, които са квалифицирани, които се трудят добре, трудолюбиви, имат добро представяне, и тези, 
които са по-мързеливи, въобще не са квалифицирани, много по-малки резултати от труда показват, най-накрая всички ще 
получават еднакво възнаграждение, което неминуемо ще демотивира хората да се квалифицират, а квалифицираните да 
имат по-добър трудов принос. И това ще дърпа надолу всички. И в средносрочен план това ще забави развитието на всички, 
ще забави заплатите на всички. Т.е. това не е добре за самите хора. Това е липса на лидерство и апогей на популизма, на 
предизборния популизъм. 
Е да, защото депутатите в края на парламента можаха да кажат на своите избиратели: "Ние вдигнахме минималната 
работна заплата“. Обаче този механизъм, който те сътвориха, как ще се отрази и на икономиката, и на бизнеса? 
Аз ви казах, това ще забави развитието, няма да го ускори. Нека и още нещо да се взема в предвид: когато в дадени сектори 
се определя административно висок праг на минимална работна заплата и работещите в него не са изработили тези 
заплати, т.е. не са изработили продукция срещу тези заплати, ако тези заплати се добавят в цените, а то няма как по друг 
начин да се направи, в произвежданите продукти и стоки, това ще генерира инфлация, защото имаме заплати, срещу тях 
по-високи цени в магазините. И от това ще се стопят допълнително спестяванията, т.е. ще се влоши допълнително 
материалното положение на хората. Т.е. това не е в полза на хората. Това е може би в полза на калпазаните, да ги наречем. 
Искате да кажете на политиците, които си направиха предизборен пиар в края на парламента? 
Да, това е липса на лидерство, липса на всякакво желание да се обяснят реалностите и предизборен популизъм. Той не е 
само в България, но за България вече идва в повече и във връзка с честите избори. 
Ще се стигне ли до фалит на предприятия заради този механизъм? 
Вижте, ако тези заплати, прехвърлени в цената на произвежданите стоки и услуги, увеличат в такава степен цените, че няма 
да бъдат купувани от клиентите, защото заплатите ги плащат клиентите – ако клиентите не поискат да платят тази по-висока 
цена на стоките и услугите, очевидно въпросните предприятия ще трябва да затворят. Други ще избягат в сивия сектор, т.е. 
ще заплащат част от възнаграждението без данъците и осигуровки, за да намалят разходите за труд. 
Т.е. ще осигуряват на минимална работна заплата, която се очаква да бъде 850 лева. Така ли? 
Минималната работна заплата е определена, тя е 780. 
Но с това увеличение се говори, че от догодина ще стане 850, доколко е вярно? 
Догодина, ако се запази тази разпоредба, което би било продължаваща грешка, то тогава ще зависи от средната работна 
заплата през от първото полугодие на тази година и през второто полугодие на миналата година. Но ние не знаем още 
каква ще бъде средната работна заплата през първото полугодие на тази година, за да изчислим каква ще бъде пък 
минималната заплата следващата. Но трябва да се има в предвид и друго: България е единствената страна, последната от 
страните, извършващи преход към пазарна икономика от планова такава, където съществува административно 
определяне на доплащания за прослужено време, т.нар. "класове“. Няма друга страна в Европа, където тази система да е 
запазена. И смятаме, че тя е дискриминационна спрямо младите хора, защото най-накрая за равен труд младите получават 
по-малко, защото нямат трудовия стаж. Но освен това, тя не стимулира достатъчно по-доброто трудово представяне, по-
добрата квалификация. И в света, и в Европа вече много отдавна се прилагат много по-добри стимулиращи системи за 
заплащане на труда. А при нас сме се хванали за рудимента и няма воля, няма лидерство да се премине към по-добри 
форми, стимулиращи по-добрия трудов принос и съответно ускоряващи растежа и благосъстоянието на хората, форми на 
плащане на труда. Така че към така определената основна минимална заплата трябва да прибавим класа за прослужено 
време, който е средно 12% - за някои е 24, за други е 0, но средно е 12. И всъщност по този начин на много места 
минималната заплата, брутната минимална заплата ще изпревари брутната средна, спрямо която е определена, но не 
брутната, а основната минимална. 
Какви могат да бъдат другите форми на оценка на труда? 
Ами именно според резултата. Той по различен начин може да се мери в различните сектори: участие в печалбата. Има 
много по-стимулиращи форми за заплащане освен това времето да увеличава заплатата независимо от това дали се 
увеличава престацията срещу нея. 
Така или иначе решението на парламента за този механизъм ще влезе в сила от догодина. А вие обаче ще обжалвате, 
ще го оспорвате пред Европейската комисия и Международната организация на труда. На какво разчитате и какво 
бихте могли да постигнете? 



4 

 

Да получим оценка дали този акт съответства на Конвенция 131, когато говорим за Международната организация на труда, 
Конвенцията за минималната работна заплата България прие да изпълнява тази конвенция, и то сравнително скоро по 
предложение и със съгласие и на работодатели, и на синдикати, и на правителство парламентът я ратифицира. Т.е. ние 
сме страна, която трябва да спазва тази конвенция. Ние ще попитаме, дали този закон съответства на тази конвенция. По 
същия начин и с Директивата за адекватни минимални работни заплати. Колегите от Стопанската камара вече работят, 
поеха ангажимента да предложат за съгласуване текст, нашите юристи също ще се потрудят. Това е формалната страна. За 
нас отговорът отсега е ясен – не съответства. А въпросът е как да се усъвършенства законодателството, така че да имаме 
ускоряващо, а не задържащо развитие. Това, което ние предлагаме, и което е практика в редица страни, е договаряне на 
различни минимални работни заплати за различните икономически дейности – за IT сектора, за енергетиката, за финансите 
тя може да е и по-голяма от 850, но за други сектори, където средната е толкова, очевидно минималната трябва да бъде 
по-ниска, ако искаме да запазим тези сектори, а не да изчезнат цели сектори от икономиката, и хората, работещи в тях, 
или да имигрират в чужбина, или да бъдат на социални помощи. 
Смятате ли обаче, че това е приложимо у нас? 
След като е приложимо в Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Дания и т.н., защо да не е приложимо и у нас? 
Г-н Велев, това, че парламентът на практика ви постави в ъгъла с минималната работна заплата, е едно на ръка, но идва 
другото – служебното правителство, което от петък започва новия си няколкомесечен мандат. Според основните задачи, 
които президентът Румен Радев му постави, са гарантиране на покупателната способност, подкрепа на най-уязвимите и 
ограничаване на спекулата, както и провеждането на честни и прозрачни избори. Дотук обаче не виждаме нищо за 
икономиката реално, не виждаме нищо за бизнеса, не виждаме нищо за пазара на труда. Защо? 
Всъщност икономическото развитие е в основата на решаване на всички тези задачи. За овладяване на цените и мерки 
срещу спекулата правителството ще има нашата подкрепа, нашата решителна подкрепа. Относно инфлацията, която 
стопява доходите на хората, намалява покупателната способност на текущите доходи и обезценява спестяванията им, т.е. 
миналия им труд, ние от повече от година алармираме. Всъщност две са българските причини, които направиха 
инфлацията в България значително по-висока от средната в Европейския съюз. Едната причина е закъснялата и 
недостатъчна компенсация на свръхвисоките цени на енергията, на електроенергията. Сега тази грешка, макар и с много 
голямо закъснение, се поправи. От 1 януари имаме намаляване на прага, над който се компенсира цената на 
електроенергията, и това е една възможност да се овладее инфлацията, да се потисне ръста, даже да се смени тренда, 
посоката на цените. Другата причина, българска, за тази по-голяма инфлация у нас, отколкото е средната в Европа, беше 
непремереният ръст на доходите в бюджетната сфера, както на заплатите, така и на пенсиите. Тук постоянно говорят 
синдикатите как ръстът на заплатите да настигне ръста на цените. Ние от 2019 до 2022 г., началото на 2023 г. имаме 
инфлация от порядъка на 30%, а ръстът на разходите за издръжка в бюджетната сфера е нараснал над 110%, т.е. три пъти 
повече, отколкото инфлацията. Пенсиите са нараснали 90%, т.е. три пъти повече, отколкото инфлацията. За това, разбира 
се, допринесоха и КОВИД добавките, които после се интегрираха, и популизмът. Сега не че са Бог знае какви високи 
пенсиите, но те спрямо заплатите вече са на много добро равнище. Нетният коефициент на заместване е над 70%. Т.е. 
средната пенсия към средната заплата нетно е над 70%, като това е много добър показател и това е само от първата пенсия, 
а вече започва да се изплаща и вторият стълб. Т.е. ние изсипахме много ликвидност, много пари на пазара, срещу които 
нямаше стоки, плюс високите цени на електроенергията, които допълнително вкараха ръст на цените на всичко, и всичко 
това доведе до тая по-висока инфлация. И сега, когато се говори за ръст на доходите, трябва много да се внимава, защото 
ако той не е съпроводен с ръст на производителността, с ръст на стоките, които ще застанат срещу тези по-високи доходи, 
то тогава отново ще имаме инфлация, нов винт в спиралата и така до безкрайност. Спестяванията, които ги има в банките, 
ще бъдат изядени. 
Не попадаме ли в омагьосан кръг, г-н Велев? 
Точно това е рискът при опитите за изпреварване на инфлацията с ръст на доходите. Тя не може да бъде изпреварена по 
този начин. Може да бъде изпреварена или настигната с по-продуктивен труд и умерено повишаване на доходите. Вие 
нали направихте анонс – да облекчим труда. Всъщност условията на труд трябва да са добри, а иначе трудът е удоволствие, 
той не е наказание или тежест. Изобщо не е пълноценен този здрав, млад човек, който не се труди. А всъщност какво 
правим? Ние с цялото поведение на политическата класа и на синдикатите казваме: няма нужда да се трудите, държавата 
ще ви вдигне доходите без вие да полагате качествен труд, без да работите по-добре, държавата ще ви увеличи заплатите. 
Ама тя, държавата, не изработва нищо. Не тя плаща заплатите, а клиентите. И клиентите като не искат да платят тези по-
високи заплати, се получава точно тая картина. 
Тогава как ще се намери механизъм за увеличаване на производителността на труда, за да може от тази 
производителност да има по-високи доходи? 
Ние и за това говорихме при срещите си с колегите и с бизнеса, това са и приоритетите ни – конкурентни цени на 
електроенергията и другите енергоносители, човешки ресурси и подкрепа за инвестициите. Ние в момента всъщност 
участваме много активно в това пренареждане на веригите на доставки. Те се скъсяват, компании от Западна Европа, които 
са имали клиенти, са доставяли различни изделия, полуфабрикати, възли, детайли от Китай, заради КОВИД тръгнаха да 
местят тези доставки в Източна Европа. Заради военния конфликт в Украйна започнаха да местят доставките и от Русия и 
от Украйна в Централна и Източна Европа и България е в много благоприятна ситуация. Тя има сравнително добра 
индустрия, ¼ е делът на индустрията в брутната добавена стойност у нас и тя е по-голяма, отколкото е средноевропейската. 
Т.е. при наличие на човешки ресурси и конкурентни цени на енергията и подкрепа за инвестициите ние може много силно 
да дръпнем и да скъсим дистанцията. А всъщност последните месеци на миналата година българската индустрия растеше 
с едни от най-бързите темпове, в топ 3 бяхме всеки месец и заплатите растяха най-бързо в целия Европейски съюз за 
последното тримесечие, за което има данни. Това е статистически факт и част от причините са именно тези – имаше 
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устойчива система за компенсиране на високите цени на енергията и ние се включихме в това пренареждане на веригите 
на доставките. И тези увеличени продажби, от там – добавена стойност, послужиха за увеличаване на доходите на хората. 
За да продължи този процес, необходимо ли ви е съдействието на служебното правителство? 
Разбира се. Ние имаме много добър диалог със служебното правителство, несравнимо по-добър, отколкото беше с 
правителството преди него, последното редовно правителство. И очакваме този диалог да продължи. Имаме покана за 
среща по приоритетите на работодателските организации, покана от премиера и вицепремиера по икономиката, така че 
това е още един сигнал и потвърждение на тази теза. Разбира се, когато няма парламент, който да оформя законодателно 
реформите и политиките, се работи по-трудно. Даже сега въобще няма да има парламент, а когато има парламент, но няма 
формирано правителство, се налага да се провеждат тези диалози не само с изпълнителната власт, а и със 
законодателната, при това с всички парламентарни групи, за да се търсят съответните мнозинства за едно или друго 
уреждане законодателно на една или друга реформа. Такива въпроси имаше много и продължава да има и във връзка с 
еврозоната, и във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост. Тук даже не визирам някои стари реформи, 
които са отлагани, отлагани във времето, като например такса "Битови отпадъци“ според количеството генерирани 
отпадъци, а не според квадратурата на един или друг обект. Говоря за такива реформи, които са залегнали в Плана за 
възстановяване и устойчивост, и се явяват необходими условия за получаване на поредния транш. 
Казахте, че ви предстои среща с правителството, с премиера и вицепремиера по икономиката, на която да обсъдите 
приоритетите на работодателите. Какви са всъщност вашите приоритети и какви са проблемите пред вас, за 
които вие ще поставите въпроси и ще търсите решения? 
Пред скоби, топ приоритетът на работодателите е влизане в еврозоната от 1 януари следващата година, решението за 
което ще се вземе всъщност това полугодие, буквално след няколко месеца, и ние дотогава трябва да покажем воля и 
резултати, особено във връзка с овладяване на инфлацията. Друг приоритет е "Шенген“ и трети е членството в ОИСР. Това 
са трите членства, които са национални приоритети, те са пред скоби извадени при нас, работодателите и 
работодателските организации. Освен тях, остават подобряване на бизнес средата и на инвестиционната среда в 
икономиката. Тук ние слагаме и електронното правителство, и запазване на данъчния модел, възстановяване на 
макроикономическата и финансовата стабилност, регулаторните режими, тяхното свеждане до минимално изискуемите 
от правото на Европейския съюз и т.н. Въпросът с човешките ресурси е много сериозен приоритет. Тук е и образованието, 
тук е и трудовата емиграция. Бяха направени в последните дни на сегашния парламент някои подобрения относно синята 
карта за висококвалифицираните специалисти, но в България има глад и на специалисти със средна квалификация, че даже 
и на неквалифицирани. Ние на практика нямаме безработица, ние имаме липса на работна ръка и тя се задълбочава тази 
липса. Така че това е много важен, съществен приоритет. Енергийна стратегия, Пътна карта на прехода, Стратегия и Карта 
на прехода, които да са оптимални по отношение на цена. Всъщност това е съществено важно. Енергетиката я има, за да 
доставя сигурна, чиста и достъпна енергия на хората и предприятията. Тя не съществува сама по себе си за себе си, а пък 
хората да я обслужват нея и да й слугуват. Цената на енергията трябва да е конкурентна, такава, каквато е в предприятията 
от другите страни, с които се конкурираме на едни и същи световни пазари. Ето, формиране на такава стратегия е много 
важна задача за тази година и Пътна карта на прехода. 
Този пакет от наложителни решения на проблемите пред бизнеса дали е по силата на един служебен кабинет? 
За много от въпросите е нужен работещ парламент. Но те пък могат да бъдат подготвени, така че когато той се появи да 
бъдат придвижени. 
Може би вашата идея е много ценна, г-н Велев, защото служебният кабинет по вашите приоритети, по вашите 
проблеми би могъл да подготви пакети от решения, които още със старта на следващия 49-ти парламент, докато 
политиците се разберат, ще има или няма да има правителство, да тръгне тяхното обсъждане и приемане. Може 
би това е ценното в случая? 
Да, да се надяваме, че следващият парламент няма да започне от ремонт на Изборния кодекс, а ще започне от важните за 
хората и предприятията проблеми. 
 
Епицентър 
 
√  Васил Велев: Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, да не се пипа до края на годината 
"За да живеем по-добре, трябва да работим по-добре. 16% е средният ръст на разходите за труд за третото 
тримесечие на 2022 г. Той е най-висок в ЕС, въпреки че базата е най-ниска", обясни председателят на УС на АИКБ  
Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината. Към 780 лв. се добавят 12% средно за 
прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г. Това каза председателят на УС на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS. 
По думите му съотношението между минималната заплата и БВП на глава от населението е най-високо. 
"За да живеем по-добре, трябва да работим по-добре. 16% е средният ръст на разходите за труд за третото тримесечие на 
2022 г. Той е най-висок в ЕС, въпреки че базата е най-ниска. Решението за индексация на МРЗ противоречи на директивата. 
Работодателските организации у нас ще го оспорват пред ЕК и Международната асоциация на труда. Искаме да стигнем 
до промяна на това решение", заяви той. И допълни, че в някои сектори средната заплата ще бъде по-малка от 
минималната, определена административно. 
Според него компенсациите за тока всъщност представляват връщане на надвзетото. "Имаме покана за среща с 
финансовия министър и премиера в сряда и четвъртък. Поддържаме добър диалог с правителството. Не е време да се 
приемат бюджети", обясни Велев. 
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24 часа 
 
√ Васил Велев: Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, да не се пипа 
Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата, се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега над 850. Към 780 лв. се 
добавят 12% средно за прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г. Това каза  Васил 
Велев от АИКБ. 
По думите му съотношението минимална заплата към БВП на глава от населението е най-високо. "За да живеем по-добре, 
трябва да работим по-добре. "16% е средният ръст на разходите за труд за третото тримесечие на 2022 г. Той е най-висок 
в ЕС, въпреки че базата е най-ниска. Решението за индексация на МРЗ противоречи на директивата. Работодателските 
организации у нас ще оспорват пред ЕК и Международната асоциация на труда. Искаме да стигнем до промяна на това 
решение", заяви той. И допълни, че в някои сектори средната заплата ще бъде по-малка от минималната, определена 
административно. 
Според него компенсациите за тока всъщност е връщането на надвзетото. 
"Имаме покана за среща с финансовия министър и премиера в сряда и четвъртък. Имаме добър диалог с правителството. 
Не е време да се приемат бюджети", обясни Велев пред Нова нюз. 
 
Труд 
 
√ Васил Велев: Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, да не се пипа до края на годината 
Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата, се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега над 850. Към 780 лв. се 
добавят 12% средно за прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г. Това каза за 
предаването "Твоят ден“ на Нова телевизия Васил Велев от АИКБ. 
„Съотношението минимална заплата към БВП на глава от населението е най-високо. За да живеем по-добре, трябва да 
работим по-добре. "16% е средният ръст на разходите за труд за третото тримесечие на 2022 г. Той е най-висок в ЕС, 
въпреки че базата е най-ниска. Решението за индексация на МРЗ противоречи на директивата. Работодателските 
организации у нас ще оспорват пред ЕК и Международната асоциация на труда. Искаме да стигнем до промяна на това 
решение", заяви Велев. 
"Имаме покана за среща с финансовия министър и премиера в сряда и четвъртък. Имаме добър диалог с правителството. 
Не е време да се приемат бюджети", обясни Велев. 
 
Econ.bg 
 
√  Васил Велев: Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, да не се пипа до края на годината 
Към 780 лв. се добавят 12% средно за прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 
г. Това каза за предаването "Твоят ден“ на Нова телевизия Васил Велев от АИКБ 
Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата, се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега над 850. Към 780 лв. се 
добавят 12% средно за прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г. Това каза за 
предаването "Твоят ден“ на Нова телевизия Васил Велев от АИКБ. 
„Съотношението минимална заплата към БВП на глава от населението е най-високо. За да живеем по-добре, трябва да 
работим по-добре. "16% е средният ръст на разходите за труд за третото тримесечие на 2022 г. Той е най-висок в ЕС, 
въпреки че базата е най-ниска. Решението за индексация на МРЗ противоречи на директивата. Работодателските 
организации у нас ще оспорват пред ЕК и Международната асоциация на труда. Искаме да стигнем до промяна на това 
решение", заяви Велев. 
"Имаме покана за среща с финансовия министър и премиера в сряда и четвъртък. Имаме добър диалог с правителството. 
Не е време да се приемат бюджети", обясни Велев. 
 
БЛИЦ 
 
√  Васил Велев с призив за средната минимална заплата 
"Имаме покана за среща с финансовия министър и премиера в сряда и четвъртък", разкри той 
Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата, се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега над 850. Към 780 лв. се 
добавят 12% средно за прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г. Това каза пред 
Нова телевизия Васил Велев от АИКБ. 
„Съотношението минимална заплата към БВП на глава от населението е най-високо. За да живеем по-добре, трябва да 
работим по-добре. "16% е средният ръст на разходите за труд за третото тримесечие на 2022 г. 
Той е най-висок в ЕС, въпреки че базата е най-ниска. Решението за индексация на МРЗ противоречи на директивата. 
Работодателските организации у нас ще оспорват пред ЕК и Международната асоциация на труда. Искаме да стигнем до 
промяна на това решение", заяви Велев. 
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"Имаме покана за среща с финансовия министър и премиера в сряда и четвъртък. Имаме добър диалог с правителството. 
Не е време да се приемат бюджети", обясни Велев. 
 
Lupa.bg 
 
√  Васил Велев: Средната минимална заплата е далеч над 850 лева 
8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г., допълни той 
"Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата, се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега над 850. Към 780 лв. се 
добавят 12% средно за прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г.", каза Васил Велев 
от АИКБ. 
По думите му съотношението минимална заплата към БВП на глава от населението е най-високо. 
"За да живеем по-добре, трябва да работим по-добре. 16% е средният ръст на разходите за труд за третото тримесечие на 
2022 г. Той е най-висок в ЕС, въпреки че базата е най-ниска. Решението за индексация на МРЗ противоречи на директивата. 
Работодателските организации у нас ще оспорват пред ЕК и Международната асоциация на труда. Искаме да стигнем до 
промяна на това решение", заяви той. 
И допълни в предаването "Твоят ден", че в някои сектори средната заплата ще бъде по-малка от минималната, определена 
административно. 
Според него компенсациите за тока всъщност е връщането на надвзетото. 
"Имаме покана за среща с финансовия министър и премиера в сряда и четвъртък. Имаме добър диалог с правителството. 
Не е време да се приемат бюджети", обясни Велев. 
 
Промяна 
 
√  Васил Велев с призив за средната минимална заплата: До края на годината да… 
Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата, се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега над 850. Към 780 лв. се 
добавят 12% средно за прослужено време. 
8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г. Това каза пред Нова телевизия Васил Велев от АИКБ. 
 
ПИК 
 
√  Васил Велев: Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, да не се пипа до края на годината 
Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата, се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега над 850. Към 780 лв. се 
добавят 12% средно за прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г. Това каза пред 
Нова нюз Васил Велев от АИКБ. 
По думите му съотношението минимална заплата към БВП на глава от населението е най-високо. "За да живеем по-добре, 
трябва да работим по-добре. "16% е средният ръст на разходите за труд за третото тримесечие на 2022 г. Той е най-висок 
в ЕС, въпреки че базата е най-ниска. Решението за индексация на МРЗ противоречи на директивата. Работодателските 
организации у нас ще оспорват пред ЕК и Международната асоциация на труда. Искаме да стигнем до промяна на това 
решение", заяви той. И допълни, че в някои сектори средната заплата ще бъде по-малка от минималната, определена 
административно. 
Според него компенсациите за тока всъщност е връщането на надвзетото. "Имаме покана за среща с финансовия министър 
и премиера в сряда и четвъртък. Имаме добър диалог с правителството. Не е време да се приемат бюджети", обясни Велев. 
 
Cross.bg 
 
√  Васил Велев: Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, да не се пипа до края на годината 
Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата, се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега над 850. Към 780 лв. се 
добавят 12% средно за прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г. Това каза за "Твоят 
ден" Васил Велев от АИКБ. 
По думите му съотношението минимална заплата към БВП на глава от населението е най-високо. 
"За да живеем по-добре, трябва да работим по-добре. 16% е средният ръст на разходите за труд за третото тримесечие на 
2022 г. Той е най-висок в ЕС, въпреки че базата е най-ниска. Решението за индексация на МРЗ противоречи на директивата. 
Работодателските организации у нас ще оспорват пред ЕК и Международната асоциация на труда. Искаме да стигнем до 
промяна на това решение", заяви той. 
И допълни, че в някои сектори средната заплата ще бъде по-малка от минималната, определена административно. 
Според него компенсациите за тока всъщност е връщането на надвзетото. 
"Имаме покана за среща с финансовия министър и премиера в сряда и четвъртък. Имаме добър диалог с правителството. 
Не е време да се приемат бюджети", обясни Велев. 
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Стандарт 
 
√  Земетресение и с минималната заплата: Реакция на бизнеса 
Двата най-големи синдиката - КТ "Подкрепа" и КНСБ, настояват минималната работна заплата да се качи още от юни тази 
година до 850 лв., а от началото на 2024 г. да стане 1000 лв. Това стана ясно по време на съвместна пресконференция на 
техните президенти - Димитър Манолов и Пламен Димитров. 
Освен това синдикатите искат въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата, което според 
тях ще стимулира потреблението и ще намали неравенството, пише "Епицентър" 
В сряда (1 февруари) Народното събрание реши минималната работна заплата да е в размер на 50 процента от средната, 
като разпоредбата ще започне да се прилага от 1 януари 2024 г. Синдикатите се обявиха против това, че съотношението е 
фиксирано и не дава възможност за тристранни преговори и по-висок размер на минималната заплата. Работодателите 
също не подкрепиха предложението, като в четвъртък (2 февруари) дори обявиха, че ще сезират Европейската комисия. 
По думите на Манолов и Димитров можел да бъде направен опит цената на кризата да бъде прехвърлена върху 
работещите хора. 
Средната минимална заплата е далеч над 850 лева, тъй като към определената основна заплата, се прибавят доплащания 
за прослужено време и други такива. МРЗ не трябва да се пипа до края на годината, защото и сега над 850. 
Към 780 лв. се добавят 12% средно за прослужено време. 8-10% е нарастването на доходите в частния сектор за 2023 г. 
Това каза за "Твоят ден" Васил Велев от АИКБ. 
По думите му съотношението минимална заплата към БВП на глава от населението е най-високо. "За да живеем по-добре, 
трябва да работим по-добре. 
 
NGOBG.info 
 
√  Фондация „Еврика“ връчи четири награди и 42 стипендии 
На тържествена церемония фондация „Еврика“ връчи ежегодните си награди за постижения в науката и за най-добър млад 
мениджър, изобретател и фермер. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в 
съответната област и популяризиране постиженията на младите хора на възраст до 35 години. 
Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, 
от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка 
област. 
Наградите на „Еврика“, оригинална метална статуетка и диплом, бяха връчени от акад. Юлиан Ревалски – председател на 
БАН и Васил Велев – председател на АИКБ, зам. председател на Съвета на Фондация „Еврика и съорганизатор на конкурса 
за млад мениджър. 
Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за постижения в науката получи д-р Александър Сираков – лекар-специализант по образна 
диагностика в УМБАЛ „Свети „Иван Рилски“ – София. Тя се присъжда за отлична защита на дисертационен труд на тема 
„ВРЕМЕННО-СТЕНТ АСИСТИРАНО КОЙЛИРАНЕ”., за което му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ 
Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за млад изобретател получи Елица Петкучева – асистент в Секция „Водородни системи с 
полимерен електролит“ на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски“ /ИЕЕС/ при БАН. Наградата 
й се присъжда като съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за 
реакцията на отделяне на кислород“, регистрирано като американски патент. Изобретението касае нови катализатори за 
реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение. 
Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за млад мениджър получи Христо Пеев – основател и изпълнителен директор на Motion 
Software и главен мениджър „Иновации“ на Еxadel. Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър 
млад мениджър на 2022 година на Христо Пеев за: глобална визия и подход в развитието на бизнеса и значими бизнес 
резултати; иновативен управленски подход в търсенето, експериментирането и прилагането на работещи управленски 
идеи и практики; изявено бизнес лидерство. 
Носител на наградата ЕВРИКА за 2022 за млад фермер е Тихомир Тачев – земеделски производител и пчелар от село 
Асеновец, община Нова Загора. 
За първи път церемонията беше съчетана с обявяване на имената на учениците и студентите, които ще получават 
стипендии от фондацията за учебната 2022-23 год. Акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация „Еврика“ 
връчи удостоверенията на 42 ученици и студенти, определени след конкурс за стипендианти на Фондация „Еврика“ за 
учебната 2022/2023 година. 
Повече за наградите на фондация „Еврика“ можете да прочетете на сайта на организацията. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Очаква се успешен зимен туристически сезон 
Успешен туристически сезон тази зима очаква министърът на туризма Илин Димитров. Това стана ясно по време на 
представяне работата на министерството на туризма по време на деветия служебен кабинет. 
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Сред приоритетите му ще бъде разгръщане на национална реклама за България като туристическа дестинация, изпращане 
на трима нови аташета в Румъния, Великобритания и Турция и прозрачно провеждане на процедури за наем на плажовете 
чрез видеонаблюдение. Министерството ще пусне ДАНС, МВР и КПКОНПИ да следят как плажовете се отдават под наем. 
При възможност министър Димитров ще коригира ПВУ в сферата на туризма. Той обеща прозрачност в работата на 
ведомството. 
Изработва се гаранционен фонд за туроператорите. Работим в правилна посока, изтъкна Илин Димитров. Амбицията му е 
да се попречи на т. нар. нелегални екскурзии. Предстоят съвместни проверки, стана ясно от думите му и призова да се 
подават сигнали във ведомството му. Илин Димитров иска да се изготви закон в областта. Трябва да се пресекат тези 
практики, заяви той. 
 
√ Министърът на туризма: Към момента няма данни за бедстващи българи в Турция 
Към момента няма данни за пострадали или бедстващи българи в Турция, заяви в "Денят започва" министърът на туризма 
Илин Димитров. 
Искам да изкажа съболезнования към турския народ. България изпрати помощ и посланичката на Турция го потвърди. 
Изпратени са жива сила, техника, кампании, които да подпомогнат нашите действия там. Аз дори днес трябваше 
да бъда в Истанбул на изложение, но то беше отложено. 
Министърът е разговарял с много туроператори и няма данни за блокирани групи с български туристи. Има отменени 
полети към Истанбул поради земетресението и лошото време. В случая действа Директива 261 на ЕС, според която когато 
полетът е отменен поради форсмажор, компаниите не дължат обезщетение на пътниците. 
"Обезщетение се дължи, ако той закъснее по определено часово време. Компаниите обаче би трябвало задължително 
да се погрижат за своите пътници. Вариантите са два - да им бъдат върнати средствата за полетите или да им 
бъде презаверен билетът за следващия полет", посочи министърът. 
 
√ Посланик Айлин Секизкьок пред БНТ: Турция преживява небивало бедствие в историята на страната 
Турция преживява небивало бедствие в историята на страната. Относно мащаба на земетресението - 350 км е дължината 
на разломните линии, 30 000 кв. метра е засегнатото пространство, 13,5 милиона е населението, което е засегнато. Десет 
са пострадалите области. Това каза в студиото на "Денят започва" турският посланик у нас Айлин Секизкьок. 
"Това са големи области, чиито индустриален и търговски капацитет е много голям. В Газиантеп имаме 3500 души, 
които са открити мъртви. 5900 сгради са напълно сринати. Над 15 000 са ранените до момента. Боим се, че тези 
цифри ще нараснат и с тревога очакваме това. Мобилизирахме всичките възможности. Турция е голяма и силна 
държава, имаме голям и висок капацитет, но времето е крайно неблагоприятно, изключително тежки, зимни условия. 
Много е голям магнитудът - две последователни земетресения със сила над 7 по Рихтер. Имаме нужда от подкрепа 
на международната общност", каза Н. Пр. Айлин Секизкьок - посланик на Турция. 
Посланик Секизкьок благодари на българската държава, на българското правителство и на българския народ за искрената 
подкрепа. 
"Президентът на България ми се обади в 6:00 часа сутринта и каза, че се мобилизират възможностите, подготвят 
се военните самолети. Това е първата държава след Азербайджан, която се задейства беше България, което е много 
важно за нас. Всички спасителни екипи са в Турция. От всички краища на страната получаваме информация в 
посолството, че се организират кампании. Скърбим много, но съм горда, че съм посланик в една държава, която 
толкова много обича Турция. 
На този етап има нужда от спасителни екипи в градските райони, където има много тежки щети. България е от държавите, 
които осигури такъв издирвателен и спасителен екип. Пристигат екипи и от други 40 държави. 
Българският посланик в Турция Ангел Чолаков в момента е в района на бедствието и лично проследява спасителните 
операции, добави Айлин Секизкьок. 
Вторичните трусове продължават и са много силни, имам и срутени болници, но много държави изпращат полевите си 
болници, каза още посланикът. В момента продължава разчистването на отломките, винаги се случват чудеса, мислим, че 
можем да намерим още оцелели, добави тя. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Володимир Зеленски е получил покана от Шарл Мишел да посети Брюксел 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел е поканил украинския лидер Володимир Зеленски да участва лично в 
бъдеща среща на върха на Евросъюза, обяви говорител в Брюксел. Според съобщението в Туитър допълнителна 
информация няма да бъде съобщена от съображения за сигурност. 
Според редица източници обаче, посещение на Володимир Зеленски в Брюксел може да се очаква още в четвъртък, когато 
се събират ръководителите на 27-те. Ако новината се потвърди, това ще бъде първа визита на украинския лидер в 
столицата на Евросъюза от началото на войната на 24 февруари. Има вероятност и за извънредна сесия на Европарламента 
в присъствието на Володимир Зеленски, твърдят източници на Франс прес. 
Украинският лидер има "постоянна покана" в Брюксел, отбеляза по-рано говорител на председателя на Европейския съвет 
Шарл Мишел. От Киев няма потвърждение за пътуване на Зеленски, който посети Вашингтон на 22-ри декември и напусна 
за първи път страната си след началото на руската инвазия. Във Вашингтон той разговаря с президента Байдън и държа реч 
пред американския Конгрес. В четвъртък и петък Евросъюзът провежда извънредна среща на върха, посветена на 
развитието на войната в Украйна и солидарността на 27-те с каузата на Киев. Преди дни лидерите на Съюза посетиха 
украинската столица, където потвърдиха подкрепата си за страната. От юни миналата година Украйна има статут на страна-

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-turizma-kam-momenta-nyama-danni-za-bedstvashti-balgari-v-turciya-1222733news.html
https://bntnews.bg/news/poslanik-ailin-sekizkyok-pred-bnt-turciya-prezhivyava-nebivalo-bedstvie-v-istoriyata-na-stranata-1222732news.html
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кандидатка за присъединяване. Членството предполага редица реформи, които може да отнемат години, но Киев се 
надява да ускори процеса. 
 
БНР 
 
√ Среща в Министерския съвет ще търси начини за овладяване на цените 
По инициатива на служебния премиер Гълъб Донев в Министерския съвет ще се проведе работна среща с участието на 
министри и шефове на агенции. 
Целта е да бъде представен анализ на образуването на цените, като спрямо резултатите от този анализ ще се търсят 
възможните решения за спиране на покачването им. 
Срещата е във връзка с приоритета на кабинета да се постигнат резултати в овладяването на цените, най-вече на 
хранителните стоки. 
 
√ От утре ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии за участие във вота на 2 април 
От утре - 8 ми февруари, Централна избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и 
коалиции за участие в предсрочните парламентарни избори на 2 април. Крайният срок е до 17 ч. на 15 февруари. 
Партиите и коалициите трябва да представят в ЦИК подписки с минимум 2500 подкрепящи ги гласоподаватели. 
 За успешна регистрация за участие във вота са необходими също заверени финансови отчети, удостоверение за актуално 
състояние и внесен депозит по сметка на БНБ, а за коалиция и решението за образуването ѝ. 
Условията и реда за регистрация са оформени в решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на Комисията. 
 
√ Лиляна Павлова: Предоговарянето на проекти по ПВУ на ЕС е "реалистично" 
Предоговарянето на проекти по плановете за възстановяване и устойчивост на европейските държави е "реалистично", 
заяви вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова. Банката е партньор на страната ни по 
някои от проектите, основно свързани с декарбонизацията: 
"По принцип предоговарянето е обект на нещо екстремно. Предоговарянето на целите, предоговарянето на проектите 
трябва да има много сериозни причини и трябва да има наистина много добро основание за предоговаряне на целите". 
494 млн. евро са инвестирани в българската икономика от страна на групата на Европейската инвестиционна банка 
миналата година, отчете още Павлова. 
 
√ Не стихва интересът нито към ипотечните, нито към потребителските кредити. Спестяванията също растат 
Интервю на Марта Младенова с Иван Стойков 
Интересът към банковите кредити не е стихнал, независимо от икономическата обстановка, в която се намираме. 
Това заяви пред БНР финансовият консултант от портала "Моите пари" Иван Стойков. 
По думите му няма спад в интереса както при потребителските, така и при ипотечните кредити. По данни на БНБ за 
изминалата година и единият, и другият вид кредити са се увеличили, като обемът е нараснал с 10-15%, посочи експертът. 
Процес на покачване на лихви има, но корекцията на лихвените нива не е толкова изразена, както при финансовата криза 
от 2008-2009 г., отбеляза  Стойков. 
Ако в момента решим да теглим кредит, какъв процент от доходите си следва да можем да заделим? 
"Когато се кандидатства за кредит, това никога да не е на ръба на възможностите на клиента", посъветва Стойков и уточни: 
"Месечните разходи по обслужването на кредита не трябва да надхвърлят 25-30% от доходите." 
Ако можем да си позволим определен максимален размер на вноската, да не го правим непременно, защото това подлага 
на риск изплащането в бъдеще, допълни той. 
Коригиращите в посока нагоре лихви по депозитите банки са относително малки или средни по големина банки, поясни 
още Иван Стойков. 
По думите му те са по-активни на пазара и с по-видими стъпки променят лихвите по депозитите, докато при големите 
банки това все още не е очевидна стъпка, за да кажем, че е започнал процес по покачване на лихвите по депозитите. 
Хората, които могат да заделят средства, продължават да го правят и масивите от спестявания също растат, затова при този 
темп на покачване банките не отчитат нужда от привличане на още средства, за да вдигат лихвите, обобщи Стойков. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ „Леден ден" и днес, жълт код за студ в 19 области 
Националният институт по метеорология и хидрология издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за 
студено време и за отрицателни температури в 19 области на страната. 
В областите Видин, Враца, Монтана, Кюстендил, Благоевград, Перник и Смолян минималните температури ще са под 
минус 10 градуса, а в останалите области максималните температури ще са под 0 градуса. 
Метеоролозите от НИМХ обясняват, че и днес ще има "леден ден", защото ще има отрицателни дневни температури в 
цялата страна. 
 
√ Министрите на икономиката на Франция и Германия са на ключови преговори в САЩ 
Министрите на икономиката на Франция и Германия - Брюно льо Мер и Роберт Хабек, са във Вашингтон за ключови 
разговори в опит да смекчат негативните последици за европейската икономика от американския закон за намаляване на 
инфлацията. 

https://bnr.bg/post/101775671/ivan-stoikov
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След визитата във Вашингтон европейските лидери ще проведат среща на върха, насочена към изготвяне на отговор на 
протекционистките мерки на САЩ. 
В безпрецедентна съвместна инициатива Льо Мер и Хабек ще обсъдят въздействието на американските зелени субсидии 
и данъчните облекчения, записани в Закона за намаляване на инфлацията. Той насочва 370 милиарда долара в субсидии 
за енергийния преход на Америка, включително намаляване на данъците за произведени в САЩ електрически автомобили 
и батерии. 
Европейските лидери са притеснени, че американските субсидии могат да подмамят европейски компании да преместят 
бизнеса си отвъд Атлантика. Брюксел настоява Вашингтон да направи изключения за европейските компании, но 
съвместната работна група не даде резултат. Американският президент Джо Байдън подчерта през декември в 
разговорите с френския президент Еманюел Макрон, че антиинфлационният закон няма за цел да навреди на 
европейската икономика. 
Сега във Вашингтон са планирани срещи на икономическите министри Льо Мер и Хабек с министъра на търговията Джина 
Раймондо и министъра на финансите Джанет Йелън. Тя разговаря вчера с вицепрезидента на Европейската комисия 
Маргрете Вестагер и подчерта необходимостта от стимулиране на технологичното развитие, за да се ускори преходът към 
зелена енергия.  
 
√ Украйна очаква нова руска офанзива 
Украйна очаква нова руска офанзива в източната част на страната. Според украинския губернатор на Луганска област 
Серхий Хайдай Русия изпраща подкрепления в Източна Украйна, където се водят позиционни битки от месеци. 
"Русия струпва все повече боеприпаси. Вече не сме подложени на денонощен обстрел. Постепенно започват да пестят, 
подготвят се за пълномащабно настъпление", каза Хайдай пред украинска телевизия. Той предположи, че руската 
офанзива може да започне до дни, като не изключи Москва да използва предстоящата годишнина от руското нахлуване 
на 24 февруари. 
Говорителят на украинското Южно оперативно командване Наталия Хуменюк отбеляза, че руските сили вероятно се 
концентрират върху започване на настъпателни операции на изток, а не в Южна Украйна. 
Киев също планира пролетна офанзива, за да си върне окупираните територии, но чака доставката на обещаните западни 
ракети с по-голям обсег и танкове. "Точно това Русия се опитва да изпревари", твърди съветник на украинската армия, 
пожелал анонимност пред "Файненшъл таймс". 
 
√ Норвегия планира да предостави на Украйна помощ за над 7 млрд. долара в рамките на пет години 
Премиерът на Норвегия предложи в понеделник неговата страна, основен износител на петрол, да предостави около 75 
милиарда норвежки крони (7,3 милиарда долара) помощ на Украйна в рамките на пет години. 
"Целим се да осигурим единно споразумение по този въпрос в парламента", каза премиерът от Лейбъристката партия 
Йонас Гар Стьоре на пресконференция след среща с норвежки опозиционни лидери, предаде Ройтерс. 
Скандинавската страна очаква държавните ѝ приходи да нараснат до рекордни нива след нахлуването на Русия в Украйна, 
тъй като цената на газа, продаван за Европа, скочи рязко през миналата година. 
Стьоре, изправен пред критики от някои държави и от част от опозицията у дома за индиректна печалба от войната, обяви 
в края на 2022 г. план за предоставяне на многогодишна помощ на Украйна, без обаче да посочи конкретна сума. 
През 2023 г. половината от обещаната помощ ще финансира военните нужди на Украйна, докато останалата част ще отиде 
за хуманитарни нужди, въпреки че това разделение може да се промени през следващите години, каза още той. 
Норвегия също така трябва да даде 5 млрд. крони допълнително тази година в помощ на бедните страни, страдащи от 
скока на световните цени на храните след войната в Украйна, отбеляза Стьоре. 
Правителството на малцинството на Стьоре трябва да поиска одобрението на парламента за средствата, които ще увеличат 
годишните разходи на Норвежкия суверенен фонд, който е най-големият в света с активи от близо 1,4 трилиона долара. 
Основната опозиционна Консервативна партия заяви, че очаква да подкрепи плана, който подлежи на финални преговори 
през следващите седмици. 
През 2022 г. Норвегия стана най-големият доставчик на газ в Европа поради спад на руските газови потоци. Освен това е 
вторият по големина производител на петрол в Европа след Русия. 
Притоците към Норвежкия суверен фонд нараснаха миналата година от приходите на държавата от петрол до 1,1 трлн. 
крони или 108 млрд. долара - почти три пъти повече от предишния рекорд, поставен през 2008 г., отбелязва Ройтерс. 
 
√ "Таймс": Британският премиер Риши Сунак ще обяви промени в кабинета 
Британският премиер Риши Сунак ще обяви промени в кабинета си днес и обмисля също големи промени в 
правителствените ведомства, съобщи вестник "Таймс".  
Съобщенията за тези промени идват близо седмица, след като Риши Сунак уволни председателя на Консервативната 
партия Надим Захауи заради нередности в данъчните му дела и на фона на разследването на вицепремиера Доминик Рааб 
за тормоз на подчинени. 
От канцеларията на Сунак отказаха да коментират предстоящите рокади, за които писаха вече и други британски издания. 
Очаква се Министерството на бизнеса, енергетиката и индустриалната стратегия да бъде разбито на отделни министерства, 
така че да отрази приоритетите на Сунак, заяви репортерът на "Таймс" Стивън Суинфорд, добавяйки, че същото може да 
се случи и с Министерството на цифровите технологии, културата, медиите и спорта. 
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И изобщо, очакванията са, че промените в структурата на правителството ще разкрият нови министерски роли. Все още не 
е известно кой ще замени Надим Захауи като председател на партията, но надеждни източници смятат, че везните се 
накланят към Грант Шапс като най-вероятен претендент. 
 
√ Над 4800 станаха загиналите от земетресенията в Турция и Сирия 
Над 4800 души са загинали при опустошителните земетресения в Турция и Сирия, съобщи Франс прес. Само в Турция 
ранените са повече от 14 хиляди. 
Вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че се проверява информация за един пострадал с 
българско гражданство.  
Продължават вторичните трусове, повечето от които са с магнитуд над 5 по Рихтер. 
Директорът на Службата за извънредни ситуации на Турция Юнус Сезер съобщи, че броят на загиналите в страната е 
нараснал на над 3380. По данни на службата над 14 000 хиляди души са ранени, а над 6 хиляди сгради са разрушени при 
земетресенията с магнитуд над 7 по Рихтер. Последваха близо 150 вторични труса.   
Турският президент Реджеп Ердоган обяви едноседмичен национален траур. Той определи бедствието като най-голямото 
в страната от десетилетия.   
"Не знаем колко ще нарасне броят на загиналите и пострадалите, тъй като работата на спасителите продължава в 
развалините на много сгради в зоната на трусовете. Но надеждата ни е, че ще се възстановим от това бедствие с възможно 
най-малко човешки жертви", заяви Ердоган.  
В съседна Сирия най-малко 220 сгради са се срутили при опустошителните земетресения вчера, още толкова са 
необитаеми, съобщи говорител на ООН. Недостъпни са складове с хуманитарна помощ за близо 4 милиона сирийци в 
района на земетресението, контролиран от опозицията.   
Днес продължава издирването на оцелели под сринатите сгради.  
Екипи от 17 европейски държави са били изпратени в Турция, за да участват в спасителните и издирвателни дейности, 
съобщи еврокомисарят по управление на кризи Янез Ленарчич. 
Китай ще предостави първи транш от близо 6 милиона долара спешна помощ на Турция след земетресението, предава 
Ройтерс. 
Китайският Червен кръст отпуска по 200 хиляди долара на Турция и на Сирия. 
 
√ Президентът на Турция обяви национален траур до 12 февруари 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви общонационален траур в страната за жертвите на двете земетресения, 
станали през нощта на 6 февруари. Периодът на траур в Турция ще продължи до 12 февруари включително. 
Същевременно беше съобщено, че ЕС свиква кризисна среща на Интегрирания политически отговор при кризи заради 
земетресенията, които удариха Турция и Сирия. На срещата ще бъде обсъдена координацията на мерките за подкрепа от 
ЕС за засегнатите региони, предава Би Би Си. 
Заседанията на Интегрирания политически отговор при кризи обикновено включват съответните институции на ЕС и 
представители на всички държави-членки, засегнати от кризата. 
ЕС обяви, че ще създаде и изпрати екипи за търсене и спасяване в Турция и ще предостави услугите на сателитната система 
"Коперник". 
По-рано върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел и комисарят по управлението 
на кризи Янез Ленарчич заявиха, че ЕС е готов да подкрепи засегнатите в Сирия чрез своите програми за хуманитарна 
помощ.  
 
√ След трагедията в Турция: Посланик Айлин Секизкьок благодари на българите за съпричастността 
“Приятел в трудни дни се познава. Веднага щом се публикува новината за земетресението, в много ранните часове на деня 
ми се обади президентът Румен Радев и заяви, че българската държава е готова да ни помогне с всички възможни средства. 
Той ни увери, че България ще е с нас". Думите са на посланика на Република Турция в България Айлин Секизкьок. В 
специално интервю за програмата на турски език на Радио България тя благодари за съпричастността на българите. "За нас 
помощта от съседна България е много важна и значима!”, подчерта пред Севда Дюкянджи посланик Секизкьок. 
„Това е най-голямото земетресение в историята на Република Турция. То обхвана 10 области и много държави в близост - 
Сирия, Йордания, Ливан. Трусовете бяха усетени и в Египет. Разрушенията са огромни. Чрез Радио България искам да 
благодаря на България, на българското правителство и на целия български народ за подкрепата, която ни оказват. Преди 
малко излетя и първият самолет със спасителни екипи. Изпратени бяха медицински и хуманитарни помощи. Веднага след 
това потеглиха и коли с помощи и екипи от спасители. Господ да ги благослови! За нас помощта от съседна България е 
много важна и значима!”.  
Турция се намира в една от най-активните земетръсни зони в света и подобни бедствия не са рядкост. Поради това страната 
от години взема извънредни мерки в градоустройствения план на градовете и има опит в спасителните действия при 
подобни природни бедствия.  
„Да, Турция се намира на земетръсна зона, но нека не забравяме, че целия Балкански полуостров е подобна зона - каза 
посланик Айлин Секизкьок. - За съжаление, ние усетихме безпощадната сила на природата със земетресението в град 
Гьолджук на Измитския залив в Мраморно море през август 1999 година. От тогава насам в всички градове е в действие 
програма за обновяване на градоустройството и се прилага нов строителен план. В Турция са в сила много сериозни 
изисквания срещу земетресенията и природни бедствия. Конструктивно опасните сгради биват разрушавани, а при 
изграждането на нови контролът е безкомпромисен. Предприехме и специална информационна кампания, която и в този 
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момент е активна сред населението - за действие преди, по време и след земетресение. Отправяме молба към приятелите 
ни в България и те да предприемат необходимите действия и да бъдат отговорни и подготвени“.    
Трусът от тази нощ с магнитуд от 7.8 по Рихтер и последвалите вторични земетресения са предизвикали мащабни 
разрушения в Югоизточна Турция и граничните райони със Сирия. Съобщава се за стотици загинали и над 2000 ранени до 
момента. Припомняме, че голямото земетресение през 1999 година в Северозападна Турция беше с магнитуд от 7,6 и отне 
живота по официални данни на над 17 000 души. 
Интервюто с турския посланик у нас, в оригинал, можете да чуете от уеб сайта на Радио България на турски език 
- ТУК.  
 
√ ОАЕ отпускат 13 милиона долара помощ за пострадалата от земетресение Сирия 
Обединените арабски емирства отпускат хуманитарна помощ на стойност около 13,6 млн. долара за Сирия след 
земетресението в Турция, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. 
Земетресението с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, с епицентър близо до турския град Газиантеп, отне живота на повече 
от 2400 души в Турция и в съседна Сирия. 
Министър-председателят на Емирствата шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум "насочи спешна хуманитарна помощ към 
засегнатите в Сирия", съобщи официалната информационна агенция WAM. 
Страните по света бързо се мобилизираха, за да изпратят хуманитарни и спасителни работници в засегнатите райони. 
ОАЕ заявиха, че планират да създадат полева болница в Турция и също така ще изпратят екипи за издирване и спасяване 
в Сирия заедно със спешни доставки и спешна помощ, добави информационната агенция. 
По-рано президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал-Нахаян изрази съболезнованията си на своите сирийски и турски 
колеги в два отделни телефонни разговора, съобщава WAM. 
Той е "подчертал подкрепата на ОАЕ за Сирия и Турция и е предложил да окаже всякаква помощ в усилията им да смекчат 
последиците от земетресението", се казва в съобщението. 
През декември 2018 г. ОАЕ отвориха отново посолството си в сирийската столица. През март миналата година Асад направи 
посещение в ОАЕ - първото му посещение в арабска държава след повече от десетилетие на брутална гражданска война.  
 
√ Нефтопроводите в Турция са невредими след мащабното земетресение, продължава преносът на петрол 
Няма щети по тръбопровода "Керкук-Джейхан", пренасящ петрол от Ирак за Турция, нито по тръбопровода "Баку-Тбилиси-
Джейхан", а петролните потоци продължават и по двата нефтопровода след силно земетресение, ударило Турция, заяви 
пред агенция Ройтерс турски енергиен служител. 
Операциите на петролния терминал Джейхан в Южна Турция обаче са преустановени, съобщи корабната агенция Tribeca, 
добавяйки, че се провежда спешна среща по въпроса. 
Терминалът на източното Средиземноморие е на около 155 км от района на епицентъра на труса. 
Земетресение с магнитуд от близо 8,0 по скалата на Турция разтърси южна Турция и северозападна Сирия рано сутринта в 
понеделник, причинявайки смъртта на над 500 души и ранявайки хиляди при срутването на сгради в региона. 
По-рано държавен тръбопроводен оператор BOTAS каза, че потоците на природен газ са спрени към провинциите 
Газиантеп, Хатай и Кахраманмарас и някои други области в резултат на повреда на газопровод. 
Сирийската петролна рафинерия "Банияс" (Baniyas) ще преустанови дейността си за 48 часа след смъртоносното 
земетресение в Турция, съобщи държавната информационна агенция SANA, позовавайки се на изявление на петролното 
министерство. 
Междувременно турските морски власти съобщиха, че пристанището "Искендерун", разположено в южната турска 
провинция Хатай, е повредено поради днешното силно земетресение. След инспекциите на щетите морските власти на 
страната съобщиха в "Туитър",  че дейността на останалите пристанища на страната продължават, освен тези на 
"Искендерун". 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Липсата на инвестиции става хроничен проблем на българската икономика 
Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, В развитие, 06.02.2023  
Голямото препятствие за 2023 г. пред българската икономика ще е политическата обстановка, защото в последните три 
години не могат да се случат инвестициите от страна на държавата в икономиката. Имаме недостатъчно инвестиции и от 
частния сектор. Това позволи доста голяма част от работната сила да излезе извън страната. В момента имаме рекордно 
ниски нива на безработица, но това е просто защото няма хора, които да работят. И през 2023 г. вероятно държавните 
инвестиции няма да изпълнят обема, в който трябва да бъдат, за да подпомогнат инвестициите от частния сектор. Това 
заяви Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, в предаването „В развитие“ 
с водещ Роселина Петкова. 
„В последните година, година и половина имаме и цикъл за повишаване на лихвените проценти. Tова повишава цената 
на финансирането, което ще удари инвестициите. Този хроничен проблем продължава. Ако се задълбочи,  ще има по-
малък капацитет българската икономика да реализира ръст“. 
Според Караиванов „за тази година ще е изключително важно да се получи стабилен парламент, който поне да гласува 
законите, които са необходими за Националния план за възстановяване и устойчивост… за да може поне парите по него 
да се реализират“. 

https://bnr.bg/tr/post/101775406/buyukelci-aylin-sekizkok-dost-kara-gunde-belli-olur
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Иванов обясни, че в добрите години, когато България е реализирала ръст над 5%, делът на инвестициите е бил 24-27% от 
брутния вътрешен продукт, а в последните години е 20-22%. 
„Необходими са три до четири процента от БВП на година допълнително инвестиции, за да има две-три години 
последователно натрупване, което да доведе до добър резултат“. 
По думите на Иванов важен за България ще е докладът, който ще бъде направен през юни за конвергентността на 
българската икономика с тази на еврозоната по отношение на приемането ни във валутния блок. 
„Ще се направят компромиси от икономическа гледна точка, за да се реализира политическата цел – присъединяване 
на България към еврозоната“. 
Иванов коментира и предизвикателствата пред европейската икономика. Той изтъкна инфлацията и войната в Украйна 
като водещи сред тях и добави, че влияние има и случващото се с икономиките на САЩ и Китай. 
За България като експортно ориентирана икономика, според госта, е важно да следи икономиките на Германия, 
Нидерландия, Австрия, Белгия, съседна Турция. 
„Въпросът е, че ако тези държави, които са клиенти на българския бизнес забавят икономическото си 
развитие… неминуемо ще има ефект и при нас, който ще бъде три до шест месеца след това“, заяви той. 
Иванов очаква рецесията в Европа, ако има такава, да не е сурова. 
„След като ЕЦБ предприе смелата стъпка да увеличи лихвите, най-вероятно няма да има рецесия или ако има рецесия, 
тя няма да е толкова дълбока“. 
„Българския бизнес трябва да натрупа малко резерви. Все още може да получи подкрепа от финансовата система, банките 
имат достатъчно ресурси“, добави той. 
Целия разговор гледайте във видео материала. 
 
√ Санкциите работят: данъчните приходи от нефт и газ на Русия се сринаха с 46% 
Дефицитът на Русия достига 25 милиарда долара заради спада на приходите от енергия 
Приходите от петрол и газ на руското правителство се сринаха през януари, което допринесе за най-големия бюджетен 
дефицит за първия месец на годината поне от 1998 г. 
Данъчните приходи от нефт и газ се сринаха с 46% през януари спрямо предходната година, докато имаше 59% увеличение 
на разходите поради войната в Украйна. Комбинацията от тези фактори даде на Русия публичен дефицит от 1,76 трилиона 
рубли (25 милиарда долара), съобщи Министерството на финансите в понеделник. 
Спадът в приходите от петрол и газ следва санкциите на Запада срещу руския износ, които сега включват забраната на 
Европейския съюз за повечето морски внос на сурови и рафинирани горива, както и горната граница на цените на Г-7. 
Благодарение на тези мерки суровият петрол Urals - ключовата експортна смес на Русия - се търгува със значителни 
отстъпки спрямо референтните цени. 
Президентът Владимир Путин, чиято военна агресия срещу Украйна предизвика международните санкции, поиска от 
правителството си да излезе с план как да оцени цената на руския петрол, за да компенсира отрицателния ефект от 
санкциите върху бюджетните приходи до 1 март. В момента Министерството на финансите облага производителите на 
петрол въз основа на месечна ценова оценка на Urals от Argus Media. Оценката включва разходи за транспорт и застраховка 
за товари, изпратени до Северозападна Европа. 
 

 
 
Правителството на Русия работи върху нови подходи „за преминаване към алтернативни ценови индикатори за данъчни 
цели“, каза Министерството на финансите. Това е така, защото „представителността на котировките на Urals като обективен 
ценови индикатор за експортните цени на руския петрол“ е намаляла. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/115102-lipsata-na-investitsii-stava-hronichen-problem-na-balgarskata-ikonomika
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През януари Urals беше средно 49,48 долара за барел, най-ниското ниво от декември 2020 г., според Министерството на 
финансите. Това се сравнява със средната референтна цена на Brent от 77,82 долара за барел миналия месец. 
Спад в неенергийните приходи 
Спадът в износа на руски газ също допринесе за по-ниските приходи от енергия, след като "Газпром" намали по-голямата 
част от доставките си за Европа, някога най-големият ѝ пазар. 
Неенергийните приходи също са спаднали с 28% през януари, каза министерството, обвинявайки отчасти промяна в 
правилата за данъка върху добавената стойност. 
„Спадът в приходите от петрол в бюджета се очакваше, но спадът от 30% на данъците, свързани с вътрешното 
потребление, е зловещ“, каза Алекс Исаков, икономист в Bloomberg Economics. „Очакваме приходите от петрол да 
продължат да се представят по-слабо през цялата година, което ще доведе дефицита до 1,5% от БВП над прогнозите 
на правителството.“ 
В отделно изявление Министерството на финансите разкри, че е продало 3,6 тона злато, както и 2,3 милиарда юана от 
държавния фонд през януари, за да помогне за покриване на дефицита. По-голямата част от международните резерви на 
Русия са замразени от международните санкции. Министерството каза, че вярва, че все още може да изпълни бюджетните 
си цели тази година. 
 
√ Китай помага на войната на Русия в Украйна, показват търговски данни 
Въпреки санкциите Москва оборудва своите изтребители, подводници и войници с помощта на китайски компании  
Китай предоставя технология, от която армията на Москва се нуждае, за да води войната на Кремъл в Украйна, въпреки 
международния кордон от санкции и контрол върху износа, според преглед на данните на руските митници от Wall Street 
Journal. 
Митническите записи показват, че китайски държавни отбранителни компании доставят навигационно оборудване, 
технология за заглушаване и части за реактивни изтребители на санкционирани руски държавни отбранителни компании. 
Това са само шепа от десетки хиляди пратки на стоки с двойна употреба - продукти, които имат както търговско, така и 
военно приложение - които Русия внесе след нахлуването си миналата година, според митническите данни, предоставени 
на WSJ от C4ADS, базирана във Вашингтон организация с нестопанска цел, която е специализирана в идентифицирането на 
заплахи за националната сигурност. Повечето от пратките с двойна употреба са били от Китай, показват данните. 
Подкрепата на Китай за Русия, докато тя води война срещу Украйна, трябваше да бъде в дневния ред за обсъждане по 
време на пътуванията на държавния секретар Антъни Блинкен до Пекин този уикенд. Това пътуване беше отложено за 
неопределено време в петък, след като Пентагонът съобщи, че е проследил китайски разузнавателен балон над 
континенталната част на САЩ по-рано през седмицата. 
Въпреки че Русия има способността да произвежда голяма част от основните си военни нужди на вътрешния пазар, тя 
разчита в голяма степен на вноса на технологии с двойна употреба, като например полупроводници, които са от 
съществено значение за съвременната война. 
Западни служители казаха, че тяхната кампания за икономически натиск, започнала миналия февруари, ще осакати 
военната машина на Москва, като се насочи към този износ за Русия, включително компютърни чипове, инфрачервени 
камери и радарно оборудване. 
Но митническите и корпоративни записи показват, че Русия все още е в състояние да внася тази технология през страни, 
които не са се присъединили към ръководените от САЩ усилия за отрязване на Москва от световните пазари. Много от 
контролираните за износ продукти все още преминават през държави като Турция и Обединените арабски емирства, чиито 
правителства са обвинявани от западни служители, че пренебрегват санкциите и контрола. Турски официални лица казаха, 
че санкциите са неефективни и че Анкара играе важна роля като събеседник с Русия. Под натиска на САЩ, Турция реши да 
прекрати някои финансови и бизнес връзки. 
Митническите данни показват, че китайските компании - както държавни, така и частни - са доминиращи износители на 
стоки с двойна употреба, които според официалните лица на САЩ будят особено безпокойство. 
WSJ е анализирал повече от 84 000 пратки, регистрирани от руските митници в периода след като Западът стартира 
кампанията за икономически натиск. Официалните руски митнически записи, за които C4ADS каза, че може да не включват 
всички записи, описват всяка пратка в страната, предоставяйки дати, изпращачи, получатели, купувачи, адреси и описания 
на продуктите. 
Служители от индустрията и правителството на САЩ казаха, че данните предлагат съществени доказателства за това как 
Русия е в състояние да заобиколи централната част на реакцията на Запада на войната на Русия срещу Украйна. 
„Въпреки международното наблюдение и протоколите за санкции, надеждни данни за световната търговия 
показват, че китайските държавни отбранителни компании продължават да изпращат военноприложими части на 
санкционирани руски отбранителни компании“, каза Наоми Гарсия, анализатор в C4ADS. „Потвърдено е, че тези руски 
компании използват същите видове части директно във войната на Русия в Украйна.“ 
Точно преди пълномащабното нападение на Русия срещу Украйна миналия февруари, руският президент Владимир Путин 
и китайският лидер Си Дзинпин обявиха „безгранично“ партньорство, насочено към противодействие на САЩ. След 
инвазията Пекин се опитва да намери предпазлив баланс, заявявайки, че се противопоставя на войната в Украйна, като 
същевременно запазва своите дипломатически, финансови и търговски връзки отворени с Русия. 
„Твърдението, че Китай предоставя „помощ“ на Русия, няма фактическа основа, а е чисто спекулативно и умишлено 
раздухано“, каза пред WSJ Лиу Пениу, говорител на Китай в посолството във Вашингтон. 
Китайската държавна отбранителна компания Poly Technologies на 31 август 2022 г. изпрати навигационно оборудване на 
руската държавна фирма за военен износ "Рособоронекспорт" за военнотранспортни хеликоптери M-17. По-рано същия 
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месец китайската фирма за електроника Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. достави на "Рособоронекспорт" — чрез 
узбекска държавна отбранителна фирма — телескопична антена за военната машина RB-531BE, която се използва за 
заглушаване на комуникациите. На 24 октомври китайската държавна компания за самолети AVIC International Holding 
Corp. изпрати на AO "Крет", дъщерно дружество на санкционирания държавен отбранителен гигант "Ростек", части на 
стойност 1,2 милиона долара за реактивни изтребители Су-35. 
В миналото руски официални лица казаха, че ще се адаптират към западната санкционна кампания, като се обърнат към 
Азия, включително Китай. 
Други чуждестранни правителствени доставчици, открити в митническите данни, включват China Taly Aviation Technologies 
Corp., звено за доставки на отдела за оборудване на военновъздушните сили на Китай. 
Сред доставките на тази фирма са части, изпратени на 4 октомври до санкционирания руски държавен производител на 
ракети "Алмаз Антей" за използване в мобилния радар 96L6E. Според оръжейни анализатори Русия използва радара за 
откриване на вражески реактивни изтребители, ракети и дронове като част от своята зенитно-ракетна система С-400, 
използвана в Украйна. 
"Крет" и множество други руски компании, които сключват договори с правителствените разузнавателни, военни и служби 
за сигурност, също са използвали частни китайски фирми. Sinno Electronics, санкционирана в края на миналата година от 
Министерството на финансите на САЩ за предполагаемо доставяне на забранени стоки за руския отбранителен сектор, е 
един от най-успешните износители на стоки с двойна употреба, като е изпратила повече от 1300 пратки между април и 
октомври на стойност над 2 милиона долара, по митнически данни. 
Данните показват и доставки на китайски квадрокоптери DJI за Русия след налагането на санкциите и експортния контрол. 
Военни анализатори казват, че дроновете се използват от руските сили за локализиране и наблюдение на украинските 
сили за по-добро насочване на артилерията. 
Някои от тези дронове се доставят директно от китайски търговец на дребно на руски дистрибутори, според митническите 
записи, но други квадрокоптери на DJI преминават транзитно през Обединените арабски емирства. 
Сред доставките от решаващо значение за военните усилия на Москва, твърдят американски служители, са компютърните 
чипове, които се използват в оръжия, насочени към украинските сили и инфраструктура, и в електронни схеми, които 
правят възможно сателитно геолокиране, радиокомуникации, системи за наблюдение и навигация. 
Износът на такива чипове и свързаните с тях компоненти беше намален с повече от наполовина, след като САЩ и техните 
съюзници за първи път наложиха строги ограничения за износ, според митническите записи. Но тези нива бързо започнаха 
да се покачват и до октомври достигнаха близо 33 милиона долара, малко по-малко от средното месечно ниво от 35 
милиона долара, което Русия имаше, откакто САЩ започнаха да налагат санкции на Русия през 2014 г., след като армията 
на Путин окупира Крим, според анализа на митническите данни и базата данни Comtrade на ООН. 
 
√ Trafigura: "Сенчестият флот" от танкери, превозващи руски петрол, набъбва до 600 кораба 
Навремето Иран и Венецуела имаха сравнително малък флот в сянка, който превозваше "санкционираните барели", 
но руският поток е много по-различен - той е огромен 
"Сенчестият флот" от кораби, които превозват руски петрол по света, се е увеличил до около 600 танкера, според 
търговския гигант Trafigura. 
Около 400 кораба за суров петрол, или 20% от световния флот, са "превключили" от обичайните операции към "явно 
извършване на руски бизнес", заяви съуправителят на отдела за търговия с петрол Бен Лукок в интервю за телевизия 
"Bloomberg". За танкерите за петролни продукти компанията смята, че нивото е 200 танкера, или 7% от общия брой в света. 
"Навремето Иран и Венецуела имаха сравнително малък флот в сянка, който се занимаваше с превоза на 
санкционираните барели", каза Лукок. "Този руски поток е много по-различен - той е огромен." 
Европейският съюз ще забрани почти целия морски внос на руски рафинирани горива от неделя, два месеца след като 
наложи забрана за суровия петрол. Мерките ще бъдат съчетани с ограничаване на цената на руския петрол за всички, които 
желаят да получат достъп до ключови западни услуги като застраховането. 
Забраната в крайна сметка ще доведе до повишаване на цените на суровия петрол и на петролните продукти, тъй като 
пробегът на корабите се увеличава, а маршрутите стават по-дълги, каза Лукок. 
"Много хора говорят за това как могат да бъдат умни и да се отърват от руския петрол. Но това е огромен обем, 
който трябва да намери нов дом", каза Лукок. "Мисля, че в първите дни може би това е добре, но с напредването на 
времето ще има трудности на пазарите на петролни продукти." 
Цените на петрола се понижиха през тази година на фона на голямото руско производство и по-слабото от очакваното 
търсене на суров петрол в Китай. Много купувачи и превозвачи продължават да са готови да правят бизнес с Москва 
въпреки затягането на международните санкции. В петък фючърсите на суровия петрол тип Brent се търгуваха в Лондон 
близо до 80 долара за барел. 
Суровият петрол ще се търгува в диапазона от 80 до 100 долара за барел, като това лято ще се насочи към над 90 долара, 
тъй като китайското търсене се възстановява, въпреки че фючърсите може да се затруднят да пробият трицифрените 
стойности, каза Лукок.  
"Вграждаме дълбока неефективност в петролен пазар, който в продължение на десетилетия е ставал изключително 
ефективен", каза Лукок. "Това ще се влоши с течение на времето." 
Trafigura прави "много малко" бизнес с руски петролни продукти, в съответствие с действащите разпоредби, но компанията 
- която е един от най-големите търговци на суровини в света и доскоро имаше инвестиции в проекти с руската ПАО 
"Роснефт" - ще следи какво ще обяви ЕС в неделя. 
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"Имаме група от хора, отговарящи за съответствието, и адвокати, които чакат да видят какви ще са правилата", 
каза той. 
 
√ Петролът продължава да поскъпва заради притеснения за доставките след труса в Турция 
Фючърсите на West Texas Intermediate се покачиха до $75 за барел, след като затвориха с 1% по-високо в понеделник 
Петролът поскъпна за втора сесия, след като Саудитска Арабия неочаквано повиши цените си за Азия, сигнализирайки за 
увереност в перспективите за търсене. 
Фючърсите на West Texas Intermediate се покачиха до $75 за барел, след като затвориха с 1% по-високо в понеделник. Saudi 
Aramco повиши по-голямата част от цените си за суровия петрол, който ще бъде доставен до основния пазар в Азия през 
март, на фона на нарастващия оптимизъм относно силното възстановяване на търсенето в Китай след края на политиката 
за нулев Covid. 
 

 
 
Прекъсванията в доставките също допринесоха за възходящия попътен вятър за петрола. Турция спря потоците към 
експортния терминал Джейхан след голямо земетресение, докато добивът в гигантското находище Йохан Свердруп в 
Норвегия беше по-нисък поради прекъсване на захранването. 
Петролът претърпя променлив старт на годината заради колеблив оптимизъм около повторното отваряне на Китай и 
страхове от перспективата за глобално икономическо забавяне. Пазарът също така оценява потенциалните последици от 
новите санкции на Европейския съюз върху руските рафинирани продукти и как това ще се отрази на търговските потоци. 
„Пазарът беше малко колеблив относно завръщането на Китай“, каза Вандана Хари, основателят на Vanda Insights в 
Сингапур, по време на интервю за Bloomberg Television. „Основното предизвикателство за пазара в момента е с какви 
темпове ще се върне икономиката и колко гладко ще бъде.“ 
Фючърсната крива на Brent все още сигнализира за затегнато предлагане в краткосрочен план, въпреки прекъсванията в 
Турция и Норвегия. Бързият спред - разликата между двата най-близки договора - беше 33 цента за барел в обратно 
контанго. 
Инвеститорите ще очакват коментар относно перспективите за паричната политика на САЩ от председателя на 
Федералния резерв Джеръм Пауъл, когато той ще бъде интервюиран в Икономическия клуб на Вашингтон по-късно във 
вторник. 
 
3e-news.net 
 
√ За последните пет години двустранната търговия със стоки между ЕС и Канада достигна стойност от 60 млрд. евро 
Предстои организирането в България на форум, на който да бъдат представени възможностите пред канадския бизнес за 
инвестиции и съвместна дейност с български компании. Това бе договорено по време на среща между министъра на 
икономиката и индустрията Никола Стоянов и посланика на Канада в България Н. Пр. г-жа Аник Гуле. 
За последните пет години двустранната търговия със стоки между Европейския съюз и Канада достигна стойност от 60 
млрд. евро, като увеличението за периода е с над 30%, стана ясно по време на срещата. Стокообменът между България и 
Канада за първите 11 месеца на миналата година възлиза на близо 218 млн. щ.д. Участниците в срещата се обединиха 
около мнението, че между двете държави има много голям потенциал за развитие на двустранното сътрудничество. 
Обсъдени бяха общи инициативи в областта на зелена енергия, аутомотив, информационни и комуникационни 
технологии, машиностроене, добивна индустрия и др., съобщиха от пресцентъра на министерство на икономиката. 
Сред дискутираните теми беше и дуалното обучение. „В момента разработваме програма и държавните предприятия като 
стъпка за насърчаване на обучението чрез работа“, информира Никола Стоянов. Посланик Гуле коментира, че канадски 
компании могат да споделят опит в сферата. 
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Министър Стоянов акцентира на възможностите за общи инициативи и насърчаване на инвестициите между двете 
държави. „Един от приоритетите ни е промяна в начина на управление на индустриалните паркове у нас и използването 
им като инструмент за устойчиво развитие на регионите“, каза Никола Стоянов. В тази връзка икономическият министър 
отправи покана към представители на канадски компании да се запознаят на място с възможностите, които предлагат 
индустриалните паркове в България. 
 
√ Росен Христов: България вече е с ключова роля за доставка на газ за Европа 
Министърът на енергетиката проведе двустранни срещи с колеги от Азербайджан 
Министърът на енергетиката Росен Христов проведе двустранни срещи с министрите на енергетиката и на икономиката на 
Азербайджан – Парвиз Шахбазов и Микаил Джабаров. И двете страни изказаха удовлетворение от сътрудничеството си в 
сферата на енергетиката. 
Министрите на Азербайджан изразиха интереса си към газовата инфраструктура на България, която е една от малкото 
подходящи възможности за транзит на газ към Югоизточна и Централна Европа. В тази връзка министър Христов обясни 
възможностите на съществуващата инфраструктура, в това число и действащия от октомври миналата година 
интерконектор с Гърция (IGB), както и стартиралия строеж на новата газова връзка със Сърбия, който се очаква да заработи 
в края на годината. 
„В резултат на сътрудничеството ни със съседните държави България вече има ключова роля за доставката на тръбен газ 
от Азербайджан, както и на LNG от договорените терминали в Гърция и Турция. На това се дължи и засиленият интерес за 
партньорство с нас от много държави в региона“, обясни Росен Христов. 
Той запозна колегите си министри и с проекта, който включва подобряване на газовата инфраструктура на 4 държави – 
България, Румъния, Унгария и Словакия, с което ще се удвои капацитетът за пренос на газ. 
Двустранните срещи бяха част от програмата на българската делегация, която участва в 9-ата министерска среща на 
Консултативния съвет на Южния газов коридор в Баку. Форумът бе открит от президента на Азербайджан Илхам Алиев и 
еврокомисаря по енергетика Кадри Симсон. В българската делегация участваха и Деница Златева – изпълнителен директор 
на “Булгаргаз“, Владимир Малинов – изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“, Теодора Георгиева – изпълнителен 
директор на ICGB, както и началникът на политическия кабинет на министъра на енергетиката Любомира Ганчева. 
 
√ Разработват насоки за коректно преизчисляване на цените от лева в евро 
Допълнително ще бъдат организирани работни подгрупи, които да обсъждат отделните теми, свързани с 
въвеждането на общата европейска валута 
Под председателството на заместник-министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова се е повело второто 
редовно заседание на експертна работна група "Нефинансов сектор" към Координационния съвет за подготовка на 
България за членство в еврозоната. Планира се изготвянето на насоки за коректно преизчисляване на цените от лева в 
евро. Те ще се разработват от експертната работна група, съобщи на интернет страницата си Министерството на 
икономиката и индустрията. 
Подготвят се правила за данъчно и счетоводно отчитане в периода, в който двете валути ще бъдат официално 
разплащателно средство, както и за адаптиране на счетоводната, данъчната, логистичната, стоковата и други системи за 
работа с еврото. 
Целта на дейността на работната група е да улесни бизнеса в процеса на преминаване от лев към евро чрез събиране на 
опит на други държави в тази област и изготвяне на списък на необходимите действия и график за тяхното прилагане. 
Допълнително ще бъдат организирани работни подгрупи, които да обсъждат отделните теми. Ще бъде изпращана и 
информация на бизнеса относно работата на останалите работни групи, чиято дейност е свързана с въвеждането на еврото. 
В работната група участват представители на Министерството на икономиката и индустрията, Министерство на финансите, 
Националната агенция за приходите, БСК, БТПП, КРИБ, Българската асоциация по информационни технологии, 
Сдружението за модерна търговия, Българска асоциация на дистрибуторите на фискални устройства и други организации 
и фирми. 
 
√ Калин Маринов, МИР: До дни стартира процедура за 200 млн. лв. за изграждане на собствени ВЕИ мощности за 
бизнеса 
По мярката ще могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия 
„До дни предстои да бъде обявена процедурата за изграждане на ВЕИ мощности за производство, съхранение и собствено 
потребление на електроенергия. Това е третата мярка за подкрепа на бизнеса от Националния план за възстановяване и 
устойчивост (НПВУ), бюджетът й е 200 млн. лв.“, съобщи Калин Маринов, заместник-директор на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) във второто издание на Подкаста за иновации и растеж на 
Министерството на иновациите и растежа. 
Микро-, малки и средни предприятия от различни сектори ще могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от 
максимум 1 млн. лв. за изграждане на мощности до 1 MWh. Съфинансирането ще бъде до 50%. Произведеният ток от ВЕИ 
системите няма да може да се продава или връща в електроразпределителната мрежа най-малко 5 г. след приключване 
на проектите. По думите на Калин Маринов, интересът от страна на бизнеса към процедурата ще бъде голям. 
„Това, което отличава тази процедура за ВЕИ от останалите в Плана за възстановяване и устойчивост, е задължението да 
се инсталират съоръжения за съхранение на енергията. Целта е да насърчим предприятията да я използват възможно най-
ефективно. Наясно сме, че токът от възобновяеми източници няма да може да покрие всички производствени нужди, 
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затова е важно да се разпределя за часовете и сезоните без достатъчно слънчева светлина“, каза още Маринов. Според 
него компаниите ще станат по-самостоятелни от свободния пазар на електроенергия и ще намалят разходите си. 
По думите му, предстои да бъдат отворени и други процедури за енергийна ефективност и възобновяема енергия по линия 
на МИР за бизнеса у нас. „По Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ например ще има 
възможност за комбинация от грантове и финансови инструменти, с които фирмите трайно да намалят сметките си“, заяви 
заместник-директорът на ГД ЕФК. 
Припомняме, че на 2 февруари за обществено обсъждане бе обявена и процедурата „Кръгова икономика“ по НПВУ. 
Мярката е с бюджет 180 млн. лв., като по нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия.  „С 
нея ще подкрепим предприятията да внедрят в производствата си оборудване, с което да намалят отпадъците и средствата 
за депонирането им, а от остатъчния материал да произвеждат нови продукти“, каза още Калин Маринов. 
Видео от подкаста на МИР: https://www.youtube.com/watch?v=2HUV1iNpssg  
 
√ България е пета в ЕС по ръст на продажбите на дребно през декември 2022 г. 
Продажбите на дребно в еврозоната през последния месец на миналата година са намалели с 2.7%, а в ЕС са спаднали 
с 2.6 на сто, докато за България „Евростат“ отчита минимално нарастване с 0.1% 
България е пета в Европейския съюз (ЕС) по нарастване на продажбите на дребно през декември 2022 година с 
минималните 0.1% спрямо предходния месец ноември, при общо взето регистрирани понижения в повечето държави-
членки. Страната ни е изпреварена по ръст от Малта (+0.5%), Румъния (+1.3%), Австрия (+1.6%) и Словения (+2.3%), сочат 
обявените от Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат) окончателни сезонно коригирани данни. 
В еврозоната през декември 2022 г. продажбите на дребно са намалели с 2.7% спрямо предходния месец, докато 
анкетирани от „Блумбърг“ анализатори очакваха средно 2.5% спад. През ноември продажбите са нараснали с 1.2%. На 
годишна база в еврозоната спрямо декември 2021 г. продажбите на дребно са намалели с 2.8%. 
Като цяло в 27 страни от ЕС обемът на продажбите на дребно през декември е намалял с 2.6% след покачване с 1.2% месец 
по-рано. На годишна база продажбите са спаднали с 2.5%. 
 

 
 
Сред страните от ЕС, за които има данни, Холандия (-6.3%), Германия (-5.3%) и Люксембург (-3.8%) отбелязват най-
забележим спад през декември спрямо предходния месец ноември. 
Продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия в еврозоната и ЕС през декември спрямо ноември са намалели с 2.9%. 
Продажбите на нехранителни стоки са намалели с 2.6% в еврозоната и с 2.8% в ЕС. Продажбите на автомобилни горива са 
нараснали с 2.3% в еврозоната и ЕС. 
На годишна база най-голям спад на продажбите е регистриран в Белгия (-9.2%), Дания (-8.4%) и Швеция (-7.1%). Най-голям 
ръст са отчели Малта (5.7%), Румъния (5.3%), Испания (4.6%), Кипър (3.7%), за България данните на „Евростат“ сочат 
нарастване на продажбите на дребно с 3.4 на сто, заемайки също пето място в ЕС по този показател. 
 
√ Понижение с 1.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 314.67 лв. за MWh с ден за доставка 7 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 314.67 лв. за MWh с ден за доставка 7 февруари 2023 г. и обем от 98 620.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 1.7%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 357.97 лв. за MWh, при количество от 49 028.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (49 591.80 MWh) е на цена от 271.38 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 

https://www.youtube.com/watch?v=2HUV1iNpssg


20 

 

Борсата стартира при средна цена от 179.6 лв. за MWh и количество от 4318.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 119.27 лв. за MWh ( 4362.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 480.35 лв. за 
MWh при количество от 3949.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 300 лв. за MWh при обем от 3795.2 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 320.22 лв. за MWh (163.73 евро за MWh) за 6 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 7 февруари спада до 314.67 лв. за MWh ( понижение с 1.7 %) по данни на БНЕБ или 160.89 
евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 6 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 122.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 320.48 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     31,56%    2164.22 
Кондензационни ТЕЦ   36,61%    2510.55 
Топлофикационни ТЕЦ   5,92%    405.63 
Заводски ТЕЦ    1,66%    113.86 
ВЕЦ     9,66%    662.66 
Малки ВЕЦ    1,50%    102.53 
ВяЕЦ     7,59%    520.47 
ФЕЦ     4,95%    339.75 
Био ЕЦ      0,55%     37.77 
Товар на РБ         6138.24 
Интензитетът на СО2 е 452g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ България и Румъния ще са с едни от най-ниските цени за електроенергията за 7 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 160,89 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 168,59 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 160,89 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 7 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 183,03 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
138,75 евро/мвтч. Най-високата цена от 245,60 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
70,36 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 65 407,5 мвтч. В България цената ще бъде същата, като само 
на Пиринейския полуостров цената ще бъде по-ниска. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 7 февруари ще бъде 168,59 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 157,59 гвтч. Максималната цена ще бъде 245,60 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 72,59 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 7 февруари е 176,81 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 189,58 евро/мвтч. Най-високата цена от 245,60 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 5 ч и тя ще бъде 141,68 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 908,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 7 февруари на Словашката енергийна борса е 176,77 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 19 ч и тя ще е 245,60 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 141,66 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 175,06 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч тя 
ще е 245,60 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 140,21 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 7 февруари е 174,72 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
187,11 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 69 391,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 245,60 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 138,86 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 172,92 евро/мвтч на 7 февруари. Пиковата цена ще бъде 
183,55 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 550 227,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 245,60 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 134,86 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 7 февруари ще се продава за 178,26 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските електроенергийни борси демонстрират спокойствие при запазващи се цени в диапазона 150 – 170 евро 
за MWh. Засега 
Европейските електроенергийни борси демонстрират спокойствие при запазващи се цени в диапазона 150 – 170 евро за 
MWh 
Европейските електроенергийни борси изглеждат спокойни. Производството на електроенергия, включително от 
природен газ и фосилни горива е по-слабо, но е по-добър делът на вятърните мощности. Стабилно остава участието на 
ядрените централи. 

https://ibex.bg/
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Факторът „зима“ досега беше основният, оказващ влияние върху цените на европейските електроенергийни борси. 
Санкциите срещу Русия през изминалата седмица останаха малко по-назад. Пазарът се опита да се предпази от тавана на 
цената на петрола. Както и от тавана на цената на газа. От 5 февруари има нова ситуация – таван на цените на 
нефтопродуктите от Русия в синхрон с първи стъпки по определяне на спот цена на втечнения природен (LNG) от ACER. На 
хоризонта се задава и подготвяния от ICE паралелен пазар на TTF в Лондон. При това зимата съвсем не си е отишла. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия във всички страни от Европа възлиза на 57 218.13 GWh през петата седмица на 2023 г. 
преди окончателните данни.  За сравнение, през четвъртата седмица то е достигало до обем от 60 527.41 според 
коригираните данни. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 
51 206.53  GWh (53 759.20 GWh към 29 януари след корекция) във вечерните часове на 5 февруари 2023 г. според данните 
на energy charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните 
данни. 
От това общо производство през петата седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 16 743.88 GWh 
(32.70 %) срещу 22 559.96 GWh (41.96%) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 3771.00 GWh или 7.36 %, а на 
каменните – 3532.08 GWh – 6.90 %. Природният газ държи дял от 15.52 % или 7046.75 GWh (10 511.91 GWh или 19.55 % за 
четвъртата седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 12 700.93 GWh или 24.80 % (13 125.54 GWh или 24.42 
% седмица по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници през посочената 5-та седмица е в обем от 21 761.72 GWh или 42.50 % ( 
18 073.70 GWh или 33.62 % през третата седмица). 
 Вятърните централи на сушата са произвели обем от 10 637.88 GWh (20.77 %), а офшорните – 1253.33 GWh (2.45%).  
Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 1901.23 GWh (3.71 %), Редно е да се отчете и участието 
на водноелектрическите и помпените мощности – 5.95 % и 5.62 % съответно, както и на биомасата – 3.33 %. 
Цените 
В сегмента „ден напред“ или с ден за доставка 31 януари цените останаха в диапазона 109.71 евро за MWh (отчетени в 
Полша) и 201.48 евро за MWh (постигнати в Гърция). Покачване бе отчетено на седем от европейските електроенергийни 
борси, докато на останалите цените тръгнаха надолу.  
Ръстът варираше от 3.2 % (168.71 евро за MWh) в Швейцария и 31.2 % (135.47 евро за MWh) в Нидерландия до 58.1 % 
(117.32 евро за MWh) в Германия. 
Понижението съответно бе между 1.4 % (159.91 евро за MWh) и 7.2 % (146.08 евро за MWh) в Австрия до 23.1 % (152.97 
евро за MWh) в България и Румъния. 
На електроенергийните борси извън континента и в частност във Великобритания бе отчетено повишение с 9.7 % (148.04 
евро за MWh), докато в Ирландия и Северна Ирландия понижение с 13.9 % (142.93 евро за MWh). 
На Иберийския пазар бе постигнат спад с 5.8 % и 6.1 % (127.07 евро за MWh) в Португалия и Испания. 
Разнопосочното движение се запази и с ден за доставка 1 февруари, като някои от европейските електроенергийни борси 
се върнаха към ръст, макар и слаб, а ценовите нива на други се задвижиха в посока към понижение. Така при ръст от 1.0 % 
стойността на електроенергийната борса в Италия, GME, която с ден за доставка 31 януари спадна с 9.8 % се върна към 
слаб ръст от 1.0 % - до 163.58 евро за MWh. Към повишение с 2.0 % до 155.97 евро за MWh се върнаха и електроенергийните 
борси в посочения сегмент в България (БНЕБ, IBEX) и в Румъния (OPCOM).  Понижението със значителните 18 % свали 
нивото на гръцката HENEX до 165.20 евро за MWh. 
Доста по-значителния 20.7 % на електроенергийната борса в Германия доведе и до най-ниската цена в този сегмент със 
съответния ден за доставка – 93.08 евро за MWh, докато в съседна Франция при спад от 5.6% стойността остана на ниво от 
150.87 евро за MWh. 
Що се отнася до повишението, то варираше в диапазона от 1.7 % (146.97 евро за MWh) в Белгия и 3.0 % (141.67 евро за 
MWh) в Австрия до 19.4 % (109.22 евро за MWh) в Нидерландия. 
Иберийския пазар, който, както е известно е с по-особен статут отчете по-слабо покачване – с 0.5 % (до 127. 65 евро за 
MWh ) в Португалия и 1.2 % (128.55 евро за MWh) в Испания. 
Само на пет от европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ бе постигнато понижение с ден за доставка 
2 февруари. Така движението в посока надолу на IBEX и OPCOM с 1.9 % върна цената на ниво от 152.98 евро за MWh. 
Идентична, макар и при спад с 3.4 % бе и постигнатата цена на сръбската SEEPEX – 152.98 евро за MWh. В този диапазон бе 
и постигнатата стойност на унгарската HUPX при спад с 1.8 % - 152.26 евро за MWh. Малко по-ниска остана цената на 
чешката борса – при спад с 3.0 % - 143.53 евро за MWh. 
На този фон скокът на останалите борси бе между 0.7 % (162.95 евро за MWh) в Швейцария и 2.4 % (169.22 евро за MWh) 
в Гърция, както и 9.9 % (179.74 евро за MWh) в Италия и 46.3 % (136.15 евро за MWh) в Германия. При доста по-слабо 
повишение от само 3.1 % стойността на електроенергийната борса в съседна Франция се върна на нивото от 155.59 евро 
за MWh. 
Иберийският пазар остана сред покачващите се – при ръст от 7.4 % цената в Португалия – до 137.08 евро за MWh, а в 
Испания – ръст от 7.7 % - 138.46 евро за MWh. 
С ден за доставка 3 февруари ръст бе отчетен в Полша (плюс 8.2 % до 137.61 евро за MWh), Сърбия (плюс 2.8 % до 157.27 
евро за MWh), както и на Иберийския пазар  (плюс 1.1% до 138.58 евро за MWh в Португалия и 0.1 % - 138.58 евро за MWh 
в Испания). 
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Понижението остана в доста широк диапазон – от 0.5 % (162.20 евро за MWh) в Швейцария и 1.3 % (167.06 евро за MWh) в 
Гърция до 5.6 % (169.61 евро за MWh) в Италия, както и 9.6 % (140.58 евро за MWh) във Франция и 24.6% (102.61 евро за 
MWh) в Германия. 
На IBEX и OPCOM спадът от 1.6 % върна цените до 150.48 евро за MWh. 
С ден за доставка 4 февруари европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се върнаха към по-силна 
разнопосочност като на седем от тях цените тръгнаха към ръст, на две останаха без промяна, а останалите – се настани 
спадът. 
Така понижението с 5.2 % свали стойността на IBEX (БНЕБ) и OPCOM д 142.67 евро за MWh. Близо до това ниво остана 
стойността и на унгарската HUPX  при спад с 2.9 % - 145.34 евро за MWh Малко по-силното понижение в процентно 
отношение на гръцката HENEX от 7.7 % формира 154.27 евро за MWh.  В посока надолу се насочиха и нивата на 
електроенергийната борса в Полша (спад с 4.3 % - 131.70 евро за MWh), Сърбия (понижение с 14.5 % до 134.51 евро за 
MWh), Швейцария (минус 7.3% до 150.33 евро за MWh) и др. 
Ръстът 8.8 % покачи стойността на електроенергийната борса във Франция до 152.99 евро за MWh, а доста по-значителния 
скок с 43 % - до 146.01 евро за MWh в Германия. 
Иберийския пазар се оказа сред тези със понижаващи се нива (минус 9.4 % ) като в Португалия цената се върна до 125.55 
евро за MWh , а в Испания (минус 9.4 % ) до 125.60 евро за MWh. 
На електроенергийната борса във Великобритания в посочения сегмент бе постигнат ръст от 6.8 % - до 156.46 евро за MWh, 
докато в Ирландия и Северна Ирландия цените останаха на ниво от 160.94 евро за MWh. 
Само на три от европейските електроенергийни борси в посочения сегмент и то извън континента (Великобритания, 
Ирландия и Северна Ирландия) беше наблюдавано покачване с ден за доставка 5 февруари. Слабият ръст 0.8 % покачи 
стойността на борсата във Великобритания до 156.52 евро за MWh, докато доста по-значителния скок от 8.6 % доведе до 
цена от 174.80 евро за MWh в Ирландия и Северна Ирландия. 
В доста широк диапазон остана понижението на енергийните борси на континента – от 0.1% в Полша (131.54 евро за MWh) 
и 10.0 % в Германия (131.37 евро за MWh) до 9.8 % в Италия (140.31 евро за MWh) и 13.0 % във Франция (133.11 евро за 
MWh). 
Най-висок бе спадът на електроенергийните борси в България (IBEX, БНЕБ) и Румъния (OPCOM) – 24.1% (108.22 евро за 
MWh), а постигнатата цена остана сред най-ниските. 
Разбира се, без Иберийския пазар, където понижението от 36.8 % свали стойността до 79.38 евро за MWh. 
Новата седмица с ден за доставка 6 февруари стартира с цени от 163.73 евро за MWh на българската IBEX (БНЕБ) и 
румънската OPCOM (плюс 51.3%), както и 171.48 евро за MWh във Франция (плюс 28.8 %) и 172.96 евро за MWh (плюс 
31.7%) в Германия, включително 177.16 евро за MWh в Швейцария (плюс 28.3%). 
Значителният ръст от 70.0% вдигна и цената на Иберийския пазар до 134.98 евро за MWh. 
По-високи са и постигнатите стойности във Великобритания (177.35 евро за MWh, плюс 13.3%), както и в Ирландия и 
Северна Ирландия (174.37 евро за MWh), въпреки слабото понижение с 0.2 на сто. 
Средна месечна и средна годишна цена към 5 февруари 2023 г. 
Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси продължават и през петата седмица на 
2023 г. 
На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност е  145.67 (135.63 евро за MWh към 29 януари). 
За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 159.63  (191.47 евро за 
MWh седмица по-рано) в Гърция и 163.66 евро за MWh в Италия, както и 150.77 евро за MWh във Франция. 
Отново по-ниска е постигнатата цена в Португалия и Испания, но и с голям отскок спрями седмица по-рано – 123. 87 и 
124.26 евро за MWh (67.42 и 67.63 евро за MWh съответно  преди седмица). 
В Германия, средната месечна стойност e 130.36 евро за MWh (117.85 евро за MWh към 29 януари 2023 г.), а в Австрия – 
147.37 (144.51 евро за MWh седмица по-рано). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 150.63 евро за MWh (148.58 MWh 
преди седмица), а за Полша – 133.95 (133.26 евро за MWh към 29 януари). 
Средната годишна цена към публикуването на данните вече е налице и за IBEX и OPCOM тя е 137.73 евро за MWh. 
По-висока към настоящия момент е както за гръцката HENEX – 186.58 евро за MWh, така и за италианската GME – 172.73 
евро за MWh. 
Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност е от порядъка на 149.01 евро за MWh, докато на 
електроенергийната борса във Франция е 135.13 евро за MWh, а в Германия – 119.86 евро за MWh. 
Най-ниска е постигнатата средна месечна стойност на борсите в Португалия и Испания – 78.12 евро за MWh и 78.42 евро 
за MWh съответно. 
Във Великобритания пък достига до 147.76 евро за MWh, но остава под стойностите на ирландските електроенергийни 
борси – 161.99 евро за MWh. 
Петрол, газ, СО2  
Цените на петрола претърпяха силно промяна през изминалата седмица. Сорт Brent, който в последния ден на декември 
успя да достигне 85.4 долара за барел в края на миналата седмица се срина до 79.94 долара за барел. Натиск върху 
петролните пазари оказаха няколко събития – поредните данни за ръст на запасите от суров петрол, проблемите в 
нефтопреработващите заводи на Персийския залив, забавянето на промишлената активност, повишаването на лихвите на 
централните банки, поскъпването на щатския долар. 
На този фон по-рано страните от ОПЕК+ решиха да не вдигат квотите за добив и да ги оставят на нивото от миналата година. 
Сега наблюдателите на пазара са в очакване на реакцията, след като в събота Съветът на Европа излезе с решение за таван 
на цените на нефтопродуктите от Русия, което влезе в сила от неделя, 5 февруари. Решението на Брюксел е за горна 
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граница от 100 долара за барел за нефтопродуктите като дизел, керосин и бензин и 45 долара за продуктите с по-ниска 
стойност като мазут и нафта. 
Междувременно руската страна излезе с контрасанкции, според които руски петрол няма да бъде доставян за страни, в 
договорите, с които е залегнала клаузата за таван на цените. Очакват се и подробности за контрасанкции за петролните 
продукти. 
На този фон Bloomberg съобщи, че страните от Европейския съюз в очакване на мерките са внесли рекордно количество 
руски дизел. Преди въвеждането на тавана от страна на ЕС, доставките от Русия задоволяваха над половината от 
европейския пазар. Наблюдателите на този етап смятат, че пазарът на руските петролни продукти ще последва пътя, по 
който беше преразпределен и пазара на руския петрол. Въпреки това е рано за прогнози. По-скоро пазарът изглежда 
стресиран и леко дезориентиран, така че не са изключени реакции в противоположни посоки. 
Междувременно Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) информира, че ограниченията, свързани с „ценовия 
таван“ на руските нефтопродукти не се отнасят до вносът им в България и Хърватия. В частност България може до 31 
декември 2024 г. да купува нефт и нефтопродукти, транспортирани по море от Русия. Що се отнася до Хърватия, тя има 
разрешение до 31 декември 2023 г. да внася газьол, произведен в Руската федерация, при липса на алтернативни 
възможности за доставка. Остават и тръбопроводните доставки. 
Сега на ход са пазарните участници. Ефектът от санкциите няма да проличи веднага, най-малко, защото през зимата 
пътуването е ограничено, а и има допълнителни фактори, чието влияние през следващите месеци ще се променя. 
Трудно прогнозируема е и ситуацията при газа. Цените на газовите фючърси по индекса TTF на борсата ICE през миналата 
седмица се повишиха, макар и слабо. Търговията в предпоследния ден на януари би на ниво от 55.11 евро за MWh, а в 
последната сесия в петък, 3 февруари стойността се повиши до 57.88 евро за MWh, като преди затварянето борсовите цени 
на газа успяха да стигнат до 59.75 евро за MWh. 
Трябва да напомним, че газа също е с таван на цените, което предизвика междуконтиненталната борса ICE да излезе с 
решение от 20 февруари да стартира паралелен пазар по TTF в Лондон. 
ACER пък изпълнява европейския регламент, така че от 31 март т.г. да започне да отчита ежедневния бенчмарк за LNG при 
ангажимент за задължителното докладване на данни. Стартът бе даден на 13 януари и според ежедневната спот оценка 
на цената на LNG за вноса в ЕС за North-West Europe (NWE) е 53.81 евро за MWh и 53.01 евро за MWh за South Europe (SE). 
Как ще се развие оттук нататък ситуацията е задача с достатъчно неизвестни. Става въпрос за различни пазари, мислене, 
подходи. 
Елегантен отговор все пак има и той е в посочен в позиция, съдържаща ясна визия за принципа на действие на пазарите 
на Trabue Bland, вицепрезидент по фючърсните пазари на ICE, публикувана на страницата на ICE. 
Що се отнася до цената на емисиите, под влиянието на сложната и взаимна обвързаност с финансовите и газови пазари те 
успяха да се повишат и то съществено. Така, ако на 30 януари стойността на фючърсите по индекса ICE EUA бе на ниво от 
86.72 евро за тон, то на 3 февруари вече те вече стигнаха до 90.87 евро за тон. При това в рамките на търговията бе даден 
и сигнал за още по-високи нива – покачването до 93.67 евро за тон е достатъчно ясен за посоката, в която финансовите 
участници на пазара ще търсят възможности за изява. 
Тенденции 
Политика и пазари са отново на дневен ред, но изглежда вече не вървят ръка за ръка. Таванът на цените изкопава пропаст 
между тях. Политиката е на път да погълне икономическата логика на пазарите, работещи на принципа на търсене и 
предлагане. След това ще дойде ред на равнопоставеност и прозрачност на участниците.  Все повече наблюдатели стигат 
до извода, че санкциите са на път да създадат свръхрегулация. За всички е ясно, че свръхрегулацията е най-краткият път 
към корупцията – ситуация, позната на много от настоящите страни-членки. Опасенията за загубата на свобода на пазара 
означава нов тласък към износ на производството в трети страни. Ще бъде последван от износа на кадри. Атаката срещу 
деиндустриализацията на Европа продължава. Кой знае, може би на прага на задаващата се нова и неочаквана вълна  
преди всяко решение на върха трябва да си спомнят максимата, че „Пътят към ада е постлан с добри намерения“.     
 
√ Европейските фондови пазари се сринаха в понеделник на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Китай 
С най-голям дневен спад затвори френският индекс САС 40, а единствен с повишение завърши италианският 
измерител FTSE MIB 
Европейските фондови пазари се понижиха в понеделник с нарастване на напрежението между САЩ и Китай, 
предизвикано от инцидента с китайския балон, но инвеститорите оценяват и икономическите перспективи. 
САЩ свалиха над своя територия китайски балон, който според Пентагона е бил разузнавателен. Във връзка с това Пекин 
протестира пред Вашингтон. Според китайските власти, те многократно са информирали американската страна, че балонът 
е граждански обект и е дошъл в САЩ поради форсмажорни обстоятелства. Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен 
отложи посещението си в Китай за 5-6 февруари след инцидента с китайски балон. 
„Този епизод вероятно ще бъде голяма изненада за инвеститорите, като се имат предвид скорошните очаквания, че 
отношенията между Китай и САЩ могат да се подобрят след вече отмененото посещение на Блинкен“, каза Уилър Чен, 
анализатор във Forsyth Barr Asia, цитиран от агенция „Блумбърг“. 
Неочаквано силните данни за пазара на труда в САЩ, публикувани миналия петък, влошиха настроенията на 
инвеститорите, показвайки, че Федералния резерв на САЩ (Фед) има достатъчно пространство за маневриране по 
отношение на по-нататъшното затягане на паричната политика. 
Според Министерството на труда на САЩ броят на работните места в икономиката на страната през януари се е увеличил 
с 517 хиляди, безработицата е паднала до 3.4%, най-ниското ниво от 1969 г. насам. 
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Тази седмица пазарните участници ще очакват нови сигнали от председателя на Фед Джеръм Пауъл, който ще говори в 
Икономическия клуб на Вашингтон във вторник. 
„Данните за пазара на труда в САЩ потвърдиха нашето убеждение, че Фед ще поддържа високи лихвени проценти по-
дълго, отколкото предполага оптимистичният сценарий“, каза Уин Тин, валутен анализатор в Brown Brothers Harriman, най-
старата и една от най-големите частни инвестиционни банки в Съединените щати. 
Статистическите данни от европейските страни, публикувани в понеделник, бяха предимно положителни. Обемът на 
поръчките на индустриалните предприятия в Германия през декември е скочил с 3.2% спрямо предходния месец, показва 
доклад на германското министерство на икономиката. Средно анализаторите очакваха ръст от 2% след спад от 4.4% през 
ноември. 
Индикаторът за активността в германския строителен сектор, изчислен от S&P Global, се повиши през януари до 43.3 пункта 
от 41.7 пункта месец по-рано. Оставайки под границата от 50, индексът все още сочи намаляване на активността, но 
темпото на спад се забавя. 
PMI за строителния сектор на еврозоната през януари се повиши до 46.1 пункта - максимум за 7 месеца, от 42.6 пункта през 
декември. Същият показател във Франция се повиши до 48.4 пункта от 41 пункта, според S&P Global. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.82%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският CAC 40 (-1.28%), следван от германския DAX (-1.0%), 
испанския IBEX 35 (-0.93%), британския FTSE 100 (-0.85%) и италианския FTSE MIB (-0.69%). 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори френският индекс САС 40, а единствен с повишение 
завърши италианският измерител FTSE MIB. 
Всички сектори измерители с изключение на здравеопазването (+0.7%) и комуналните услуги (0.8%) се търгуват на червено. 
Начело по спад излезе секторният индекс на компаниите от търговията на дребно, който загуби 3.1%. 
Френският производител на автомобили Renault и японският Nissan потвърдиха днес "ребалансирането" на кръстосаното 
си дялово участие след дългогодишен конфликт в рамките на създадения преди 24 години алианс Renault-Nissan-
Mitsubishi, предаде Франс прес. Като се има предвид, че Renault притежава 43.4 на сто от "Нисан", двете компании ще 
сключат ново споразумение, според което Renault и Nissan ще имат "кръстосано дялово участие с 15 на сто със задължение 
за съхранение, както и задължение за ограничаване на дяловото участие", се посочва в комюникето, публикувано на 
фондовата борса във Франкфурт. След новината, цената на акциите на Renault се повиши с 0.28%, след малкото компании, 
които регистрираха печалба. 
Акциите на британския производител на алкохол Diageo Plc загубиха 0.18% по време на търговията в понеделник в Лондон, 
след като компанията обяви намерението си да увеличи дела си в East African Breweries Plc до 65% от 50.03%. Diageo 
притежава този дял чрез Diageo Kenya Ltd. 
Сред лидерите по спад във Великобритания са ценните книжа на застрахователната компания Prudential Plc (-4.31%), 
на Anglo American Plc (-2.27%), както и на фармацевтичната компания най-старата и една от най-големите частни 
инвестиционни банки в Съединените щати (-1.17%). Сред малкото печеливши емисии беше на една от най-големите в света 
минно-добивна компания Rio Tinto (+0.87%), а с най-висок дневен ръст затвори фармацевтичната 
компания GlaxoSmithKline (+1.39%). 
В Германия поевтиняват акциите на adidas AG (-3.54%), на Infineon Technologies (-1.77%), на Deutsche Bank (-1.51%) и 
на Siemens Energy (-2.46%). 
Стойността на ценните книжа на италианската банка Intesa Sanpaolo, която публикува добри финансови отчети миналата 
седмица, се повиши с 3.69% в хода на търговията и излезе начело по ръст в Stoxx 600. 
 
√ Борсовите цени на газа се понижават слабо 
Цените на природния газ в понеделник се понижават, макар и слабо, след като сесията в петък приключи на ниво от 57.88 
евро за MWh сочат данните. 
Търговията стартира от по-ниско ниво от 57.5 евро за MWh и в първия час направи опит за скок, достигайки до 58.64 евро 
за MWh, но по-скоро инцидентно, тъй следващия ход доведе до срив до 56.1 евро за MWh. В ранните следобедни часове 
цените останаха в диапазона 57 .74 – 58.1 евро за MWh, но впоследствие газовите фючърси отново се понижиха и към 
момента на публикуване са на ниво от 57.36 евро за MWh, което представлява понижение с 0.90 % спрямо стойността при 
затварянето на предишната търговия. 
Участниците на пазара продължават да следят перспективите за търсене и предлагане. Ситуацията остава неясна, въпреки 
заявката за увеличаване на транзита през Украйна до 34.5 млн. куб м (ГИС Суджа), след 29.3 млн. куб м за 6 февруари. През 
следващите дни се очаква температурите в Европа да останат ниски, което съответно ще се отрази на търсенето от страна 
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на домакинствата. Положителна новина дойде отвъд океана след полученото одобрение на Freeport LNG за рестартиране 
на дейностите по производство. Наблюдателите на пазара обръщат внимание и на очаквания ръст на производството от 
вятърни мощности. За 6 февруари обаче данните за Германия, например не са добри при интензитет на СО2 от 656g, 5.91% 
от вятърни мощности и участие на въглищата с 40.23% и на газа 19.8 %. В Испания и Франция дела на газа също достига 
11.4 % и 45.19 % в Нидерландия и 39.92 % от страна на Белгия. 
На този фон европейските подземни газохранилища остават запълнени до 70.42 % или 789.0077 TWh при темп на теглене 
от 0.34 п.п. Стабилни са очакванията за доставките на втечнен природен газ. 
Междувременно ACER в изпълнение на европейския регламент отчете поредния ежедневен бенчмарк на LNG. Така, 
ежедневната спот оценка на LNG за вноса в ЕС за North-West Europe (NWE) е 53.85 евро за MWh и остава без промяна или 
53.01 евро за MWh за South Europe (SE) като тук притесненията за определянето й продължават. Изтъргуваните количества 
са от порядъка на 6,705,566 MWh. Явно е, че ACER все още е в началото на наблюденията и разработките си. 
 
√ Росатом: АЕЦ "Аккую" не е засегната от силното земетресение в Югозападна Турция 
Турската атомна електроцентрала "Аккую" , която в момента е в процес на изграждане, не е била повредена от силното 
земетресение, което удари рано в понеделник централна Турция и северозападна, заяви служител от руската компания, 
изграждаща централата, предаде Ройтерс, цитирана от БНР. 
"Трусове с магнитуд около 3 по Рихтер бяха усетени тук, но нашите специалисти не са разкрили никакви щети по 
строителните конструкции, крановете и оборудването", посочи Анастасия Зотеева от руската държавна компания за 
ядрена енергия "Росатом". 
"Въпреки това ние извършваме обширни диагностични мерки, за да сме сигурни, че строително-монтажните операции 
могат да продължат безопасно", сподели още Зотеева. 
Според конструкторът блоковете на бъдещата турска централата са от ново поколение и покриват най-високите 
изисквания за сеизмична безопасност. 
Припомняме, че серия от мощни земетресения удариха Югоизточна Турция и Сирия през понеделнишкия ден. Жертвите 
на природното бедствие вече са над 3000, спасителните екипи работят непрекъснато в районите на опустошенията. 
 
√ Saudi Aramco повиши неочаквано цените на петрола за март за Азия, Европа и САЩ 
Нефтогазовата държавна компания на Саудитска Арабия Saudi Aramco повиши мартенските цени за продажбата на петрола 
за купувачите от Азия, Европа и САЩ, съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на данни на компанията. 
„Саудитска Арабия неочаквано повиши цените на петрола за основният си пазар, Азия“, информира агенцията. 
Анализаторите, анкетирани от Bloomberg са очаквали спад на цените. Решението е взето, независимо от спада на 
стойността на петрола с 6-8%. 
Цената на сорт Arab Light за купувачите от Азия е повишена с 0,2 долара за барел, което означава, че ще бъде с 2 долара 
за барел над стойността на кошницата от сортовете Oman/Dubai. Допълнителната справка сочи, че единствено изключение 
ще има само за Arab Extra Light цената, на който ще се понижи с 1,3 долара за барел. 
„Кралството вдига цените за всички европейски купувачи с 2 долара за барел, повечето от цените за САЩ – с 30 цента“, 
уточняват от агенцията. Междувременно справката сочи, че изключение ще прави само най-лекият сорт, чиято цена не се 
увеличава. 
Saudi Aramco е национална държавна компания на Саудитска Арабия, основана през 1933 г. Компанията е представена на 
три основни световни енергийни пазара в Азия, Европа и Северна Америка. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Двойно повече електромобили регистрирани у нас през 2022 г. 
Двоен ръст на регистрираните електромобили в  България през 2022 г. - това показват данните на Асоциацията на 
европейските автомобилни производители (ACEA). Така през миналата година регистрациите на нови акумулаторни 
електрически превозни средства у  нас скачат до 1002, при 433 през 2021 г. 
Продажбите на хибридни електрически модели също са се увеличили, достигайки 713 броя от 662 през 2021 г. 
Новите Plug-in хибриди са с най-нисък нисък дял от новите продажби, със 141 реализирани броя през миналата година 
спрямо 117 през 2021 г. През последното тримесечие на 2022 г. са регистрирани общо 325 нови акумулаторни 
електрически превозни средства, докато през същото тримесечие на 2021 г. те са били 190. Същевременно на родния пазар 
са реализирани 154 броя хибридни електрически модела (HEV), при 169 през същия период година по-рано. Продажбите 
на нови Plug-in хибриди (PHEV) са били 40, при 27 броя година по-рано, сочат още данните  на ACEA. 
Продажбите на нови електрически автомобили поставиха нов рекорд по пазарен дял в Европейския съюз през 2022 г. 
Регистрираните за първи път електрически превозни средства работещи изцяло на батерии (BEV) се движат нагоре, 
въпреки общия спад на автомобилния пазар в ЕС, и през миналата година са представлявали 12,1 на сто от всички 
продажби на нови автомобили, или с 3 процентни пункта повече спрямо 2021 г. 
Миналата година е била силна и за продажбите на хибридни автомобили, които са заели пазарен дял от 22,6 на сто от 
общите продажби на автомобили. Така хибридите са станали вторите най-продавани автомобили, след бензиновите 
модели, през 2022 г., измествайки от второто място дизеловите си конкуренти, показва статистиката, цитирана от  БТА. 
Колите, задвижвани от бензинови и дизелови агрегати, продължават да губят позиции. Въпреки това, взети заедно, 
продажбите им все още представляват повече от половината от всички автомобилни продажби в ЕС през 2022 г. 
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Продажбите на бензинови автомобили са отбелязали увеличение с 4,1 на сто през четвъртото тримесечие на 2022 г. на 
годишна основа. Четирите основни европейски пазара допринесоха за това подобрение, а най-солидни ръстовете имаха 
Италия (+17,4 на сто) и Франция (+3,5 на сто). Въпреки това пазарният дял на автомобилите, задвижвани от бензин, е 
спаднал до 32,5 на сто през четвъртото тримесечие в сравнение с 35,5 на сто през същия период на 2021 г. 
Продажбите на дизелови модели в Евросъюза са отбелязали лек спад през последното тримесечие на миналата година на 
годишна база - с 0,4 на сто, докато пазарният му дял е спаднал до 14,4 на сто от 16,4 на сто през същото тримесечие година 
по-рано. В резултат на това продажбите на нови дизелови автомобили през цялата 2022 г. са намалели с 19,7 на сто до 1,5 
милиона единици, при пазарен дял от 16,4 на сто, или с 3,1 процентни пункта по-малко от делът им през 2021 г. 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. регистрациите на нови акумулаторни 
електромобили в ЕС са се увеличили с 31,6 на сто до 406 890 единици, тъй като повечето от пазарите в региона са 
отбелязали растеж. Германия е лидер по продажби със 198 293 реализирани единици и увеличение от 66,1 на сто, 
следвана от Франция, която е отбелязала ръст с 12,6 на сто до 62 155 единици. 
След слабото трето тримесечие продажбите на хибридни автомобили в ЕС отбелязаха силен ръст (+29,5 на сто) през 
последното тримесечие на 2022 г., подкрепен от скок с 73,5 на сто при продажбите в Германия, която сама представлява 
повече от половината от новите регистрации в ЕС при тази категория. Като цяло това помогна продажбите за цялата година 
да нараснат с 1,2 на сто. 
За същия период продажбите на хибридни превозни средства са възлизали на 545 316 единици, като в сравнение със 
същия период на 2021 г. са били нагоре с 22,2 на сто. Това доведе до общо увеличение на продажбите на хибриди с 8,6 на 
сто през цялата година и пазарен дял от 22,6 на сто. 
Автомобилите, задвижвани на природен газ (NGV) значително са намалели през последните три месеца на миналата 
година, с 56,6 на сто спрямо година по-рано.  Причината е,  че продажбите в Италия , която е най-големият пазар в региона 
за този тип автомобили– се сринаха със 71,3 на сто. Автомобилите, задвижвани с пропан-бутан, от друга страна, са се 
увеличили с 16,7 на сто за същия период. 
Превозните средства с алтернативно задвижване (изцяло електрически и хибридни модели) са представлявали над 
половината (53,1 на сто) от автомобилния пазар в ЕС през последното тримесечие на миналата годината, с общо над 1,3 
милиона регистрирани коли. На тримесечна база, това е първият път, когато делът на алтернативно задвижваните 
автомобили надминава традиционните бензинови и дизелови модели, показва още статистиката. 
 
√ Борсов наблюдател: Ще започне ли корекция на пазарите? 
Инвеститорите ще продължат да следят корпоративните отчети и коментарите на централните банкери след изключително 
натовареното начало на месеца с важни новини. 
Ръстът на американските индекси беше воден от технологичните акции и от рисковите активи като цяло. Пазарите 
игнорираха сигналите от Федералния резерв, че процесът на повишение на лихвите приключва скоро и че инфлацията все 
още не е под контрол. 
Дори по-агресивно послание в тази посока дойде от Европейската централна банка, след като лихвата в еврозоната беше 
повишена двойно повече от тази в САЩ. Инвеститорите се фокусираха върху това, че централните банкери не говорят за 
рецесия. Стигна се дотам, че реакцията на добрите икономически новини за заетостта в САЩ беше негативна за пазарите, 
тъй като това означава продължаване на повишаването на лихвите. 
През тази седмица председателят на Федералния резерв ще направи изявление с коментари за краткосрочните лихвени 
проценти и вероятно ще акцентира върху необходимостта от по-високи лихви за по-дълго време, отколкото инвеститорите 
биха искали да чуят. Възможно е това да даде допълнителна енергия на корекцията на пазарите, която се наблюдава от 
края на миналата седмица. Щатският долар поскъпва, а най-силно в края на миналата седмица паднаха акциите на големи 
технологични компании. 
Корпоративните отчети показват спад на печалбите през четвъртото тримесечие с 5% и рецесията във финансовите 
резултати се очаква да продължи през първата половина на тази година. Но те досега подкрепяха интереса към акции. 
Тази седмица ще бъде много активна, но постепенно сезонът на отчетите приключва и без поток от позитивни изненади 
за пазарите, както се случи с акциите на Meta Platforms, ще е трудно да се поддържа ръста на рисковите активи. 
Импулсът за покупки на акции се забавя и това показва необходимостта от временна корекция на акциите. Поне в рамките 
на няколко седмици, но икономиката все още не плаши инвеститорите и няма причини да очакваме срив на акциите в 
краткосрочен период. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Ситуацията след мощните земетресения - от какво има нужда южната ни съседка; Гост: посланикът на Турция у 
нас Н. Пр. Айлин Секизкьок. 

- За сеизмичната активност в засегнатите от трусовете райони; Гост: Анализът на доц. Петя Трифонова от БАН. 
- Как се разпределят средствата в туризма и какви са приоритетите; Гост: Служебният министър Илин Димитров. 
- Кризите и мерките - излизат ли сметките и какви са необходимите решения; Гости: Икономистите Лъчезар 

Богданов и Гарабед Минасян. 
 
√ Преглед на печата 
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Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – 50 000 жертви за 72 години от Анадолския разлом 
в. Труд  - България с пропаст между бедни и богати 
в. Телеграф - Гугъл спасява джигити от КАТ 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Наши лекари, пожарникари и спасители излетяха веднага за Турция 
в. 24 часа  - Няма износ, но цените на горивата не мърдат 
в. Труд  - Започват проверки за незаконни екскурзии 
в. Труд  - Вдигат двойно заплатите на изборните комисии 
в. Телеграф - Чакаме до 15 февруари оферти за заместващите самолети 
в. Телеграф - Водата на София на концесия още 8 години 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Росен Карадимов, председател на надзорния съвет на Българската банка за развитие: ББР може да предложи 
финансиране според региона, за да се преодолеят дисбалансите 
в. Труд - Проф. Румяна Коларова, политолог, пред "Труд news": Институциите "служебно правителство" и "вицепрезидент" 
са излишни 
в. Телеграф  - Сеизмологът доц. д-р Пламена Райкова-Цанова: Няма опасност за нас след ада в Турция 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Благодарим на "европейската" македонска полиция поне не спря тока на официалната ни делегация 
в. Труд - Ако не се е случило, добре е измислено 
в. Телеграф - Чичо Гугьл знае брата на Брад Пит. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11.00 часа в Гранд Хотел "Милениум София" - зала "Шекспир", ще се проведе европейска конференция на тема 
"Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование". 

- От 12:30 ч. в зала "Средец" на хотел "Балкан" в София Групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) 
ще проведе изнесено заседание в София. 

- От 18.00 ч., на церемония в кино "Одеон" - София, ще бъдат връчени наградите на отличените участници в Седмото 
издание на фестивала на мобилното кино "Кино в дан". 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще се проведе пресконференция по повод премиерата на 
спектакъла "Училище за бащи" от Жан Ануи, постановка Румен Велев. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне постановката "Ревност". 
*** 
Велико Търново. 

- От 15:30 часа в Областна администрация ще се проведе информационна кампания на Министерство на 
земеделието за Стратегическия план за развитие на земеделието 2023-2027 г. 

- Oт 17:00 часа в Регионалната библиотека откриват изложбата "Старите къщи" с рисунки и макети на ученици от ОУ 
"П. Р. Славейков". 

- От 17:30 часа в ХГ "Борис Денев" ще бъде открита изложбата "140 години от рождението на Борис Денев (1883-
1969)". 

*** 
Добрич. 

- От 11:00 ч. и 12:00 ч. в Частно средно училище "Леонардо да Винчи" ще се състоят образователни концерти на 
Български камерен оркестър - Добрич с диригент Арто Чифчиян. 

- В 13:30 ч. в Зала 3 на Младежкия център ще се състои среща дискусия "Дела трябват, а не думи", посветена на 150 
години от гибелта на Васил Левски. Организатори са Младежки център - Добрич, и ОУ "Христо Ботев". 

- В 16:00 ч. в Арт галерията на Регионална библиотека "Дора Габе" представят "Моето хоби - моите диамантени 
мигове" - изложба на гоблени и картини на 
Аделина Апостолова, ученичка от Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост  

- От 10:00 ч. в зала "Плевен", сградата на Областна администрация Плевен, Министерството на земеделието ще 
проведе национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските 
райони в България за периода 2023-2027 г. 

*** 
Поморие. 

- От 11:00 ч. в центъра на Поморие, пред паметните плочи на участниците в Освободителната война, ще бъде 
отслужен благодарствен молебен и ще бъдат поднесени венци и цветя по повод 145 години от Освобождението 
на града. 

*** 
Разград. 
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- От 14:00 ч. в зала 102 на Община Разград инспектори от ГДБОП ще участват в дискусия с разградски тийнейджъри 
на тема "Тъмната и светлата страна на интернет. Опасности пред младите хора". 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.30 часа в РБ "Захарий Княжески" ще бъде представена книгата "Хората, които променят България 2" от 
журналиста и преводач Даниел Пенев. 

- От 19.00 часа в Оперния театър ще бъде представен балета "Лебедово езеро" от П. И. Чайковски. 
*** 
Шумен. 

- От 10.30 часа в зала 203 на Общината ще се проведе брифинг във връзка с довършителните строителни дейности 
в къщи "Елеонора" 1 и 2, които ще бъдат адаптирани в художествена галерия с постоянна експозиция. 

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

