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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
BG On Air 
 
√ Велев, АИКБ: Цените ще падат, въпросът е да стане по-бързо 
Изчисленията му показват, че страна ни започва 2023 г. с 6 млрд. лв. назад 
Цените на храните и параметрите на минималната работна заплата притесняват бизнеса.  
"Към януари имаме 20% увел на минималната работна заплата, това няма как да не се отрази на инфлацията, те се включват 
в себестойността на произвежданите стоки и услуги. В средносрочен и дългосрочен интерес за всички е по-бързото влизане 
в еврозоната. За целта трябва да потиснем инфлацията, това е критерий, по който не отговаряме на изискванията", 
коментира председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
Вече беше отправен апел към бизнеса за намаляване на цените. Прогнозите на Велев са, че това ще се случи. 
"1/3 от разходите са за труд, другите 2/3 са за енергията и суровините, а те тръгнаха надолу. Ще има спад в цените, въпросът 
е да стане по-бързо. Затова подкрепяме действията на правителството, макар да напомнят за годините на планова 
икономика. Очакваме по-сериозно понижение на инфлацията за февруари и март", каза още Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Гостът призова да се вземат и административни мерки и "да бъдат осветени недобрите практики - картелните увеличения 
на цените и да има и санкции". Добави, че картел е трудно да се докаже, но трябва воля. 
Изчисленията му показват, че страна ни започва 2023 г. с 6 млрд. лв. назад. 
"Получихме 3 млрд. аванс по Плана за възстановяване и устойчивост, инвестирахме под 100 млн., другите ги изхарчихме 
за пенсии, сега трябва да ги върнем тези 3 млрд. за пенсиите, за да отидат по предназначение по ПВУ и още 3 млрд. да 
дадем пак за същата част за увеличението на пенсиите. Тези 6 млрд. могат да дойдат от скъп заем. Трябва да преценим 
докъде ни се простира чергата, ако не искаме да стигнем до гръцкия сценарий", каза Велев. 
Очаквайте видеото с целия разговор. 
 
БТА 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за 
намаление на цените на храните 
Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за намаление на цените на 
храните, защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 
г. Това каза в интервю за БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Решението за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, 
буквално през следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу, допълни 
Велев. 
Основната опция за намаляването на цените на храните е намаляването на ДДС, но без действащ парламент това няма как 
да се случи, дори и при много голямо желание на настоящото правителство, каза за БТА Яна Иванова, изпълнителен 
директор на сдружението "Храни и напитки България". Според нея няма административни мерки, които могат да се 
приложат и да дадат положителен ефект.   
Васил Велев и Яна Иванова бяха потърсени за коментар по повод заявеното вчера от премиера Гълъб Донев намерениe на 
второто служебно правителство да насочи усилията си към постигане на реални резултати в овладяването на цените на 
хранителните стоки. По негова инициатива днес в Министерския съвет ще има 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.  
Според Велев, за да бъде постигната целта - влизане в еврозоната, предприятията, търговските вериги също трябва да 
направят някои усилия като например да ограничат стремежа си към по-големи печалби. 
Според Иванова сега цените са такива, каквито пазарът в момента позволява. Производителите искат да продават в 
максимален обем, а това става само при поносими цени, а разходите на всяко предприятие за производство, суровини и 
транспорт са много различни и общи послания - "Да намалим цените!", звучат добре, но са популистки, коментира 
Иванова. В целия свят инфлацията продължава, макар и с по-ниски стойности от 2022 г. и не може да се очаква в малка 
България да е много по-различно, допълни тя. 
Според данни от FoodDrinkEurope цените на храните при нас не растат повече спрямо средното за ЕС, а и има много по-
развити държави от нас, в които инфлацията при храните е чувствително по-висока, каза Иванова. Тя отново повтори, че 
единствената мярка, която можеше да забави инфлационния процес в България, за която всички национално 
представителни сдружения призоваваха още от началото на кризата, е намаляването на ДДС на храните. Тя напомни, че 
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през май миналата година в изследване на БАН бе отчетено, че у нас се очаква ръст на цените на храните с около 50 на сто 
и още тогава от организацията са отправили апел за намаляване на ДДС, тъй като такава бе една от препоръките на 
Европейската комисия за справяне с кризата, породена от войната в Украйна. Само в още две държави от целия ЕС няма 
намалена ставка на ДДС и реално нашите храни са с най-високо ДДС в Европа, каза Иванова. 
Без това намаление картината е следната - ако себестойността на един продукт се увеличи с един лев, това реално за 
крайния потребител в България е 1,20 лева, ако със същия този лев се качи в Германия, увеличението ще е с 1,07 лева, във 
Франция - 1,05 лева, Румъния - 1,09 лева, описа процеса Иванова.   
По отношение на търговските вериги и за евентуалния им "принос" в поскъпването на храните, Иванова изтъкна, че 
страната ни вече е транспонирала директивата за нелоялните търговски практики. Не мисля, че  някоя от веригите в 
България си позволява да прилага нелоялни търговски практики, допълни Иванова. 
Председателят на АИКБ Васил Велев напомни, че по-ниската цена на електроенергията заради компенсациите за бизнеса 
е факт от януари, но подчерта, че ефектът от тази мярка върху намалението на цените ще се усети през следващите месеци 
и по-скоро през март, защото, по думите му, в този процес има инертност. Но е и вярно, че пазарът е "разбъркан", въпреки 
че никой не е отменял конкуренцията, има сектори, на които ще отнеме повече време за успокояване на цените, по тази 
причина в други държави се прилагат съответните административни мерки в посока ускоряване на процеса, коментира 
Велев. 
Той посочи, че е необходимо държавата да направи анализ по веригата на ценообразуването за това къде има прекомерно 
увеличаване на стойностите и да се вземат съответните мерки. Целта е да се види доколко тези цени са обективни и 
доколко има "надписване на сметката", каза Велев и допълни, че това означава и повече проверки от ресорните контролни 
органи на държавата в търсене на непозволени търговски практики и налагането на съответните глоби. Ние приветстваме 
проверките на търговските практики и прилагането на Закона за защита на конкуренцията, но в една пазарна икономика 
цената се определя от пазара и опитите за намеса на държавата не само не дават положителен резултат, а примерът с 
Унгария, която е с най-високия ръст на цените на храните в целия ЕС, показва обратния ефект, напомни Иванова. 
При пазарна икономика мерките, които държавата може да предприеме за намаление на цените, не са много, изтъкна 
Велев. Като възможен механизъм, макар и не конкретно насочен към цените на храните, той посочи практиката, която се 
прилага в редица европейски държави на облагане на свръхпечалбите не само на енергийните дружества, но и на други 
сектори, в които се генерират извънредни свръхпечалби. По думите на Велев това няма да доведе до намаление на цените 
на храните, но ще увеличи бюджетните приходи. 
"Това, което е факт, е поскъпването на торовете, следствие на скъпия газ, а цената на торовете през фуража в яйцето е 
десетки процента на всяка стъпка и когато те поскъпнат в пъти, какво очакваме да стане с яйцето", коментира Велев. 
Същевременно той напомни, че субсидиите в селското стопанство в някои държави от ЕС са много по-големи от тези у нас, 
което, по думите му, позволява в някои случаи храните да бъдат по-евтини като себестойност.  
Сред причините за високата инфлация в България Велев посочи високата цена на тока, като напомни, че преди да се усетят 
първите темпове на ръста на инфлацията, през първото полугодие на 2021 г. средно тя беше 112 лева за мегаватчас, а сега 
след компенсациите тя ще е 200 лева. Същевременно Велев посочи, че през цялото второ полугодие на 2022 г. цената на 
тока след компенсациите беше 250 лева. Това е повече от два пъти ръст и е първата причина да имаме по-голяма инфлация 
от средноевропейската, смята Велев. По думите му, втората причина е свързана с прекомерното увеличаване на 
бюджетните разходи - най-вече за пенсии, както и за издръжка в бюджетната сфера, срещу които няма произведена 
продукция. Велев отново повтори, че цената на тока за бита е 82 лева за мегаватчас и е силно субсидирана, а за 
предприятията след компенсации е над цената на микса и заяви, че базовата индустрия трябва да бъде докомпенсирана 
по отношение на цените на електроенергията, за да има равни позиции с конкурентите си в Европа и по света. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът ще подкрепи правителството за механизъм за намаляване на цените 
Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за намаление на цените на 
храните, защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 
г. 
Това заявява председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред БТА. 
"Решението за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, 
буквално през следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу", подчерта 
Велев 
По думите му, за да бъде постигната целта - влизане в еврозоната, предприятията, търговските вериги също трябва да 
направят някои усилия като например да ограничат стремежа си към по-големи печалби. 
Велев напомни, че по-ниската цена на електроенергията заради компенсациите за бизнеса е факт от януари, но ефектът от 
тази мярка върху намалението на цените ще се усети през следващите месеци и по-скоро през март, защото "в този процес 
има инертност". 
Председателят на АИКБ посочи, че е необходимо държавата да направи анализ по веригата на ценообразуването за това 
къде има прекомерно увеличаване на стойностите и да се вземат съответните мерки. "Трябва да се види доколко тези 
цени са обективни и доколко има "надписване на сметката", каза Велев и допълни, че това означава и повече проверки от 
ресорните контролни органи на държавата в търсене на непозволени търговски практики и налагането на съответните 
глоби. 
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"Това, което е факт, е поскъпването на торовете, следствие на скъпия газ, а цената на торовете през фуража в яйцето е 
десетки процента на всяка стъпка и когато те поскъпнат в пъти, какво очакваме да стане с яйцето", коментира 
председателят на АИКБ. Същевременно той напомни, че субсидиите в селското стопанство в някои държави от ЕС са много 
по-големи от тези у нас, което, по думите му, позволява в някои случаи храните да бъдат по-евтини като себестойност. 
Сред причините за високата инфлация в България Васил Велев изтъкна високата цена на тока, като напомни, че преди да 
се усетят първите темпове на ръста на инфлацията, през първото полугодие на 2021 г. средно тя беше 112 лева за 
мегаватчас, а сега след компенсациите тя ще е 200 лева. Същевременно Велев посочи, че през цялото второ полугодие на 
2022 г. цената на тока след компенсациите беше 250 лева. 
По думите му, втората причина е свързана с прекомерното увеличаване на бюджетните разходи - най-вече за пенсии, както 
и за издръжка в бюджетната сфера, срещу които няма произведена продукция. 
 
Труд 
 
√ Васил Велев: Бизнесът ще подкрепи правителството за механизъм за намаляване на цените 
Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за намаление на цените на 
храните, защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 
г. 
Това заявява председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред БТА. 
"Решението за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, 
буквално през следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу", подчерта 
Велев 
По думите му, за да бъде постигната целта - влизане в еврозоната, предприятията, търговските вериги също трябва да 
направят някои усилия като например да ограничат стремежа си към по-големи печалби. 
Велев напомни, че по-ниската цена на електроенергията заради компенсациите за бизнеса е факт от януари, но ефектът от 
тази мярка върху намалението на цените ще се усети през следващите месеци и по-скоро през март, защото "в този процес 
има инертност". 
Председателят на АИКБ посочи, че е необходимо държавата да направи анализ по веригата на ценообразуването за това 
къде има прекомерно увеличаване на стойностите и да се вземат съответните мерки. "Трябва да се види доколко тези 
цени са обективни и доколко има "надписване на сметката", каза Велев и допълни, че това означава и повече проверки от 
ресорните контролни органи на държавата в търсене на непозволени търговски практики и налагането на съответните 
глоби.  
"Това, което е факт, е поскъпването на торовете, следствие на скъпия газ, а цената на торовете през фуража в яйцето е 
десетки процента на всяка стъпка и когато те поскъпнат в пъти, какво очакваме да стане с яйцето", коментира 
председателят на АИКБ. Същевременно той напомни, че субсидиите в селското стопанство в някои държави от ЕС са много 
по-големи от тези у нас, което, по думите му, позволява в някои случаи храните да бъдат по-евтини като себестойност.  
Сред причините за високата инфлация в България Васил Велев изтъкна високата цена на тока, като напомни, че преди да 
се усетят първите темпове на ръста на инфлацията, през първото полугодие на 2021 г. средно тя беше 112 лева за 
мегаватчас, а сега след компенсациите тя ще е 200 лева. Същевременно Велев посочи, че през цялото второ полугодие на 
2022 г. цената на тока след компенсациите беше 250 лева. 
По думите му, втората причина е свързана с прекомерното увеличаване на бюджетните разходи - най-вече за пенсии, както 
и за издръжка в бюджетната сфера, срещу които няма произведена продукция. 
 
 Eurokom 
 
√ Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал коментира поскъпването на цените 
Субсидиите в селското стопанство в някои държави от ЕС са много по-големи от тези у нас, коментира Велев 
"Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за намаление на цените на 
храните, защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 
г.", каза в интервю за БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Решението за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, 
буквално през следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу, заяви 
Велев 
По думите му, за да бъде постигната целта - влизане в еврозоната, предприятията, търговските вериги също трябва да 
направят някои усилия като например да ограничат стремежа си към по-големи печалби. 
"Това, което е факт, е поскъпването на торовете, следствие на скъпия газ, а цената на торовете през фуража в яйцето е 
десетки процента на всяка стъпка и когато те поскъпнат в пъти, какво очакваме да стане с яйцето", коментира Велев. 
Същевременно напомни, че субсидиите в селското стопанство в някои държави от ЕС са много по-големи от тези у нас, 
което, позволява в някои случаи храните да бъдат по-евтини като себестойност. 
 
БЛИЦ 
 
√ Васил Велев посочи причините за високата инфлация 



4 

 

По негова инициатива днес в Министерския съвет ще има работна среща с участието на министри и шефове на 
агенции 
Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за намаление на цените на 
храните, защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 
г. 
Това каза в интервю за БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Решението 
за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, буквално през 
следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу, допълни Велев. 
Той бе потърсен за коментар по повод заявеното вчера от премиера Гълъб Донев намерениe на второто служебно 
правителство да насочи усилията си към постигане на реални резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. 
По негова инициатива днес в Министерския съвет ще има 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.  
Според Велев, за да бъде постигната целта - влизане в еврозоната, предприятията, търговските вериги също трябва да 
направят някои усилия като например да ограничат стремежа си към по-големи печалби. 
Велев напомни, че по-ниската цена на електроенергията заради компенсациите за бизнеса е факт от януари, но подчерта, 
че ефектът от тази мярка върху намалението на цените ще се усети през следващите месеци и по-скоро през март, защото, 
по думите му, в този процес има инертност. 
Но е и вярно, че пазарът е "разбъркан", въпреки че никой не е отменял конкуренцията, има сектори, на които ще отнеме 
повече време за успокояване на цените, по тази причина в други държави се прилагат съответните административни мерки 
в посока ускоряване на процеса, коментира Велев. Той посочи, че е необходимо държавата да направи анализ по веригата 
на ценообразуването за това къде има прекомерно увеличаване на стойностите и да се вземат съответните мерки. 
Целта е да се види доколко тези цени са обективни и доколко има "надписване на сметката", каза Велев и допълни, че 
това означава и повече проверки от ресорните контролни органи на държавата в търсене на непозволени търговски 
практики и налагането на съответните глоби.  
При пазарна икономика мерките, които държавата може да предприеме за намаление на цените, не са много, напомни 
Велев. Като възможен механизъм, макар и не конкретно насочен към цените на храните, той изтъкна практиката, която се 
прилага в редица европейски държави на облагане на свръхпечалбите не само на енергийните дружества, но и на други 
сектори, в които се генерират извънредни свръхпечалби. 
По думите на Велев това няма да доведе до намаление на цените на храните, но ще увеличи бюджетните приходи. 
"Това, което е факт, е поскъпването на торовете, следствие на скъпия газ, а цената на торовете през фуража в яйцето е 
десетки процента на всяка стъпка и когато те поскъпнат в пъти, какво очакваме да стане с яйцето", коментира Велев. 
Същевременно той напомни, че субсидиите в селското стопанство в някои държави от ЕС са много по-големи от тези у нас, 
което, по думите му, позволява в някои случаи храните да бъдат по-евтини като себестойност.  
Сред причините за високата инфлация в България Велев изтъкна високата цена на тока, като напомни, че преди да се усетят 
първите темпове на ръста на инфлацията, през първото полугодие на 2021 г. средно тя беше 112 лева за мегаватчас, а сега 
след компенсациите тя ще е 200 лева. 
Същевременно Велев посочи, че през цялото второ полугодие на 2022 г. цената на тока след компенсациите беше 250 
лева. Това е повече от два пъти ръст и е първата причина да имаме по-голяма инфлация от средноевропейската, смята 
Велев. По думите му, втората причина е свързана с прекомерното увеличаване на бюджетните разходи - най-вече за 
пенсии, както и за издръжка в бюджетната сфера, срещу които няма произведена продукция. 
Велев отново повтори, че цената на тока за бита е 82 лева за мегаватчас и е силно субсидирана, а за предприятията след 
компенсации е над цената на микса и заяви, че базовата индустрия трябва да бъде докомпенсирана по отношение на 
цените на електроенергията, за да има равни позиции с конкурентите си в Европа и по света. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: България трябва да покаже воля за справяне с инфлацията следващите 2-3 месеца 
Васил Велев поиска административни мерки за ускоряване на процеса, а за намаляване на ДДС настоя Яна Иванова, 
изпълнителен директор на „Храни и напитки България" 
„Решението за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, 
буквално през следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу“, това 
коментира пред БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
По-ниски цени на храните 
Според Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружението „Храни и напитки България", основната опция за 
намаляването на цените на храните е намаляването на ДДС. Тя е на мнение, че без действащ парламент това няма как да 
се случи дори и при много голямо желание на настоящото правителство. Според нея няма административни мерки, които 
могат да се приложат и да дадат положителен ефект. 
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: Цените на храните трябва да паднат, за да влезем в еврозоната 
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Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за намаление на цените на 
храните, защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 
г. Това каза в интервю за БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
"Решението за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, 
буквално през следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу", допълни 
Велев 
По-рано днес на среща в Министерски съвет между представители на различни държавни органи е установена разлика в 
цените на храните от производител през търговец до крайния потребител в рамките на 20 до 30% и нагоре. След нея стана 
ясно, че целта на властите е да бъде въведен ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига и да бъдат 
привлечени и потребителите 
"Основната опция за намаляването на цените на храните е намаляването на ДДС, но без действащ парламент това няма 
как да се случи, дори и при много голямо желание на настоящото правителство", каза пък Яна Иванова, изпълнителен 
директор на сдружението "Храни и напитки България". Според нея няма административни мерки, които могат да се 
приложат и да дадат положителен ефект. 
Според Велев, за да бъде постигната целта - влизане в еврозоната, търговските вериги също трябва да направят да 
ограничат стремежа си към по-големи печалби. 
 
Dnes.bg 
 
√ Спад в цените щяло да има, въпросът е да стане по-бързо 
Разходите за енергията и суровините тръгнали надолу 
Към януари имаме 20% увеличение на минималната работна заплата, това няма как да не се отрази на инфлацията, те се 
включват в себестойността на произвежданите стоки и услуги. В средносрочен и дългосрочен интерес за всички е по-
бързото влизане в еврозоната. За целта трябва да потиснем инфлацията, това е критерий, по който не отговаряме на 
изискванията", коментира председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
Вече беше отправен апел към бизнеса за намаляване на цените. Прогнозите на Велев са, че това ще се случи. 
"1/3 от разходите са за труд, другите 2/3 са за енергията и суровините, а те тръгнаха надолу. Ще има спад в цените, въпросът 
е да стане по-бързо. Затова подкрепяме действията на правителството, макар да напомнят за годините на планова 
икономика. Очакваме по-сериозно понижение на инфлацията за февруари и март", каза още Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Гостът призова да се вземат и административни мерки и "да бъдат осветени недобрите практики - картелните увеличения 
на цените и да има и санкции". Добави, че картел е трудно да се докаже, но трябва воля. 
Изчисленията му показват, че страна ни започва 2023 г. с 6 млрд. лв. назад. 
"Получихме 3 млрд. аванс по Плана за възстановяване и устойчивост, инвестирахме под 100 млн., другите ги изхарчихме 
за пенсии, сега трябва да ги върнем тези 3 млрд. за пенсиите, за да отидат по предназначение по ПВУ и още 3 млрд. да 
дадем пак за същата част за увеличението на пенсиите. Тези 6 млд. могат да дойдат от скъп заем. Трябва да преценим 
докъде ни се простира чергата, ако не искаме да стигнем до гръцкия сценарий", каза Велев. 
 
OFFNews 
 
√ АИКБ: Цените на храните трябва да паднат, за да влезем в еврозоната 
Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за намаление на цените на 
храните, защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 
г. 
Това каза в интервю за БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Решението за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, 
буквално през следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу, допълни 
Велев.  
Основната опция за намаляването на цените на храните е намаляването на ДДС, но без действащ парламент това няма как 
да се случи, дори и при много голямо желание на настоящото правителство, каза пък Яна Иванова, изпълнителен директор 
на сдружението "Храни и напитки България". Според нея няма административни мерки, които могат да се приложат и да 
дадат положителен ефект.  
Васил Велев и Яна Иванова коментираха заявеното от премиера Гълъб Донев намерениe на второто служебно 
правителство да насочи усилията си към постигане на реални резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. 
По негова инициатива днес в Министерския съвет се проведе работна среща с участието на министри и шефове на агенции, 
за да бъде представен анализ на образуването на цените и да се търсят възможните решения за спиране на поскъпването.  
Според Велев, за да бъде постигната целта - влизане в еврозоната, търговските вериги също трябва да направят да 
ограничат стремежа си към по-големи печалби. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ Недостиг на работна ръка у нас 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи предложения за преодоляване недостига на 
квалифицирана работна ръка и мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията. Идеите бяха 
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обсъдени по време на среща на тема „Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския 
бизнес“. Събитието, което е част от ежегодните срещи на Асоциацията с предприятията от регионите, членовете и 
браншовите организации, се проведе в Община Стара Загора. Срещата бе открита от председателят на Общинския съвет 
на Община Стара Загора Мария Динева. 
Липсата на работна ръка се усеща се най-силно в секторите строителство и промишленост. "Това не е проблем отскоро и 
ще е за дълго", смята председатулят на АИКБ Васил Велев, който уточни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, 
отколкото влизат в пазара на труда. Според него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на 
административните структури. 
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за АИКБ от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода. Фокус се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за 
собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на електроенергийния пазар преди да се 
направи пълната му либерализация. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
„През годините сме доказали, че непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстването на българското 
законодателство за  ускоряване на икономическия растеж са сред най-важните цели за Асоциацията. И през 2023 г. АИКБ 
активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана 
работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформи. Тук е може 
би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за административно определяне на минималната работна заплата 
Народното събрание не просто застрашава конкурентоспособността на икономиката ни, но допълнително налива масло в 
инфлационната спирала. Определянето на МРЗ от парламента е непазарно и е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 
131 на МОТ и реалността на пазара на труда“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
 
Debati.bg 
 
√ Въвеждат механизъм за наблюдение и контрол на цените на храните. Всеки ден и без компромис 
Служебното правителството въвежда ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките – от 
производителя до щандовете в магазините. Това обяви служебният премиер Гълъб Донев. Той посочи, че е установена 
разлика между 20 и 30% между цените от производител, през търговеца до щанда. 
„Няма да се намесваме в свободния пазар. Няма да нарушаваме създадените механизми и правила за свободна 
конкуренция и честни търговски практики. Ще покажем нелоялните търговски практики, за да са наясно потребителите Ще 
бъдем безкомпромисни в контрола.”, подчерта служебният премиер. 
Министър-председателят обясни, че ще бъдат безкомпромисни в контрола и ще обединят усилията си, за да покажат 
движението на всяка една стока. 
„През Агенция „Митници”, през НАП, през логистичната верига на доставките, през прилаганите търговски практики” , даде 
заявка Донев. 
Той бе категоричен, че има проблем във веригата от търговеца на едро до търговеца на дребно. 
„Готови сме с предложения за промени и в закона, трябва да се вкара в правни норми търговията с храни. Ще направим и 
дадем законово нормативно определение за нелоялна търговска практика. Така че да се има основанието, когато се прави 
проверка да се знае какво е нелоялна търговска практика“, каза служебният премиер. 
Гражданите и в момента могат да подават сигнали към Комисията за защита на потребителите, това е органът, който следи 
цените на хранителните стоки. Обмисляме да направим сайт и в него да има и етичните правила, разясни Донев. 
Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за 
намаление на цените на храните, 
защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 г. Това 
каза пред БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
„ Решението за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, 
буквално през следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу“, допълни 
Велев. 
„Основната опция за намаляването на цените на храните е намаляването на ДДС, но без действащ парламент това няма 
как да се случи, дори и при много голямо желание на настоящото правителство“, каза Яна Иванова, изпълнителен директор 
на сдружението „Храни и напитки България“. Според нея няма административни мерки, които могат да се приложат и да 
дадат положителен ефект. 
 
Econ.bg 
 
√ Бизнесът обяви, че ще подкрепи правителството за механизъм за намаляване на цените 
Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за намаление на цените на 
храните, защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 
януари 2024 г. 
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Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за намаление на цените на 
храните, защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 
г. 
Това заявява председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
"Решението за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, 
буквално през следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу", подчерта 
Велев 
По думите му, за да бъде постигната целта - влизане в еврозоната, предприятията, търговските вериги също трябва да 
направят някои усилия като например да ограничат стремежа си към по-големи печалби. 
Велев напомни, че по-ниската цена на електроенергията заради компенсациите за бизнеса е факт от януари, но ефектът от 
тази мярка върху намалението на цените ще се усети през следващите месеци и по-скоро през март, защото "в този процес 
има инертност". 
Председателят на АИКБ посочи, че е необходимо държавата да направи анализ по веригата на ценообразуването за това 
къде има прекомерно увеличаване на стойностите и да се вземат съответните мерки. "Трябва да се види доколко тези 
цени са обективни и доколко има "надписване на сметката", каза Велев и допълни, че това означава и повече проверки от 
ресорните контролни органи на държавата в търсене на непозволени търговски практики и налагането на съответните 
глоби.  
"Това, което е факт, е поскъпването на торовете, следствие на скъпия газ, а цената на торовете през фуража в яйцето е 
десетки процента на всяка стъпка и когато те поскъпнат в пъти, какво очакваме да стане с яйцето", коментира 
председателят на АИКБ. Същевременно той напомни, че субсидиите в селското стопанство в някои държави от ЕС са много 
по-големи от тези у нас, което, по думите му, позволява в някои случаи храните да бъдат по-евтини като себестойност.  
Сред причините за високата инфлация в България Васил Велев изтъкна високата цена на тока, като напомни, че преди да 
се усетят първите темпове на ръста на инфлацията, през първото полугодие на 2021 г. средно тя беше 112 лева за 
мегаватчас, а сега след компенсациите тя ще е 200 лева. Същевременно Велев посочи, че през цялото второ полугодие на 
2022 г. цената на тока след компенсациите беше 250 лева. 
По думите му, втората причина е свързана с прекомерното увеличаване на бюджетните разходи - най-вече за пенсии, както 
и за издръжка в бюджетната сфера, срещу които няма произведена продукция. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: Бизнесът ще подкрепи правителството за механизъм за намаление на цените на храните 
Българският бизнес ще подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за намаление на цените на 
храните, защото първият приоритет за деловите среди на България е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 
г. Това каза в интервю за БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Решението 
за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, буквално през 
следващите два-три месеца, да овладее инфлацията и цените на месечна база да тръгнат надолу, допълни Велев. 
Той бе потърсен за коментар по повод заявеното вчера от премиера Гълъб Донев намерениe на второто служебно 
правителство да насочи усилията си към постигане на реални резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. 
По негова инициатива днес в Министерския съвет ще има 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.  
Според Велев, за да бъде постигната целта - влизане в еврозоната, предприятията, търговските вериги също трябва да 
направят някои усилия като например да ограничат стремежа си към по-големи печалби. 
Велев напомни, че по-ниската цена на електроенергията заради компенсациите за бизнеса е факт от януари, но подчерта, 
че ефектът от тази мярка върху намалението на цените ще се усети през следващите месеци и по-скоро през март, защото, 
по думите му, в този процес има инертност. Но е и вярно, че пазарът е "разбъркан", въпреки че никой не е отменял 
конкуренцията, има сектори, на които ще отнеме повече време за успокояване на цените, по тази причина в други държави 
се прилагат съответните административни мерки в посока ускоряване на процеса, коментира Велев. 
Той посочи, че е необходимо държавата да направи анализ по веригата на ценообразуването за това къде има прекомерно 
увеличаване на стойностите и да се вземат съответните мерки. Целта е да се види доколко тези цени са обективни и 
доколко има "надписване на сметката", каза Велев и допълни, че това означава и повече проверки от ресорните контролни 
органи на държавата в търсене на непозволени търговски практики и налагането на съответните глоби.  
При пазарна икономика мерките, които държавата може да предприеме за намаление на цените, не са много, напомни 
Велев. Като възможен механизъм, макар и не конкретно насочен към цените на храните, той изтъкна практиката, която се 
прилага в редица европейски държави на облагане на свръхпечалбите не само на енергийните дружества, но и на други 
сектори, в които се генерират извънредни свръхпечалби. По думите на Велев това няма да доведе до намаление на цените 
на храните, но ще увеличи бюджетните приходи. 
"Това, което е факт, е поскъпването на торовете, следствие на скъпия газ, а цената на торовете през фуража в яйцето е 
десетки процента на всяка стъпка и когато те поскъпнат в пъти, какво очакваме да стане с яйцето", коментира Велев. 
Същевременно той напомни, че субсидиите в селското стопанство в някои държави от ЕС са много по-големи от тези у нас, 
което, по думите му, позволява в някои случаи храните да бъдат по-евтини като себестойност. 
Сред причините за високата инфлация в България Велев изтъкна високата цена на тока, като напомни, че преди да се усетят 
първите темпове на ръста на инфлацията, през първото полугодие на 2021 г. средно тя беше 112 лева за мегаватчас, а сега 
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след компенсациите тя ще е 200 лева. Същевременно Велев посочи, че през цялото второ полугодие на 2022 г. цената на 
тока след компенсациите беше 250 лева. Това е повече от два пъти ръст и е първата причина да имаме по-голяма инфлация 
от средноевропейската, смята Велев. По думите му, втората причина е свързана с прекомерното увеличаване на 
бюджетните разходи - най-вече за пенсии, както и за издръжка в бюджетната сфера, срещу които няма произведена 
продукция. Велев отново повтори, че цената на тока за бита е 82 лева за мегаватчас и е силно субсидирана, а за 
предприятията след компенсации е над цената на микса и заяви, че базовата индустрия трябва да бъде докомпенсирана 
по отношение на цените на електроенергията, за да има равни позиции с конкурентите си в Европа и по света. 
"Има неща, които могат да спомогнат дефицитът и инфлацията да са по-малки. На първо място това са огромните субсидии 
за бизнеса, които вече нямат смисъл и не бива да се дават на всички бизнеси. Те възлизат на 1,3 млрд. на месец, крайно 
време е субсидиите да се намалят поне наполовина или да са секторни. Става дума за общо 14 млрд. годишно". Това заяви 
междувременно бившият финансов министър Симеон Дянков пред Нова тв. 
По думите му различните сектори използват електроенергия по различен начин, в някои не се използва толкова много. 
Субсидията обаче се получава за общите разходи в миналото, а не за обема на потребление. Печалбите на частния сектор 
у нас през 2022 г. средно са се удвоили заради субсидиите. Беше добър тактически ход служебният кабинет да изчака с 
бюджета, защото имаше апетити за харчове. До края на този месец и началото на март е време да вкарат нов бюджет, 
защото се вкарват нови фискални политики заради инфлацията, коментира още Дянков. Според него инфлацията у нас се 
успокоява, но по-бавно в сравнение с еврозоната. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ ЦИК започва приема на документи за регистрация на партиите за изборите 
Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в 
изборите за народни представители, насрочени за 2 април. 
Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 часа на 15 февруари. 
За да бъдат регистрирани партиите и коалициите трябва да внесат 2500 подписа, както и депозит от 2500 лева. Трябва да 
представят и заверени финансови отчети на политическите формации. 
 
√ Булгатрансгаз: Сътрудничеството с надеждни доставчици на втечнен природен газ осигури доставките у нас без 
прекъсване 
Сътрудничеството с надеждни доставчици на втечнен природен газ осигури доставките за страната без прекъсване, заяви 
изпълнителният директор на „Булгартрансгаз” ЕАД г-н Владимир Малинов по време на Четвъртата конференция за 
Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие в САЩ. 
„Поддържането на енергийна сигурност изисква ефективно сътрудничество с надеждни доставчици, за да се 
гарантира функционирането на икономиката и обществото с достатъчно енергия на разумна цена. Енергийната 
криза през последната година доказа спешната нужда от солидарност и координирани действия, за да се осигурят 
енергийните доставки и да се справим с безпрецедентното увеличение на цените на газа”, каза Малинов, цитиран от 
пресцентъра на "Булгартрансгаз". 
Форумът на високо равнище, който се провежда в столицата на Съединените американски щати – Вашингтон, се 
организира от Делфийския икономически форум и американски организации. Участниците обсъдиха значението на 
регионалното партньорство за гарантиране на енергийната сигурност. 
От "Булгартрансгаз" напомнят, че България бе първата страна в ЕС с прекъснати доставки на руски газ. 
„Сътрудничеството с надеждни партньори като САЩ и други производители на втечнен природен газ и с Гърция, ни 
позволиха да поддържаме доставките на газ за българската индустрия и домакинства без ограничения”, подчерта 
Малинов. 
По думите му развитието на приемни терминали за втечнен природен газ в Източното Средиземноморие, заедно с добре 
развитата газопреносна инфраструктура, дават на Гърция и България статут на енергийни портали към Източна и Централна 
Европа. Той припомни пред участниците, че „Булгартрансгаз” ЕАД е съакционер с 20% в проекта за изграждане на терминал 
за втечнен природен газ до Александропулис, Гърция. 
Природният газ е екологично чист енергиен източник и ще продължи да играе ключова роля за постигане на целите за 
декарбонизация през следващите години, посочват от "Булгартрансгаз". Освен това газопреносната инфраструктура 
осигурява възможност за успешното и ускорено въвеждане на водорода в енергийния микс. Ключова роля в този процес 
ще имат и операторите на газопреносни системи. 
Значителният потенциал на региона на Източното Средиземноморие и Югоизточна Европа както за производство на зелен 
водород, така и за неговия внос от доверени и надеждни партньори, несъмнено ще насърчи инвестициите във водородна 
инфраструктура. 
„Булгартрансгаз“ ЕАД и гръцкият преносен оператор DESFA вече работят за взаимосвързване на водородни мрежи. 
Това ще ни позволи да запазим ключовата си роля в устойчивото и сигурно енергийно снабдяване за региона, давайки 
своя принос към зеления преход и постигането на нулеви нетни емисии до 2050 г. 
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√ Неоснователното завишение на цените да се санкционира като нелоялна търговска практика, предлагат от КЗП 
Всяко едно завишение на цените на стоките, което не може да бъде разумно обяснено и за което не може да се докаже, 
че е следствие на пазарни процеси, да бъде санкционирано като нелоялна търговска практика. За такава промяна в 
законодателството настояват от Комисията за защита на потребителите. Предложението е взаимствано от Хърватия, 
където вече работи като част от мерките срещу спекулата след приемането на еврото. 
В "Денят започва" председателят на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев коментира мерките, които 
обмисля правителството срещу скока на цените. 
"Цени, които са повишени в следствие на нормални икономически процеси, не могат да бъдат контролирани нито от 
комисията, нито от други регулаторни органи. В компетенциите ни, обаче, е да контролираме нелоялни търговски 
практики - това, което е предпоставката за изкуствено завишение на цените. Нелоялните практики, присъстващи 
в даден сегмент на пазар, надминаващи 50%-60% неминуемо завличат всички участници и изкривяват пазара. Ако тези 
практики бъдат пресечени, това би рефлектирало върху ценообразуването на хранителните стоки", заяви Алипиев. 
Нелоялните търговски практики са най-разнообразни, поясни той. Сред тях е и невярната или подвеждаща информация за 
намаление на определени стоки. Към момента КЗП е направила около 1200 проверки на съобщения за промоции. 
Санкциите за нелоялна търговска практика стигат до 50 000 лв. 
За да има потребителя по-коректна информация, се обмисля създаването на онлайн платформа, която да описва подробно 
маржа на цената на един продукт от производителя до щанда в магазина. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
БНР 
 
√ Земеделското министерство с разяснителна кампания по Стратегическия план; Фермери: Всичко ни притеснява, искат 
да ни закрият 
Има несъвършенства в Стратегическия план, по който ще се управлява българското земеделие за периода 2023-2027 
година, но те не могат да се отстранят веднага и с този документ от март започва кампанията за финансовото подпомагане 
на земеделските стопани. Това стана ясно на срещата с фермери от Великотърновска и Габровска област с екипа на 
Министерството на земеделието по разяснителната кампания на плана. От своя страна фермерите се опасяват от фалити 
заради недостатъчно подпомагане. 
Около 8 милиарда евро е финансовата помощ по Стратегическия план за земеделието за новия програмен период. 
Започнати са преговори на европейско ниво за увеличаване на финансовата помощ за България, в които да бъдат отчетени 
променените икономически и геополитически фактори, но парите няма да покриват изляло разходите на земеделските 
стопани, заяви във Велико Търново Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации:  
"Няма план, няма и да има план, който да покрие всичко на всички изобщо", каза Боянова.  
Над 150 фермери от Великотърновско и Габровско дойдоха, за да чуят новостите в стратегическия план:  
"Тя идеята е да ни закрият. Трябват им консуматори, не им трябват производители. Според мен без бой работата няма да 
се оправи", смятат фермери.  
И още: "Почти всеки производител е немислимо да изпълни изискванията или е доста трудно, тогава какъв е смисълът от 
така нареченото субсидиране, нали сме приоритет?"  
"Всичко ни притеснява – липсата на пасища, абсолютно неправилното им разпределение, своеволието на общините. 
Държавата не оказва никакъв контрол върху тях".  
Стратегическият план не осигурява пасища и не иска да фалира фермерите, посочи Светлана Боянова и допълни, че новото 
е обединяването на директните плащания и развитието на селските райони.  
"Защото идеята е едно евро, без значение по директни ли ще е, по селски райони ли ще е, накрая е обвързано с конкретен 
резултат – брой хектари, покрити примерно с био производство, или брой животни подпомогнати, защото са от застрашени 
породи", каза Боянова.   
Изискванията по екологичните мерки, които до сега минаваха като допълнителни "зелени" плащания, сега стават 
изискване по основното плащане, поясни Светлана Боянова в отговор на фермерите, които се притесняват как ще 
изпълняват екомерките, и посочи, че действително има проблеми с практическото им приложение.  
 
√ Крум Зарков: Ще предложа същите законопроекти за съдебна реформа 
"Може да направим и черната книга на прокурорските акции", предложи правосъдният министър 
Интервю на Силвия Великова с Крум Зарков за предаването ''Преди всички'' 
"Приехме 5 от 12 важни законопроекта. Приеха се важни законопроекти, символните обаче останаха на заден план". Това 
заяви пред БНР служебният министър на правосъдието Крум Зарков. 
По думите му всички тези законопроекти са минали през широки обсъждания: 
"Според мен се получиха добри. Ще прегледаме още веднъж дискусиите в парламента, за да видим дали има нещо, което 
можем да нанесем. В по-голямата си част тези дискусии бяха доста несъдържателни от гледна точка на това, че те спряха 
на първо четене. Ще направим преглед на всичко, което се каза, но като цяло мога от сега да заявя, че законопроектите ще 
бъдат същите или поне същите ще предложа на Министерски съвет, който трябва да реши дали да ги предостави на 
вниманието на Народното събрание". 
Това са тежки политически решения, зад които трябва да има политическо мнозинство, подчерта той в интервю за 
предаването "Преди всички". Зарков добави, че през следващите 2 месеца ще се занимава с работа, която по-пряко касае 
и гражданите. 

https://bntnews.bg/news/neosnovatelnoto-zavishenie-na-cenite-da-se-sankcionira-kato-neloyalna-targovska-praktika-predlagat-ot-kzp-1222846news.html
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От ГЕРБ визия за съдебна реформа не съм чул, посочи правосъдният министър относно позиция на председателя на 
бившата вече правната комисия Радомир Чолаков. Няма лошо да се дискутира и пита, но тези въпроси стоят на масата от 
15 години, подчерта той. 
Трябва политическо решение – ясно да се каже какво искаме да направим като държава, а след това се организира 
написването на закона и детайлите, категоричен бе Крум Зарков. По думите му представеното в МС, по което е работено 
от 2 правителство, е най-доброто, което е правено досега. 
"Не стигна воля, а не време, за да бъде приет", подчерта той. 
Законът беше приет с огромно мнозинство в НС, припомни министърът и добави: "Те трябва да решат какво искат. Не да 
приемат всичко накуп и след това да питат. Народните представители трябва да поемат отговорност". 
"Според нас решение на този проблем се крие в това да може човек, който нито преди разследването, нито след 
разследването зависи, ако щете формално, от главния прокурор, който ще бъде евентуално обект на това разследване", 
обясни той. 
По думите му тези закони, освен всичко друго, бяха включени в ПВУ. Това беше един от аргументите, подчерта Зарков и 
припомни, че в началото на този парламент всички парламентарни групи заявиха, че основен приоритет са законите по 
плана. 
"Аз не съм съгласен хората да четат подобни статии, докато чакат по опашките по Шенген", категорично заяви той. 
Нидерландия, в последствие Австрия, заложиха и добър доклад за България по европейския хоризонтален механизъм за 
върховенството на закона, за да вдигнат своето вето, посочи правосъдният министър. 
По думите му този механизъм няма да промени и подобри цялостното функциониране на прокуратурата, което обаче не 
значи, че не трябва да се направи: 
"Никога не съм твърдял, че с приемането на този закон всичко, свързано с прокуратурата, се решава. Не е така. Тези 
въпроси имат други решения. Има известни елементи от тях и в този закон, но не свързани с механизма. Има няколко 
проблема. Голямата сила на прокуратурата идва от 2 места – монопол на това кое става общоизвестно и как , другото - 
монопол дали ще се образува досъдебно производство или не". 
Понякога има типично фанфарно мероприятия, изтъкна министър Зарков и добави: 
"Може да направим и черната книга на прокурорските акции, които са започнали много шумно, създали са големи дебати, 
политически сътресения, промени на министри или друго и накрая свършват по този начин. Винаги съм бил привърженик 
на тезата, без значение кой е главният прокурор, че прокуратурата говори след осъдителните присъди, не преди това". 
Според него този механизъм не може да накарана прокуратурата да работи, но да носи отговорност. Тя трябва да бъде 
накарана да работи чрез механизмите за отчетност, чрез ВСС и по правилата, които съществуват, но не се прилагат, обясни 
той. 
"Понякога се действаше неправомерно показано с очевидно други цели, а не целите на наказателното преследване. Не 
всичко може да бъде законодателно решено. Нито един закон може да бъде предпазен от този, който го прилага", 
коментира Зарков. Има отговорност и на начина, по който законите се прилагат, подчерта той, визирайки и ВСС, и главния 
прокурор. 
"От една страна човешките права са недостатъчно защитени, наказателното преследване е недостатъчно ефективно или 
прекомерно показно, и в крайна сметка тези, на които не са защитени правата, плащат от джоба си за тези акции", изказа 
мнението си той. 
"Бяхме изправени пред много тежка конституционна криза, но тя не е преодоляна, а смекчена", каза министър Зарков и 
подчерта, че ситуацията, в която се намираме, не е нормална. 
Има напрежение в БСП, отчете Крум Зарков и обясни: 
"Партията отново е пред избори. Влиза в тях от 5-а позиция. Не се забелязват някакви промени, които да могат да ни дадат 
каквото и да е чувство, че ще тръгне отново нагоре. Това, естествено, създава напрежение. Много хора не са се примирили 
с маргиналното място, което е отредено на БСП. Аз съм от тези хора, които не са се примирили с това". 
Според него лидерският въпрос е поставен. "Не може да правиш едно и също с едни и същи хора и да очакваш различен 
резултат", категоричен е той. 
Докато БСП не го реши, не може да очаква да се случи нещо добро за нея, смята Зарков. Според него изчезването на БСП 
от челните места на изборите е една от причините да не могат да се създават мнозинства и правителство. 
Запитан дали лидерската позиция в партията е негова цел, Зарков отговори: "В момента пред мен не стои въпросът. По 
принцип имам много и големи цели пред себе си. Тази може да бъде една от тях – да". 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ БГФИШ: Малко рибари ще могат да се възползват от новата оперативна програма 
Новата оперативна програма по морско дело и рибарство, която ще продължи до 2027 година у нас вече е приета от 
Европейския съюз. Малко рибари, които са реално заети в този сектор, обаче ще могат да се възползват от програмата. 
Това мнение изрази в интервю за морското предаване на Радио Варна председателят на Асоциацията на производителите 
на рибни продукти БГФИШ Йордан Господинов. 
„Новата оперативна програма акцентира, не толкова върху риболова, а по-скоро върху аквакултурите. Набляга се също 
така на развитието на туризма и създаване на нови работни места за рибарите. Като цяло има проблеми и със старата, и с 
новата оперативна програма по морско дело и рибарство“, коментира още Йордан Господинов. 
Той уточни, че само от БГФИШ са дали 47 препоръки и становища, но от Министерството на земеделието не са им обърнали 
внимание. 

https://bnr.bg/post/101776287/krum-zarkov-shte-predlojim-sashtite-zakonoproekti-za-sadebna-reforma
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Участват ли фирми от сектора в обсъждането и приемането на решенията относно оперативната програма? Какво се случва 
с рибарските пристанища у нас? Отговори на тези и много други въпроси ще чуете в интервюто с Йордан Господинов. 
 
√ "Черна книга на правителственото разхищение": Къде потъват парите на данъкоплатците? 
Интервю на Силвия Великова с Мила Мошелова 
Когато държавата полага целенасочени усилия дейности да попадат в определени компании, това е в ущърб на гражданите 
и на бюджета. Това обясни пред БНР Мила Мошелова, която е политолог и проектен координатор във фондация „За 
свобода-Фридрих Науман“, осъществяваща издаването на „Черна книга на правителственото разхищение“. Осмото й 
издание ще бъде представено днес, от 17 часа, в литературен клуб „Перото“. Проектът обединява усилията на журналисти 
от цялата страна, които се опитват да поставят ясно въпросите за дефицитите при управлението на публичния ресурс. 
„Продължаваме традицията да съчетаваме регионални и теми от национално значение. Има основни тенденции, които се 
открояват. Виждаме ролята на местната администрация и общините при администрирането на бюджети за обществени 
поръчки и проекти, които би трябвало да водят  до подобряване на качеството на гражданската среда. Там има  доста 
тромави и непрозрачни процедури, както и нехайство на местно ниво.  Капацитетът на местната администрация трябва да 
бъде адресиран като национална политика“. 
В на „Черна книга за правителственото разхищение“ се проследяват взаимоотношенията на държавата с частните 
компании, каквито са казусите с Капитан Андреево и с буферния паркинг в Русе.   
„Често проличават непрозрачни процедури по възлагане на поръчки. В тези казуси виждаме двойно заплащане, спиране 
на европейски средства и доплащане със средства на българския данъкоплатец. Стига се и до двойно по-ниско качество“. 
Има развитие по казуса с електротранспорта и доставката на електробуси в страната, които са обект на разследване в 
"Черната книга на правителственото разхищение", посочи Мила Мошелова 
„Става въпрос за  Стара Загора, Варна, Бургас, София, Враца и други градове.  Средствата са пренасочени от ВиК проекти. 
Там доставките се очакват всеки момент“. 
Имаме практика да проследяваме част от случаите, включително чрез видеоматериали, обясни още тя. 
„Черната книга“ често изглежда като моментна снимка, но в нея  проличават тенденциите за пасивна роля в разследващата 
функция на държавата и  недобрата отчетност, каза тя.   
„Тази моментна снимка е качествено и фактологически подкрепено проследяване на модели. Те карат институциите и 
компаниите да бъдат малко по-бдителни. При свиващата се свобода на медиите, това е една платформа за журналисти от 
цялата страна.  Темите, които разработват, имат директен ефект върху качеството на живота ни“ 
Цялото интервю на Силвия Великова с Мила Мошелова може да чуете в звуковия файл.  
 
√ В София започва строителството на лабораторен комплекс към Центъра за върхови постижения 
В София започва строителството на лабораторен комплекс, който е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника 
и чисти технологии. Той ще се намира в района на комплекса на БАН. 
Изграждането на модерната инфраструктура ще подпомогне работата на центъра по чисти технологии. А това ще е и 
мястото, където да се подготвят млади изследователи в приоритетните научни области на Националната програма за 
развитие "България 30", които да са полезни на бизнеса. 
Центърът за върхови постижения обединява 12 научни звена на БАН, много български университети, които провеждат 
независими научно-изследователски дейности в областта на мехатроника и чисти технологии. 
Строителството е по европейската програма "Наука и образование за интелигентен растеж". 
От центъра припомнят, че към момента има 14 действащи лаборатории. А получените през 2022 г. резултати са 
представени в 55 публикации в реномирани международни списания. 
 
√ Жълт код за ниски температури в 25 области на страната 

 

 
Илюстрация: НИМХ 
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Предупредителен жълт код за ниски температури е в сила днес за 25 области на страната, показва справка на сайта на 
Националния институт по метеорология и хидрология.  
Код не е издаден само за областите Кърджали, Хасково и Ямбол. 
 
√ С нови правила за опаковките в ЕС пластмасови кутии в магазините се таксуват 
От 1 януари т.г. са в сила нови правила за опаковките в ЕС. Според тях пластмасовите кутии за еднократна употреба трябва 
да се таксуват задължително отделно от закупените артикули. 
От Сдружение за модерна търговия, което обединява 13 от големите търговски вериги заявиха, че спазват правилата и са 
избрали възможно най-ниската цена от 20 стотинки. 
По повод зачестилите сигнали на слушатели, че, без да са получили пластмасова кутия за стоки от топлата витрина, биват 
таксувани с 20 ст. за такава, Доника Ризова, директор комуникации в сдружението заяви: 
"Със сигурност, ако тези сигнали бъдат проверени сега, след като вече са огласени, ще стане ясно, че се е процедирало 
както при всички подобни сигнали: среща с управителя на магазина, връщане на сумата, поднасяне на извинения...". 
На въпрос възможно ли е потребителите да ползват донесени от тях кутии за многократна употреба, Доника Ризова обясни: 
"Не е допустимо да се използват съдове, които не са гарантирано чисти да бъдат в досег с витрината в магазинната мрежа, 
защото съществува риск от заразяване на цялата стока и, естествено, здравословни последствия за клиентите и 
служителите - т.е., не е забранено, но не е нормативно уредено". 
 
√ Специалният пратеник на БТА в Турция: Видях една огромна човешка трагедия 
Серия от тежки земетресения удариха южния турски окръг Хатай в понеделник, две от които над 7 степен по Рихтер. 
Числото на жертвите надхвърли тогава 3500 души и до момента постоянно нараства, спасителите полагат усилия да 
извлекат останали под разрушените сгради хора. Страни от цял свят изпращат помощ в Турция. България бе една от 
първите, които го направиха. 
Специалният пратеник на БТА Нора Чолакова замина с един от двата самолета "Спартан" на българските военновъздушни 
сили, които кацнаха на Летище Адана в нощта срещу вторник. 
“Намирам се в Адана, където ситуацията се счита за най-лека, но това, което виждам до момента показва, че обстановката 
е изключително тежка. По последни данни в Адана има 11 рухнали сгради, но същевременно изключително много сгради 
в града са с пукнатини. На този етап се съобщава за над 80 загинали в града.  
Български спасители от Планинската спасителна служба, както и аварийни екипи на Столична община, в момента издирват 
оцелели. Днес съобщиха пред БТА, че са претърсени три терена, но няма открит нито един човек жив, нито тяло на 
загинал“, разказа в ефира на “Нашият ден“ Чолакова. 
“Огромна тъга и скръб са обзели хората, близки и роднини на изчезналите се надяват на чудо, за да могат да бъдат открити 
хората, които са затрупани“, каза още тя и посочва: 
“Хората в засегнатите от труса сгради спят в палатки в парковете. Формирани са изключително големи палаткови лагери“. 
“С двата самолета “Спартан“, които излетяха от Летище София, бяха транспортирани оборудване, автомобили, а на 
практика с тях бяха транспортирани и 12 души от Планинската спасителна служба, както и пет специално обучени кучета“, 
посочва още тя и подчертава: 
“В момента хората имат нужда от абсолютно всякаква помощ, защото са останали без нищо“. 
“Видях една огромна, страшна човешка трагедия“, казва още тя. 
На 2 февруари БТА откри свой пресклуб в Анкара и Нора Чолакова поема задачите на постоянен кореспондент на БТА в 
турската столица.  
Чуйте пълния разговор в звуковия файл. 
 
√ Според оценки на СЗО: От земетресенията в Турция и Сирия са засегнати около 23 млн. души 
Около 2000 жилища в сирийската провинция Алепо са застрашени от срутване 
Предполагаме, че от земетресенията в Югоизточна Турция и Северна Сирия са засегнати около 23 милиона души, заяви 
днес Световната здравна организация (СЗО), цитирана от АФП. 
СЗО обеща дългосрочно съдействие, след като изпрати спешна помощ на пострадалия от трусовете регион. 
Сирийският Червен полумесец изрази готовност да предостави помощ на всички пострадали от земетресенията райони в 
Сирия, включително на тези, които са под контрола на бунтовниците. Помощта за тях ще бъде предоставена с 
посредничеството на служби на ООН, заяви на пресконференция ръководителят на Сирийския Червен полумесец, цитиран 
от Ройтерс. 
Близо 2000 жилища в град Алепо, който е административен център на едноименната северозападна сирийска провинция, 
са застрашени от срутване след вчерашните разрушителни земетресения в съседна Турция, предаде ТАСС, като се позова 
на телевизия "Ал Маядин". 
По предварителни данни в Алепо са загинали около 300 души, а най-малко 600 са били ранени. По-рано днес телевизия 
"Ал Арабия" съобщи, че в град Джандарис са били разрушени най-малко 85 жилища.  
Алепо, Латакия, Тартус и Хама са най-тежко засегнатите от земетресенията сирийски провинции. До момента в Сирия е 
потвърдена смъртта на общо над 1600 души. 
Двадесет и седем спасително-издирвателни екипа са мобилизирани за участие в издирвателните операции в Турция, 
съобщи днес в Туитър еврокомисарят по управление на кризите Янез Ленарчич. Той коментира, че ЕС показва по най-
добрия начин какво означава европейската солидарност. 

https://bnr.bg/post/101776288/redaktorski
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Екипите са от 19 различни страни, в това число и страни, които са със статут на кандидати за членство като Черна гора и 
Албания. Те са съставени от 1150 спасители и 70 спасителни кучета. България също изпрати екипи за търсене и спасяване. 
САЩ вече изпрати първи спасителни екипи в Турция, включващи близо 100 пожарникари от района на Лос Анджелис, както 
и инженери, заедно със 6 обучени кучета. 
А руски спасителни екипи от министерството на извънредните  ситуации бяха изпратени в Сирия. Русия прати и 300 от 
позиционираните в страната руски военнослужещи да помагат в разчистването на отломките и да търсят евентуални 
оцелели. Руската армия обособи и пунктове за раздаване на хуманитарна помощ. Русия предложи и помощ на Турция, 
която бе приета. 
Израелската армия изпрати спасително-издирвателен екип от 150 души, инженери, медици и други хуманитарни 
работници в Турция. Израелският премиер Бенямин Нетаняху одобри изпращането на помощ и за Сирия. 
Великобритания изпрати 76 спасители с оборудване и обучени кучета, както и екип за спешна медицинска помощ в Турция. 
Лондон каза, че е в контакт и с ООН относно оказване на подкрепа за жертвите в Сирия. 
Помощи под формата на спасители, военнослужещи, медици и специално обучени кучета изпратиха и Южна Корея, 
Пакистан,  Индия, Тайван, Швейцария, Япония, Сърбия, Молдова, Йордания, Мексико, като приблизителната обща бройка 
на спасителите и други експерти е близо 500 души. 
Нова Зеландия обеща 632 000 долара на турския Червен полумесец и 316 000 долара на сирийския Червен полумесец. 
Китайският Червен кръст предоставя на турския Червен полумесец и на сирийския Червен полумесец по 200 000 долара. 
Редица страни обещаха хуманитарна помощ, оборудване, медицинска помощ, помощ от психолози, палатки, одеяла, 
храни. 
Същевременно от Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО изразиха готовност да 
окажат съдействие, след като трусовете нанесоха щети на две забележителности от Списъка на световното културно 
наследство – Стария град в Алепо в Сирия и крепостта в турския град Диарбекир. 
 
√ Технологично чудо: "Соларен язовир" в Швейцария 
По най-дългия язовир в Швейцария е изградена стена от соларни панели. „Соларният язовир“ помага на страната без излаз 
на море да увеличи производството на зелена енергия през зимните месеци, съобщава "Евронюз". 
Язовирът на езерото Мутзее в централния швейцарски кантон Гларус се намира на повече от 2400 метра надморска 
височина и е заобиколен от заснежени върхове - нещо, което според екипа на проекта „AlpinSolar“ е ключово предимство. 
"Едно от качествата на алпийските соларни централи е, че особено през зимата те произвеждат до три пъти повече 
електроенергия от подобно съоръжение в средната част на страната", казва Жанет Шранц, ръководител на комуникациите 
за възобновяеми енергийни източници в швейцарския производител на енергия „Axpo“. 
Почти 5000-те слънчеви панела на язовира произвеждат 3,3 милиона киловатчаса енергия годишно, което е достатъчно за 
захранването на около 700 домове. Монтажът на панелите е завършен миналата година и производството на обекта вече 
е започнало. 
Шранц казва, че швейцарските планини са по-малко засегнати от мъглата през студените месеци, което означава, че 
панелите виждат повече слънце, отколкото на по-ниска надморска височина. 
"Отражението от снега също помага", казва Шранц и добавя, че "слънчевите панели обичат студа и имат по-висока 
производителност при по-ниски температури". 
„AlpinSolar“ е част от по-широка визия на „Axpo“, която твърди, че има за цел да инсталира 4200 соларни проекта в 
планините и по-ниско разположените региони на Швейцария до 2030 г. 
Правителството на Швейцария също улеснява разпространението на слънчевата енергия. Миналата година федералният 
парламент измени Закона за енергетиката на страната, за да ускори процеса на одобрение на нови соларни инсталации, 
които имат за цел да произвеждат значителни количества енергия през зимните месеци. 
Стремежът на страната към по-екологични начини за производство на енергия е свързан с решението ѝ да се откаже от 
ядрената енергия. През юни 2011 г. парламентът реши да не заменя нито един от съществуващите реактори, което беше 
потвърдено на референдум през 2017 г. 
Шранц казва, че балансираният енергиен микс е от ключово значение за осъществяването на прехода на Швейцария към 
зелена енергия. "Алпийските слънчеви електроцентрали също могат да имат важен принос тук".  
 
√ Международен ден за безопасен интернет 
Днес е Международният ден за безопасен интернет. Започнал като инициатива на Европейския съюз, през миналата 
година той беше отбелязан в над 120 държави на всички континенти. 
Всяка година на този ден се слага началото на нови кампании и инициативи, свързани с рисковете, които крие онлайн 
пространството за децата и младите хора. Както и с необходимостта родителите и образователните институции да полагат 
повече усилия за развитие на дигитална и медийна грамотност от най-ранна детска възраст. 
Според изследвания за последните 6 години възрастта, на която най-много български деца влизат за първи път в интернет, 
е спаднала с 3 години - от 9 на 5 години. А същевременно родителският надзор е отслабнал. 
 
Икономически живот 
 
√ Установено е сериозно изкривяване по веригата на цените на храните 
Установена е разлика в цените на храните от производител през търговец до крайния потребител в рамките на 20 до 30% 
и нагоре. 
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Властите обаче няма да се намесват в свободния пазар и няма да нарушават създадените правила за свободна 
конкуренция – „Точно обратното – ще покажем нелоялните търговски практики, така че потребителите да са 
наясно къде е изкривяването в цените на най-необходимите стоки и услуги“, заяви, цитиран от „Дневник“, служебният 
премиер Гълъб Донев след среща в МС с ръководствата на Комисията за защита на потребителите, Държавната комисия 
по стоковите борси и тържищата, Агенция „Митници“, Националната агенция по приходите и Българската агенция по 
безопасност на храните. 
В срещата са участвали вицепремиерите Христо Алексиев и Атанас Пеканов, министърът на финансите Росица Велкова, 
министърът на земеделието Явор Гечев. 
Целта на властите е да бъде въведен ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига. Целта е да бъдат 
привлечени и потребителите, но детайли как ще сработи идеята не са оповестени, освен че се планира създаването на 
интернет страница. Затова и премиерът препоръчва на гражданите засега да подават сигнали до Комисията за защита на 
потребителите. 
Донев заявява, че държавата ще бъде безкомпромисна в контрола при движението на всяка стока, още от Агенция 
„Митници“, през НАП, през логистичната верига на доставките, Ще бъде проследявано формирането на цената на 
продуктите, както и формирането на печалбите. 
„Цените от вносител до търговец на едро е с нормалните пазарни проценти. Разликата се усеща в крайните 
магазини, Там нарастването е с 20-30%, което говори за проблем във веригата. Този процес ще бъде анализиран„, 
отбелязва още Донев. 
Става ясно още, че правителството ще изготви и предложения за усъвършенстване на законодателството, като Донев 
акцентира върху липсата на закон за търговия с храни, както и създаването на нормативно определение за нелоялна 
търговска практика, чрез което тя да бъде търсена. 
 
√ Банките си "натаксуваха" 2.1 млрд. лева печалба за 2022 г. 
Рекордна печалба отчетоха банките в България за изминалата 2022г., показват данните от Българска народна банка. 
Печалбата на банковата ни система е в размер на 2.08 млрд. лева. Спрямо предходната 2021г. нарастването й е с 
46.83%. На сектора явно не му влияят нито бушуващата война, инфлацията, нито политическата нестабилност, нито 
икономическите несгоди заляли, не само Европа, но и останалата част от света. 
На територията на страната ни оперират 25 банки, като 23 от тях са на печалба в края на 2022 г. Първите шест по големина 
на печалбата банки формират близо 80% от общата печалба в банковата ни система (около 1.65 млрд. лв.). Печалбата на 
всяка от тях е над 125 млн. лв., или над 6% от общата печалба в банковата система, като максималната достига малко над 
27%. Това са Банка ДСК АД, УниКредит Булбанк АД, Юробанк България АД, Обединена българска банка АД, Кей Би Си Банк 
България ЕАД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД. 
 

 
Таблица 1 

 
Спрямо предходната година се забелязва нов участник в тази класация, в лицето на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, за сметка на 
изпадането на Първа инвестиционна банка АД от първата шестица. Забелязва се и фактът, че през 2022 г. топ банките в 
България са генерирали 80% от печалбата в банковата система, докато през предходната 2021 година този процент е бил 
90% (1.275 млрд. лв.) 
Печалбата 
В последните години все по-ярко се откроява факта, че съществена част от печалбата на банките идва от събраните такси 
и комисионни, които те налагат на своите клиенти. От Графика 1 се вижда, че докато в началото на показания период делът 
на таксите и комисионните в печалбата на банките е бил 22-23%, то в последните две години, той е твърдо над 30%. 
Самите банки свикнаха без всякакъв свян и гръмки фанфари да сурвакат своите клиенти с нови по-високи такси в началото 
на всяка година. За повишаване печалбата на банките спомогна и ръстът на нетния лихвен доход за 2022г., който видно от 
графиката е нараснал с 470 млн. лв. – до 3.227 млрд. лв. 
Не на последно място, за повишаване печалбата на банките допринесе и сериозният ръст от 144% приходи от дивиденти, 
достигайки 280 млн. лв. Най-съществената част от него идва от дивидентите, получени от УниКредит Булбанк АД, малко 
над 113 млн. лв. 
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Активите на банките у нас в края на 2022г. са вече на исторически най-високите нива от 155.41 млрд. лв., като спрямо 
предходната година те са се повишили с нови 14.77%. Една трета от тези активи са в ръцете на „обичайните заподозрени“ 
– Банка ДСК АД (28.98 млрд.) и УниКредит Булбанк АД (28.89 млрд. лв.), увеличили ги със съответно 18.7% и 15.8% през 
изминалата финансова година. Заедно с Обединена българска банка АД (17.53 млрд. лв.), Юробанк България АД (16.37 
млрд. лв.), Първа инвестиционна банка АД (12.71 млрд. лв.) и Кей Би Си Банк България ЕАД (12.41 млрд. лв.), шестте трезора 
притежават 75% от активите в банковата ни система. 
Нищо чудно да видим някои размествания в тази класация след предстоящото сливане на ОББ със закупената от 
белгийския й собственик Райфайзенбанк (вече „Кей Би Си Банк България“), които заедно в момента притежават активи за 
29.93 млрд. лв. 
Възвръщаемостта на капитала (нетната печалба/собствения капитал) на банките през 2022 г. също расте. В края на 
миналата година тя е 12.03% спрямо 8.53% година по-рано. През текущата година се очаква нарастване на лихвените нива 
по кредитите и депозитите, поради продължаващото затягане на паричните условия в еврозоната. 
 
√ Управление на слуховете: „Средната класа“ в света, ЕС и България 

- Няма абсолютно фундаментални исторически и съвременни данни, които категорично да потвърждават, че 
т.нар. „средна класа“ намалява или е изложена на натиск… 

- „Единствените мои пари са тези, които вече съм похарчил.“ (Стар анекдот) 
Като при всяко измерване, проблемът е какво точно се има предвид. Затова и казвам фундаментални. 
Обикновено в Европа, пък и в Световната банка и други организации, се ползва определение, което е вариант на 
използваното от ОИСР. В ОИСР „средна класа“ са домакинствата с доход от 75 до 200% от медианния (централният среден) 
доход на домакинство. По този критерий в страните членки на организацията, между 1985 и 2015 г. делът на тези семейства 
наистина спада от 64 на 61%. Това има и поколенчески измерения: при родените около 1960 г. „средна класа“ са 70%, а 
сред тези след 2000 г. – 60%. Аналогични данни за България получи в серия изследвания през 2013 г. и Стоян Панчев. 
Неговите изводи бяха широко коментирани. Според ОИСР, Центъра за изследвания Пю, Световната банка и 
Международния икономически форум „средната класа“ или намалява, или е „притисната“ (такава е констатацията на Пю 
и ОИСР) и затова намалява. 
В тези оценки има няколко фундаментални проблема: 

1. Медианният доход за последните 60 години се увеличава по съизмерими цени, което предполага, че се увеличава 
и жизненият стандарт, подобрява се и глобално, и за повечето страни в света, накъсо – хората живеят по-добре. 

2. Този доход като критерий не отчита цената на богатството, т.е. на активите – финансови и в недвижимо и 
недвижимо имущество, които са собственост на възрастните граждани на дадена страна. Това богатство се 
увеличава според годишния Глобален доклад на богатството на Креди Суис през последните 20 години. Доскоро 
най-бързо това увеличение бе в страни като България. 

3. Доходът като централен среден критерий не отчита добре разходите на домакинствата. Разполагаемият доход, 
спестяванията и инвестициите на домакинствата (когато има тази данни, а те се събират за Европа от Евростат) 
показват по-точно състоянието на домакинствата. 

4. Тъй като медианният доход се променя, има други по-твърди, свързани с разходите, критерии за оценка на това 
как живеят хората, които подсказват, че „средната класа“ както и да се определя тя, по-скоро се увеличава и 
глобално, и по страни (поне повечето). Такива подоходни критерии са разходите на човек на ден, показващи от 

https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/under-pressure-the-squeezed-middle-class_689afed1-en#page15
https://ime.bg/bg/articles/primerno-izmevrvane-na-srednata-klasa-v-bylgariya/
https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
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процента хора в крайна бедност (до октомври м.г. – 1.9 щатски долара на ден, сега, поради промяна в методиката, 
2.15 щ.д. на ден) до над 40 щ.д. на ден. 

5. Както посочва Панчев, античното схващане на Аристотел е, че „средната класа“ е групата хора между безимотните 
и „твърде състоятелните”. Може би това определение е по-фундаментално и подходящо за оценка на 
съвременното състояние по страни и изобщо. 

Разходите като критерий за „средна класа“ 
Не е измислен начин да се яде риба, която преди това да не е уловена. Същото е и с разходите: всеки разход трябва преди 
това да е доход. 
По групи (един вид „класи“) разходи на човек, картината в света през 2022 г. е следната. 

• Крайната бедност (2.15 щ.д. на човек на ден) в света спада до 8.2% от населението. През 2020 г. имаше 
предвиждания, че пандемията от COVID-19 ще спре тенденцията за намаляване на броя на крайно бедните. А тази 
тенденция е трайна и впечатляваща: преди 63 години 54.15% от населението на Земята живее с по-малко от 1.9 
щ.д. на ден, през 2015 г. 9.98% 

• Към 2019 г. в три разходни категории броят на хората глобално намалява в сравнение с 1990 г. И това са групите 
на най-ниските разходи на ден: при тези с разходи от 1 до 2.15 щ.д. и от 2.15 до 3.65 щ.д. намалението е от 2.5 на 
1.6 милиарда души. Намалението при живеещите с под 1 щ.д. на ден е от 162 милиона на 115 милиона души. 

• При всички останали групи на този праг след 1990 г. се наблюдава разширяване на броя хора, които попадат в тях. 
По-конкретно, по данни на Световната банка положението се подобрява в групите със средни доходи, тези от 3.65 
до 30 щ.д. на ден. През 1990 г. в нея попадат малко под 1.9 милиарда души, а през 2019 г. – над 5 милиарда. За 
по-малко от 30 години броят на тези хора се увеличил 2.65 пъти. При това разширението при разполагащите с 
възможности за относително високи разходи от 30 и 20 щ.д. на ден, броят на хората се е увеличил съответно с 
приблизително 30 и 45%. При другите увеличението на броя е почти три пъти. 

• Броят на най-богатите с възможност за разход от над 40 щ.д. на ден е от 419 до 503 милиона души. 
Групите с високи възможности не задължително намаляват потенциала и размера на „средната класа“. Високият доход е 
възможност за висок разход. Но този разход не задължително е за крайно потребление. Високият доход в същото време е 
възможност за инвестиции, преки (в предприятия или капиталов пазар) или чрез посредничеството на банковия сектор 
(чрез спестяванията). 
Други статистически показатели за разширяването на средната класа в света, ЕС и България 
За същия период населението на Земята се разраства от 5.2 на 7.7 милиарда души. Вероятно част от хората в групите със 
средни разходи и доходи преминават по-скоро групата на тези с възможности за най-високи разходи. Това е малка група. 
Но динамиката е общо взето от категориите с ниски възможности към такива с повече възможности за по-добър живот. 
През 2021 г. в Северното полукълбо има само три страни в категорията на тези с „ниски доходи“ по класификацията на 
Световната банка (Афганистан, Северна Корея и Сирия). В ЕС и ОИСР всички страни, без България и Турция (като член на 
ОИСР), са в групата на тези с „високи доходи“, т.е. с брутен национален доход (БНД) над 12.7 хиляди щ.д. на човек. България 
е в групата с „високи средни доходи“, относително близо до групата на високите . Същата е и категорията на страните от 
т.нар. Западни Балкани. 
През 1997 г. всички страни от т.нар. „Нова Европа“ без Полша са страни с „ниски средни доходи“. За период от 5-6 години 
всички преминават в класацията „високи средни доходи“. България попада там през 2007 г. 
Групите на страните с „високи“ и „високи средни“ доходи непрекъснато се разширяват. Страните с „високи“ доходи 
произвеждат 60% от глобалния БВП при 1/6 от населението на света. В тях средната продължителност на живота е 80 
години, а естественият прираст на населението срез 1999 г. е далеч под 1%, а през 2021 г. е нулев. 
Това ще рече, че част от „свиването“ на „средната класа“ се дължи и на демографски процеси като нисък естествен прираст 
и дълга продължителност на живота, а вероятно има и статистически ефекти и от намаляването на броя на членовете на 
домакинствата. 
В повечето страни с високи доходи делът на националния доход в ръцете на най-заможната една четвърт от населението 
от 1960-те години намалява. Откак има статистика за България, това се случва и тук – доста по-видимо (от 22.6% през 2015 
г. на 21% през 2018), отколкото в повечето страни от ЕС. В Румъния, повечето балкански страни и Естония той се увеличава, 
а в Хърватска например се запазва на приблизително едно и също ниво. В същото време за периода 1998 – 2018 г. БВП на 
човек в България (поради ниската начална точка на отчитане, благодарение на стопанските развития през 1995 – началото 
на 1997 г.) нараства с 121%, а този на Естония или Хърватска – 75 и 76%. 
Много е вероятно намаляването на този дял да означава или да има като резултат разширяването на „средната класа“. Но 
отсъствието на група с високи доходи, може да означава и по-малко инвестиции. Това, при други равни условия, 
предполага отрицателен ефект на средата за функциониране на „средната класа“. 
В тази среда факторите за формиране на „средната класа“ имат разполагаемите доходи, инвестициите и спестяванията. 
За разполагаемите доходи данните на Евростат за България са за периода 2010-2017 г., а за целия ЕС – до 2021 г. 

• От 2010 до 2021 г. този доход нараства от 18.9 хиляди на 24.3 хиляди евро; Хърватска от 11 хиляди на 16.4 хиляди 
евро, а Естония от 10.7 на 17.6 хиляди евро; 

• През 2010 г. разполагаемият доход в България е 7.7 хиляди евро, през 2017 г. – 10.5 хиляди. 
Не е ясно защо в Евростат няма данни за спестяванията в България. Но според статистиката на БНБ процентът спестявания 
спрямо дохода на домакинствата е приблизително същия като този за Естония след 2010 г. А в годините на пандемията, 
особено през 2020 г., ръстът на средните по размер е най-голям. Това свидетелства за ръст и на „средната класа“ у нас. 

https://ime.bg/bg/articles/kakvo-e-srednata-klasa/#ixzz7sXucIiTf
https://ourworldindata.org/poverty
https://www.humanprogress.org/dataset/income-share-held-by-the-fourth-quintile-of-the-population/?countries=309|249|350|346
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00113/default/table?lang=en
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В Хърватска за същия период спестяванията варират от 6, през 4 до 14% от дохода на домакинствата през 2020 г. В 
Еврозоната спестяванията на домакинствата са близо 14% от дохода им. Пак там брутният дълг на домакинствата за 
последните шест години е 94-96% от дохода, в Естония за същия период средно около 70%, а Хърватска – 54-55%. 
Какво ни казва всичко това 
„Средната класа“ е най-непостоянният елемент в социалната стратификация. (Затова и я споменавам в кавички.) 
Всички данни показват, че насочената нагоре тенденция – от „безимотните“ към „твърде състоятелните”, е по-силно 
изразена исторически, особено след 1820 година. Според Диердре Маклоски основният фактор е освобождаването на 
предприемаческата инициатива, което се случва по трудно разбираеми и идеологически неправилно разтълкувани 
събития в икономическия живот по време и след индустриалната революция. Сред тях е и моралната – приемане, 
уважението към градското съсловие, т.е. буржоазията, капиталистите, предприемачеството. 
Резултатът е, че доходът на човек от населението на Земята нараства оттогава до 2010 година с над 3 000 процента. 
Общата динамика на доходите и разпределението както глобално, така и в България, ЕС и страните, които избрах  за 
сравнение, не показват значителни заплахи за съществуването на „средната класа“. 
По-елементарните, но и по-точни показатели за благосъстоянието, свързани с разходите на домакинствата по-скоро 
свидетелстват за общо глобално разрастване на броя хора, които попадат в „средна класа“, независимо как се определя 
това понятие. 
Дали нейните финансови показатели (доход, спестявания, инвестиции и дълг) съдействат за разширяването й или 
намалява броя на домакинствата от тази „класа“? Отговорът на този въпрос зависи до голяма степен от инвестиционния 
климат и бизнес циклите. 
За различните страни динамиката на размера, броя домакинства или хора, които се отнасят към „средната класа“, не 
задължително следват глобалните показатели. Вероятно е обаче в страните с по-ниски доходи „средната класа“ да расте, 
а в страните с по-високи доходи тя да се свива поради общоикономически и демографски причини. 
Към общо икономическите причини спадат пак разходите за образование, свободно време, недвижимост, здравеопазване 
и старини. А те зависят от цените. Измерени в пари, цените се влияят от паричната политика и инфлацията. 
Но измерени във време, необходимо за изработването на доход, за да се закупи определена стока и услуга, цените 
всъщност не променят чак толкова благосъстоянието. От 1980 г. до 2018 г. основните 50 ресурси и стоки поевтиняват 3.6 
пъти. 
Това до известна степен обяснява защо общото благосъстояние се подобрява и защо в развитите страни, независимо от 
статистическите тревоги на ОИСР, ЕС и различни изследователски центрове, повечето хора смятат, че принадлежат към 
„средната класа“. 
Политически обстоятелства 
Политическата тревога, подкрепена със статистическите анализи на ОИСР, ЕС и организации като Пю, Брукинс и много 
други, вероятно ще мотивират политически инициативи за подкрепа на „средната класа“. 
Затова е важно икономическият живот да бъде предпазен от политики, които увреждат стопанския живот на обществото. 
Две исторически и едно съвременно българско обстоятелство заслужават внимание, за да бъде постигната такава 
профилактика. 
Статистически „средната класа“ започва да се отчита за първи път във Великобритания през 1851 г., както показва 
прегледът на определения, направен от Панчев. Мотивът за такова внимание е опитът за налагане на прогресивно данъчно 
облагане, започнал през 1845 г. и приключил без успех десет години по-късно. Тъй или инак, в статистиката на 
Обединеното кралство „средната класа“ присъства от 1913 г., поради въвеждането на социалната държава с „Народния 
бюджет“ за 1911 г. (Впрочем този бюджет е разработен от Лойд Джордж и Уинстън Чърчил, тогава либерали, с цел 
спечелване на изборите, но е приет от правителство на лейбъристите.) 
Най-артикулирана защита на „средната класа“ и малките и средни предприятия преди Втората световна война е 
предложена от програмата на Националсоциалистическата работническа партия на Германия. В общи линии идеята е тя 
да се осъществи за сметка на не-германците и „големия бизнес“. 
Състоянието на българската стопанска политика за последен път бе оценена през 2022 г. в сравнение със страните от ОИСР, 
т.е. по презумпция най-развитите като държавно управление и политики страни (плюс Хърватска, Румъния и България като 
страни кандидати за членство). Това прави докладът за Индикаторите за устойчиво управление. 
По десетобалната система те оценят различните области на политики за тези 41 страни. Рангът на България е 36. По 
отношение на „средната класа“ в България, най-важни са следните достижения: 

• Изключително добър е показателят държавен дълг на едно дете (бал 9). България е на първо място по този 
показател сред всички страни в класацията. Той показва, че потенциалната тежест на сегашните политики ще бъде 
общо взето поносима за нашите деца (ако не се осъществят опитите за поемане на несъразмерен държавен дълг). 
Въпреки относително ниския дял на подрастващото поколение в демографската структура на населението. 

• Хроничният държавен и общ дълг са част от макро-факторите, които намаляват броя на хората в „средната класа. 

• Съответно една от тези причини за ръст на „средната класа“ у нас е ниският дял на държавния дълг в БВП, като тук 
България е втора в класацията след Естония. Ниският дял на вече споменатите задълженията по кредити в 
бюджетите на домакинствата и относително ниският дял на спестявания в сравнение с домакинствата в по-
заможните страни от ЕС и Еврозоната, може да бъде резерв за ръста на „средната класа“ у нас. При положение, че 
други политики не пречат на разширяването на избора на стопански начинания от отделния човек. 

• Засега на този избор не пречат нито бюджетната, нито данъчната политика. В бюджетната политика България е 6-
та в класацията, заедно с Естония, Нова Зеландия и Норвегия. И близо до Швейцария, Швеция и Дания, които 

https://www.humanprogress.org/simonproject/
https://www.humanprogress.org/simonproject/
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заемат първите три места. За отбелязване е обаче, че анализът на индикаторите не включва недалновидната 
бюджетна и стопанска политика на 2022 и началото на 2023 г. 

• Данъчната политика поставя България в първата половина на съответните рангове. Балът е практически същият 
като на този на Австралия, Испания, Малта, Нидерландия, Словения и Чехия. И България е на първо място по 
достойнства на облагането на личните и корпоративните доходи. Общият бал на България тук е нисък поради това, 
че данъчната система се смята за относително сложна (което е само донякъде вярно). 

Онова, което липсва на България, е нормален, т.е. разпространен сред изследваните страни, процес на координация на 
стопанската и социалната политика, както и твърде краткият хоризонт на планиране на стопанската политика. Това не е 
недостатък на представителите на „средната класа“. Експертизата на гражданските и бизнес организациите за планиране 
на политики и законодателство е оценена на същото равнище като водещите страни в класацията според Индикаторите за 
устойчиво (държавно) управление. 
*Част от тази статия на доцент д-р Красен Станчев е цитирана в интервю за в-к „24 часа“. 
 
√ Войната в Украйна ускори зеления преход в Европа 
Делът на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, се е увеличил значително през 2022 г. в Европа, 
надминавайки за първи път този на природния газ, се казва в нов доклад на изследователския център Ember, публикуван 
във вторник. Развитието на този сектор, в който Европа все още силно изостава, беше ускорено от войната в Украйна. 
Ще отбележи ли войната в Украйна решаваща повратна точка за европейския зелен преход? Тъй като конфликтът с Русия 
доведе до рязко покачване на цените на енергията, Европа полага неимоверни усилия в опитите си да намали 
зависимостта си от руски газ и петрол. Поради това, възобновяемите енергийни източници отбелязаха сериозен прогрес 
на континента през 2022 година. 
Според проучването на изследователския център Ember, специализиран по енергийните въпроси, делът на 
електроенергията в Европейския съюз, получена от соларни и ветрогенераторни паркове, достигна 22% от общото ѝ 
производство през миналата година, като по този начин надвиши за първи път дела на природния газ. 
Този ръст на възобновяемата енергия се обяснява с увеличаването на производството от вятърни турбини (+ 8,5%), но 
преди всичко с рекордното увеличение на фотоволтаиците (+ 47%). Според проучването, само производството на 
електричество от соларните паркове е позволило да се избегне закупуването на газ в размер 49 милиарда евро в рамките 
на ЕС. 
За да се разберат по-добре този процес и последиците от него, France 24* разговаря с Венсан Жак льо Сеньор, президент 
на Обсерваторията за възобновяеми енергии: 
Какво влияние оказа войната в Украйна върху развитието на възобновяемите енергии? 
Развитието на слънчевата и вятърната енергия е част от тенденция, която предхожда руската инвазия. Това, което виждаме 
днес, е преди всичко резултат от енергийно-климатичния пакет, обвързващо споразумение, прието от ЕС през 2008 г., което 
направи възможно увеличаването на дела на възобновяемата енергия в европейския енергиен микс до 22% през 2022 г. 
Но е вярно, че войната в Украйна ускори зеления преход. Тя сложи край на дебата между държавите относно значението 
на намаляването на вноса на газ и доведе до ясното осъзнаване на важността на възобновяемите енергийни източници. 
Докато целта беше техният енергиен дял да се увеличи до 32% през 2030 г., сега ЕС се стреми към 40%. 
И накрая, към това трябва да се добави активността на обикновените хора с невероятния ръст на фотоволтаиците. След 
началото на войната в Украйна много домакинства, засегнати от скока на цените на енергията, оборудваха домовете си 
със слънчеви панели, както е посочено и в проучването Ember. 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се облекчи държавната 
помощ в подкрепа на производството на зелена енергия, на фона на конкуренцията на Съединените щати и 
Китай. Изостава ли ЕС в това отношение? 
От гледна точка на производството Европа е много зависима от Азия и по-специално от китайците, които направиха 
огромни инвестиции във възобновяеми енергийни източници, като същевременно ЕС не предприе никакви мерки за 
защита на собствената си промишленост. Съществуваха цели производства, но те изчезнаха, защото бяха пометени от по-
евтиното китайско оборудване. 
Предимството ни е, че можем много бързо да възобновим тази индустрия, защото напълно владеем технологията. ЕС вече 
произвежда почти всички необходими материали като червяк, стомана, силиций. Имаме само някои трудности с 
определени метали като медта, но това не е нещо непреодолимо. Следователно, става дума езинствено за чисто 
политическо решение относно необходимостта да инвестираме. Ако Европа не избере тази възможност, тя ще бъде 
погълната от американците и техния гигантски план за субсидии. 
Каква е позицията на Франция по този въпрос? Националното събрание прие законопроект за ускоряване на 
внедряването на възобновяеми енергийни източници. В същото време консорциумът EurObserv’ER, чийто президент 
сте вие, изчислява, че Франция няма да постигне целите си за разполагане на нови мощности през 2023 г. Защо? 
Разбира се, Франция е много далеч от отличниците като Финландия и Швеция, които са твърде напред в хидро- и 
биоенергетиката. Но дори, ако я сравним с Германия, чиито характеристики са по-близки, виждаме, че Франция има четири 
пъти по-малко вятърни и слънчеви инсталации. Може да се каже, че Германия има повече вятър, особено на север, но има 
по-малко слънце, отколкото тук. Всичко това показва ясна разлика в политическата воля. Дълго време електроенергията 
беше по-евтина във Франция заради атомните електроцентрали. Но войната в Украйна доведе до взрив на цената ѝ, 
защото е индексирана към газа. Поради това е необходимо спешно да се компенсира това забавяне. 
Най-често това изоставане се дължи на административни причини, а не на липса на инвестиции или технически умения. 
Анализът на проектите отнема твърде много време, защото Франция няма необходимия персонал по места. Съдебните 
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обжалвания могат да продължат с години, поради което сега правителството се опитва да подобри регулацията, за да 
ускори процедурите. Тези забавяния са още по-вредни, тъй като с бързия си прогрес и технологичния напредък 
възобновяемите енергийни източници станаха много по-конкурентоспособни. С нарастващите цени на енергията те сега 
представляват значителен финансов приходоизточник за държавата. 
 
√ Опасения дали Фед няма да се повлияе от ниската безработица в САЩ 
Данните за заетостта в САЩ се оказаха много по-добри от очакваното, подклаждайки по този начин страховете 
относно инфлацията и лихвите на Федералния резерв. Ще втвърди ли централната банка тона си, коментира 
колумнистът на Capital.fr* Александър Барадез… 
Определянето на точното състояние на икономиката на САЩ в момента не е лесно. Докато няколко индикатора сочат 
забавяне на водещата световна икономическа сила (по-специално свиването на производствените индекси ISM и PMI, но 
също така и на няколко регионални индикатора като Чикагския PMI), поредицата данни, публикувани в петък очевидно 
изненадаха със своята сила. Не само, че докладът за заетостта е отличен, но и индексът ISM Services, който измерва 
динамиката на активността в сектора на услугите (сектор, който представлява две трети от американската икономика) се 
повиши рязко до 55.02 след само 49.2 през предходния месец (като се има предвид, че 50 маркира разделението между 
разширяване и свиване на активността). 
Що се отнася до доклада за заетостта, той е впечатляващ: създадени бяха 517 000 работни места извън селското 
стопанство, почти три пъти повече, отколкото пазарът очакваше (в рамките на 185 000) и ниво на безработица, което е 
паднало до най-ниското си ниво от…1969! Вярно е, че средното почасово заплащане в Съединените щати продължи да 
пада и през януари, а това е важно за Федералния резерв, който следи отблизо съотношението заплати/цени, за да си 
гарантира, че инфлацията остава под контрол… но след такъв доклад за заетостта и такова силно увеличаване на индекса 
на активността в сферата на услугите, човек може основателно да се запита дали Фед се чувства комфортно с тези данни и 
с данните за заплатите: темпът на годишното увеличение е спаднал до 4,4% (което обаче е по-високо от очакваните 4,3%) 
но предишната цифра е преразгледана рязко нагоре до 4,9% срещу 4,6%. 
Докато Джеръм Пауъл посочи миналата сряда, че „няма място за самодоволство“, че „историята показва, че трябва 
да внимаваме с преждевременно разхлабване на политиката“ и също, че е „важно пазарите да отразяват 
затягането, което въвеждаме”, новата му намеса във вторник ще се очаква с нетърпение след отличните данни от петък. 
Въпреки че призна, че Фед и пазарите не са подготвени с очакванията за темпа на спад на инфлацията, той също така 
посочи, че не иска да отблъсква пазарните очаквания… Ще видим дали изказването му ще получи по-нататъшно развитие 
тази седмица, както и тези на другите очаквани говорители на Фед (Бар, Уилямс, Уолър и Харкър). 
Във всеки случай реакцията беше отбелязана на американския пазар на облигации: 2-годишният лихвен процент (който 
силно се влияе от лихвената политика на Фед) се покачи до 4,35% в понеделник сутринта, най-високото му ниво от 1 месец 
насам. 
 
√ Топ Hi-Tech компаниите навлизат в ерата на пестеливостта 
Alphabet, Amazon и Apple представиха своите тримесечни резултати и всички планират да намалят разходите, за да 
успокоят финансовите пазари. 
Засегнати от кризата на световната икономика до степен, която ги принуди да съкратят хиляди служители, технологичните 
гиганти изглежда навлизат в ерата на пестеливостта, като, за да успокоят пазарите, обещават съкращения на разходите, 
след години на необуздан растеж, коментира в свой анализ France 24*. 
Alphabet (Google), Amazon и Apple публикуваха едновременно тримесечните си резултати, като перспективите в тях са 
силно разочароващи: пазарът очакваше по-голяма устойчивост от тяхна страна срещу икономическата криза. 
Apple, единствената голяма компания в сектора, която не предложи социален план през тази зима, претърпя рязко свиване 
на продажбите на своя флагман iPhone, с повече от 8% на годишна база, за периода от октомври до декември. Оборотът 
му възлиза на 117 милиарда долара (- 5,4% на годишна база), а нетната печалба – на по-малко от 30 милиарда (- 13%), като 
и двата резултата са значително под очакванията. 
Тим Кук, главният изпълнителен директор на Apple, отдаде тези слаби резултати на промените във валутните курсове и 
най-вече на проблемите с доставките, дължащи се на прекъсването на работа в завода в Джънджоу (Китай), най-големият 
за производството на iPhone. 
Amazon, от своя страна, надмина очакванията (тези на пазара и своите) с приходи от $149,2 милиарда през четвъртото 
тримесечие на 2022 г. Но това не е моментът за празнуване. Платформата за онлайн продажби направи предпазливи 
прогнози за текущото тримесечие, като в същото време президентът на компанията Анди Джаси спомена в прессъобщение 
за „окуражаващ напредък по отношение на намаляването на разходите“ и „за несигурна икономика в краткосрочен план“. 
Пестеливост 
Марк Зукърбърг, собственикът на Meta (Facebook, Instagram), обяви основните насоки, обещавайки, че 2023 г. ще бъде 
„годината на ефективността“. Той каза по време на конферентния разговор с анализатори, че Meta се стреми да „премахне 
някои позиции на ниво средно управление, за да се ускори процесът на вземането на решения“. 
През 2022 г. рекламните приходи на най-голямата компания в сферата на социалните медии спаднаха за първи път, откакто 
тя започна да се котира на борсата през 2012 г. А тримесечната ѝ нетна печалба намаля наполовина до 4,65 милиарда 
долара. 
Meta и Google, на които се падат 50% от световния пазар на рекламата в Интернет, страдат от едни и същи проблеми: 
рекламодателите харчат по-малко поради инфлацията, Освен тове те изпитват силната конкуренция на TikTok, а 
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законодателните промени ограничиха възможността им да събират данни за потребителите и по този начин да продават 
ултрацеленасочена рекламна площ. 
Тримесечните приходи на Alphabet леко спаднаха до 76 милиарда долара, а нетната печалба намаля с 34% до 13,6 
милиарда долара. Платформата YouTube събра по-малко от 8 милиарда долара приходи от реклама (-7,8% на годишна 
база). 
„Google завърши годината в много различна позиция от предходната“, коментира Евелин Мичъл от Insider Intelligence. 
„Приходите от реклама са намалели за втори път в историята на Google, като първият датира от второто тримесечие на 
2020 г.“, в началото на пандемията. „Рекламирането в търсачката обикновено не е изложено на капризите на пазара 
(…), така че това не вещае нищо добро за този сектор“, подчертава анализаторката. 
Изкуствен интелект 
Snapchat, Meta и Google се борят да генерират толкова печалби, колкото и преди, като продължават да привличат нови 
потребители. Snapchat вече има 375 милиона потребители дневно, със 17% повече в сравнение с края на 2021 г. 
Facebook, който изглеждаше, че губи инерция, достигна два милиарда активни потребители дневно. Неговите кратки 
видео формати Facebook Reels, копирани от TikTok, намериха своята публика, както и „късите видеоклипове“ на YouTube, 
които надхвърлиха 50 милиарда „гледания на ден“ в сравнение с 30 милиарда миналата пролет, според Филип Шиндлер, 
вицепрезидент на Google. 
За да възвърнат печалбите си, компаниите разчитат на изкуствения интелект (AI), персонализирани алгоритми за 
препоръки с все по-фино рекламно насочване, но с използването на все по-малко данни. 
Всички собственици също така изразиха своя ентусиазъм от появата на генеративния изкуствен интелект, който отприщи 
страстите след излизането на бял свят през есента на ChatGPT. Този софтуер на стартиращата компания OpenAI, 
финансиран именно от Microsoft, може при поискване да пише всякакви текстове, да генерира уникален текст, да поправя 
грешки, да пише код и да решава задачи. 
„Ясно е, че пазарът е готов“, изтъква главният изпълнителен директор на Alphabet Сундар Пичай на среща с анализатори, 
като се позовава също на необходимостта от отговорно разработване на изкуствения интелект. Що се отнася до Марк 
Зукърбърг, той се надява, че генеративният AI ще улесни създаването на „видеоклипове, аватари и 3D изображения“, 
особено за метавселената. 
 
3e-news.net 
 
√ Делегация на Европейската комисия ще посети България и успешни проекти с европейско финансиране 
На 8 февруари в България ще бъде екип на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската 
комисия по покана на българските власти. Делегацията ще бъде водена от г-жа София Алвеш, директор на дирекция 
„Изграждане на административен капацитет и изпълнение на програми ІІ“, и г-жа Анес Монфре, началник на отдела 
„България, Унгария и Словения“, които отговарят за изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите, 
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход в няколко 
държави, включително и България, съобщиха от Представителството на ЕК в България. 
За България дирекцията следи за изпълнението на Споразумението за партньорство и на оперативните програми за 
периода 2014 – 2020 и ще наблюдава изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите за 2021 – 2027: 
„Транспортна свързаност“, „Околна среда“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Техническа помощ“, 
„Развитие на регионите“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. 
Като част от посещението, екипът на Европейската комисия ще се срещне със служебния заместник министър-председател 
по управление на европейските средства Атанас Пеканов и с Управляващите органи на оперативните програми 2014 – 2020 
и на новите програми 2021 - 2027. 
По време на тридневното посещение представителите на Европейската комисия ще вземат участие в Комитет за 
наблюдение на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 и съвместен Комитет за 
наблюдение на Споразумението за партньорство 2014 – 2020 и Споразумението за партньорство 2021 – 2027, които ще се 
проведат в София. Комитетите за наблюдение включват представители на администрацията, работодатели, синдикати, 
неправителствени организации и други заинтересовани страни следящи изпълнението на програмите финансирани от 
кохезионната политика. 
Делегацията ще посети и проекти, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. 
 
√ Започна процедура за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и туризма 
Туристическият бизнес може да получи финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 
България (НПВУ) по нова отворена процедура. Това съобщиха от Министерството на туризма в съобщение до медиите. 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви на 2 февруари 2023 процедура „Подкрепа 
за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Крайният срок за подаване на 
проектни предложения за изпълнение на инвестиции е 15.06.2023 година. 
Основна цел на процедурата е предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за 
енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, в.т.ч. от сектор „Туризъм“. Общият 
размер на средствата по процедурата е 235 200 000 лева. Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи 
предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 година. 
Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за 
кандидатстване. Формулярът и придружителните документи се подават чрез Информационната система за Механизма 
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(ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 
2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“. Документите по процедурата може да откриете ТУК. 
Експерти на Министерството на туризма и представители на бранша участваха активно съвместно с МРРБ по разработване 
на процедурата, коментират от Министерството на туризма. 
 
√ Държавата само разглежда възможността за строеж на плаващи соларни централи, нужни са законови промени 
Министър Никола Стоянов се срещна с граждани от Монтана заради подобен проект на яз. Огоста 
Политици се заиграват със страховете на хората, но с десетилетия Северозападна България изостава в икономическото си 
развитие. Това каза министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов на среща с граждани от Монтана. Той  
представи потенциалния инвестиционен интерес към язовир Огоста и отговори на въпросите на хората. 
„Държавата до момента не е поемала никакви ангажименти, но на база заявения интерес е сформирана работна група за 
проучване на възможностите за реализиране на подобен проект у нас”, каза министър Никола Стоянов, цитиран от 
пресцентъра на Министерство на икономиката и индустрията. 
Той обясни още, че на този етап се анализира принципната хипотеза за поставяне на фотоволтаици на водна повърхност, 
а не конкретно за язовир Огоста. По думите му към момента е ясно, че ще са необходими законови промени, ако се следва 
тази посока. „Ще трябва да изчакаме сформирането на Народно събрание и то да разгледа конкретни предложения. Важно 
е обаче хората да имат информация. Затова за мен бе много важно да отговоря лично на всичките ви въпроси”, посочи 
министър Стоянов. 
Икономическият министър подчерта, че в предизборна ситуация се спекулира със страховете на хората. „Последната дума 
дали подобен проект да се реализира на язовир Огоста или изобщо в региона, ще имат местните хора”, наблегна Никола 
Стоянов. Той отбеляза факта, че все повече държави не само в Европа, но и в света изграждат подобни проекти и това се 
очертава като глобален модел в областта на енергията от възобновяеми източници. 
„Проучваме световния опит и ще откроим добрите и работещи решения”, каза още министър Стоянов. Той разясни, че се 
наблюдава тенденция и все повече компании искат да инвестират в локации, които имат на място енергия от 
възобновяеми източници. „В бъдеще регионите, в които има подобни мощности ще бъдат и по-атрактивни за 
инвеститорите”, каза още икономическият министър. 
Повече от 200 души дойдоха да разговарят вчера с министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов в Монтана. 
 
√ Мария Габриел: Иновациите дават възможности за развитие и на селските региони 
Българският еврокомисар Мария Габриел се включи във Вилнюс в церемонията по подписване на Меморандум за 
създаване на Алианс на европейските стартъп села. Алиансът е първият по рода си и има за цел да обедини учени, 
иноватори, инвеститори и представители на местните власти за развиването на иновационния потенциал на регионите. 
Как да бъдат насърчени научните изследвания и иновациите в селските райони чрез стартъп селата бе тема на дискусията, 
в която се включиха и министрите на образованието на Литва Jurgita Šiugždinienė и на околната среда Simonas Gentvilas. 
“Селските райони представляват над 80% от територията на Европейския съюз и 30% от населението. Искаме 
предизвикателствата, пред които те са изправени, да бъдат превърнати във възможности – за развитие на стартъпите и 
иновациите, за привличане на млади таланти, за свързване на регионалните иновационни екосистеми. Ключови за това са 
добрата инфраструктура, инвестициите в уменията и достъпа до образование и услуги“, заяви Мария Габриел. 
Българският еврокомисар открои възможностите по програмите и инициативите в ресора ѝ, сред които „Хоризонт Европа“, 
Европейският институт за иновации и технологии и Европейският иновационен съвет. 
Мария Габриел наблегна и на Дългосрочната визия за селските райони на ЕС и на новата европейска иновационна 
програма. „Със създаването на „регионални иновационни долини“ целим свързването на иновативни региони с региони, 
имащи нужда да подобрят иновационния си капацитет”, отбеляза комисар Габриел. Регионалните иновационни долини 
ще обменят опит и работят съвместно за реализиране на междурегионални проекти, включително в областта на дълбоките 
технологии. 
„Свързаност, стратегически инвестиции и подкрепа за местните таланти са трите ключови елемента“, коментира Мария 
Габриел. „Създаването на стартъп села трябва да е на базата на подхода „отдолу-нагоре“ – на процес, който идва от 
гражданите и регионите. С тяхна подкрепа можем да превърнем меморандума в още една възможност за талантите във 
всички региони на Европа да развиват уменията си и допринасят за устойчивото регионално развитие“. 
Денят на комисар Габриел продължава с визита в Каунас – Европейска столица на културата 2022 
г. https://sbd.vdu.lt/kaunas-2022-european-capital-of-culture 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 8 февруари се понижава незначително 
 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-%209e78d0a75c39/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4
https://sbd.vdu.lt/kaunas-2022-european-capital-of-culture
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Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 8 февруари 2023 г. е 115.89 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 18 990 MWh. 
Стойността спада с незначителните 0.12% спрямо отчетените 116.03 лв. за MWh с ден за доставка 7 февруари 2023 г. и 
изтъргуван обем от 18 771  MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 7 февруари е 2 580 MWh при постигната цена от 116.99 лв. за 
MWh. 
Това е спад с 0.75 % спрямо регистрираните 117.87 лв. за MWh и изтъргуван обем от 3 220 MWh в посочения сегмент на 6 
феврури 2023 г. 
Референтната цена е 115.89 лв. за MWh. 
 
√ Производството на електроенергия от началото на годината към 5 февруари спада с 13.56 % 
Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. потреблението на ток намалява с 5.76 на сто 
Производството и потреблението на електроенергия остават на минус. Участието, както на базовите и 
водноелектрическите централи (ВЕЦ) също намалява. Положителен дял запазват възобновяемите енергийни източници 
(ВЕИ) в преносната мрежа, но не и в разпределителната. Салдото (износ-внос ) на електроенергия е на минус. Все пак 
резултатите търпят промяна в посока към подобрение. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на 
България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 5 февруари 2023 година 
(01.01.2023 г. – 05.02.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. 
Производството на електроенергия продължава да е на минус като за времето от първия ден на януари до петия ден на 
месец февруари тази година е в обем от 5 180 193 MWh. В сравнение с аналогичния период на предходната 2022 година 
това е спад с 13.56 % (минус 14.67 % отчетени за периода до 29 януари, минус 15.80 % - до 22 януари). Година по-рано за 
същите дни производството на електроенергия е възлизало на 5 992 576 MWh. 
Потреблението на електроенергия за сравняваното време от първи януари до пети февруари 2023 г. е в обем от 4 433 254 
MWh, което е спад с 5.76 % (минус със 7.40 % преди седмица). През посочените дни на миналата година потреблението на 
ток е достигало до обем от 4 704 193 MWh. 
Салдото (износ-внос) на електроенергия се понижава до обем от 746 939 MWh или с 42.03 %  (минус 40.58 % седмица по-
рано). За сравнение, ако през посоченото време от 1 януари до 5 февруари миналата година салдото (износ-внос) е 
достигало до 1 288 383 MWh, то през същите дни от настоящата 2023 г. то се свива до обем от 746 939 MWh. 
Висок остава и спада в дела на базовите централи. За посочения период от първия ден на месец януари до петия ден на 
февруари участието им възлиза на 4 545 678 MWh. Това представлява понижение (минус) с 11.79 % (минус с 12.10 % за 
отчетния период до 29 януари). През аналогичния период на миналата година участието на базовите централи в 
енергийния баланс е било от порядъка на 5 153 131 MWh. 
За пореден отчетен период се наблюдава по-добро участие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната 
мрежа, но не и в разпределителната. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на януари до петия ден на втория месец от годината се повишава 
до обем от 163 686 MWh, което представлява ръст от 4.51 % (плюс 1.65 % седмица по-рано). През аналогичния период на 
миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 156 620 MWh. По-добрите данни за посочените дни от 
настоящата година в частност се дължат на участието на фотоволтаичните централи (плюс 17 55%) и биомасата (плюс 19.68 
%), независимо от спада при вятърните централи (минус 0.65 %). 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, точно обратно – остава на минус като за сравнявания период от началото 
на тази година до петия ден от февруари то е в обем от 178 062 MWh. Това е понижение с 14.51 % (минус 18.78 % преди 
седмица). Година по-рано за същия отчетен период ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 208 283 MWh. В 
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частност това се дължи на по-лошото участие, както на вятърните (минус 12.19 %) и фотоволтаични (минус 20.64 %) 
централи, така и на биомасата (минус 1.38 %). 
На минус остава и делът на водноелектрическите централи. Според данните на системния оператор за времето от 1 януари 
до 5 февруари участието им е в обем от 292 767 MWh, което в процентно отношение представлява спад (минус) с 38.31 % 
(седмица по-рано минус 44.54 %, преди две седмици – минус 55.80 %). За сравнение през аналогичния период на миналата 
година ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 474 542 MWh. 
 
√ Понижение с 1.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 309.15 лв. за MWh с ден за доставка 8 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 309.15 лв. за MWh с ден за доставка 8 февруари 2023 г. и обем от 90 540.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 1.8%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 317.32 лв. за MWh, при количество от 46 192.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 347.60 MWh) е на цена от 300.97 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 299.14 лв. за MWh и количество от 3539.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 281.93 лв. за MWh ( 3519.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 384.59 лв. за 
MWh при количество от 3907.3 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 256.06 лв. за MWh при обем от 4074.2 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 314.67 лв. за MWh (160.89 евро за MWh) за 7 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 8 февруари спада до 309.15 лв. за MWh ( понижение с 1.8 %) по данни на БНЕБ или 158.07 
евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 5 486.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 312.65 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     32,13%    2164.6 
Кондензационни ТЕЦ   39,87%    2685.79 
Топлофикационни ТЕЦ   6,03%    406.24 
Заводски ТЕЦ    1,71%    115.03 
ВЕЦ     3,67%    247.37 
Малки ВЕЦ    1,55%    104.69 
ВяЕЦ     6,98%    470.26 
ФЕЦ     7,41%    499.43 
Био ЕЦ      0,65%     43.61 
Товар на РБ         5998.54 
Интензитетът на СО2 е 460g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Балканите остават с едни от най-ниските цени на електроенергия в Европа за 8 февруари 
Румънската OPCOM и гръцката HENEX затвориха при цена от 158,07 евро/мвтч 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 158,07 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 8 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 162,25 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
153,89 евро/мвтч. Най-високата цена от 196,64 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 
130,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 65 407,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 8 февруари ще бъде 158,07 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 156,15 гвтч. Максималната цена ще бъде 196,54 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде в 24 ч и тя ще бъде 130,92 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 8 февруари е 162,54 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 169,17 евро/мвтч. Най-високата цена от 220,07 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
24 ч и тя ще бъде 130,26 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 71 105,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 8 февруари на Словашката енергийна борса е 162,04 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 218,16 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 129,00 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 158,30 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч тя 
ще е 216,85 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 127,17 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 8 февруари е 161,98 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
167,53 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 79 409,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 215,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 134,66 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 152,10 евро/мвтч на 8 февруари. Пиковата цена ще бъде 
153,66 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 510 025,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 216,19 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 118,94 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 8 февруари ще се продава за 170,35 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Търговията по европейските фондови пазари завърши с преобладаващи печалби във вторник 
С най-висок дневен ръст затвориха британският FTSE 100 и италианският FTSE MIB, сред губещите бяха германският 
DAX и френският CAC 40 
Европейските борсови индекси се покачваха във вторник след спад в предходната сесия до обед във вторник. Фокусът на 
търговците е насочен към речта на председателя на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл, който ще вземе 
участие във форум на Икономическия клуб на Вашингтон. Изказването му, обаче, е планирано за време, в което вече 
борсите в Западна Европа ще са затворени. 
Пазарните участници очакват речта на Пауъл да изясни накъде се насочват лихвите и за колко време, както и да опише 
подробно коментарите, тълкувани като гълъбови, направени след увеличението с четвърт пункт миналата седмица на 
основаната лихва. 
Пазарите изтълкуваха пресконференцията на Пауъл миналата седмица след решението на Фед да повиши отново лихвите, 
че централната банка вярва, че е постигнала солиден напредък в намаляването на инфлацията, предизвиквайки рали на 
акциите. Президентът на Фед на Минеаполис Нийл Кашкари отхвърли това тълкуване по CNBC рано във вторник, като каза, 
че централната банка не е охладила инфлацията достатъчно, за да „обяви победа“. 
Според германската федерална статистическа служба (Destatis) обемът на промишленото производство в страната през 
декември е намаляло с 3.1% спрямо ноември - това е най-високият темп на спад за последните девет месеца. Експерти, 
анкетирани от Trading Economics, очакваха спад от средно 0.7 на сто. 
Производството в преработвателната индустрия на Германия през декември е намаляло с 2.1%, а производството на 
електроенергия намалява с 2.3%, докато обемите на строителството намаляват с 8%. 
Това е и причината германският бенчмарк DAX да затвори в червената зона, в компанията на френския САС 40. 
В Испания промишленото производство се е увеличило през декември за първи път от четири месеца - с 0.8% спрямо 
ноември. На годишна база показателят се повишава с 0.6%, докато анализаторите очакват средно спад от 0.6%. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.3%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+0.4%), следван от италианския FTSE MIB 
(0.4%), испанския IBEX 35 (+0.3%), германския DAX и френския CAC 40 (и двата с нарастване от 0.1%). Следобед трендът се 
промени към низходящ за два от националните измерители - на Германия и на Франция. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвориха британският FTSE 100  и италианският FTSE MIB, сред 
губещите бяха германският DAX и френският CAC 40. 
От секторните индекси най-добре се представи измерителят на акциите на компаниите от петролната и газовата 
индустрия, който нарасна 2.8%, а сред губещите, които бяха по-малко от печелившите секторни индекси на дъното в 
червената зона затвори измерителят на акциите на компаниите за домакински стоки, който загуби 0.9%. 
Британският фондов пазар нараства във вторник след покачването на ценните книжата на British Petroleum (BP), след като 
компанията отчете рекордна печалба за 2022 г. на фона на засилващите се призиви към правителството на Великобритания 
да увеличи данъците на компаниите, които реализират огромни приходи поради високите цени на петрола и на природния 
газ. Основната печалба на компанията се повишава до 27.7 милиарда долара през миналата година, което е значителен 
ръст в сравнение с 12.8-те милиарда долара през 2021 г. След новината цената на акциите на BP на борсата в Лондон се 
повиши с 7.85% на сто. 
Сред печелившите на британския пазар са и книжата на Shell (+1.94%), GSK Plc (+1.67%) и финансовата група HSBC 
Holdings (+1.43%). 
Най-голямата френска банка по активи BNP Paribas отчете ръст със 7 на сто на нетната печалба за 2022 г. и преразгледа 
нагоре перспективите си за печалба. Кредиторът обяви, че нетния му положителен финансов резултат, към акционерите, 
възлиза на 2.2 милиарда евро (2.36 милиарда долара) през четвъртото тримесечие на миналата година, а за цялата година 
печалбата е била 10.2 милиарда евро. След тази новина цената на акциите на банката се повиши с 2.26%. В същото време 
приходите на банката са нараснали до 50.4 милиарда евро през 2022 г. спрямо 46.2 милиарда евро година по-рано. За 
същия период, обаче, оперативните разходи също са били нагоре - с 8.3 на сто, достигайки 33.7 милиарда евро. 
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Сред печелившите на борсата в Париж са и акциите на банката Societe Generale (+1.71%) и на енергийната TotalEnergies 
SE (+3.38%). 
Цената на книжата на германската Siemens Energy AG падна с 2.28%. Нетната загуба на производителя на енергийно 
оборудване се е увеличила повече от два пъти през първото фискално тримесечие поради оперативни проблеми в 
дъщерното му дружество Siemens Gamesa Renewable Energy. 
Сред губещите на най-зле представящият се пазар - борсата във Франкфурт са още Airbus SE (-2.72%) и Puma (-1.36%). 
 
√ Какви са причините земетресението в Турция и Сирия да е толкова опустошително? 
Експерти очакват преразгледаждане на нормите за конструкции и строеж на сградите 
Мощното земетресение, което разтърси вчера Южна Турция и съседна Сирия, се оказа опустошително заради комбинация 
от фактори - часът, в който стана, мястото  - относително спокойна от два века насам разломна линия  - и зле построени 
сгради. Трусът с магнитуд от 7,8, бе последван в понеделник сутринта от втори трус с магнитуд 7,5. Вчера сутрин имаше 
още едно силно земетресение. 
Броят на загиналите и на ранените в Турция и Сирия не спира да расте. Причината за това увеличение е мощността на 
сеизмичното събитие, безпрецедентно в Турция от земетресението през 1939 г. в Ерзинджан с магнитуд 7,8. Вчерашното 
земетресение освен това стана в един много населен район. 
Земята се разтресе първо в 4,17 ч. и всички, които спяха, се оказаха заклещени под рухналите си домове, казва Роджър 
Мусон, изследовател в Британския геоложки институт.  
Освен това строителството на жилищата не отговаря наистина на фактора "зона със значителен сеизмичен риск", допълва 
Мусон, който е автор на книга, посветена на земетресенията. А пък това неотговарящо на фактора "висок риск" качество 
на строителството може да се обясни с това, че сеизмичната разломна линия, на която се намират сградите, беше 
относително спокойна в миналото. 
 

 
Карта на Европейския сеизмологичен център от 6 февруари 

 
Турция е разположена върху една от основните сеизмични зони на планетата. През 1999 г. там бе регистрирано 
земетресение на Северноанадолския разлом в северния район Дюздже, в което загинаха над 17 000 души. 
Вчера земята се разтресе в другия край на страната, близо до границата със Сирия, по протежението на Източноанадолския 
разлом. Там не е имало значително земетресение от над два века насам, което може би е подтикнало населението да 
игнорира факта, че този разлом е опасен, казва Роджър Мусон. Този продължителен период без силно земетресение там 
означава, че едно голямо количество енергия е могло да се натрупа по протежението на разлома. Тази хипотеза бе 
потвърдена, според изследователя, и от мощния втори трус след първия трус вчера. 
Земетресението от вчера е почти повторение на земетресението, станало в зоната на 13 август 1822 г. с магнитуд, оценяван 
на около 7,4  от сеимолозите. Този трус по онова време е предизвикал огромно количество разрушения, цели градове са 
били опустошени, а се смята, че загиналите са били десетки хиляди, припомня Роджър Мусон. 
Земетресението от вчера стана на малка дълбочина  -  около 17,9 километра - близо до град Газиантеп и неговите два 
милиона жители. То бе предизвикано от движение на север на Арабската тектонична плоча, която напредва в Турция, 
обяснява сеизмологът. 
Когато напрежението става прекалено силно, плочата напредва рязко и освобождаването на енергия при това движение 
предизвиква значително земетресение, като това, което стана вчера, посочва специалистът. 
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Мащабите на разрушенията зависят също от дължината на разцепването на земята по протежението на разломната линия 
- около стотина километра в случая със земетресението от вчера, казва сеизмологът. Това означава, че която и да е точка 
в близост до тези 100 километра се е озовала де факто в центъра на труса. 
Строителството на сгради е предоминиращ фактор, когато се случва земетресение, казва от своя страна Кармен Солана, 
която е вулканолог от Британския университет в Портсмът. 
"Устойчивостта на инфраструктурата за жалост не е еднаква на всички места в Южна Турция и особено в Сирия. 
Следователно спасяването на хората сега зависи от бързината, с която се извършват спасителните операции", посочва тя. 
Трусът в Турция през 1999 г. стана повод за законодателство, прието през 2004 г. и задължаващо всяко ново строителство 
да се подчинява на критерии за сеизмична устойчивост. 
Мащабите на разрушенията, констатирани вчера, трябва да накарат турските власти да проверят дали законът е бил спазен, 
според Джоана Фор Уолкър от Института за намаляване на рисковете и катастрофите към Юнивърсити колидж в Лондон. 
Много сгради рухнаха като палачинки, допълва вулканологът Бил Макгуайър от същия лондонски университет. Това се 
случва, когато стените и подовете не са достатъчно солидни, всеки етаж се срутва вертикално върху този под него, като 
оставя малко шансове за оцеляване на обитателите, обяснява той. 
Не е рядкост да се види на места една сграда, почти непокътната от труса, и до нея, следващата сграда - напълно срутена 
заради съмнително строителство или лоши материали, казва той. 
Даниъл Лоулър от Франс прес, превод на БТА 
 
√ Министерство на енергетиката на САЩ повиши прогнозата си за добив на петрол в Русия през 2023 г. до 9,9 млн. барела 
на ден 
Министерство на енергетиката на САЩ коригира очакването си за добив на петрол в САЩ в Русия през 2023 г. в посока към 
увеличение с 380 хил. барела на ден до 9,87 млн. барела на ден, се посочва в месечната прогноза на Агенцията за 
енергийна информация (EIA ) към Министерство на енергетиката на САЩ. Прогнозата е с 1,7 млн. барела на ден под 
оценката на САЩ за добива в Русия през 2022 г. Преди месец очакването бе за доста по-висок спад на производството в 
Русия през тази година – до 9,49 млн. барела на ден. 
EIA отбелязва, че прогнозата е коригирана, тъй като руските експортни доставки са се оказали по-устойчиви към 
въведените на 5 декември санкции от очакваните. Въпреки това от ведомството очакват, „по-разрушителни последствия“ 
за петролния сектор на Русия след влизането в сила на аналогичните ограничения за нефтопродуктите. 
„Предполагаме, че Русия ще може да пренасочи част от своя експорт на петрол, но не очакваме, че ще бъдат намерени 
нови направления за всички експортни доставки на нефтопродуктите, поради ограничения брой на танкерите. Това ще 
накара нефтопреработващите заводи в Русия да намалят потреблението на петрол, което ще доведе до намаляване на 
добива“, се посочва в доклада. 
Както бе съобщено по-рано, на 5 декември влезе в сила забраната на ЕС и сраните от Г7 за покупката на руски петрол, а от 
5 февруари 2023 г. и ембаргото за нефтопродукти. В посочените срокове влезе в сила и забраната за превоз на петрола и 
нефтопродуктите с руски произход по море, ако се продават над установения таван на цените. Петролът е с таван на цената 
от 60 долара за барел, за нефтопродуктите има два тавана – за бензина и дизела той е 100 долара за барел, а за 
продукцията с ниска добавена стойност като мазута и нафтата – 45 долара за барел. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Петролът поскъпва леко след спад в стойността на щатския долар 
Цените на петрола се повишиха леко в ранната търговия в сряда на фона на леките промени в стойността на долара, докато 
инвеститорите чакат повече данни за запасите от суров петрол в САЩ, които да им дадат по-добра представа за 
тенденциите в търсенето, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 0,06 долара, или 0,07%, до 83,75 долара за барел, след като 
напредна с 3,3% предходната сесия. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши 0,19 долара, или 0,25%, до 
77,33 долара за барел, следвайки ръст от 4,1% предходната сесия. 
Очаква се петролните еталони да запазят възходящия си тренд, след като председателят на Федералния резерв Джеръм 
Пауъл бе по-умерен в коментарите си за лихвените проценти, отколкото пазарите очакваха, докато последните данни 
показаха, че запасите от суров петрол в САЩ са спаднали въпреки предишните очаквания за покачване. 
„Подобрените нагласи в посока рисковите активи след коментарите на председателя на Фед Джеръм Пауъл, заедно с по-
слабия щатски долар, изглежда допринасят за известен ръст на цените на петрола, след като видяхме слабо представяне 
в края на януари“, каза пазарният анализатор на IG Йеп Джун Рон. 
Доларовият индекс се понижи леко в сряда, което направи петрола по-евтин за притежателите на други валути. 
С по-малко агресивните повишения на лихвените проценти в Съединените щати, пазарът се надява, че най-голямата 
икономика и водещ потребител на петрол може да избегне рязко забавяне на икономическата активност или дори 
рецесия, които да се отразят негативно на търсенето на петрол. 
„Мисля, че имаме разумно балансиран пазар“, каза старшият икономистът на Westpac Джъстин Смирк. 
„Ако имаме по-силен от очаквания растеж от развиващия се свят, цените (на петрола) ще бъдат по-стабилни и ОПЕК ще 
трябва да увеличи добива. Но това не е основния ни сценарии. Не виждаме голям скок в търсенето“, каза той. 
Пазарът бе подкрепен от седмичните данни на Американския петролен институт, които показаха, че запасите от суров 
петрол на САЩ са спаднали с около 2,2 млрд. барела през седмицата, приключила на 3 февруари. Анализаторите, 
анкетирани от Ройтерс, залагаха на ръст на запасите от 2,5 млн. барела. 
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Запасите от бензин и дестилат обаче нараснаха повече от очакваното, като запасите от бензин се увеличиха с около 5,3 
милиона барела, а запасите от дестилат, които включват дизелово гориво и мазут - с около 1,1 млн. барела. 
Днес пазарът чака официалните данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ, за да види дали те ще 
потвърдят тези резултати. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Надежда сред руините в търсене на оцелели. Два дни след опустошителното земетресение - нашите пратеници 
на живо от Турция. 

- Ще достигнат ли помощите за пострадалите в Сирия до всички жители на страната и към кого официален Дамаск 
се обърна за помощ; Гост: Журналиста Мохамед Халаф. 

- Спекула, пазар и растящи цени - как може да се намеси държавата; Гост: председателят на Комисията за защита 
на потребителите Стоил Алипиев. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Турция пред изпитание; Гост: Айлин Секизкьок, посланик на Турция в София. 
- Може ли държавата да спре повишаването на цените; Гост: Министър Никола Стоянов. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На живо от епицентъра на земетресенията. Каква е ситуацията в Турция след опустошителните трусове. 
- Спекула или инфлация? Държавата с нови мерки срещу растящите цени? Ще има ли ефект и как ще се отразят на 

джоба ни; Гост: Министърът на земеделието и храните Явор Гечев. 
- Колко сигурни са сградите в България и каква е степента им на защита при земетресение. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Илияна Йотова, вицепрезидент: Защо партиите се страхуват да кажат преди изборите с кого може да управляват 
в. Труд - Мамят болни от рак с фалшиви препарати 
в. Телеграф - Първият БГ пожарникар, пристигнал в Адана: Търсим оцелели под 14-етажен блок 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Всеки пети готов да купи кола, а всеки трети - да ремонтира вкъщи 
в. 24 часа - Нов тренд - Строят повече къщи и по-малко блокове 
в. Труд - Заплати без таван в държавните дружества 
в. Труд - Доматите ни по-скъпи отколкото във Франкфурт 
в. Телеграф - Зареждат батериите на машините за вота 
в. Телеграф - Държавата озаптява скока при храните 
Водещи интервюта 
в. Труд - Калоян Паргов, председател на Стратегическия институт за национални политики, пред "Труд news": Злобата и 
омразата не напускат ръководството на БСП 
в. Телеграф - Доректорът на "Паркиране и Мобилност" Румяна Милова: 17 паяка борят нарушителите в София 
Водещи анализи 
в. 24 часа- Клел съм се да спазвам конституцията, а не да изпълнявам желанията на Крум Зарков 
в. Труд - 41% от републиканците в САЩ са съгласни Русия да получи украински територии 
в. Телеграф - Хора в нужда, които ги дели една граница и куп санкции. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 09:00 часа, Зала 3 на НДК, държавният глава Румен Радев ще поздрави участниците в XI редовен конгрес на 
Конфедерацията на труда "Подкрепа". 

- От 10:00 часа служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 12:00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери изграждането на нова сграда на детска градина, 

"Зорница" в с. Мрамор. 
- От 13:00 часа ще започне церемонията Първа копка на Лабораторния комплекс в кампус "Гео Милев", намиращ 

се на територията на Българската академия на науките - IV-ти километър. 
- От 19:00 часа в Театралната зала на Софийския университет, Културния център на СУ организира премиерата на 

стихосбирката ":беше..." ("Версус", 2022) на ВБВ. 
*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне комедията "Сватба със закъснител". 
*** 
Добрич. 

- Регионална библиотека "Дора Габе" организира в секторите на библиотеката и онлайн на сайта и Фейсбук 
страницата Информационен ден по повод 8 февруари - Международен ден за безопасен интернет. 
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*** 
Елин Пелин. 

- От 16:30 часа в сградата на Община Елин Пелин, ет. 1, залата на Общински съвет, ще се проведе събитие за 
програми за енергийна ефективност за бизнеса и гражданите под надслов "Зелена енергия за бизнеса - ползи и 
финансиране". 

*** 
Карлово. 

- От 11:00 часа в Обреден дом ще се състои пресконференция, на която ще бъде представен бюст-паметник на Васил 
Левски. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в Държавен архив ще бъде открита изложбата "110 години от битката при Булаир". 
*** 
Смолян. 

- От 10:30 ч. в 247 зала на община Смолян ще се проведе пресконференция по повод предстоящото издание на 
Роженския събор. Ще участват Николай Мелемов, кмет на община Смолян и Симеон Караколев, управител на 
Сдружение "Рожен - Наследство в бъдещето". 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа, в зала 2 на Общинска ще се проведе съвместна пресконференция на кмета Живко Тодоров и 
председателя на ОбС Мария Динева. 

*** 
Шумен. 

- От 14.00 часа, в зала 203 на сградата на Община Шумен, ще бъде представена здравно-образователната програма 
"Бързи герои 112". 

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

