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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ Милена Ангелова: От пазара на труда ежегодно се стопяват 50 000 души поради демографските тенденции 
Ако продължаваме с тези темпове до 2080 г. населението ще намалее с още 30%, като 30% от населението ще бъде на 
възраст над 65 г. Това означава, че ако сега 6 работещи издържат 5 пенсионери, през 2050 г. един работещ, ще издържа 
двама пенсионери. Това каза в „Денят започва“ Милена Ангелова, гл. секретар на АИКБ. 
Според нея по-големият проблем е, че от пазара на труда ежегодно се стопяват 50 000 души поради демографските 
тенденции.  
„Това е така, защото след промените се раждат по-малко деца и демографската гъба е обърната. След 2014 г., когато се 
отвори пазара на труда в Европейския съюз, за първите 4 години изтекоха над 100 000 души от България. 45% от тях са хора 
на около 20-годишна възраст с високо образование и те създават семейства навън. Поради това инициативите, които да 
направят България привлекателно място за работа, за живеене, за създаване на семейства, са изключително важни“, 
добави Ангелова.  
Андрей Арнаудов смята, че бизнесът разбира повече демографският проблем, защото има липса на реално работещи и 
можещи във всички отрасли на икономиката. 
„Хората, които са в репродуктивна възраст, една част от тях, са извън страната. Реално не се правят по-малко деца, но всяка 
година се раждат по-малко, защото базата се стеснява. Поради това направихме “Bulgaria wants you“, защото не може да 
се занимаваме само с раждаемостта като проблем, тъй като това е личен акт. Задържането на хората в България и 
връщането на част от българите от чужбина е нашият приоритет“, допълни той.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Ще бъде ли облекчен режимът за внос на работна сила у нас? 
В началото на годината от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчертаха нуждата 
от облекчаване на режима за внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение. Според тях това би било 
решение на голяма част от проблемите на пазара на труда. Липсата на човешки ресурси е сериозен проблем, пред който 
е изправен бизнесът в момента. Основната цел трябва да е в посока облекчаване на трудовата имиграция по примера на 
най-добрите европейски практики. За българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но, за 
съжаление, тях ги няма на пазара на труда. По данни на Националния статистически институт безработицата у нас е на 
санитарния минимум - под 4%, поясни председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. Ще внасяме ли 
работници от чужбина? Наскоро бе сключено рамково споразумение за срок от три години между Асоциацията на 
индустриалния капитал в България и иновативна платформа, създадена с цел да привлича и подпомага завръщането на 
български граждани от чужбина и да задържа живеещите в страната на местния трудов пазар. По този начин организацията 
става официален основен партньор на платформата в нейните дейности и в различните ѝ комуникационни канали - 
социални мрежи, външна реклама, присъствие в телевизионния и радио ефир. В сайта на инициативата ще бъде създадена 
подстраница с представяне на дейността. Защо от Асоциацията на индустриалния капитал настояват за облекчаване на 
режима за внос на работна сила? Потърсихме доц. Теодор Дечев, директор “Индустриални политики“ в АИКБ: 
"Трябва да се признае, че вследствие на много силния натиск и на представителните организации, в това число АИКБ, и на 
отделните предприятия, всяко от които има своите много сериозни проблеми. През изминалите две - три години, 
правителствата, макар и скърцайки със зъби и общо взето с неудоволствие, направиха някои промени в положителна 
посока. За съжаление, тези промени не са достатъчни. Цялата работа е в това, че България не е най-предпочитаната 
дестинация за чуждестранните работници. Много важно е, когато има хора, особено квалифицирани работници, които 
биха искали да работят в България, да се действа бързо." 
Как реагира бизнесът, когато става въпрос за внос на работна сила от чужбина и пречка ли е езиковата бариера- това 
попитахме още доц. Теодор Дечев:  
"Езиковата бариера, разбира се, че може да бъде пречка, но тези проблеми в крайна сметка се разрешават. Има много 
дейности, където не са необходими чак такива изключителни езикови познания, за да разбере човек какво трябва да 
направи и какво се иска от него." 
Какво е равнището на безработица в Северозападна България към момента? 1760 са регистрираните безработни в 
Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) във Видин в края на миналата година, което е 6.13%. Анжела Каменова разговаря с 
Виолета Генчева, началник отдел "Активна политика на пазара на труда“ в ДБТ- Видин: 
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"Последният период, който ние сме отчели, се характеризира всъщност с едно по-слабо търсене на пазара на труда. Това 
са зимните месеци, през които наистина се намалява търсенето на работна сила. През месец декември 2022 година в ДБТ-
Видин са обявени общо 129 свободни работни места. От тези места 71 са на първичния пазар на труда и 58 от тях са обявени 
по схема "Младежка заетост", която е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"." 
Според Иван Сергисов, регионален представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България за регион Монтана, 
проблемът с недостига на работна ръка не е от вчера, но като че ли, за съжаление, той все повече се задълбочава през 
годините. 
"Проблемът е драстично сериозен. Преди повече от 40 години тук се обучаваха виетнамци, етиопци, кубинци, които 
включително работиха на различни места в различни големи заводи. Няма значение какво е било времето, важното е, че  
е имало възможност да се наемат хора от други държави, приятелски настроени към нас, които да се обучават, да работят 
и дори да създадат семейства. Този въпрос си има история и не като да откриваме топлата вода тепърва. Отделно от това 
е дали има мераклии за такава дейност и такова идване в България. За най-голямо съжаление ние сме в дъното на 
класациите по всички категории в Европейския съюз, а който дойде тук, се интересува не само от заплатата, а и от 
социално-битовите условия и мисълта за утрешния ден"- поясни Иван Сергисов. 
Какво мислят видинчани за облекчаването на условията за внос на работна сила от чужбина и притесняват ли се за 
работните си места- това проверихме в анкета:  
"Те са прави, но лошото е, че в нашия град няма работа и младите хора си търсят на други места, защото те вече са с 
образование и си търсят подходяща работа. Аз мисля за нашите хора и искам те да са добре… Според мен проблемът е в 
това, че всеки град се спасява поотделно. Няма обща политика и общо, което да се каже. Младите пък въобще и не 
работят… Няма лошо, щом се я докарали дотам и нашите деца са свикнали до 40 години да ги дундуркаме, ще внасяме - 
нямаме друг избор." 
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл. 
 
Промяна 
 
√ Всички ликуват: Цените ще падат, но едни 6 млрд. лв. са притеснителни! 
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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев обсъди необходимостта от реформи в европейската политика с Шарл Мишел 
Необходимостта от реформи в европейската политика по миграция са обсъдили президентът Румен Радев и председателят 
на Европейския съвет Шарл Мишел. Двамата са коментирали нуждата от повече солидарност с държавите, които формират 
външните граници на ЕС и са пряко изложени на миграционния натиск. 
Разговорът е във връзка с подготовката на извънредното заседание на Европейския съвет на 9 и 10 февруари. Страната ни 
ще бъде представeна от българския държавен глава. 
Радев и Мишел са обсъдили също негативните последици за икономиката и сигурността в Европа, произтичащи от войната 
на Русия срещу Украйна. В разговора президентът Румен Радев е подчертал, че Скопие заявява амбиции за 
присъединяване към ЕС на фона на ескалиращата антибългарска кампания в страната, довела до престъпления от омраза 
като палежи и стрелба срещу български културни клубове и насилие срещу македонски българи и български граждани. 
 
√ Президентът Румен Радев изрази съболезнования след кончината на Гинка Станчева 
Президентът Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките на Гинка Станчева. Траурната церемония 
по повод кончината на голямата българска актриса ще се състои днес от 12.00 часа в столичния храм „Св. София“. 
Държавният глава откроява в съболезнователния си адрес творческия принос и наследството от роли, с които Гинка 
Станчева е обогатила българската и европейската културна сцена. 
„Гинка Станчева бе изявен творец и личност с неизчерпаем артистичен талант и неподражаемо обаяние“, посочва 
президентът, като отбелязва силната любов на актрисата към изкуството, изразена чрез нейните въплъщения в 
театъра и в киното. 
По думите на държавния глава Станчева е едно от лицата на България, разкрили красотата и богатите културни традиции 
на родината и народа ни, както и големия принос на българските творци към културата на Европа и света. 
 
√ Премиерът Гълъб Донев проведе видеоконферентен разговор с румънския си колега Николае Чука 
Транспортната свързаност между България и Румъния беше във фокуса на разговора на министър-председателя Гълъб 
Донев с румънския му колега Николае Чука, съобщиха от правителствената пресслужба. Във видеоконферентна връзка 

https://bnr.bg/vidin/post/101775981
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двамата обсъдиха сътрудничеството на двете страни за реализацията на проекта "Подобряване на условията на 
корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав" (FAST Danubе). 
Премиерът Донев потвърди ангажимента на България за успешното изпълнение на проекта и изтъкна значението му не 
само за развитието на двустранното сътрудничество, но и за възможностите, които той може да донесе за целия регион. 
Според министър-председателя Гълъб Донев е важно България и Румъния да работят активно и ускорено за реализацията 
както на този проект, така и за изграждането на трети мост на р. Дунав при Русе – Гюргево. 
Темата Шенген също беше обсъдена в хода на разговора на премиерите Донев и Чука. "Пълноправното членство на 
България и Румъния в Шенгенското пространство през настоящата 2023 г. година, въз основа на общо решение за двете 
страни следва да бъде наша съвместна цел", заяви министър-председателят Гълъб Донев. 
Той изрази увереност, че активното сътрудничество между двете страни по този важен въпрос от общ интерес ще 
продължи и през следващите седмици и месеци. "В наш взаимен интерес е да обединим усилията си, за да гарантираме 
подкрепата на всички държави-членки", отбеляза Гълъб Донев като изтъкна значението на последователните и 
синхронизирани действия на България и Румъния за довеждане на процеса до успешен завършек. 
Двамата премиери бяха единодушни, че приемането на България и Румъния ще допринесе за по-доброто функциониране 
на Шенгенското пространство, ще осигури по-силно икономическо сътрудничество, но и по-добра защита на външните 
граници и това е в интерес на целия Европейски съюз. "Трябва да се фокусираме върху това как по-ефективно да 
управляваме външните граници на ЕС, а не върху възстановяването на вътрешните граници, което подкопава Шенген", 
подчерта министър-председателят. 
 
√ Сигнали за поставени взривни устройства в района на летище София и метростанции в града 
Тази сутрин, малко преди 9 часа, в полицията е получен сигнал от дежурен център на Аерогара София за получен мейл, в 
който се съобщава за поставени взривни устройства в района на столичното летище и метростанции в града. 
Предприети са действия по процедура. 
Екипи извършват проверки, изясняват се фактите и обстоятелствата около получения сигнал. 
От летище София съобщиха за БНТ, че на двата терминала на летището е проведена специализирана полицейска операция. 
Посетителите на двата терминала на аерогарата бяха помолени да излязат извън сградите и да изчакат приключването на 
действията на специализираните органи. 
Пътниците на Терминал 1 са допуснати в сградата в 9:44 часа. Терминал 2 вече също функционира нормално. 
Няма отклонения в разписанието на полетите, казаха за БНТ от летище София. 
 
√ Киберизмама от Африка точи десетки хиляди евро от български фирми на всеки 3-4 дни 
Сложна, но високо ефективна схема за киберизмама точи по 50 000 -100 000 евро от български фирми на всеки 3-4 дни. За 
това сигнализира в "Денят започва" началникът на отдел "Борба с киберпрестъпността" към ГДБОП Владимир Димитров. 
Схемата е известна като "сменен IBAN" и се използва от северно африкански престъпни групи, предимно в базирани в 
Нигерия. Те влизат в кореспонденцията на български фирми и подменят IBAN-а, към който те се разплащат със свои 
контрагенти. 
"На всеки 3-4 дни имаме българска компания, която е загубила по 50 000 - 100 000 евро, 2 пъти годишно имаме компании, 
които губят по няколко милиона лева. Възможността да върнем парите е нищожна, тъй като се използват 
финансови мулета по цял свят", заяви Владимир Димитров. 
Той призова фирмите да проверяват внимателно всяко искане за смята на банковата сметка от страна на контрагент, 
защото това е сериозна индикация за измама. 
Все по-изобретателни стават и педофилите онлайн, предупреди Димитров. Те най-често се свързват със своите жертви във 
форуми за игри или затворени чат-групи по интереси. 
"В подобни затворени чат-групи или групи за игри има и много педофили. Те са големи психолози - действат бавно, 
методично и печелят доверието на децата. Първо им искат снимка на новия им телефон или на новата им дреха, 
после на някоя част от тялото им. И ако детето изпрати снимка на част от тялото си, тогава започва изнудването. 
Най-добрата защита е близостта с детето - да знаем то какво прави, какво го интересува, какво го притеснява и да 
говорим с него", каза Димитров. 
В случай на кибертормоз или киберпрестъпление родителите могат да подават сигнал на сайта на отдела за борба с 
киберпрестъпността на ГДБОП, в районните полицейски управления по местоживеене, както и на горещия телефон на 
ДАЗД. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
БНР 
 
√ Общинският съвет в Добрич ще обсъди идеята за индустриален парк 
Извънредно заседание ще проведе днес общинският съвет в Добрич. Поводът е идеята на местната власт в рамките на 
града да бъде изграден индустриален парк.   
На днешната извънредна сесия кметът на Община Добрич Йордан Йорданов ще представи възможностите за осигуряване 
на финансиране на проекта за изграждането на индустриален парк. 
Съветниците ще трябва да вземат решение относно учредяването на дружество "Индустриален парк Добрич", чрез което 
общината ще може да кандидатства по Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и 
сходни територии и привличане на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост.  

https://www.cybercrime.bg/
https://www.cybercrime.bg/
https://bntnews.bg/news/kiberizmama-ot-afrika-tochi-desetki-hilyadi-evro-ot-balgarski-firmi-na-vseki-3-4-dni-1222969news.html
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Теренът, на който се предвижда изграждането на индустриалната зона, е с площ от над 424 000 кв.м. и е бивше военно 
поделение. През 2005 г. Държавата прехвърли правото на собственост на терена на общината. 
 
√ Започва традиционното пчеларско изложение в Плевен 
Смъртността сред пчелите у нас остава голяма 
Репортаж на Латинка Светозарова 
Над 100 фирми от страната и чужбина участват в 20-ото издание на международното пчеларско изложение в Плевен. То 
ще се проведе от днес до 12-и февруари. 
На изложението ще бъде показано пчеларско оборудване. Програмата предвижда и откриване на академия по 
пчеларство. 
"Един от най-големите проблеми е смъртността. И сега има пчелари, които се оплакват от значителни загуби. Нормално е 
до 10% да има зимни загуби, и то през март-април, а още есента някои пчелари съобщаваха за загуби над 50%. Другият 
проблем е цената на меда. Ако българите консумират повече мед, до 1 кг, то голяма част от нашия мед ще бъде реализиран 
в България, както е в Турция и Гърция", коментира пред БНР доц. Юлиян Станчев, председател на Областния пчеларски 
съюз. 
Той откроява и друг проблем – у нас се подпомагат само пчеларите, които са регистрирани като земеделски стопани, 
докато в други страни условията позволяват голяма част от пчеларите да получават подпомагане. 
Има млади хора, които се занимават с пчеларство с огромно желание, пояснява доц. Станчев. 
Броят на пчеларите обаче намалява, както и броят на пчелните семейства. 
За година българите консумираме годишно между 400 и 500 грама мед, за сравнение – в Германия консумират близо 4 
килограма на глава от населението. 
Затова биопчеларят Димитър Костадинов популяризира пчелните продукти, прави срещи с децата, показва им инвентара 
на пчеларите. Костадинов от години изпълнява мисията си да разказва на подрастващите за меда. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ Жълт код за студ в 16 области 
Жълт код за ниски температури издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 16 области в 
страната. 
Според прогнозата на НИМХ днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Над югоизточните райони 
облачността ще се задържи значителна, но ще е без валежи. В Източна България вятърът от север-североизток ще отслабне 
и ще е до умерен. Ще остане студено с максимални температури между минус 2° и 3°, в София около минус 1°. 
Над планините ще е предимно слънчево, преди обяд със значителна облачност над Централна Стара планина, но ще е без 
валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 
4°, на 2000 метра - около минус 9°. 
Над Черноморието ще е предимно слънчево, над южното крайбрежие облачността ще се задържи значителна, но валежи 
са малко вероятни. Вятърът от север-североизток постепенно ще отслабва и ще е до умерен. Максималните температури 
ще са 0-3°. Температурата на морската вода е около 6°. Вълнението на морето ще е 4-5 бала. 
 

 
Карта на опасните явления за 09.02.2023 г./НИМХ 

 
√ Макрон: Франция ще съпроводи Украйна до победата и мира 
"Франция е готова да съпровожда Украйна към победата, мира и Европа", заяви френският президент Еманюел Макрон 
преди извънредната среща в  Париж с украинския си колега Володимир Зеленски и германския канцлер Олаф Шолц. 
Украйна може да разчита на Франция и Европа, които ще продължат да помагат с всички средства за победата и 
възвръщането на законните ѝ права. В това увери френският президент Макрон в краткото изявление пред медиите преди 
тристранната работната среща късно вечерта. 

https://bnr.bg/post/101776862
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"Трябват ни оръжия възможно най-бързо" - настоя от своя страна украинският президент, който постави въпроса за военни 
самолети и тежко въоръжение, нужни според него за по-скорошен край на войната. 
Съюзниците на Украйна ще я подкрепят военно, колкото е нужно, увери и германският канцлер Шолц. "Русия не трябва да 
печели тази война" - подчерта той и увери, че Украйна е част от европейското семейство. 
"А сега ще работим" - заключи френският президент. Трите страни  изясняват позициите си за военната помощ за Украйна 
преди утрешното заседание на Европейския съвет в Брюксел. 
 
√ Зеленски ще присъства на специалната среща на върха на ЕС 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще присъства на днешната специална среща на европейските лидери в 
Брюксел, а също така ще говори пред Европейския парламент, който се събира на извънредно пленарно заседание тази 
сутрин. Информацията не е оповестена, нито потвърдена официално поради съображения за сигурност. 
Държавните и правителствени ръководители ще обсъдят последните събития около руската инвазия в Украйна, борбата с 
нарасналата нелегална миграция, както и икономиката в ЕС. 
Вчера австрийският канцлер Карл Нехамер заплаши, че ако не бъде взето конкретно решение за укрепването на външните 
граници на Общността, ще наложи вето на заключителната декларация. 
Нарастването на броя на нелегалните мигранти, една от целите на които е именно неговата страна, бе повод Австрия да 
гласува против присъединяването на България към Шенген през декември, както и да настоява по-късно за по-добра 
охрана на границата ни с Турция. 
Засега Европейската комисия поддържа становището си, че ще помогне за увеличаване на наблюдението ѝ, но не 
подкрепя изграждането на ограда или стена въпреки призивите на евродепутати от Европейската народна партия. 
Смята се, че причината е намерението на председателката Урсула фон дер Лайен да се кандидатира за втори мандат за 
поста догодина, като подобна мярка може да я лиши от подкрепата на левите. 
България ще бъде представлявана на срещата на върха от президента Румен Радев. 
Френският президент Еманюел Макрон и украинският президент Володимир Зеленски планират да се присъединят заедно 
към срещата в Брюксел, предаде Франс прес, като се позова на Елисейския дворец. 
Украинският президент е на необявена предварително обиколка в Европа. Вчера той посети първо Лондон, а по-късно и 
Париж, където се срещна с Макрон и с германския канцлер Олаф Шолц. 
В Лондон и Париж Зеленски поиска тежко въоръжение и изтребители, които да послужат на страната му в борбата срещу 
руската агресия. 
Очаква се украинският президент да аргументира необходимостта от по-сериозно военно подпомагане и на срещите си в 
Брюксел. 
 
√ Около 4000 паунда по-високи разходи за домакинствата на Острова за 2023 г. 
Домакинствата във Великобритания ги чака средно увеличение на сметките с около 4000 паунда тази година, според 
доклад на Националния статут за икономически и социални изследвания, който отбелязва също, че икономиката може и 
да избегне рецесия, но милиони британци няма да го усетят. 
Националният институт за икономически и социални изследвания смята, че домакинствата с ниски и средни доходи са 
изправени пред най-големия финансов удар от кризата с разходите за живот. 
На базата на анализ за последното тримесечие изследователите заключават, че е възможно Великобритания да избегне 
продължителна рецесия тази година, но растежът на икономиката ще остане близо до нулата, тъй като високата инфлация 
и растящите разходи по заемите притискат силно икономиката. 
С високите сметки за енергия и нарастващите разходи за пазаруване най-малко 7 милиона домакинства или около една 
четвърт от населението няма да могат да покрият изцяло планираните си сметки за енергия и храна от доходите си след 
данъчното облагане, се посочва в доклада. 
Заключенията на Националния институт за икономически и социални изследвания идват след като Международният 
валутен фонд предупреди, че Великобритания ще бъде единствената голяма индустриализирана държава със свиваща се 
икономика през тази година, причинено от високата инфлация, нарастващите данъци и по-високите лихвени проценти на 
Английската централна банка. 
 
Икономически живот 
 
√ Базисната инфлация през 2023 тревожи най-много 
Най-голямо безпокойство през 2023 г. предизвиква базисната инфлация, смятат експертите по кредитно застраховане от 
Кофас в поредния си анализ. 
Въпреки, че инфлацията успокои темпа си на растеж в края на 2022 г., експертите споделят своите притеснения предвид 
динамичните цени на стоките в глобален план. Най-големи са рисковете, свързани с базисната инфлация – тази, която 
изключва цените на енергията и хранителните продукти. Тя продължава да отчита растеж в множество държави от ЦИЕ, 
като е възможно да се разпространи и в различни сектори. 
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Реакцията на по-високата инфлация идва от паричната политика. Доскоро се наблюдаваше процес на повишаване на 
лихвените проценти в ЦИЕ. Въпреки, че изглежда, че централните банки са спрели това повишение за момента, от Кофас 
прогнозират по-нататъшно затягане на паричната политика в зависимост от динамиката, с която се развива инфлацията. 
През втората половина на 2022 г. множество европейски държави отбелязват отрицателен темп на растеж, което е 
очаквано предвид глобалните икономически сътресения. Въпреки това, експертите от Кофас прогнозират бавно 
възстановяване през 2023 г. с очакван ръст от +1,9%, който е по-нисък от отчетения през 2022 г. (+3,0%). Въпреки 
оптимистичните прогнози за първата половина на 2023 г. обаче, анализаторите предвиждат слаб темп на растеж през 
настоящата година в сравнение както с 2022 г., така и с предходните няколко години. 
Най-значителният спад в световната икономика идва от развитите икономики без САЩ, най-вече от Западна Европа (+0,4% 
за 2023 г. за разлика от +2,5% за 2022 г.) и ЦИЕ (+0,8 % за 2023 г. и +4% за 2022 г.). Това не се отнася само за Европа, но и за 
други региони – прогнозираният среден ръст на БВП за Северна и Латинска Америка например е съответно +0,8% и +0,9% 
за 2023 г. в сравнение с отчетените +2% и +3,8% през 2022 г. Положителни са тенденциите при Азия, чийто прогнозен 
годишен ръст на БВП е с 0,5 пункта над отчетения за 2022 г. 
Въпреки, че прогнозите на експертите са по-оптимистични от тези преди два месеца, ситуацията с доставките на стоки на 
глобално ниво все още е поставена пред редица рискове. Цените на енергията и горивата са по-ниски през февруари 2023 
г. отколкото през същия период за изминалата година. Причините за това са няколко. На първо място Европейският съюз 
имаше готовност за очакваната енергийна криза. Предполагайки, че ситуацията с горивата и енергията ще доведе до 
затруднения през зимния период, европейските страни се преориентираха по отношение на доставките на природен газ, 
което промени инфраструктурата на газовите пазари в Европа. Множество държави осигуриха доставките на втечнен 
природен газ от други страни в Европа и Близкия изток, което допълнително промени картата на енергийните доставки. 
„Ако погледнем по-мащабно на ситуацията, цените на газа и горивото все пак са доста по-високи, отколкото бяха 
преди 5-6 години, например. Това важи не само за енергийните продукти, но и за останали категории – 
агропродуктите са също сравнително високи. Прогнозата ни е, че през 2023 г. ще се запазят тези нива, което ще се 
отрази и върху цените на хранителните стоки. Това ще повлияе на инфлацията в различни държави“, споделя Грегорж 
Шилевич, главен икономист на Кофас за Централна и Източна Европа. 
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През 2020 г. Кофас отчете спад на корпоративната несъстоятелност в Европа. Причината е въвеждането на мерки за 
подкрепа, които помогнаха на компаниите да подобрят ликвидността на плащанията си и да не страдат толкова много от 
икономическите последици от пандемията. През 2021 г. много от тези мерки все още бяха валидни. През 2022 г. обаче се 
наблюдава увеличаване на броя дружества, изпаднали в несъстоятелност, като в ЦИЕ този брой е сравнително умерен. 
Компаниите във Франция са се върнали към предпандемичните нива, но от другата страна са Германия и Италия, 
например, които отчитат по-малко фалирали дружества от тези, регистрирани през 2019 г. През 2023 г. не се очаква 
ликвидността на плащанията да бъдат подкрепени с мерки, както се наблюдаваше през предходните години. Въпреки това 
обаче глобалните икономически сътресения поставят нови предизвикателства пред бизнеса. 
 
√ Големият риск: Европа на две скорости при развитието на ВЕИ 
Центърът за изследване на демокрацията представя акцентите от анализа на един от най-престижните 
европейски енергийни институти, EMBER 
1. Вятърната и слънчевата енергия представляват най-големият източник на електроенергия в ЕС през 2022 г., като заедно 
съставляват 22,3% от електроенергийния микс на Европа. За първа година те изпреварват електроцентралите на природен 
газ, въглища и ядрена енергия като най-големите производители на електроенергия. 
2. Две едновременни кризи на енергийните доставки засегнаха енергийната система на Европа през 2022 г, но ВЕИ 
източниците смекчиха частично въздействието им. 

• Невиждана досега суша доведе до най-ниското равнище на производство на електроенергия от 
водноелектрическите централи от 2000 г. насам. Сушата доведе също до неочаквани аварии в ядрените централи 
на Франция. 

• Спирането на газовите доставки от Русия доведе до голям недостиг при потреблението на газ в електроенергийния 
сектор (185 ТВтч). Пет шести от дефицита беше компенсиран от вятърните и фотоволтаичните централи, което в 
същото време натисна търсенето на газ надолу. За съжаление останалата една шеста част от недостига беше 
покрита чрез изгаряне на повече въглища. 

3. Въглищната електроенергия в Европа намалява. Въпреки очакванията, не се наблюдаваше значително преминаване от 
газ към въглища. Производството на електроенергия от въглища даже намаля през последното тримесечие на 2022 г., като 
се отчита спад от 6% (-9,6 TWh) от септември до декември в сравнение със същия период на 2021 г. 26-те въглищни 
топлоелектрически централи, върнати в режим на аварийна готовност са работили при едва 18% средно натоварване през 
четвъртото тримесечие на 2022 г. и са добавили общо под 1% към производството на въглища в ЕС през 2022 г. Въпреки 
вноса на 22 милиона тона допълнителни въглища през 2022 г., ЕС е използвал само една трета от тях. Най-окуражаващото 
е, че страните членки на ЕС с изключение на България продължават да подкрепят постепенното премахване на въглища, 
както и преди кризата. 
 

 
 
4. Бум в използването на слънчевата енергия. Производството на електроенергия от фотоволтаични централи преживя 
невиждан ръст, тъй като в условията на галопиращи цени, домакинствата и бизнесът се възползваха от пазарните условия 
да ускорят инвестициите в сектора. През 2022 г. използването на слънчевата енергия отбеляза ръст от 24%. Нидерландия 
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генерира 14% от електроенергията си от слънцето и изпреварва предишния лидер Испания. За този изключителен успех 
допринесе и фактът, че над един милион холандски потребители вече участват в енергийни кооперативи, а производството 
на електроенергия става все по-децентрализирано. 
5. Предизвикателствата пред слънчевата енергия остават. Процедурите за издаване на разрешителни за строителство на 
фотоволтаични централи остават почти два пъти по-дълги, отколкото би трябвало да бъдат съгласно новите правила, които 
предвижда стратегическата европейска инициатива, RЕPowerEU. 
Анализът на EMBER подчертава лошите практики и непрозрачни процеси на местните мрежови оператори в държавите 
членки, които възпрепятстват по-бързото присъединяване на фотоволтаични мощности към мрежата. 
6. Големият риск е Европа на две скорости при развитието на ВЕИ. Десетте държави на дъното по дял на ВЕИ са от Източна 
Европа (+Франция). Десетте държави лидери по дял ВЕИ са западноевропейски (+Гърция). EMBER препоръчва усилията на 
ЕК за насърчаване на ВЕИ да са насочени към Източна Европа. 
7. Намаляването на потреблението на електроенергия през 2022 г. остава много въпросителни. През четвъртото 
тримесечие се наблюдава значително намаление със 7,9% на потреблението на електроенергия в сравнение с предходната 
година. Тази тенденция се наблюдава в цяла Европа. Понижението може да се отдаде на сложна гама от фактори: топлото 
време, спестявания от страна на потребителите, предизвикано от повишението на цените и мерки за солидарност, 
повишената енергийна ефективност и задължителните съкращения в промишленото потребление (които ще се прилагат 
само до март 2023 г.). Повечето от тези фактори са временни и ще видим възстановяване на търсенето, но кога и с колко, 
не е ясно. 
 
√ Златоносна 2022-ра за големите петролни компании 
Големите петролни компании са удвоили печалбите си през 2022 г. до 219 милиарда долара, счупвайки предишни рекорди 
в година на нестабилни цени на енергията, когато инвазията на Русия в Украйна промени световните енергийни пазари, 
пише Ройтерс. 
Ръстът на печалбите даде възможност на петролните компании да увеличат разходите за петролни и газови проекти и шанс 
за някои да преосмислят стратегиите за енергиен преход, за да отговорят на новите изисквания за сигурност на доставките. 
Комбинираните 219 милиарда долара печалби позволиха на BP, Chevron, Equinor, Exxon Mobil, Shell и TotalEnergies да 
„обсипят акционерите с пари“, изтъква агенцията. Водещите западни петролни компании изплатиха рекордните 110 
милиарда долара под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции на инвеститори през 2022 г., което предизвика 
възмутени призиви към правителствата да наложат извънредни данъци върху индустрията, за да помогнат на 
потребителите с нарастващите разходи за енергия. 
Норвежкият Equinor отчете удвояване на коригираната оперативна печалба през 2022 г. до 74,9 милиарда долара на фона 
на скока в европейските цени на природния газ и тъй като се превърна в най-големият доставчик на газ в Европа, след като 
руският Газпром намали доставките на фона на подкрепата на Запада за Украйна. 
Рязкото покачване на цените на петрола и газа, намаляващите нива на дълга и рязкото намаляване на руските доставки за 
Европа също накараха бордовете да увеличат разходите за производство на изкопаеми горива, тъй като правителствата 
дадоха приоритет на сигурността на доставките. 
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Главният изпълнителен директор на TotalEnergies Патрик Пуян заяви, след като френската компания отчете рекордни 
печалби от 36,2 милиарда долара, че глобалната обстановка остава много благоприятна за енергийните компании, като 
облекчаването на мерките срещу COVID-19 в Китай повишава търсенето за 2023 г. 
„Няма да се изненадаме да видим петрола обратно до 100 долара за барел“, изтъква Пуян. Базовите цени на петрола в 
момента са близо 85 долара за барел. 
Европейските компании, които очертаха планове за намаляване или забавяне на инвестициите в нефт и газ и изграждане 
на големи възобновяеми енергийни и нисковъглеродни предприятия за намаляване на емисиите на парникови газове, 
коригираха своите стратегии. 
Сред водещите в това отношение е главният изпълнителен директор на BP Бърнард Лууни с отказа си от плановете за 
намаляване на добива на петрол и газ на британската компания и въглеродните емисии до 2030 г. „Нуждаем се от енергия 
с по-ниски въглеродни емисии, но също така се нуждаем от сигурна енергия и достъпна енергия. И това е, което искат 
правителствата и обществото по света“, убеден е Лууни. 
Акциите на BP достигнаха най-високата си стойност от три години и половина, надграждайки се върху ръст от 7,6% в 
началото на тази седмица след резултатите и промяната в стратегията. 
Анализаторът на Bernstein Осуалд Клинт нарече BP „урок по прагматизъм, приоритизиране и ефективност“, като я оцени 
като „превъзходна“. 
„Прагматизмът има приоритет тази седмица, тъй като световният недостиг на енергия заедно с правителствата, 
които молят за повече от компании като BP, предизвикват този отговор. BP ще заложи повече на петрола и газа до 
края на това десетилетие“, прогнозира Клинт. 
 
√ Защо „нефтените“ държави работят толкова старателно над ВЕИ? 
От доц. д-р Теодор Дечев 
Да започнем с една новина от информационните агенции. 
Великобритания е готова да окаже съдействие на Азербайджан в развитието на морската вятърна енергетика в Каспийско 
море. Това е заявил посланикът на Великобритания в Азербайджан, Фъргюс Олд. 
„Азербайджан притежава огромен потенциал за възобновяеми източници на енергия: 27 гигавата вятърна и слънчева 
енергия на суша и 157 гигавата вятърна енергия в азербайджанския сектор на Каспийско море. Като страна, която е втората 
след Китай по размер на инсталираната мощност на вятърната си енергетиката, Великобритания е готова да сподели нашия 
опит в развитието на отрасъла, за да помогне на Азербайджан да реализира този огромен потенциал“, заявява той. 
(https://www.trend.az/business/3704192.html ). 
Според посланика, Великобритания вече е помогнала с финансирането на [изработването на] пътната карта на офшорната 
вятърна енергетика на Азербайджан, която беше оповестена съвместно със Световната банка и с Международната 
финансова корпорация (IFC) през миналата година. 
„Също така ние организирахме посещението на министъра на енергетиката Шахбазов на най-голямата в света, включена в 
паралел, плаваща морска вятърна електроцентрала в Северно море. Радвам се да видя, че “bp” („Бритиш Петролеум“) 
разширява работата си в сферата на възобновяемите източници на енергия в Азербайджан и с нетърпение очаквам 
сключването на споразумение за слънчевата електроцентрала с мощност 240 мегавата в Джебраил“, отбелязва още Олд. 
(https://blacksea-caspia.eu/bg/velikobritaniya-sche-pomogne-na-azerbaydzhan-da-izpolzva-plnocenno-ogromniya-potencial-na-
morskata ). 
Той е изразил и надежда, че правителството на Азербайджан ще използва по най-добър начин генералния план за 
декарбонизация, който компанията “bp” помогна да бъде разработен в подкрепа на програмата за реформи за „зелен“ 
растеж. 
„Великобритания се стреми към достигане на чисто нулево ниво на емисиите вътре в страната до 2050 година. В рамките 
на тези усилия, ние разширихме своите възможности по широк спектър технологии за използване на източниците на 
електроенергия“, добавя посланикът. (https://www.trend.az/business/3704192.html ). 
От информацията, която помествам по-горе, могат да се разберат няколко неща. Първото е, че точно „нефтените“ държави 
работят много сериозно в областта на възобновяемите енергийни източници. 
Някои наши „консерватори“ ще попитат: „Ама защо, нали си имат въглеводороди, защо вървят по гайдата на 
екотерористите и на разрушителните прогресивни либерали?“. 
Отговорът е от една страна в извършената през последните няколко години технологична революция. Примерно цената 
на мегаватчас електроенергия, произведена от фотоволтаици вече е по-ниска от киловатчас електроенергия, произведена 
от АЕЦ, дори и без в себестойността на „атомната“ електроенергия да се включват разходите за извеждането на АЕЦ от 
експлоатация и за „погребването“ й. В много отношения, „зелената“ електроенергия вече е рентабилна и икономически 
изгодна. 
Това между другото повдига други политически въпроси – най-вече за това как точно трябва да става „насърчаването“ на 
производството й, след като тя вече не така скъпа, както на времето си, когато трябваше да бъде субсидирана, но това е 
чудесна тема за други коментари и анализи. 
От друга страна, още Менделеев беше казал, че да се гори нефт (разбирай и природен газ) е все едно да си палиш печката 
с банкноти. Нефтът и останалите въглеводороди са важна суровина за химическата промишленост като суровина за 
химически синтез, а не за да бъдат издухвани през комини и ауспуси. Затова държави, които разполагат със значителни по 
обем така наречени „суверенни фондове“, натрупани за сметка на износа на изкопаеми горива, търсят умни решения за 
тяхното реинвестиране и разбира се – уголемяване. 

https://ikj.bg/author/teodordechev/
https://www.trend.az/business/3704192.html
https://blacksea-caspia.eu/bg/velikobritaniya-sche-pomogne-na-azerbaydzhan-da-izpolzva-plnocenno-ogromniya-potencial-na-morskata
https://blacksea-caspia.eu/bg/velikobritaniya-sche-pomogne-na-azerbaydzhan-da-izpolzva-plnocenno-ogromniya-potencial-na-morskata
https://www.trend.az/business/3704192.html
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Така се стига до идеята, че точно нефтените държави се нареждат сред първите желаещи да произвеждат „зелена“ 
енергия. Те не споделят отчаяните вопли на нашите и не само наши доморасли консерватори. „Нефтените държави“, или 
поне повечето от тях, си дават сметка, че поне що се отнася до слънцето и до вятъра, така наречените възобновяеми 
енергийни източници са не просто „възобновяеми“, те са на практика неизчерпаеми. (Е, водородното гориво на Слънцето 
ще свърши един ден, но е доста съмнително дали човечество ще обитава тогава Слънчевата система. То е съмнително и 
дали ще има човечество дотогава, ама хайде – да спи зло под камък…). 
Така умните хора си задават въпроса: „Защо да не произвеждаме енергия от неизчерпаеми източници, а 
въглеводородите си да продаваме за по-изящни цели, като производството на торове, на всевъзможни пластмаси и 
композитни материали и прочее?“. Въпросът съдържа в себе си отговора. 
Тъй като сред читателите ми има и стройна армия от поклонници на Владимир Владимирович Путин, специално за тях ще 
дам следната информация. Руската компания „Росатом“, прочула се с добрините си към България, както и с вземанията си 
от милото ни Отечество, може и да се опитва да изнуди държавното ръководство на Нигерия, за да й типоса и на нея един 
атомен реактор, но вътре в страната си, сиреч на суверенна руска територия, „Росатом“ инвестира напоследък 
изключително във ВЕИ. 
Така поне излиза от сайта на компанията. (Впрочем на „фронтпейджа“ на същия този сайт с големи букви е написана голата 
истина: „Портфейлът на задграничните проекти на „Росатом“ включва 34 блока (на различни стадии на осъществяване), 
три атомни енергоблока се строят в Русия“. (https://rosatom.ru/index.html ). 
Картинката е ясна – на България, на Нигерия и на малоумния Орбан ще пробутваме атомните си чудеса, но на своя 
територия вече ще цапаме несравнимо по-сдържано и ограничено. Иначе, през 2016 година „Росатом“ излиза на пазара 
на вятърната енергетика. (https://rosatom.ru/production/vetroenergetika/ ) От 2018 година, водородната енергетика е 
ПРИОРИТЕТНО направление в „Росатом“. (https://rosatom.ru/production/vodorodnaya-energetika/ ). Не без връзка с 
развитието на възобновяемите енергийни източници, в „Росатом“ по естествен път са стигнали до необходимостта да 
създават технологии за натрупване и съхранение на електроенергия, на първо място на база на литиево-йонни 
акумулатори с различна мощност и сфери на приложение. (https://rosatom.ru/production/nakopiteli-energii/ ). 
И тук стигаме до най-интересното място – едно от предназначенията на злополучния газопровод „Северен поток 2“, за 
което руснаците си мърмореха под носа тихичко и под сурдинка, беше да доставят в Германия водород. Тук няма да 
обяснявам отдавна установения факт, че газопроводите, особено по-новите като Трансадриатическия (TAP) могат да се 
използват и за пренос на водород, който да се използва било самостоятелно, било като смес с метана (природния газ) в 
определена пропорция. По въпроса има много публикации, а читателите боравят с различните търсачки по ключови думи, 
може би и по-добре от мен. (https://blacksea-caspia.eu/bg/konsorciumt-tap-za-izyasnyavaneto-na-vzmozhnostite-za-prenos-
na-vodorod-po-trans-adriaticheskiya ) 
Руснаците се готвеха да продават на Германия било „зелен“ водород произведен от електролитна дисоциация на водата 
с помощта на „зелена“ електроенергия, било така наречения „розов“ водород – произведен с електроенергия от АЕЦ. Това 
се обсъждаше с голям интерес и в научните среди (включително и в България) и сред бизнеса. 
Гениалността на Путин и неговите геостратегически решения естествено сложиха кръст на тези амбиции, но ги споменавам 
по подобаващ начин, за да разберат привържениците на руската експанзия, че работата със „зелени“ технологии не е само 
„глупотевина“, измислена от „дегенериралия“ Запад. 
Освен всичко друго, всички „нефтени“ държави, които са се насочили към производство и доставка на „зелена“ 
електроенергия за страните от ЕС и изобщо за Европа, си дават ясна сметка, че вари го – печи го, европейският пазар както 
на природен газ, така и на електроенергия е най-големият в света. „Меката сила“ на ЕС като най-голям пазар на какво ли 
не, е огромна, друг е въпросът, че в днешните „ниедни“ времена тя не е достатъчна и се налага да имаш под ръка и по-
дебела тояга от разни високотехнологични въоръжения. 
Затова и примерно Саудитска Арабия дава мило и драго да увеличи дела си в Азербайджанските проекти за „зелена“ 
енергия. Причината не е любовта на арабите от Залива към многонационалния народ на Азербайджан, а простият факт, че 
от Азербайджан тръгва пряк път за износ на „зелена“ електроенергия за Европа, в частност за страните от ЕС. 
(https://blacksea-caspia.eu/bg/sauditska-arabiya-iska-da-se-prisedini-km-dogovora-za-iznos-na-zelena-energiya-ot-
azerbaydzhan ). 
Тук стигаме до последната част на тези експресни размишления, породени от една енергийна новина – изявлението на 
британския посланик в Баку, че Великобритания (също нефтена държава) ще сътрудничи с Азербайджан с всички сили за 
развитието на вятърната енергия в басейна на Каспийско море. (https://blacksea-caspia.eu/bg/velikobritaniya-sche-pomogne-
na-azerbaydzhan-da-izpolzva-plnocenno-ogromniya-potencial-na-morskata ). 
Големият проблем на електроенергията, произвеждана от ВЕИ е, че в голяма част от случаите, тя не може да се използва 
за производството на базов товар. По принцип, в традиционната енергетика, базовият товар се произвежда от ТЕЦ и от 
АЕЦ, защото те могат да работят 24 часа в денонощието, за разлика от Слънцето, което отказва да грее по цял ден и от 
вятъра, който отказва да духа 24/7, както е модерно да се пише. 
Има обаче места по света, където изненадващо за публиката вятърът духа постоянно. Засега, това са най-вече някои места 
в Северно море, от които в една или друга степен се възползват Германия, Швеция, Дания и Великобритания. Смелостта 
на Швеция и на Германия да се откажат по принцип от ядрената енергетика идва не от това, че фрау Меркел се била 
„чалдисала“, както ни уверяват разни хора, които с чиста съвест ще нарека „малоумници“, а защото и двете държави имат 
на разположение възможността да произвеждат базов товар от вятър. 
Към тях можем да добавим и Великобритания с нейния уникален опит в създаването на плаващи вятърни електростанции. 
И тук идва интересният момент – оказва се, че в Каспийско море също има зони, където вятърът духа, при това достатъчно 
силно 24/7. Нефтената държава Азербайджан е оценила тази изключителна възможност и в момента се готви да започне 

https://rosatom.ru/index.html
https://rosatom.ru/production/vetroenergetika/
https://rosatom.ru/production/vodorodnaya-energetika/
https://rosatom.ru/production/vodorodnaya-energetika/
https://rosatom.ru/production/nakopiteli-energii/
https://blacksea-caspia.eu/bg/konsorciumt-tap-za-izyasnyavaneto-na-vzmozhnostite-za-prenos-na-vodorod-po-trans-adriaticheskiya
https://blacksea-caspia.eu/bg/konsorciumt-tap-za-izyasnyavaneto-na-vzmozhnostite-za-prenos-na-vodorod-po-trans-adriaticheskiya
https://blacksea-caspia.eu/bg/sauditska-arabiya-iska-da-se-prisedini-km-dogovora-za-iznos-na-zelena-energiya-ot-azerbaydzhan
https://blacksea-caspia.eu/bg/sauditska-arabiya-iska-da-se-prisedini-km-dogovora-za-iznos-na-zelena-energiya-ot-azerbaydzhan
https://blacksea-caspia.eu/bg/velikobritaniya-sche-pomogne-na-azerbaydzhan-da-izpolzva-plnocenno-ogromniya-potencial-na-morskata
https://blacksea-caspia.eu/bg/velikobritaniya-sche-pomogne-na-azerbaydzhan-da-izpolzva-plnocenno-ogromniya-potencial-na-morskata
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да произвежда „зелена“ електроенергия от ветрогенератори, която да изнася за ЕС, независимо от позицията си на 
износител на въглеводороди в същата посока. 
Нещо повече, неотдавна Азербайджан, Румъния и Унгария (а, изненада – виж ти какво правят най-добрите съюзници на 
Москва) подписаха споразумение за изграждането на силовия кабел по дъното на Черно море, с който те първи ще 
получават „зелена“ енергия от офшорните платформи в Каспийско море. 
(https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3683153.html ). 
Впрочем, Румъния също е „нефтена“ държава, но това не е попречило на намеренията й да си диверсифицира източниците 
на добив на електроенергия. 
Ще пропусна коментара за българското НЕучастие в това начинание, въпреки откровено привилегированото положение 
на страната ни в очите на азербайджанското държавно ръководство. Както знаем „чукчата е писател, а не читател“, а 
ние сме само производители и по никакъв начин не можем да бъдем вносители, дори и когато това може да ни донесе 
разни предимства, като примерно производството на „зелен“ водород, за което в ЕС България се разглежда като основен 
потенциален производител от години, ама от много години. (https://news.bg/columnists/nefteno-gazovata-geopolitika-i-
vodorodnoto-badeshte-na-balgariya.html ). 
 
3e-news.net 
 
√ Пазарът на природен газ в България – пред края на стари и на прага на нови зависимости 
Състоянието на пазара на природен газ, факторите за повишение на цените, регионалната зависимост, предимствата от 
развитието на газовата инфраструктура, значението на синьото гориво за индустрията, както и рисковете на пазара и 
управлението им обсъдиха експерти в рамките на дискусия на тема „Развитието на цените на природния газ в България: 
двигатели и бъдещи перспективи“. Събитието бе организирано от Стопанския факултет към Софийския университет „Св.Св. 
Климент Охридски“ по проекта за изследване на динамиката и тенденциите на пазара на природен газ в България по данни 
от последните години в екип от експерти от сектора и преподаватели. В рамките на представянето бяха разгледани и 
възможностите за цените и влиянието на различните фактори в миналото и предположенията за бъдещето. 
Ценовите движения на природния газ, грубо казано, в зависимост от различните фактори може да се разделят на три 
периода, посочи в представянето на част от резултатите от изследването Красимир Живачки, изпълнителен секретар на 
Асоциацията на търговците с енергия в България, при представянето на количествения анализ направен с участието на 
студентите от Стопанския факултет към Софийския университет „Св.Св.Климент Охридски“. 
Фактори и цени 
„Основно през 2018 г. имаме обвързване на цената, определяна от „Булгаргаз“ с петролните индекси и индексите на 
различни петролни деривати. Именно в този период, ако върнем лентата назад до 2016 г., 2015 г. , в този период България 
получава газ от „Газпром“ по изключително високи цени в сравнение с европейските борсови пазари. За 2019 г. например, 
има месеци, в които цената в България е двойно по-висока от тази на Нидерландския хъб TTF. Впоследствие заради 
доминацията на „Газпром“ на няколко пазара като България, Полша, Словакия, Латвия и Естония и възможността да 
определя толкова високи ценови нива се стигна до едно дело на ЕК, с което бе променена формулата, по която „Газпром“ 
снабдяваше с природен газ обществения доставчик „Булгаргаз“. Това се случи в началото на 2020 г. Оттогава за един дълъг 
период в разстояние на една година българската цена на газа следва много ясно значението на TTF“, каза Живачки. Той 
припомни, че причината за това бе обвързването на ценообразуващата формула на „Газпром“ с цената на Нидерландския 
хъб. „Впоследствие, в началото на 2022 г. избухна войната в Украйна, скоро след това бяха спрени доставките за България, 
Полша, както и за други европейски държави и това се отрази в изключителен ръст, учетворяване на цената, а в по-късните 
месеци през годината и по-точно август-септември тя достигна 10 пъти по-големи стойности, отколкото имахме в началото 
на 2020 г., посочи експертът. В тази връзка той се спря и на основната причина за ценовия скок – спирането на руските 
газови доставки по основните газопроводи за Европа – „Ямал-Европа“, „Северен поток 1“ намаляването на транзита през 
Украйна. Един от малкото газопроводи, които през това време работеше и продължава да работи при висок капацитет е 
„Турски поток“, който минава и през нас“, каза той в очертаването на някои от факторите, изследвани в анализа, които 
влияят и върху регулираната цена на синьото гориво в България. 
В представената разработка Живачки обърна внимание на влиянието върху определянето на цената на газа, регулирана 
от КЕВР, както на движението на TTF, така и на съотношението евро/долар. В представеното изследване се отделя и 
значително внимание на влиянието на цените на природния газ върху консумацията през съответните ценови периоди. 
Така например екстремните цени на природния газ, постигнати в периода от юли до октомври миналата година, 
консумация на природен газ е спаднала средно с 30 %. 
„Друг основен фактор, влияещ върху консумацията са метеорологичните условия. Затова много често в България говорим 
за сезонен характер на природния газ“, сочи още представеното от изпълнителния секретар на АТЕБ изследване - „колкото 
по-студено е, толкова повече потребяваме“. 
По отношение на цената на газа TTF, по думите му, „освен че е определяща, тя е много важна и за алтернативните доставки, 
включително и на LNG, с които страната ни в момента замества недоставените количества от „Газпром експорт“. Според 
представеното изследване именно на индекса TTF се вижда и увеличението с 40 % на цената в началото на 2021 г., 
дължащо се на студената зима в азиатските държави и повишаването на азиатския индекс JKM. Следващото покачване 
през есента на 2021 г. е в резултат на ниското запълване на европейските газохранилища, спирането на газопроводите 
„Ямал-Европа“, „Северен поток 1“, намаляването на транзита през Украйна и съответно стигане „до финалния, най-високия 
връх – от началото на миналата година от 350 евро за MWh. За съпоставка нормалните цени, преди да се случи всичко това 
се движеха от август при цени от 14, 16,18 евро за MWh, докато тук говорим а 350 евро“, уточни той. 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3683153.html
https://news.bg/columnists/nefteno-gazovata-geopolitika-i-vodorodnoto-badeshte-na-balgariya.html
https://news.bg/columnists/nefteno-gazovata-geopolitika-i-vodorodnoto-badeshte-na-balgariya.html
https://news.bg/columnists/nefteno-gazovata-geopolitika-i-vodorodnoto-badeshte-na-balgariya.html
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В обобщение Красимир Живачки наблегна, че цените на природния газ са важни не сами по себе си, а за значението по 
отношение на различните енергоносители. 
„Същественият ръст на природния газ доведе и до повишаване и на стойността на електроенергията, а впоследствие на 
въглеродните емисии (СО2), на въглищата с произход извън България, на петрола и петролните продукти. Всичко това 
доведе до 4-5 пъти увеличение на инфлацията спрямо нивата от нивата на февруари 2020 година. Към края на 2022 г. 
имаме 4 пъти увеличение на цената на природния газ, 6 пъти увеличение на цената на електроенергията, 5 пъти 
увеличение на цената на вносните въглища, 3 пъти увеличение на цената на квотите за СО2 , 1,5 пъти увеличение на цената 
на петрола сорт Brent и 13 % увеличение на цената на българските въглища. Това са стойностите, които имаме към края на 
2022 г. Но през самата година имаше постигане на пикови стойности от порядъка на 10 пъти повишение на цената на 
природния газ, 10 пъти на цената на електроенергията, 5 пъти по-висока инфлация“, заключи изпълнителният секретар на 
АТЕБ. 
Конкурентоспособност, гъвкавост и по-устойчив ценови механизъм 
Цените на природния газ в Европа започнаха да нарастват още през 2021 г. поради комплексни фактори, сред които и 
включване на повече газ за производство на електроенергия, а това засилва корелацията между електроенергийните и 
газовите пазари, отбеляза от своя страна Ивайло Найденов, изпълнителен директор на БФИЕК. Той отбеляза и особеността 
– запълване на газохранилищата със синьо гориво на ниски цени и бързото им изпразване при повишението им. 
„Впоследствие нагнетяването трябваше да стане на нарастващи цени. Имаше проблеми с разполагаемостта на ядрените 
мощности във Франция, дълго време на световния пазар премията се плащаше от азиатските пазари, но там също имаше 
определена динамика и ситуацията през цялата 2022 г. се обърна. Световният пазар, който плащаше премия за LNG беше 
европейският. Това е основно поради факта, че европейския пазар се явява балансиращ на световните, защото е достъпен, 
както чрез тръбопроводна инфраструктура, така и за LNG. А знаете, че спот сделките на втечнения газ могат да обърнат 
посоката на даден кораб“, напомни той. Директорът на БФИЕК не подмина значението на азерския газ за българската 
енергоинтензивна индустрия. „Защо оказа благотворна роля – ами затова, защото контракта е 100 % петролно 
индексиран“, напомни той като направи и съответните съпоставки с движението на цените на TTF. 
В тази връзка Найденов коментира, че “трябва да се търси оптимална ценова структура между дългосрочни договори, 
индексирани към по-стабилни котви и индексирани към спот цени“. „Недостатъка на по-стабилните котви е, че когато те 
нарастват, нараства по-бавно и цената, ние по-дълго се възползваме от това ценово предимство, но спада е също толкова 
бавен. Тогава пък започваме да изоставаме. Трябва да се търси едно оптимално управление на краткосрочни и 
дългосрочни продукти на различни ценови индексации“, посочи той. 
Директорът на БФИЕК коментира и цените на „Булгаргаз“ за индустриалните потребители. „Как се формира цената на 
„Булгаргаз“ ? Ами цената на „Булгаргаз“ се формулира по алгоритъма за регулираната цена, вземат се предвид договорите 
и доставките на обществения доставчик и през 2022 г., а преди това между 2018 г. – 2022 г. Когато се отвори пазара, 
регулираната цена на „Булгаргаз“ беше плюс някаква добавка. Тази добавка не оказваше някакво сериозно влияние, тъй 
като беше от порядъка на няколко стотинки. Така че беше в голяма степен предложената цена, плюс тази добавка. От тази 
година добавката е 11 лв. за MWh, тоест имаме вече един сериозен ръст на тази премия, която се плаща от индустриалните 
потребители към обществения доставчик“, отбеляза Ивайло Найденов като не пропусна факта, че за газа не бяха отпуснати 
компенсации. 
Що се отнася до потреблението, той се съгласи, че „голяма част от това свиване на потреблението се дължи на 
индустрията“. 
“ Около 20 % е свиването на потреблението на природен газ в индустрията и това се дължи на няколко явления - първо 
свиване на производството. За щастие не се стигна до пълно спиране на заводи в България, така, както беше в Западна 
Европа, но някои планови ремонти се проточиха по ценови причини, или по-точно започна процес на промяна на горивната 
база, което е доста трудно“, каза той. Друг негативен ефект по думите му, е зависимостта от пазарната конюнктура и в 
частност минаването към краткосрочно ценообразуване. 
„Това, което виждаме като тенденция е, че на пазара на природния газ се върви по същия утъпкан път, по който се развива 
и пазара на електричество. Към много краткосрочно ценообразуване. Така че ние смятаме, че трябва да се върви към 
някакъв по-устойчив ценообразуващ механизъм, в който да има някаква пропорция и дългосрочни и краткосрочни 
продукти, тъй като имат различна функция на пазара и също така различни формули за ценообразуване, за да се намери 
някакво оптимално съотношение между достъпност на цената и сигурност на доставките. Знаем за енергийната трилема, 
но не може да имаме всичко“, коментира изпълнителният директор на БФИЕК. Той отбеляза и друга особеност, която се 
наблюдава на пазара – по-ниската гъвкавост на доставяните продукти, което според него се дължи на по-ниската гъвкавост 
на LNG в сравнение с тръбопроводния газ, поради характера на транспорта, времето за разтоварване и експедиране, а 
също така и на факта, че азерския газ в момента е много атрактивен като цена, „но пък договора няма никаква гъвкавост и 
е за всеки месец“. Реално, при една трета от доставките на годишна база това ограничава и гъвкавостта на предлагания 
продукт като краен доставчик от „Булгаргаз“, тъй като за някои индустрии увеличава небалансите, посочи той. 
Прогнозата на Ивайло Найденов е, че ако има забавяне на икономиките в Европа това също ще се отрази на потреблението 
на газ в България, тъй като предприятията ще намалят производствените програми и експорта. Все пак основният 
потребител ще останат топлофикациите, те ще продължат до значима степен да определят търсенето и предлагането на 
българския пазар. Според него енергийният преход трябва да се състои така, че да се запази конкурентоспособността на 
производствата, особено на стратегическите такива. В тази връзка призова за подкрепа на индустрията, особено при смяна 
на горивната база и обясни защо – невъзможността за смяна на комплексните разрешителни. „Комплексните 
разрешителни не позволяват в голямата си част смяна на основното гориво, т.е. ако си записал само природен газ ще си 
само на природен газ – не може да измениш комплексното разрешително, а ние през месец май не знаехме дали няма да 
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бъде въведен ограничителен режим и тази дейност също допринесе за намаляване на потреблението“, посочи още 
Найденов. 
България като ключова входна точка 
България все повече играе ролята на ключова входна точка за доставките на природен газ в Югоизточна Европа, особено 
за потоци, идващи през Турски поток към Сърбия и Унгария, коментира Джовани Бетинели, мениджър на отдела за анализ 
на международните пазари в Baringa. 
Капацитетът за внос на LNG в Югоизточна Европа се разширява бързо и LNG ще играе все по-важна роля за сигурността на 
доставките на газ в региона. Позовавайки се на регионалната динамика на предлагането Бетинели обърна внимание, че 
Югоизточна Европа се превръща във все по-взаимосвързан пазар, в който България играе ключова роля като входна точка, 
както за регазифициран LNG (от Гърция и Турция), така и за доставка по тръбопроводи от Русия 
Два са регионите за основният входни точки за газ в Югоизточна Европа – Хърватия и Унгария, които  получават LNG, но и 
руски газ през Украйна/Австрия, както и България като входна точка за регазифициран LNG от Гърция и Турция и руски газ 
през Турски поток 
Експертът обърна внимание и на взаимната свързаност, осъществяване през интерконектора България-Сърбия за 
допълнително увеличаване на връзките със съседните страни. По думите му, това също увеличава възможността за 
регионална входна точка за доставка на синьо гориво. 
Следователно регионалната свързаност, по думите му ще нараства с развитието на нови инфраструктура, като България 
ще играе все по-стратегическа роля на регионалния газов пазар. 
Според Джовани Бетинели втечненият природен газ ще става все по-важен елемент от регионалното газоснабдяване, 
което в частност ще се дължи и на бързото разширяване на капацитета за внос на LNG.  Това ще доведе до промяна в 
динамиката на регионалните цени на газа, увеличавайки корелацията им с глобалният пазар на втечнен природен газ. В 
същото време обаче се очертава и по-голяма нестабилност на цените. 
От друга страна ускореното развитие на инфраструктурата за по-лесно достигане на газовия поток в Югоизточна Европа ще 
изведе страните на по-високо ниво на взаимосвързаност и ще се отрази в посока на по-висока корелация на динамиката 
на търсенето и предлагането между страните в региона, но в същото време ще увеличи от една страна рисковете от 
зависимост от съседните пазари при поява на дисбаланс и на определени събития в отделна държава, които съответно 
може да са в състояние да повлияят на целия регион. 
Енергийна и климатична сигурност 
Сред фундаментите, освен търсенето и предлагането има още един, който се нарича риск и не трябва да забравяме, че зад 
определянето на цената, зад т.нар. ценообразуване стои една армия от търговци, които са обикновени хора, които се 
опитват да разберат какво се случва и да сложат някаква цена на риска, коментира от своя страна Констанца Рангелова от 
Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). 
Старши анализаторът от ЦИД в представеното си изследване за енергийна и климатична сигурност се спря на 
геополитическите рискове, достъпността до енергийни ресурси, сигурността на системата и устойчивостта. 
„Ролята на природния газ в тази рамка е, че от геополитически риск, особено за държава като България, която е само и 
изключително зависима от внос, има много голямо влияние на геополитическите рискове. Също така основните колебания 
в цените играят изключително важна роля именно за този аспект – достъпност до енергийните ресурси. Не на последно 
място природният газ има силно влияние върху емисиите, както на СО2 , така и на метана. Това, което наблюдаваме през 
последната една година е материализиране именно на всички възможни рискове свързани с природния газ“, заяви 
Рангелова. По отношение на доставките на природен газ например, има голямо значение до каква степен една държава е 
зависима от внос – тоест дали напълно, или само до определена степен, както и, кои са нейните доставчици, и доколко са 
разнообразни. 
„Тоест, колкото разнообразни източници на доставки имаме, колкото по-различни са , толкова по-нисък е риска“, каза тя, 
спирайки се на един продължителен период от 2015 г. до 2021 г. Така, според представеното от нея изследване, рискът 
например расте в навечерието на войната в Украйна, има значително увеличение на риска в Германия и Италия. „България 
е сред държавите в Европа, които имат едни от най-високите рискове. Това се дължи на това, че едновременно сме 100 % 
зависими от внос и затова, че много голяма част от вноса ни идва от Русия“, посочи тя. 
По думите на старши анализатора от ЦИД, значителен е и риска по отношение на достъпност до енергийни ресурси. „Най-
голямото увеличение се наблюдава в Гърция, което е свързано с това, че при тях електроенергийния сектор е силно 
зависим от природния газ. Там цените на електроенергията се повишиха значително. Такава тенденция се наблюдава и в 
Италия. Като цяло в България и Румъния това го виждаме през държавния бюджет, който до голяма степен абсорбира този 
риск“. 
Според представеното от нея изследване, един от начините за справяне с тези рискове особено по отношение на 
доставките, включително и с откъсване на енергийната зависимост от Русия е намаляване на потреблението. „За всяка 
една държава е много различен контекста за това, как може да си намали консумацията на газ, за да се намали това 
излагане на различните видове рискове, свързани с използването на природен газ. Както виждаме в България 
консумацията в сравнение със съседните държави като количество е много по-малко. Основно е съсредоточена в 
индустрията и топлофикациите. Това, което е най-важно е, че всяка държава има различен път, как може да намали 
консумацията си на газ и съответно да намали риска за доставките“, посочи Рангелова. 
В тази връзка тя представи и моделиране, в опит за очертаване на пътя за намаляване на консумацията на газ и 
заместването му с алтернативи в различни държави и получените резултати за България, Румъния и Гърция. В частност 
очерта и индиректната зависимост от „Турски поток“. „Това, което трябва да коментираме е, че въпреки че вече не 
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купуваме директно от „Газпром“, това, че потокът продължава и по „Турски поток“, тоест индиректно все още зависим от 
руски газ и едно прекъсване би имало много сериозни последствия за България. 
Общо взето това, което виждаме е, че може да се намали консумацията на газ, което, ако го превърнем за намаляване на 
вноса от Русия би могло да намали и нивото на риск“, посочи старши анализаторът от ЦИД. 
Основните изводи от проучването, по думите на Рангелова са, „че за индустрията има път за декарбонизация и намаляване 
на консумацията на газ, което не само ще намали тези геополитически рискове свързани с вноса, а също така и остатъчните 
и свързани с тях рискове, които се отнасят до високата волативност на цените на природния газ, които ще продължат да 
бъдат силно явление не само тази година и догодина, но и със сигурност до 2030 г. И от трета страна имаме риск, свързан 
с цената на квотите за емисии, които със сигурност ще доведат със себе си едно задължително преминаване към 
алтернативи за по-ниски емисии“, каза още Констанца Рангелова. 
За бъдещето на природния газ 
В рамките на дискусията главният икономист на Института за енергиен мениджмънт Калоян Стайков, постави въпроса за 
необходимостта от много сериозен анализ за мястото и бъдещето на природния газ и то преди да бъдат правени 
инвестиции в нова газова инфраструктура. 
„Тези инвестиции, както и да ги погледнем представляват нови неефективности в системата. Защо неефективности – 
защото това увеличават инвестициите в инфраструктура, която досега не беше нужна. Тоест ние досега нямахме нужда от 
тях, а в един момент се оказва, че са нужни. Влагаме пари в нещо което няма да се използва пълноценно през цялата 
година на пълни обороти“, посочи той, давайки пример с магистрала, която обаче ще се използва само през лятото. 
„Това не означава, че не трябва да се направят тези инвестиции, защото очевидно има проблем. Тоест това представлява 
една неефективност в прехода на енергетиката на Европа, която може и да се оправдае като инвестиции, но може и да не 
се оправдае, но очевидно нещо по-добро в краткосрочен и средносрочен вариант просто няма. Големият проблем е това, 
че не е ясно какво е бъдещето на природния газ. Това е един от ключовите въпроси от развитието на Европа и България не 
е изключение. Тоест, трябва да решим ще използваме ли този природен газ, няма ли да го използваме , ще го заместваме, 
увеличаваме или намаляваме. Отговорите на всеки от тези въпроси ни дава информация, какво всъщност правим с тази 
инфраструктура. В крайна сметка, колкото по-бързо намерим решение на този въпрос толкова по-бързо ще изградим 
инфраструктурата. И обратно – ако бизнеса и държавите нямат отговор на този въпрос, това означава, че новите терминали 
ще се забавят, новите междусистемни връзки ще се забавят“, каза Стайков като наблегна, че за това трябва да се говори. 
Между другото, когато говорим за замяна на едно гориво с друго независимо дали става въпрос за отопление, за енергия 
и т.н. все пак е хубаво да се прави някакъв сравнителен анализ и да се види до какво води. Оскъпява ли продукцията, не я 
ли оскъпява, какво правят конкурентите и т.н. Тоест, не е толкова лесен анализа, а и отговори все още няма. 
Това е един от ключовите въпроси, но които трябва да се намери отговор. 
Второто нещо е предстоящия дял на втечнения газ в европейския микс от една страна е хубаво, защото видяхме, че може 
без руски газ. От друга изважда за континента все по-пазарни фактори, които са непредвидими“, допълни Калоян Стайков, 
наблягайки и на новата роля, в която вече влиза Европа заради LNG. „Сега Европа наистина се превръща в огромен фактор, 
което означава, че става и движещ играч в световните цени на LNG. Тоест, имаме нова роля на европейския пазар“, заяви 
той, обръщайки внимание и на пътя, по който се готви да тръгне пазара на природен газ, подобно на този на пазара на 
електрическа енергия. 
Председателят на Българската газова асоциация Пламен Павлов в отговор на констатациите за намаляване на 
потреблението на природен газ даде пример с настоящата ситуация в някои от страните. Конкретно за България, по думите 
му през 1992 г. страната ни е потребявала 7 млрд. 200 млн. куб м синьо гориво. През 2022 г. – 3 млрд. 200 млн. куб м. Той 
направи и съпоставка с Турция, където скокът за няколко години е в пъти до 60 млрд. куб м като обърна внимание на 
разликата в икономиките на страните. „Истината е, че трябва сериозен анализ“, посочи той като се спря и на 
недостатъчните усилия за търсене и добив в страната, включително и наложения мораториум. Павлов не спести и 
критиките си към подкрепата, оказвана за монополното положение на „Булгаргаз“ на газовия пазар в България. 
През последните 18 години Стопанския факултет към Софийския университет „Св.Св. Климент Охридски“ е обучил 
500 професионалисти в енергийния сектор. През последните години факултетът се разви като партньор на редица 
инициативи с бизнеса . 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 9 февруари продължава да се понижава 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 
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Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 9 февруари 2023 г. е 114.93 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 12 770 MWh. 
Стойността отново се понижава – този път с 0.83 % спрямо отчетените 115.89 лв. за MWh с ден за доставка 8 февруари 2023 
г. и изтъргуван обем от 18 990  MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 8 февруари е 3 380 MWh при постигната цена от 116.86 лв. за 
MWh. 
Това е спад с 0.11 % спрямо регистрираните 116.99 лв. за MWh и изтъргуван обем от 2 580 MWh в посочения сегмент на 7 
феврури 2023 г. 
Референтната цена е 114.93 лв. за MWh. 
 
√ Слаб спад с 0.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 307.72 лв. за MWh с ден за доставка 9 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 307.72 лв. за MWh с ден за доставка 9 февруари 2023 г. и обем от 95 852.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
слабо понижение с 0.5%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 333.15 лв. за MWh, при количество от 49 362.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (46 489.50 MWh) е на цена от 282.29 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 236.01 лв. за MWh и количество от 4028.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 239.61 лв. за MWh ( 3685.7 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 464.69 лв. за 
MWh при количество от 4053.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 284.51 лв. за MWh при обем от 3968.4 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 309.15 лв. за MWh (158.07 евро за MWh) за 8 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 9 февруари спада до 307.72 лв. за MWh ( понижение с 0.5 %) по данни на БНЕБ или 157.34 
евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 8 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 1 660.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 297.13 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     32,19%    2166.51 
Кондензационни ТЕЦ   40,95%    2756.37 
Топлофикационни ТЕЦ   6,01%    404.7 
Заводски ТЕЦ    1,67%    112.41 
ВЕЦ     2,47%    166.45 
Малки ВЕЦ    1,48%    99.89 
ВяЕЦ     7,45%    501.71 
ФЕЦ     6,99%    470.13 
Био ЕЦ      0,77%     52.15 
Товар на РБ         6197.11 
Интензитетът на СО2 е 496g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Разнопосочно движение на цените по европейските електроенергийни борси за 9 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 157,40 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 159,37 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 157,40 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 9 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 170,47 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
144,33 евро/мвтч. Най-високата цена от 237,59 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
122,51 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 55 128,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 9 февруари ще бъде 159,37 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 155,71 гвтч. Максималната цена ще бъде 237,59 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 1 ч и тя ще бъде 120,67 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 9 февруари е 156,55 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 169,08 евро/мвтч. Най-високата цена от 235,42 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 1 ч и тя ще бъде 119,99 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 72 124,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 9 февруари на Словашката енергийна борса е 151,07 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 195,36 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 118,80 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 138,31 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч тя 
ще е 184,30 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 109,82 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 9 февруари е 154,11 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
162,33 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 87 997,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 185,41 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 124,01 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 132,54 евро/мвтч на 9 февруари. Пиковата цена ще бъде 
137,53 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 493 339,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и 
тя ще достигне 174,46 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 109,56 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 9 февруари ще се продава за 179,59 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Мария Габриел: Научните инфраструктури са стратегическа инвестиция за ЕС 
13.5 милиарда евро ще бъдат инвестирани по програма на „Хоризонт Европа“ за 2023-2024 г., а 600 милиона евро са 
инвестициите в петте мисии по „Хоризонт Европа“ – ключов елемент на стратегическия план на програмата за 2025-
2027 г. 
Отворената наука и научните инфраструктури дискутира в Стокхолм българският еврокомисар Мария Габриел с 
министрите на науката на Европейския съюз, съобщи пресслужбата на ЕК. 
„Научните инфраструктури са ключови за изграждането на умения в науката и иновациите, привличането на таланти от цял 
свят и отличните постижения. Амбицията ни е да насърчим свободното движение на знания и подобрим достъпа до 
научните инфраструктури на европейско и национално ниво. За да постигнем тези цели са важни инвестициите, 
критериите за оценяване на качеството на научноизследователската дейност и подкрепата на държавите членки“, 
коментира още Мария Габриел. 
Българският еврокомисар сподели, че 13.5 милиарда евро ще бъдат инвестирани по програма на „Хоризонт Европа“ за 
2023-2024 г., а 600 милиона евро са инвестициите в петте мисии по „Хоризонт Европа“ – ключов елемент на стратегическия 
план на програмата за 2025-2027 г. 
Мария Габриел постави акцент и върху приноса на Европейския облак за отворена наука, който позволява на милиони 
изследователи да съхраняват, управляват, анализират и използват повторно огромни количества данни за научни 
изследвания и иновации. 
„Водещ при обмена на научни данни е принципа “достъпни колкото е възможно, недостъпни колкото е необходимо”. 
Достъпът до резултатите от научни изследвания, повторното използване на данните и факторът публично финансиране са 
предизвикателства, които могат да бъдат превърнати във възможности - за сътрудничество в науката, иновациите и 
образованието, и за решения, свързани със зеления и цифровия преход.” 
Мария Габриел наблегна и на провеждането на най-мащабната публична консултация за постигнатото и бъдещето на 
рамковите програми на ЕС за наука и иновации (2014-2027г.) Консултацията е отворена до 23-ти февруари. 
 
√ Печалбите на големите компании оцветиха в зелено повечето пазари на акции в Западна Европа 
С най-голям дневен ръст затвориха германският DAX и испанския IBEX 35, а единствен губещ беше френският CAC 40 
Повечето борси в Западна Европа се търгуваха на зелена територия в сряда, като германският основен индекс DAX нарасна 
с близо 0.8%, а общият измерител на най-големите компании в региона Stoxx 600 достигна най-силното си ниво от април, 
тъй като нова група от печалби на публични компании даде тласък на възходящия тренд на пазарите. 
Инвеститорите усвоиха речта на председателя на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл на форум във 
Вашингтон на Икономическия институт . Той каза, че дефлацията е започнала и че може да са необходими допълнителни 
увеличения на лихвите, ако пазарът на труда остане силен, но н очаква „процесът на дефлация“ да бъде дълъг и 
предупреди, че лихвените проценти могат да се повишат повече, отколкото пазарите очакват, ако икономическите данни 
не съдействат. 
„Вярваме, че ще имаме нужда от нови повишения на лихвените проценти. Също така вярваме, че ще трябва да 
поддържаме твърда парична политика за известно време", каза Пауъл. 
Междувременно в сряда стана известно, че продажбите на дребно в Италия през декември са намалели с 0.2% спрямо 
ноември, докато анализаторите очакваха по-голям спад от 0.8%. На годишна база продажбите са нараснали с 3.4% след 
ръст от 4.4% месец по-рано. 
Индустриалното производство в Швеция през декември е намаляло с 2.5% спрямо същия месец на предходната година, 
което е рекорден темп от септември 2020 г. Междувременно потребителските разходи в страната през предходния месец 
са намалели с 0.8%, най-много от шест месеца. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.82%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+0.86%), следван от британския FTSE 100 (+0.72%), 
испанския IBEX 35 (+0.71%), италианския FTSE MIB (+0.62%) и френския CAC 40 (+0.56%). 
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Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвориха германският DAX и испанския IBEX 35, а единствен 
губещ беше френският CAC 40. 
Начело сред  секторните индекси, повечето от които всички завършиха с повишение, е измерителят на акциите на 
компаниите от петролната и газовата индустрия с ръст от 2.6%. 
Норвежкият производител на петрол и газ Equinor отчете рекордни 74.9 милиарда долара коригирана оперативна печалба 
за 2022 г., повече от два пъти повече от предишния си връх, тъй като цените на газа скочиха. В резултата цената на акциите 
поскъпна с 6.63%. 
Книжата на френската петролна компания TotalEnergies се повиши с 0.24%, сед като компанията отчете рекордна нетна 
печалба от 36.2 милиарда долара през 2022 г., а инвеститорите очакваха, че емисията ще се присъедини към големите 
печеливши компании от енергийните сектор, но в крайна сметка емисията регистрира спад с 1.91 на сто. 
Френската банка Societe Generale обяви спад с 64% на нетната си печалба през 2022 г. в сравнение с предходната 2021 г., 
след което цената на акциите на борсата в Париж се понижи с 5.03%. През последното тримесечие на миналата година 
нетната печалба на Societe Generale възлиза на 1.16 милиарда евро, а за цялата 2022 г. - на 2,02 милиарда евро. За 
сравнение, през 2021 г. френската банка отчита нетна печалба в размер на 5.6 милиарда евро. 
Базираната в Люксембург телекомуникационна компания Millicom International Cellular отчете по-висока тримесечни 
резултати, заради което цената на акциите скочи с 9.12%. 
Капитализацията на A.P. Moeller-Maersk AS спадна с 0.93%, след като датската транспортна и логистична компания през 
последното тримесечие намали нетната си печалба с 18.8%, а приходите - с 3.7 на сто. 
Цената на акциите на Pandora A/S се повиши с 10.63%. Датската компания за бижута отчете ръст на нетните приходи и 
приходите за четвъртото тримесечие на 2022 г., и двете стойности по-добри от пазарните прогнози. 
На върха на Stoxx Europe 600 се изкачиха книжата на финландската рафинерия Neste (+11.31%), която отчете по-добра от 
очакваната тримесечна печалба преди данъци. 
Сред печелившите са и акциите на шведския доставчик на облачни услуги Sinch AB с ръст от 4.82%. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на нидерландския оператор на платежната система Adyen N.V., които поевтиняха 
с 16.24%, след като отчете ръст на печалбата от 6,5%, което не отговаря на прогнозите за значително по-висок ръст. 
С най-голяма дневна загуба беше датският производител на продукти от минерална вата Rockwool, чийто акции загубиха 
16.82%, тъй като отчетените финансови резултати показаха 10% спад на продажбите за годината, въпреки че прогнозата на 
компанията беше да рекордни продажби за 2022 г. Емисията, обаче, не е включена в Stoxx 600. 
 
√ Петролът демонстрира стабилност 
Цените на двата основни сорта петрол в рамките на сутрешната търговия на 9 февруари демонстрират стабилност след три 
поредни сесии на ръст. 
Стойността на априлските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures  към момента на публикуване 
се повишават незначително до 85,15 долара за барел – плюс 0,06 долара или 0,07 %  Договорите за сорт Brent в сряда се 
повишиха с 1,4 долара или с 1,7 % - до 85,09 долара за барел. 
Цената на фючърсите за петрола сорт WTI за месец март  се понижава, но с едва 0,01 долара или 0,01 % - до 78,51 долара 
за барел. При затварянето на предишната сесия договорите поскъпнаха с 1,33 долара или с 1,7 % до 78,47 долара за барел. 
Наблюдателите обръщат внимание на данните за запасите от горива в САЩ, публикувани в сряда. Търговските запаси от 
петрол в САЩ през миналата седмица са нараснали с 2423 хил. барела – до 455,111 млн. барела, според данните от 
седмичния отчет на министерство на енергетиката на САЩ. 
Стоковите резерви от бензин са се повишил с 5008 хил. барела, достигайки до 239,606 млн. барела. 
Търговските запаси от дестилати са се увеличили с 2932 хил. барела – до 120,522 млн. барела. 
 
√ Срещата за газовия хъб в Турция засега не е отложена, ще се състои на 14 – 15 февруари 
Срещата между страните потребителки и доставчици на газ в Истанбул засега не е отложена заради земетресението, което 
причини огромни щети на страната и ще се състои на 14 – 15 февруари. 
Министърът на енергетиката на страната Фатих Дьонмез съобщи датите за провеждането на срещата още през януари. 
Планира се участниците да обсъдят създаването на газов хъб за газови доставки на турска територия. 
Към настоящия момент нова информация за датата на срещата няма, уточняват от турското енергийно министерство в 
отговор на запитване от РИА Новости.  Според съобщението, цитирано от агенцията, в момента министър Дьонмез и 
министрите на здравеопазването и отбраната на страната ръководят координирането на усилията по отстраняване на 
последствията от земетресението в провинция Хатай. 
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√ Bruegel: Газовите перспективи за Европа през 2023 г. 
Европейският съюз досега успя да преодолее енергийната криза, предизвикана от руската инвазия в Украйна през 
февруари 2022 г., и ще се справи със зимата 2022/23 г., дори ако Русия внезапно спре всички газопроводни потоци. Трябва 
обаче да се направят приготовления за зимата 2023-24. По-специално, съоръженията за съхранение на газ трябва да бъдат 
пълни на 90 процента до 1 октомври 2023 г. Това посочват в свой доклад от центъра за анализи Bruegel, публикуван тези 
дни. 
В доклада си авторите оценяват с колко трябва да се намали търсенето, за да бъде постигната целта за съхранение от 90 
процента. Нашата оценка взема предвид вноса от ЕС, износа за презареждане на съоръженията за съхранение на газ в 
Украйна и Молдова, времето и ситуацията на пазарите на електроенергия, където търсенето на газ е силно зависимо от 
негазови енергийни източници. Ако приемем, че ограниченият руски износ продължи и метеорологичните условия са 
типични, търсенето до 1 октомври 2023 г. трябва да остане с 13 процента по-ниско от предходната средна стойност за пет 
години. Следователно ЕС трябва да удължи своята цел за намаляване на търсенето, която понастоящем изтича на 31 март 
2023 г., смятат експертите от Bruegel. 
Според тях това доколко може да се постигне целта зависи на първо място от доставката на втечнен природен газ (LNG) и 
на второ от естеството на намаляване на търсенето. Плановете за бързо разгръщане на съоръжения  за регазификация ще 
облекчат опасенията относно капацитета на инфраструктурата за внос на LNG. Въпреки това ЕС ще продължи да се 
конкурира в международен план за товари с втечнен природен газ и ще остане уязвим от гледна точка на глобалната 
динамика. Силният икономически растеж в Китай, например, може допълнително да се отрази в посока на затягане на 
пазарите. 
Начинът, по който бъде намалено търсенето, ще определи и икономическите последици, посочват от Bruegel. Досега 
големите понижения на промишленото търсене на газ, според експертите не са били съпътствани от драматични спадове 
по отношение производството на индустрията, което предполага добри варианти за заместване. През миналата година 
обаче почти не е спестен газ в енергийния сектор поради слабото производство на ядрена и водна енергия. Следователно 
връщането на френското ядрено производство ще има огромно значение, пишат експертите. Що се отнася до 
домакинствата, намаленото търсенето на газ, отчасти е предизвикано от по-топлото от обикновено време. През 2022 г. 
бяха въведени в експлоатация рекорден брой термопомпи, което предполага началото на структурна промяна от 
търсенето на газ за отопление, констатират авторите. 
Досега кризата беше преодоляна чрез бързо вземане на решения, смяна на гориво и бързи корекции, улеснени от силна 
пазарна рамка, при която се наблюдава бързо увеличаване на вноса на втечнен природен газ (LNG) и намаляване на 
вътрешното търсене. 
Сега вниманието е насочено към планирането за следващата зима, пишат от Bruegel като представят актуализиран анализ 
на ситуацията в ЕС, със специален акцент върху това какво трябва да се направи, за да се гарантира запълването на 
съоръженията за съхранение на газ преди зимата 2023-24 г. Проучени са различни сценарии,  предвид обемите газ, които 
ЕС получава от Русия, времето и ситуацията на енергийните пазари, където търсенето на газ е силно зависимо от негазови 
енергийни източници. 
Всъщност, авторите от Bruegel разглеждат три сценария -  базов, при който газовите потоци по руските газопроводи остават 
приблизително на днешните нива. В частност става въпрос за доставките през украинския транзит и газопровода Турски 
поток (сценарий UA/TS; това са двата оставащи маршрута за доставка на руски газ до ЕС след като доставките до 
балтийските държави, през тръбопровода Ямал и през тръбопровода Nordstream бяха спрени между април и септември 
2022 г.). Потоците на Турски поток (TS) са предимно към Унгария, минавайки през Сърбия, докато транзитният газ от 
Украйна минава през Словакия, Австрия и Италия. 
Вторият сценарий разглежда варианта, при който само украинските транзитни потоци са спрени, но  потоците през Турски 
поток продължават. По политически причини смятаме, че потоците Турски поток към Унгария са най-малко вероятно да 
бъдат спрени, отбелязват между другото авторите. 
Третият сценарий е без руски тръбопроводен газ (NRPG). 
При всички сценарии се приема, че потоците от неруските тръбопроводи и LNG ще продължат със средния дневен темп от 
2022 г., когато ЕС осигури рекордни обеми LNG. 
Изчислихме необходимото намаление на търсенето като процент от средното търсене от февруари до октомври през 
предходните пет години, по същия начин, както беше изчислена целта на ЕС за намаляване на търсенето с 15 процента. 
В сценария UA/TS, ЕС ще трябва да намали потреблението на газ с 13 процента (320 TWh) спрямо предходната петгодишна 
средна стойност. Ако транзитът на Украйна бъде спрян, това изискване за намаление се увеличава до 17 процента (420 
TWh) и до 20 процента (490 TWh), ако целият руски тръбопроводен газ бъде спрян. Промените в температурите биха 
изисквали по-високи или по-ниски намаления, уточняват авторите. 
В доклада се обръща внимание и на процеса на съхранявания газ в най-драматичния сценарий на NRPG (без руски газ). 
Без по-нататъшно намаляване на търсенето, ЕС би могъл да управлява зимата 2022/23 г. с буфер от 400 тераватчаса или 35 
процента от капацитета за съхранение. Но последствието ще има необходимост от 32-процентно намаление през лятото 
на 2023 г. за презареждане на съоръженията за съхранение. Междувременно, с необходимото намаление от 20 процента, 
обемите за съхранение няма да паднат под 55 процента преди края на зимата 2022/23. Същата логика важи и за другите 
два сценария. Политиката трябва да гарантира, че изкушението да се намалят обемите за съхранение през зимата на 2022-
2023 г. няма да надделее. В противен случай лятото на 2023 г. вероятно ще стане свидетел на връщане към много високите 
цени на газа, тъй като хранилището се презарежда – повторение на скоковете на цените на енергията през август и 
септември 2022 г. 
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Пълният доклад, в който са разгледани всички опции може да прочетете в прикачения документ. 
 
√ Как ще се променя пазарът на квоти CO2 в следващите години и какъв ще бъде ефектът от включването на транспорта 
и строителството в механизма? 
Действителните разходи за избягване на CO2 емисии се очаква да са диапазона 100-300 EUR/тон през 2030 г. 
Експертът Симон Гьос (Simon Göss) от организацията carboneer предлага свой анализ с обяснения как ще се развива 
Системата за търговия с емисии (СТЕ) през настоящото десетилетие. В него са включени и  обяснение на големите промени, 
случващи се в схемата и свързаните с нея прилагане на новия механизъм за корекция на въглеродните граници (CBAM). 
Анализът обяснява въвеждането на втората част на СТЕ (EU ETS II), която разширява търговията с емисии до сектора на 
сградите, автомобилния транспорт и използването на горива в други, засега неопределени сектори. Стартирайки най-рано 
през 2027 г., Гьос обхваща важните аспекти, включително цели и цени на въглеродните квоти и в този период. След това 
той гледа как ще бъдат изразходвани събраните пари. По същество се очаква те да бъдат ограничено само до климатични 
и социални мерки. Десетките милиарди евро ще бъдат разпределени между Фонда за иновации, Фонда за модернизация, 
Фонда за социален климат и националните държави. Гьос завършва със своите седем основни извода от анализа. 
Голяма част от климатичните амбиции на ЕС зависят от системата за търговия с емисии на блока (EU ETS). През декември 
2022 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха важни споразумения относно предложенията „Годни за 55“. По-
конкретно, предстоят нови правила за съществуващата СТЕ на ЕС, прилагането на механизъм за коригиране на 
въглеродните граници (CBAM) и въвеждането на нова СТЕ на ЕС за емисии от сгради и автомобилен транспорт. С 
прилагането на тези ревизии ЕС ще се доближи по-близо до целите си за климата за 2030 г., но остават много 
въпросителни. 
Сега хвърляме светлина върху новата EU ETS II за сгради и автомобилен транспорт и за използването на приходите от 
продажбата на търг на квоти за емисии от правителствата. 
EU ETS II: Ценообразуване на емисиите на CO2 от сгради, пътен транспорт и горива в други сектори 
Ще бъде въведена отделна СТЕ за емисиите, за които в момента няма цена в целия ЕС. Тази EU ETS II ще включва емисии 
от строителния сектор, както и от автомобилния транспорт и използването на горива в други, засега неопределени сектори. 
EU ETS II обаче ще започне да функционира най-рано от 2027 г., докато високите цени на енергията по-късно през това 
десетилетие може дори да отложат началото на механизма до 2028 г. Все още не са уточнени всички подробности, особено 
след като на държавите-членки е разрешено да освобождават доставчиците на гориво от ЕС ETS II, в случай че съществува 
национална схема за цени на въглерода с ценово ниво, еквивалентно или по-високо от системата на ЕС (сравнете Фигура 
1 за графика за изпълнение на EU ETS II). 
 

 
 
Това води до друг важен, не напълно завършен аспект: траектория за намаляване на емисиите с висок годишен линеен 
коефициент на редукция (linear reduction factor  (LRF) от над 5 % трябва да бъде въведена от 2024 г. нататък, за да се 
постигне общо намаление на емисиите на отговарящите на изискванията сектори от около 60 % до 2030 г. спрямо 2005 г. 
EU ETS II обаче ще започне да ценообразува емисиите едва през 2027 г. Освен това, след като цените на квотите по EU ETS 
II са по-високи от 45 EUR/тон за определен период от време, ще бъдат освободени допълнителни квоти, за да се увеличи 
предлагането на пазара. 
Ефективно EU ETS II в обсъжданите в момента варианти и форма ще бъде по-близо до въглеродния данък с максимално 
ценово ниво от 45 EUR/тон поне до 2030 г. Оттогава нататък не се предвижда таван на цените към момента. Ниска цена от 
45 EUR/тон би била далеч под действителните разходи за избягване на CO2, вариращи между 100-300 EUR/тон в секторите 
на строителството и автомобилния транспорт. Ясно е, че ценовият сигнал в EU ETS II няма да бъде достатъчно висок, за да 
стимулира приемането само на нисковъглеродни технологии. 
С всички тези по-високи амбиции и нови схеми за ценообразуване, разбира се остава един много важен въпрос: къде ще 
отидат парите от сегашната СТЕ, механизмът CBAM и EU ETS II и за какво ще бъдат използвани? 
Приходи от търг само за климатични и социални мерки 
Разпределението на приходите за съществуващия Фонд за иновации, който подкрепя индустриалната декарбонизация, 
ще се покачи от 450 милиона до 575 милиона натрупани квоти за емисии (EUA). При средна цена от 90 EUR/тон това 
представлява парична стойност от над 50 милиарда EUR, които трябва да бъдат разпределени за проекти за 
декарбонизация. Освен това печалбите на държавите-членки на ЕС от приходи от търгове вече трябва да се използват 

https://3e-news.net/bg/a/view/41134/bruegel-gazovite-perspektivi-za-evropa-prez-2023-g
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изцяло за мерки за климата. Въпреки това Фондът за модернизация за по-малко богатите държави членки все още 
позволява някои инвестиции в инфраструктура за изкопаеми горива. 
Едно от най-големите опасения на Европейския парламент беше, че въвеждането на EU ETS II ще навреди предимно на 
икономически по-слабите държави и граждани. Следователно настоящото споразумение разпределя 50 % от приходите 
от EU ETS II към нововъведения социален фонд за климата. 
Той трябва да подпомогне уязвимите домакинства и малките предприятия да се справят с повишаването на цените на 
горивата. Фондът ще започне да функционира през 2026 г., една година преди действителната схема за ценообразуване 
да започне, и е настроен да работи до 2032 г. засега. Предполага се, че има бюджет от около 65 милиарда евро за мерки 
за социална климатична подкрепа, като например обновяване на социални жилища за директно подпомагане на 
доходите. 
Останалите 50% от приходите преминават към националните държави от ЕС, които трябва да използват парите и за мерки 
за социално-климатични мерки в строителния и транспортния сектор. По този начин приблизително 87 милиарда евро ще 
бъдат разпределени за намаляване на социалните трудности поради по-всеобхватно ценообразуване на въглеродните 
емисии. 
Това звучи като огромна сума пари, но всъщност е по-малко от разходите за облекчаване на текущата криза с цените на 
изкопаемите горива: само Германия ще предостави до 200 милиарда евро за намаления на потребителските цени, ако е 
необходимо. 
7 основни стъпки 
Пространството на ЕС за търговия с емисии ще стане по-сложно с допълнителни сектори и постепенно премахване на 
безплатното разпределение, ценообразуването на вноса чрез CBAM и новата EU ETS II за сектори, които понастоящем 
изобщо не са включени в ценова схема. Фигура 2 предоставя общ преглед на цялата времева линия на внедряване на най-
важните промени. 
 

 
 
Играчите от всички сектори трябва да действат сега, за да разберат степента, в която са изложени на регулаторни рискове 
и рискове при ценообразуването на въглеродните емисии и как да се подготвят. Оттук следват и нашите седем основни 
извода за СТЕ: 
1. Ако бъде изпълнена, повишената амбиция в сегашната СТЕ може да има потенциала да доведе ЕС до целите за климата 
до 2030 г. 
2. Поетапното премахване на безплатните квоти за промишлеността означава много по-голямо излагане на рискове за 
цените на въглерода за промишлеността и „истински“ стимули за постигане на напредък в индустриалната 
декарбонизация. 
3. Прилагането на CBAM стимулира действията в областта на климата в страните извън ЕС, като същевременно създава 
основа за голямо объркване по отношение на измерването, докладването и проверката на парниковите газове 
(measurement, reporting and verification (MRV), заедно с необходимостта вносителите да разберат СТЕ на ЕС и да започнат 
да хеджират рисковете. 
4. До 2026 г. предлагането на квоти за емисии в EU ETS I ще остане адекватно, докато пълномащабното прилагане на 
няколко механизма от 2027 г. нататък ще доведе до по-високи цени и по-малко предлагане на позволителни. 
5. Цените на въглеродните емисии над 100 EUR/тон в СТЕ I на ЕС ще бъдат обичайни през това десетилетие, особено ако 
макроикономическата ситуация се нормализира. 
6. Прилагането на EU ETS II е по-малко амбициозно с ценови таван от 45 EUR/тон и вероятно няма да доведе до 
декарбонизация във въпросните сектори до 2030 г. 
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7. EU ETS II обаче ще предостави обща основа за ценообразуване на емисиите в други сектори в ЕС и ще постави около 75% 
от емисиите на блока в схемата за ценообразуване. 
 
Мениджър нюз 
 
√ ЕC готви нов пакет от санкции срещу Русия за годишнината от началото на войната 
Европа ще затегне отново санкциите срещу Русия около годишнината от началото на нейната инвазия в Украйна като 
сигнал към руския президент Владимир Путин. Това заяви вчера германският канцлер Олаф Шолц преди специалната 
среща на върха на ЕС, предаде Ройтерс. 
„Путин няма да постигне целите си – нито на бойното поле, нито чрез мир под диктат“, каза Шолц пред Бундестага (долната 
камара на парламента). Той заяви, че ЕС ще подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо във войната, 
започнала на 24 февруари миналата година. 
Дипломатически източници са съобщили на Ройтерс миналия месец, че страните от ЕС работят върху 10-и пакет от санкции, 
който трябва да бъде готов около годишнината от нахлуването на Русия в нейния съсед. 
Шолц също разкритикува публичната надпревара между някои страни за това кой може да достави повече и по-добри 
оръжия на Украйна, като добави, че то отслабва единството на съюзниците. 
„Ние запазваме и укрепваме тази сплотеност, като първо подготвяме поверително решенията и едва след това ги 
съобщаваме“, каза Шолц, визирайки сътрудничеството си с президента на САЩ Джо Байдън по решението за доставка на 
модерни бойни танкове на Украйна. 
Отвъд войната в Украйна, лидерите на ЕС се готвят да обсъдят незаконната миграция и икономическото състояние на блока 
на специалната си среща на върха в Брюксел в четвъртък и петък. 
Шолц каза, че Европа няма нужда да се крие от Закона за намаляване на инфлацията на САЩ (IRA), когато става въпрос за 
размера на субсидиите. „Състезанието за субсидии със Съединените щати би било грешен отговор за ЕС", добави Шолц, 
като каза, че Германия се опитва да задълбочи икономическите си отношения със Съединените щати. 
„Продължаващите разговори относно IRA са добра отправна точка за това – поне ако САЩ се откажат от правилата, които 
поставят европейските компании в неравностойно положение в сравнение с компаниите от Канада и Мексикo, като 
пример“, каза Шолц. 
 
√ Нови ценови скокове за купувачите, докато магазини и търговци си прехвърлят топката за разходите 
Купувачите по света ще плащат още повече за хранителни стоки тази година, отколкото през 2022 г. Това сочат анализи на 
търговци на дребно, фирми за потребителски стоки и инвеститори, съобщава Reuters. Шанс това да не се случи е, ако 
намалеят разходите за суровини или ритейлърите не ускорят преминаването към по-евтини продукти на търговските 
марки. 
Търговците на дребно и производителите на потребителски стоки вече повече от година са затънали в трудни преговори 
за цените. Търканията между тях по този въпрос започнаха през 2021 г. заради проблемите и засечките по веригите за 
доставки, свързани с COVID. 
Това по-късно прерасна в битка заради високите цени на суровините и енергията след нахлуването на Русия в Украйна. 
Покачващите се цени на основните хранителни продукти  - от хляба до млякото и месото, изострят кризата с разходите за 
живот в Европа. 
Британците са платили рекордните 16,7% повече за храна през четирите седмици на януари в сравнение със същия период 
на миналата година, според изследващата пазара компания Kantar. Индексът на храните в САЩ, включително храната, 
консумирана у дома и в кафенета и ресторанти, се е увеличил с 10,4% за годината, която приключи през декември. 
Марк Шнайдер, главен изпълнителен директор на най-голямата хранителна група в света Nestle, заяви миналата седмица 
пред германски вестник, че ще трябва да повиши още повече цените на произвежданите от компанията продукти тази 
година, за да компенсира по-високите производствени разходи, които все още не е прехвърлил напълно върху джоба на 
потребителите. 
„Инвеститорите ще плащат премия за компании, които демонстрират ценова мощ в портфолиото си, без да оказват 
неблагоприятно въздействие върху търговските обеми и пазарния дял“, казва Джак Мартин, фонд мениджър в Oberon 
Investments. 
Маржовете на големите компании за пакетирани стоки бяха притиснати от по-високите разходи за суровини в 
продължение на повече от година, тъй като цените на съставки като пшеница и слънчогледово олио скочиха рязко след 
началото на войната в Украйна преди година. 
Unilever (ULVR.L), която трябва да отчете резултатите за цялата година в четвъртък, заяви през октомври, че нейният 
индикатор за ценообразуването се е повишил до рекордните 12 % през третото тримесечие. Nestle и млечният гигант 
Danone (DANO.PA) трябва да докладват резултати по-късно този месец. 
Таяники Фрики, портфолио мениджър в Waverton Investment Management, очаква Unilever да повиши цените през 2023 г., 
макар и избирателно. 
„От последното, което чухме от Unilever, стана ясно, че те предпочитат да продават по-малко продукти на по-високи цени, 
за да поддържат цените под конкурентите и да спечелят пазарен дял“, казва Фрики. 
Крачка назад при търговците на дребно 
Производителите на потребителски стоки ще продължат да повишават цените, докато възстановят своята рентабилност, 
каза анализаторът на Bernstein Бруно Монтейн. 

https://manager.bg/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/zakonat-za-namalavane-na-inflaciata-v-sast-hvana-evropa-nepodgotvena-sega-ta-trabva-da-navaksva
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„Единственото нещо, което може да спре това, е... потребителите да се ориентират с по-бързи темпове към продукти на 
частни производители от по-малки марки. Ако цените на стоките продължат да падат, тогава може да няма нужда от 
повече увеличения“, казва той. 
През декември главният изпълнителен директор на Walmart (WMT.N), най-големият търговец на дребно в света, 
предупреди, че някои „доставчици на опаковани стоки, ни тикат към по-голяма инфлация през следващата година, в 
допълнение към средните двуцифрени стойности за тази“. 
„Сухите хранителни стоки и консумативите имат двуцифрена до средно двуцифрена инфлация, която ни се струва твърде 
упорита“, казва Дъг МакМилън. Той добавя, че доставчиците са насърчавани да избират  „по-дълги срокове за договори 
по отношение на нас“. 
Европейските ритейлъри също се опъват, но дават заден  
„С големите доставчици ние настояваме за дългосрочни договори, които не трябва да бъдат предоговаряни“, каза 
белгийският дискаунт търговец на дребно Colruyt (COLR.BR) пред Reuters. 
Най-голямата британска група за супермаркети Tesco (TSCO.L) и Kraft Heinz (KHC.O) миналата година не можаха да се 
договорят за цените на някои марки, което доведе до изчезването на няколко продукта от рафтовете им. Този месец 
майонезата Hellmann на Unilever беше спряна от магазините в Южна Африка поради увеличение на разходите. 
Изпълнителният директор на Tesco Кен Мърфи каза миналия месец, че се надява инфлацията да достигне връх до средата 
на 2023 г. и след това да започне да намалява. 
Анализаторът на Barclays Уорън Акерман каза, че въпреки че цените на хранителните стоки са се понижили средно с 20% 
спрямо върховете през март, но ще отнеме време това да се отрази и върху разходите на компаниите. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- След трагедията в Турция - от какво се нуждаят пострадалите; Гост: Заместник-председателят на ДПС Ахмед 
Ахмедов. 

- Милен Керемедчиев за последствията след земетресенията и предизвикателствата пред южната ни съседка/ 
- Обвинения за газовите доставки - има ли умишлена безстопанственост и причиняване на вреди за над 88 милиона 

лева. 
- Бум на сигналите за онлайн престъпления срещу деца; Гост: Владимир Димитров от ГДБОП. 
- За изкуствения интелект и ще заменят ли роботите човешката работна ръка; Гост: Футурологът Мариана Тодорова. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Защо бившият енергиен министър от кабинета "Петков" Александър Николов се сдоби с обвинение от 

прокуратурата заради газовите доставки. 
- След трагедията в Турция - как продължават спасителните операции в южната ни съседка. 
- Кои са общинските служители от Благоевград, счупили витрината на Македонския клуб в града. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Радиатори работят на макс в студа, потреблението на ток се вдигна с 50% 
в. Труд - Трима обвинени за скъпия газ 
в. Телеграф - Вдигат спешно 77 филиала на Спешна помощ 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Прокурори търсят 88 млн. лева от ексминистър, негов заместник и бивш газов шеф 
в. 24 часа - Партиите замълчаха, попитани от Йотова за възможни коалиции 
в. 24 часа – Залогът на конгреса: Нинова или враговете й остават в БСП 
в. 24 часа – Държавата прави електронна платформа за сравняване на цените 
в. 24 часа – "Тук съм, за да помогна", се чува в Одрин - за часове 8 тира с дарения тръгнаха на юг за бедстващите 
в. Труд - Гледаме в интернет броенето на бюлетините 
в. Телеграф - Президентът Румен Радев към КТ "Подкрепа": Трябва да съхраним независимостта на енергетиката 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Надежда Дончева и Любомир Стефанов модератори на фейсбук групата " Катастрофи в София": Свържат ли 
камерите на КАТ с тези на общината, много пътни нарушители ще платят 
в. Труд - Доц. д-р Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания към БАН пред "Труд News": Търговските 
вериги задушават малкия производител 
в. Телеграф - Писателката Александра Шехтова: Държавата лишава осиновените от идентичност 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Може да има и над 20% поскъпване от производителя до щанда, но това не е изненада 
в. Труд - Кратка хронология на поредното национално унижение 
в. Телеграф - Хората са най-важният фактор. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София./Брюксел. 
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- На 9 и 10 февруари президентът Румен Радев ще представлява България на извънредното заседание на 
държавните и правителствените ръководители на страните членки на Европейския съюз в Брюксел. 

- Сред акцентите на срещата на върха ще бъдат войната на Русия срещу Украйна, икономическото състояние на ЕС 
с фокус върху представените от ЕК нови инициативи за насърчаване на конкурентоспособността на Съюза, както и 
миграцията и гарантирането на сигурността на външните граници на ЕС. 

*** 
София. 

- От 11:00 часа в Hyatt Regency Sofia - министрите Росен Христов, Росица Карамфилова и Иван Шишков ще вземат 
участие на първи международен форум за възобновяема енергия, организирана от Сдружение "Соларна 
Академия България", медия "Стандарт" и M3 Communications Group, Inc. 

- От 12:00 часа, в сградата на ул. "Никола Габровски" 30, киносалон, ет. 1, МВР ще отбележи Европейския ден на 
телефон 112. 

- От 12:30 часа в зала "Средец" на хотел "Балкан" Групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) в 
Европейския парламент ще проведе изнесено заседание в България. Домакини на събитието в София ще бъдат 
българските представители в Европейския парламент Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков. 

- От 11:00 часа, в голямата зала на Учебен център на Агенцията за ядрено регулиране, ще се проведе традиционната 
годишна пресконференция, на която председателят на Агенцията ще представи основните аспекти от дейността 
на регулатора през изминалата година. 

- От 19:30 часа в клуб "Грамофон" ще се състои премиерата на стихосбирката "Свидетел на безименност" (ИК 
"Знаци") от украинската поетеса Ия Кива. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в Дома на писателя Диана Саватева представя "Капка, изпреварила дъжд". Входът е свободен. 
*** 
Велико Търново. 

- От 11:00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представена идеята "Датата 
26 октомври /Димитровден/ да бъде чествана като Ден на Старопрестолнината. 

- От 11:00 часа в Областна администрация ще има среща за план-приема на държавните и общински училища във 
Великотърновска област. 

*** 
Добрич. 

- В 11:00 ч. в Зала "Европа" на Областна администрация Министерство на земеделието ще проведе информационна 
кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода до 2027 г. 
с участието на земеделски стопани от областите Варна, Шумен, Силистра и Добрич. 

- В 19:00 ч. Драматичен театър "Йордан Йовков" представя спектакъла "Женско царство" от Ст. Л. Костов. Режисьор 
е Стефан Спасов. Участват актьорите Красимир Демиров, Татяна Христова, Владимир Трендафилов, Мария Генова, 
Филип Янев, Любов Николова, Валентин Андреев - Рафе и Валентин Георгиев. 

- Вход с билети: Билетен център на Драматичен театър "Йордан Йовков". 
- Във фоайето на Младежки център - Добрич ще бъде представена гостуваща изложба "Васил Левски - революцията 

и свободата" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", посветена на 150 години от гибелта на Васил 
Левски. 

*** 
Карлово. 

- От 12:00 часа кметът на Община Карлово Емил Кабаиванов ще даде пресконференция в сградата на общината, на 
която ще бъдат обобщени резултатите от проверката на областния управител на област Пловдив Ангел Стоев, 
който ще направи инспекция на възстановителните дейности в най-тежко пострадалите от наводнението през 
септември м.г. карловски села - Каравелово, Богдан и Слатина. 

*** 
Пловдив. 

- Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще инспектира строително-монтажните дейности в 3-та авиационна 
база в Граф Игнатиево. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в Кукления театър ще се състои празничен концерт по случай Китайската Нова година на ученици от 
СУ "Максим Горки". 

- От 18.30 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои концерт на учениците от класовете по поп и джаз пеене с 
преподавател Павел Цонев от НУМСИ "Христина Морфова". 

- От 19.00 часа в Културния център ще се състои постановката "Методът Грьонхолм" от Жорди Галсеран. 
- От 19.00 часа в Оперния театър ще бъде представен балетът "Лешникотрошачката" от П. И. Чайковски. 

*** 
Чепеларе. 
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- От 10:00 часа в ски и сноуборд център "Дьортевото" в Чепеларе ще бъде даден старт на Зимен олимпийски ден, 
посветен на 25 години от единствения златен олимпийски медал на Екатерина Дафовска от игрите в Нагано през 
1998 г. 

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

