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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA TV 
 
√ Бизнесът пред Донев: Компенсациите за високите цени на енергията трябва да продължат 
Разговорите бяха част от срещите за обсъждане на цените на храните и възможностите за намаляване на 
инфлацията 
„Оценяваме високо продължените компенсации за енергетиката, след май месец тя трябва да продължи”. Това заяви 
председателят на Управителния съвет на БТПП Цветан Симеонов след срещата на работодателските организации с 
премиера Гълъб Донев. 
„Напомнихме на правителството, че това са компенсации, не помощи. Това са пари, които веднъж са взети от бизнеса за 
тока. Само че мярката е до края на март и след това трябва да се помисли как да се удължи”, каза Симеонов. Той също 
обясни, че са настояли да се ускори работата по европейските програми. 
„Поискахме да се ускорят европейските програми, по отношение на въвеждането на еврото говорихме за това, че трябва 
да има информационна кампания за предимствата и недостатъците от Еврозоната, като ние подкрепяме по-скорошното 
влизане", каза Симеонов. 
„Относно инфлацията, трябват мерки за големите разлики в цените на стоките от производител до магазин. Ние държим 
на диалога с Министерския съвет и навременното ни даване на мнение относно бъдещите политики, това е налице и 
искаме то да продължи”, каза още Симеонов. 
Васка Бакларова от Съюза за стопанска инициатива заяви, че са се обсъдили проблемите с високите цени, политиките, 
които да предприеме страната, за да влезе в Шенген, ОИСР, както и да се задвижат мерките по зелената сделка. 
„Изключително важно е в момента да се справим с икономическата криза – предстои да работим за овладяване на цените 
на хранителните стоки”, каза Бакларова. „В момента основните повишения на индекса на инфлация идват от цените на 
храните. Предстоят работни групи, които да работят по въпроса", обясни още тя. 
„За Съюз за стопанска инициатива е важно да започне и процесът по дигитализация. Това са над 3 милиарда лева, 
планувани за 21-27 година. Час по-скоро трябва да бъдат стартирани програмите по ПВУ, за да има време бизнесът да 
реагира. Не на последно място – законите във връзка със зелената сделка. Какво трябва да бъде направено, за да има 
България в следващите 5 години развита зелена икономика", каза Бакалова. 
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев каза, че миналогодишната програма за 
компенсиране на свръхвисоките цени е довела до успех. 
„Обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията. Има предпоставки и пазарът сам ще доведе дотам, че цените ще 
тръгнат надолу и то на месечна база в абсолютен размер. Но този процес трябва да се ускори, предвид амбициите за 
влизане в Еврозоната”, каза Велев. 
„Програмата, която имахме миналата година за цените на електроенергията, помогна за това българската индустрия да 
отбележи най-голям ръст в ЕС. Този ръст спомогна за увеличение на доходите на хората. Имаме най-висок ръст на 
разходите за труд в ЕС - 16%”, каза Велев.   
Той смята, че ще има естествен спад на цените. 
„Възникват въпроси защо, след като тарифата за тока е по-ниска през януари, цените не са паднали? Това ще се случи, 
когато произведените миналия месец стоки, стигнат до магазина. Тоест - през март. Нашият призив е ускоряване на този 
процес за сметка на печалбите, за да получим резултат навреме и да не забавим влизането в еврозоната”, каза Велев.   
 
BG On Air 
 
√ АИКБ призова бизнеса да свали цените за сметка на печалбите 
Пазарът на дребно ще усети поевтиняването през март 
Работодателските организации очакват спад на цените на храните от март. Те призоваваха бизнесът още сега да намали 
размера на печалбите си, за да може по-осезаемо и бързо да се усети това и от потребителите. Това стана ясно след среща 
на служебния премиер с работодателите. 
Бизнесът подкрепя втория служебен кабинет на Гълъб Донев с мерките за огласяване на нелоялни търговски практики, 
проверки и санкции. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България - Васил Велев заяви, че 
миналогодишната програма за компенсиране на свръхвисоките цени е довела до успех. 
"Обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията. Пазарът сам ще доведе до там, че цените ще тръгнат надолу. Този 
процес трябва да се ускори, предвид амбициите за еврозоната", заяви Васил Велев. 
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Епицентър 
 
√ Васил Велев: Влизането на България в Еврозоната е "приоритет на приоритетите" 
"Програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията за бизнеса даде добри резултати. Цените ще 
паднат, когато произведените през януари стоки стигнат до магазина“, коментира председателят на АИКБ 
Потвърдихме като приоритет на приоритетите за работодателските организации влизането на страната ни в Еврозоната на 
1 януари следващата година, защото не просто вярваме, а знаем, че това ще подобри бизнес климата, икономическия ръст, 
а оттам и стандарта за живот на хората. За целта обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията. Това заяви на 
брифинг в Министерския съвет Васил Велев, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), предаде БТА. 
Васил Велев взе участие в срещата при служебния премиер Гълъб Донев, на която представители на работодателски 
организации обсъждаха с министър-председателя ценообразуването при хранителните стоки и възможностите за 
намаляване на инфлацията. 
Велев посочи, че добри резултати е дала програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията за бизнеса и 
прогнозира, че това ще доведе до „естествен спад на цените“ на стоките. 
„Чакаме естествения ход на нещата. Те ще паднат, когато произведените през януари стоки стигнат до магазина“, 
коментира Васил Велев. 
Той подчерта, че по време на срещата е декларирана подкрепа за "осветяването" на недобрите търговски практики. 
Предстои всички заедно да работим по овладяване цените на хранителните продукти, което в момента е ключово за 
потребителите, каза от своя страна Васка Бакларова, председател на Съюз за стопанска инициатива (ССИ), след срещата. 
От ССИ са внесли приоритетните области за действие за тази година. Със служебното правителство имаме вече добре 
установени практики на взаимодействие. Ще изготвим съответните стратегии, в работни групи, в направленията: 
приемането на България в Шенген, приемане на еврото и приемане на България в Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Трябва да бъдат разгледани редица политики, които страната ни трябва да предприеме, но изключително важно в момента 
е да се справим с икономическата криза, така както към момента са овладени цените на тока, на горивата, добави 
Бакларова. 
По думите й основните повишения на индекса на инфлацията идват от хранителните продукти. Така че тук предстоят 
работни групи, с които да успеем да наложим мерки, с които да се ограничат неправомерно повишените цени, каза още 
председателят на ССИ. Според нея най-големите разходи на домакинствата към момента са за хранителни продукти. 
Тя посочи, че на срещата е разискван и Планът за възстановяване и устойчивост, и програмите, които предстои да бъдат 
стартирани в следващите три месеца. 
За ССИ, който представлява малкия и среден бизнес, е изключително важно да започне и процесът по дигитализация – над 
3 млрд. лева, които са планувани за периода 2021 г. - 2027 г. 
Час по-скоро трябва да бъдат стартирани програмите по Плана за възстановяване и устойчивост, за да може бизнесът да 
има време да реагира, да дигитализира своя бизнес, за да има европейско представителство и конкурентоспособност, 
добави Бакларова. 
Тя добави, че са обсъдени законите във връзка със Зелената сделка и какво трябва да направи бизнесът, за да има в  
следващите пет години добре развита зелена икономика. 
В срещата взеха участие представители на ръководствата на Българската стопанска камара, Съюза за стопанска 
инициатива, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България, както и членове на служебното правителство. 
 
БНР 
 
√ Представителните работодателски организации очакват спад на цените от март 
Намаляване на цените от месец март очакват от представителните работодателски организации. Те призовават бизнесът 
още сега да намали размера на печалбите си, за да може по осезаемо и бързо да се усети това и от потребителите. 
След разговор с премиера Гълъб Донев за механизмите за ценообразуване на хранителни стоки председателят на АИКБ 
Васил Велев коментира:   
"Това, което януари месец ще произведем, то ще стигне в магазина февруари-март, но ние призоваваме за авансово 
намаляване на цените за сметка на печалбите. Защо смятаме, че цените не просто ще се успокоят и техният ръст ще 
намалее и ще тръгнат надолу? 
Защото основните пера в себестойността, освен труда, са намалели на годишна база - и енергията, електроенергията, и 
природният газ, и някои суровини, така че ние очакваме от само себе си под въздействието на пазарните механизми, 
цените да тръгнат надолу". 
Бизнес организациите подкрепят обявеното от правителството намерение да се изсветлят цените на храните у нас и да се 
санкционират нелоялните търговски практики, като ще съдействат за това. 
Въвеждането на еврото от първи януари следващата година също е приоритет за работодателите, стана ясно от заявеното 
след среща с премиера Гълъб Донев и министри от служебното правителство. 
По мнение на бизнеса по време на мандата на предходното правителство корупционните практики в България са 
ограничили своето присъствие, което било полезно за другата голяма цел – влизането в Шенген. 
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3eNews 
 
√ Бизнесът подкрепи предложения от правителството механизъм за наблюдение и контрол на стоки по веригата на 
доставките 
Работодателите и премиера обсъдиха ценообразуването при хранителните стоки и възможностите за намаляване 
на инфлацията 
Министър-председателят Гълъб Донев се срещна с ръководствата на национално представителните работодателски 
организации в рамките на инициативата му за експертно обсъждане на ценообразуването при хранителните стоки и 
възможностите за намаляване на инфлацията. 
След разговорите от пресслужбата на Министерския съвет съобщиха, че представителите на бизнеса са изразили подкрепа 
за действията на правителството по въвеждането на всекидневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига 
на доставките на стоки от производителя до щандовете в магазина. 
Премиерът Донев акцентира върху ползите от конструктивния диалог на правителството с бизнеса и призова 
работодателите да продължат да бъдат активен партньор за решаването на проблемите, засягащи всички български 
граждани. Министър-председателят специално подчерта усилията на предходния служебен кабинет за успокояване на 
пазара и овладяване на базисните фактори за инфлацията - природния газ, електроенергията и горивата. 
В хода на срещата е обсъдена и темата за приемането на еврото и целенасочената работа за постигането на целевата дата 
1 януари 2024 година. Правителството и работодателите изразиха единно мнение, че присъединяването на България към 
еврозоната продължава да е ключов приоритет за страната ни. Възможностите за бизнеса по линия на Плана за 
възстановяване и устойчивост и европейските фондове бяха също сред разгледаните в рамките на срещата теми. 
"Потвърдихме като приоритет на приоритетите за работодателските организации влизането на страната ни в еврозоната 
на 1 януари следващата година, защото не просто вярваме, а знаем, че това ще подобри бизнес климата, икономическия 
ръст, а оттам и стандарта за живот на хората. За целта обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията", посочи след 
срещата в Министерския съвет Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. 
"Доволни сме от досегашното сътрудничество със служебния кабинет, надяваме се то да продължи и за в бъдеще", посочи 
Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. 
Васка Бакларова, председател на Съюза за стопанска инициатива, коментира, че предстои да се работи по овладяване 
цените на хранителните продукти, което в момента е ключово за потребителите. 
В срещата участваха представители на ръководствата на Българската стопанска камара, Съюза за стопанска инициатива, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
както и членове на служебното правителство. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът: Антимонополната комисия и КЗП да проверят за картели при цените на храните 
„Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията  да проявят малко повече активност, 
защото в обществото се налага чувството, че се касае за картелни практики при някои стоки. Да си свършат работата и да 
проверят дали това е така“. Това заяви  Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) след среща на служебния министър -председател Гълъб Донев с  представители на 
работодателски организации в Министерски съвет днес . На срещата са били обсъдени ценообразуването при 
хранителните стоки и възможностите за намаляване на инфлацията.  
Доволни сме от досегашното сътрудничество със служебния кабинет, надяваме се то да продължи и за в бъдеще, каза още 
Цветан Симеонов. Той определи разговорите с премиера Донев като "добър сигнал". 
„Оценяваме високо, че беше продължена мярката за компенсациите. Отново напомнихме на правителството, че това са 
компенсации, а не помощи, защото тези пари са взети веднъж от бизнеса чрез цената на тока от борсата. Мярката е до 
края на март и трябва да се помисли за начин да се продължи. Дискутирахме възможни диференцирани подходи по 
отношение на компенсациите“, добави Симеонов. 
Той посочи, че сред обсъжданите на срещата теми са били още Планът за възстановяване и устойчивост, инфлацията, както 
и влизането на страната ни в еврозоната, за което Симеонов обяви пълна подкрепа от страна на бизнеса.  
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ) Васил Велев цените на стоките вървят 
надолу,   но това ще се отрази на пазара на дребно през март, когато произведеното през януари стигне до магазините. 
Велев очаква цените на стоките да паднат през март и заради по-ниската от 1 януари цена на тока за индустрията, която 
падна от  250 бе свалена на 200 лв. за мегаватчас. 
Васил Велев призова за пореден път бизнеса у нас по-бързо и авансово да свали цените за сметка на печалбите. Това ще 
помогне да бъде намалена инфлацията, което е условие за влизане в еврозоната, аргументира се  председателят на АИКБ. 
 
БНТ 
 
√ Работодателските организации одобряват посоката на кабинета по отношение на инфлацията 
Министър-председателят Гълъб Донев проведе среща с работодателски организации в Министерския съвет. Разговорът е 
част от инициираните от премиера работни формати за обсъждане на ценообразуването при хранителните стоки и 
възможностите за намаляване на инфлацията. 



4 

 

От работодателските организации определиха инициирането на срещата като добър сигнал, за това, че диалогът от 
предходния мандат на кабинета, ще продължи успешно. 
Във фокуса на срещата е била енергетиката, ПВУ и европейските програми, както и инфлацията. 
По отношение на енергетиката оценяват високо, че продължава мярката по компенсациите за бизнеса. Мярката е до края 
на март и след това трябва да се помисли по какъв начин трябва да се продължи. 
Дискутирано е за възможни диференцирани подходи по отношение на компенсациите, но с оглед на краткия срок, ще се 
придържат към мярката, която вече работи и е удовлетворителна за бизнеса, заяви Цветан Симеонов от БТПП. 
По отношение на европейските програми организациите са поискали да се ускорят нещата. 
По отношение на въвеждане на еврото работодателите са обърнали внимание, че са предназначени средства за 
запознаване на обществото с положителните и отрицателни ефекти. Симеонов заяви, че са поели ангажимент да дават 
гласност на това, което е полезно за бизнеса и подкрепят влизане на България в еврозоната възможно по-скоро. 
По отношение на инфлацията - работодателските организации одобряват посоката на кабинета, но препоръчват повече 
гласност за обществото за онези сектори, където има твърде големи и необясними разлики от производителите до крайния 
потребител. КЗК и КЗП трябва повече да проявят активност, защото според обществото има картел за цените на някои 
стоки. БТПП дава добра оценка на предишния кабинет, който е ограничил корупцията. 
От Съюза за стопанска инициатива завиха, че ще разработят предложения за икономическата криза и цените на храните. 
Ще има работни групи, които ще обсъждат мерки. За Съюза е важен и процеса по дигитализация, за който са заделени 3 
млрд. до 2027 г. Важни са и законите за зелената сделка, заяви Васка Бакларова, председател на ССИ. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че са потвърдили като приоритет 
на работодателските организации влизане на България в еврозоната на 1 януари 2024 г., защото това ще подобри бизнес 
климата, икономическият ръст и оттам стандартът на живот на хората. За целта обединяват усилията за борба с 
инфлацията. Но този процес трябва да се ускори, за да не се пропуснат сроковете за еврозоната, каза той. Посочи, че 
компенсациите за тока са довели до ръст на индустрията, а от там и ръст с 16% на доходите, най- голям в ЕС. 
АИКБ дава пълна подкрепа за кабинета и за осветляване на лошите търговски практики, за да се ускори спадът на цените. 
Велев призова за авансово намаляване на цените сега за сметка на печалбите преди реално очакваният им спад през март 
и април. Според него с осветяване на не добрите практики и разговорите с групите фирми с голям пазарен дял може да се 
ускори падането на цените. 
Ако административното въздействие върху цените беше добро, то социализмът щеше да оцелее, заяви Цветан Симеонов. 
В срещата участваха представители на ръководствата на БСК, ССИ, АИКБ, БТПП, КРИБ, както и членове на служебното 
правителство. 
Във вторник в Министерския съвет се състоя среща, на която заедно с министри и представители на различни институции, 
бе извършен анализ на ценообразуването на хранителните стоки. След срещата служебният премиер Гълъб Донев заяви, 
че ще бъде въведен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките от производителя до щандовете 
в магазина, независимо дали са магазини на големите търговски вериги или малки квартални магазини. 
Премиерът заяви, че са установени разлики между цените от производител, през търговеца, до щанда в магазина, и то от 
порядъка на 20 до 30%. Гълъб Донев посочи още, че държавните институции ще бъдат безкомпромисни в извършвания 
контрол по веригата – от производителите, през логистичните вериги на доставки, до щанда в магазина. 
Министър-председателят допълни, че предстои да бъде създаден специален интернет сайт, на който гражданите да 
получават актуална информация по темата, за да правят по-лесно съпоставка между цената и качеството на определени 
хранителни продукти. 
 
24 часа 
 
√ Работодатели искат проверки за нелоялни търговски практики и картелни споразумения 
Тежък разговор за цените на стоките е имало на срещата на премиера Гълъб Донев с 5 работодателски организации. Те се 
видяха в четвъртък, участвали са и министрите, в чиито ресори са секторите, които генерират инфлация. От страна на 
бизнеса са били представители на КРИБ, АИКБ, Съюза за стопанска инициатива и БТПП. 
Какви ангажименти пое бизнесът, попита “24 часа” земеделския министър Явор Гечев след края на срещата. “Достатъчни”, 
отговори лаконично той. Вицепремиерът Христо Алексиев каза, че достатъчно сериозно са говорили за компенсациите за 
тока и очакват ответен резултат от бизнеса. 
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че от елементите, които правят 
себестойността на стоките, само цената на труда се е увеличила. 
Той призова фирмите авансово и за сметка на печалбите да свалят цените по-рано, за да може да се усетят и по магазините 
още през февруари. Нормално това би станало от март. 
Велев оцени компенсациите за фирмите заради скъпия ток като оздравителни за икономиката. От средата на миналата 
година до 31 декември те направиха цената на тока за бизнеса 250 лв. за мегаватчас, а от 1 януари с решение на парламента 
тя бе свалена на 200 лв. Ниската цена на тока била причина за ръста на икономиката и на износа. При крайния потребител 
обаче намалението стигало по-бавно 
Велев напомни, че трябвало да се намери начин компенсациите да продължат. 
Позицията, че бизнесът трябва авансово да свали цените застъпи и Константин Стаменов - председател на Българската 
федерация на индустриалните енергийни консуматори. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов призова КЗК и КЗП да са на мястото си и да правят проверки за нелоялни 
търговски практики и за картелни споразумения. 
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СЕГА 
 
√  Бизнес организациите призоваха фирмите по-бързо да свалят цените 
Работодателските организации отново призоваха фирмите да свалят цените като калкулират по-големите компенсации за 
ток от Нова година. 
Днес представители на бизнес сдруженията се срещнаха със служебния премиер Гълъб Донев, за да обсъдят темата как да 
бъде овладяно поскъпването на хранителните стоки. 
"Подкрепяме намерението да се дава гласност за онези сектори с големи, необосновани разлики в цените от прозводителя 
до крайния потребител. Трябва обаче Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията да 
проявят повече активност, защото в обществото има усещане не само за нелоялни търговски практики, но и за картелни 
споразумения за някои стоки. Тези органи трябва да си свършат работата", заяви Цветан Симеонов, председател на БТПП. 
"Приоритет за бизнеса е приемането на еврото от 1 януари 2024 г. Убедени сме, че това ще подобри бизнес средата и 
стандарта на живот на българите. Затова сме готови да обединим усилията си срещу инфлацията", коментира друг 
представител на бизнеса -  Васил Велев, председател на АИКБ. 
Велев обясни, че вече са налице предпоставки цените да падат благодарение на компенсациите за скъпия ток, но този 
процес трябвало да се ускори заради амбициите ни да влезем още догодина в еврозоната.  
"Ако чакаме естествения ход произведените през януари месец стоки с по-малко разходи на ток да стигнат до магазините, 
това ще се случи чак през март. Трябва да ускорим този процес", посочи Велев. И призова фирмите по-бързо, авансово 
намалят цените за сметка на печалбата. 
В края на миналата година, когато Народното събрание гласува по-големи компенсации за небитовите потребители на ток,  
Велев отново призова бизнеса да свали цените на стоките и услугите. 
В същото време шефът на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че не е работа на работодателските организации "да се грижат 
за цените", макар че високата инфлация вредяла и на бизнеса. "Не трябва обаче и държавата да въздейства с 
административни мерки. Ако административното въздействие беше добра практика, социализмът щеше да оцелее, 
нямаше да се провали", посочи шефът на БТПП. 
Работодателските организации са поставили въпроса дали и след 31 март ще продължат компенсациите за тока на 
небитовите потребители. В момента мярката е гласувана да действа за първите три месеца на годината. Със средства от 
свръхпечалбата на производителите на ток се покриват всички разходи на небитовите потребители при цена над 200 лв. 
за мегават час.  
От една година бизнесът получава компенсации за ток и това се оценява като най-успешната мярка за подпомагане на 
бизнеса. Благодарение на тази мярка през последното тримесечие на 2022 г. фирмите увеличили възнагражденията с 16%, 
твърдят от АИКБ. 
Работодателите похвалиха служебното правителство. "Добре работим с него. Откакто управлява, нито една фирма не се е 
оплакала, че някой иска да й купи бизнеса или дял от него", обясни Цветан Симеонов. 
 
Стандарт 
 
√ Бизнесът обеща по-ниски цени, но постави условие 
„Високо оценяваме продължените компенсации за енергетиката, след май месец тя трябва да продължи”. Това заяви 
председателят на Управителния съвет на БТПП Цветан Симеонов (на горния кадър) след среща на работодателските 
организации със служебния премиер Гълъб Донев. 
„Напомнихме на правителството, че това са компенсации, не помощи. Това са пари, които веднъж са взети от бизнеса за 
тока. Само че мярката е до края на март и след това трябва да се помисли как да се удължи”, каза Симеонов. 
Той също обясни, че са настояли да се ускори работата по европейските програми. „Поискахме да се ускорят европейските 
програми, по отношение на въвеждането на еврото говорихме за това, че трябва да има информационна кампания за 
предимствата и недостатъците от еврозоната, като ние подкрепяме по-скорошното влизане", каза Симеонов. 
„Относно инфлацията, трябват мерки за големите разлики в цените на стоките от производител до магазин. Ние държим 
на диалога с Министерския съвет и навременното ни даване на мнение относно бъдещите политики, това е налице и 
искаме то да продължи”, каза още Симеонов. 
Васка Бакларова от Съюза за стопанска инициатива заяви, че са се обсъдили проблемите с високите цени, политиките, 
които да предприеме страната, за да влезе в Шенген, ОИСР, както и да се задвижат мерките по зелената сделка. 
„Изключително важно е в момента да се справим с икономическата криза – предстои да работим за овладяване на цените 
на хранителните стоки”, каза Бакларова. „В момента основните повишения на индекса на инфлация идват от цените на 
храните. Предстоят работни групи, които да работят по въпроса", обясни още тя. 
„За Съюз за стопанска инициатива е важно да започне и процесът по дигитализация. Това са над 3 милиарда лева, 
планувани за 21-27 година. Час по-скоро трябва да бъдат стартирани програмите по ПВУ, за да има време бизнесът да 
реагира. Не на последно място – законите във връзка със зелената сделка. Какво трябва да бъде направено, за да има 
България в следващите 5 години развита зелена икономика", каза Бакларова. 
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев каза, че миналогодишната програма за 
компенсиране на свръхвисоките цени е довела до успех. 
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„Обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията. Има предпоставки и пазарът сам ще доведе дотам, че цените ще 
тръгнат надолу и то на месечна база в абсолютен размер. Но този процес трябва да се ускори, предвид амбициите за 
влизане в еврозоната”, каза Велев. 
„Програмата, която имахме миналата година за цените на електроенергията, помогна за това българската индустрия да 
отбележи най-голям ръст в ЕС. Този ръст спомогна за увеличение на доходите на хората. Имаме най-висок ръст на 
разходите за труд в ЕС - 16%”, каза Велев.  
Той смята, че ще има естествен спад на цените. „Възникват въпроси защо, след като тарифата за тока е по-ниска през 
януари, цените не са паднали? Това ще се случи, когато произведените миналия месец стоки, стигнат до магазина. Тоест - 
през март. Нашият призив е ускоряване на този процес за сметка на печалбите, за да получим резултат навреме и да не 
забавим влизането в еврозоната”, каза Велев. 
 
Darik News 
 
√ Бизнесът очаква естествен спад на цените в магазините 
Бизнесът изрази очакване за "естествен спад" на цените във веригите и магазините през февруари-март, след като през 
януари са паднали цените на електроенергията. Това стана ясно на брифинг на председателите на работодателски 
организации след среща със служебния кабинет в Министерския съвет. 
За нас тази среща с новия служебен кабинет е добър сигнал, че диалогът с тях в предишния мандат ще продължи успешно. 
Ние разчитаме на този диалог, да се дават навреме въпросите, за да можем да отговаряме навреме. Във фокуса бяха 
енергетиката, Плана за възстановяване и устойчивост, както и не на последно място инфлацията. Това заяви Цветан 
Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата след среща на работодателски организации със 
служебния кабинет. 
По отношение на енергетиката, оценяваме продължаването на мярката за компенсациите. Както акцентирахме, това са 
компенсанции, а не помощи, защото тези пари за били взети от бизнеса веднъж, защото са били платени високите борсови 
цени. Дискутирахме за възможни диференцирани подходи за компенсациите. 
Работодателите са обърнали внимание, че са се ангажирали за информационна кампания за предимствата на еврото. 
"Заслужава да се подкрепи възможно по-бързо приемане на еврото". 
"Мерките срещу инфлацията на правителството срещат гласност, не са предприети административни мерки".  КЗП  и КЗК 
трябва да проявят повече активност, защото се налага в обществото чувството, че се касае картелни практики за някои 
стоки. Затова те трябва да си свършат работата, за да стане ясно дали има такива или не, призова още председателят на 
БТПП. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев обяви, че влизането в еврозоната от 1 януари догодина ще подобри бизнес 
климата, икономическия ръст и оттам стандарта на хората, като обяви, че това трябва да е "приоритет на приоритетите". 
По думите още на 8 ноември са отправили призив след приетите компенсации в енергетиката за ускорено намаляване на 
цените. 
"Обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията. Има предпоставки и пазарът сам ще тръгне натам цените да 
тръгнат надолу в абсолютен размер, не само ще забавят ръста си. Това трябва да си ускори за еврозоната", коментира 
Велев. 
Той се присъедини към мнението на председателя на БТПП, че компенсациите не са помощи за бизнеса, а са 
възстановяване на предприятията и на хората в тях, на това, което им е надвзета. "Възстановява им се не всичко, а част от 
надвзеттоо. Оттам им се увеличават доходите, правят предприятията по-конкурентоспособни", посочи той. Велев изтъкна 
също така призова да се обединят усилията с правителството за осветяването на недобрите и нелоялни търговски практики, 
без да се нарушават принципите на действащата пазарна икономика. 
По думите му се предстои естествен спад на цените и призова за ускоряване на този проце, за да не се забави влизането в 
еврозоната. Произведените стоки през януари ще стигнат до магазините по-скоро през март, прогнозира Велев. 
От Съюза за стопанска инициатива (ССИ) пък предлагат работни групи, които да се фокусират върху намаляването на цените 
на храните, където се отчита най-голямо повишение. 
 
Dnes.bg 
 
√ Спад в цените щяло да има, въпросът е да стане по-бързо 
Разходите за енергията и суровините тръгнали надолу 
Към януари имаме 20% увеличение на минималната работна заплата, това няма как да не се отрази на инфлацията, те се 
включват в себестойността на произвежданите стоки и услуги. В средносрочен и дългосрочен интерес за всички е по-
бързото влизане в еврозоната. За целта трябва да потиснем инфлацията, това е критерий, по който не отговаряме на 
изискванията", коментира председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
Вече беше отправен апел към бизнеса за намаляване на цените. Прогнозите на Велев са, че това ще се случи. 
"1/3 от разходите са за труд, другите 2/3 са за енергията и суровините, а те тръгнаха надолу. Ще има спад в цените, въпросът 
е да стане по-бързо. Затова подкрепяме действията на правителството, макар да напомнят за годините на планова 
икономика. Очакваме по-сериозно понижение на инфлацията за февруари и март", каза още Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Гостът призова да се вземат и административни мерки и "да бъдат осветени недобрите практики - картелните увеличения 
на цените и да има и санкции". Добави, че картел е трудно да се докаже, но трябва воля. 
Изчисленията му показват, че страна ни започва 2023 г. с 6 млрд. лв. назад. 
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"Получихме 3 млрд. аванс по Плана за възстановяване и устойчивост, инвестирахме под 100 млн., другите ги изхарчихме 
за пенсии, сега трябва да ги върнем тези 3 млрд. за пенсиите, за да отидат по предназначение по ПВУ и още 3 млрд. да 
дадем пак за същата част за увеличението на пенсиите. Тези 6 млд. могат да дойдат от скъп заем. Трябва да преценим 
докъде ни се простира чергата, ако не искаме да стигнем до гръцкия сценарий", каза Велев. 
 
Дивидент 
 
√ Естествен спад на цените на храните ще има най-рано през март 
Това стана ясно след среща между бизнеса и служебния кабинет 
Бизнесът очаква естествен спад на цените на хранителните стоки най-рано през месец март, след като през януари са 
паднали цените на електроенергията. 
Това стана ясно след среща между работодателските организации със служебния кабинет в Министерския съвет. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че са потвърдили като приоритет 
на работодателските организации влизането на България в еврозоната на 1-ви януари 2024-та година. 
"Обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията. Има предпоставки и пазарът сам ще тръгне натам цените да 
тръгнат надолу в абсолютен размер, не само ще забавят ръста си. Това трябва да се ускори за еврозоната". 
Велев посочи също, че компенсациите за тока са довели до ръст на индустрията, а от там и ръст с 16% на доходите, който 
е най- големия в целия Европейски съюз.  
Председателат на АИКБ призова за авансово намаляване на цените сега за сметка на печалбите преди реално очакваният 
им спад през месец март и април. Той е категоричен, че "с осветяване на не добрите практики и разговорите с групите 
фирми с голям пазарен дял може да се ускори падането на цените". 
"Ако административното въздействие върху цените беше добро, то социализмът щеше да оцелее". 
От Съюза за стопанска инициатива предложиха да се сформират работни групи, които да се фокусират върху намаляването 
на цените на храните, където се отчита най-голямо повишение. 
"Важно е в момента да се справим с икономическата криза. Предстои всички заедно да работим по овладяване цените на 
хранителните продукти, което в момента е ключово за потребителите. В момента инфлацията се повишава от хранителните 
продукти. Предстоят работни групи да работят, за да наложат такива мерки, с които да се ограничат неправомерно 
повишените цени", заяви председателят на ССИ Васка Бакларова. 
По време на разговорите са били обсъдени и енергетиката, Плана за възстановяване и устойчивост и инфлацията. 
"За нас тази среща с новия служебен кабинет е добър сигнал, че диалогът с тях в предишния мандат ще продължи успешно. 
Ние разчитаме на този диалог, да се дават навреме въпросите, за да можем да отговаряме навреме. Във фокуса бяха 
енергетиката, Плана за възстановяване и устойчивост, както и не на последно място инфлацията", заяви Цветан Симеонов, 
председател на Българската търговско-промишлена палата. 
Той заяви, че бизнесът оценява продължаването на мярката за компенсациите в енергетиката. 
"Както акцентирахме, това са компенсанции, а не помощи, защото тези пари за били взети от бизнеса веднъж, защото са 
били платени високите борсови цени. Дискутирахме за възможни диференцирани подходи за компенсациите".  
Припомняме, че във вторник (08.02) в Министерския съвет се състоя среща, на която заедно с министри и представители 
на различни институции, бе извършен анализ на ценообразуването на хранителните стоки. 
Служебният премиер Гълъб Донев заяви, че ще бъде въведен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на 
доставките от производителя до щандовете в магазина, независимо дали са магазини на големите търговски вериги или 
малки квартални магазини. 
Предстои да бъде създаден специален интернет сайт, на който гражданите да получават актуална информация по темата, 
за да правят по-лесно съпоставка между цената и качеството на определени хранителни продукти. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодателите прогнозират, че цените на храните ще тръгнат сами надолу 
Работодателите прогнозират, че цените на храните ще тръгнат сами надолу. Това стана ясно от думите на председателя на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на брифинг в Министерски съвет.  Според 
него има такива предпоставки на пазара, като той смята, че цените ще тръгнат надолу на месечна база в абсолютен размер. 
"Не просто ще се забави техният ръст. Този процес трябва да се ускори предвид амбициите за Еврозоната", смята Васил 
Велев. 
Той участва в среща с другите работодателски организации при премиера Гълъб Донев, като един от акцентите на срещата 
беше темата за инфлацията.  "Обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията", подчерта Велев след срещата и я 
определи като продължение на добрия диалог между бизнеса и изпълнителната власт в лицето на служебното 
правителство. 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът хвали властта за мерките за цените 
Бизнесът доволен от мярката в подкрепа за бизнеса заради скъпия ток. Това стана ясно от брифинг на Цветан Симеонов от 
БТПП след среща с премиера Гълъб Донев. Мярката е до март и работодателите настояват да се търси механизъм тя да 
продължи. Стана ясно, че на срещата са обсъдени мерки за намаляване на инфлацията. Бизнесът иска ускоряване на 
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работата по европейските програми, а за Еврозоната бизнесът ще разяснява ползите. Според Симеонов информационната 
кампания трябва да се разшири. 
Бизнесът е доволен от мерките срещу инфлацията и настоява да се дава гласност къде и кой спекулира с цените. 
Работодателите искат и КЗК да си свърши работата и да каже къде има картел. 
Цветан Симеонов е доволен от работата на служебния кабинет и никоя фирма не се е оплакала от натиск и корупция. Това 
пък, според него, е добре за другата национална цел - а именно Шенген. 
За ССИ сега е важно страната да се справи с икономическата криза и да се овладеят цените на хранителните стоки. В тази 
сфера ще се сформират работни групи, които да набележат конкретни мерки. 
Тема на разговора с премиера е бил и ПВУ. 
Васил Велев от АИКБ също отчете добрия диалог със служебната власт. Той се обяви за членство на страната ни в 
Еврозоната. Това ще подобри бизнес средата. Велев също е за осветляване на нелоялните търговски практики. По 
мнението му престои естествен спад на цените. Нашият призив е за ускоряване на този процес, поясни той. Работодателите 
са за предоговаряне на ПВУ в частта Енергетика. 
След като представители на властта представители на властта не застанаха пред журналистите на брифинга, по-късно от 
пресцентъра на Министерския съвет разпространиха прессъобщение за срещата с ръководствата на национално 
представителните работодателски организации - като част от инициатива на Донев за експертно обсъждане на 
ценообразуването при хранителните стоки и възможностите за намаляване на инфлацията. 
От МС отбелязват, че бизнесът подкрепя идеята на правителството за ежедневно наблюдение и контрол по цялата верига 
на доставките на стоки - от производителя до щандовете в магазина. Работодателите и кабинета изразили общо виждане 
за необходимостта от задълбочен анализ по проблема, който да бъде и ясен сигнал за нелоялните практики на пазара. 
Донев акцентирал върху ползите от конструктивния диалог на властта с бизнеса и призовал за продължаване на активното 
партньорство на работодателите в решаването на проблемите, засягащи всички българи. Той подчертал и усилията на 
предишния си кабинет за успокояване на пазара и овладяване на базисните фактори за инфлацията - природния газ, тока 
и горивата. 
От МС споменават, че са обсъдени също приемането на еврото и целенасочената работа за постигането на целевата дата 
1 януари 2024 г. Било изразено единно мнение, че присъединяването към Еврозоната продължава да е ключов приоритет 
за страната. От пресцентъра на Министерския съвет отбелязват, че са разгледани възможностите за бизнеса по линия на 
ПВУ и еврофондовете. 
 
Dir.bg 
 
√ Работодателите след среща с премиера: Еврозоната е топ приоритет, ще се борим с инфлацията 
Потвърдихме като приоритет на приоритетите за работодателските организации влизането на страната ни в Еврозоната на 
1 януари следващата година, защото не просто вярваме, а знаем, че това ще подобри бизнес климата, икономическия ръст, 
а оттам и стандарта за живот на хората. За целта обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията (която е твърде 
висока и е единственият критерий, на който България към момента не отговаря на изискванията за членство във валутния 
съюз). Това заяви на брифинг в Министерския съвет Васил Велев, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Васил Велев взе участие в срещата при служебния премиер Гълъб Донев, на която представители на работодателски 
организации обсъждаха с министър-председателя ценообразуването при хранителните стоки и възможностите за 
намаляване на инфлацията, предаде БТА. 
Председателят на АИКБ отбеляза, че добри резултати е дала програмата за компенсиране на високите цени на 
електроенергията за бизнеса и прогнозира, че това ще доведе до "естествен спад на цените" на стоките. 
"Чакаме естествения ход на нещата. Те ще паднат, когато произведените стоки през януари стигнат до магазина", 
коментира Васил Велев. 
Той подчерта, че по време на срещата е декларирана подкрепа за "осветляването" на недобрите търговски практики. 
 
Plovdiv24 
 
√ Васил Велев, АИКБ: За нас приоритет е влизането ни в еврозоната 
Проведената среща беше продължение на добрия тон между бизнеса и служебния кабинет. Това каза председателят на 
АИКБ Васил Велев на брифинг пред журналисти след срещата в Министерски съвет с премиера Гълъб Донев, предаде 
репортер на "Фокус“. 
"Приоритет на приоритетите за нас е влизането на страната в еврозоната на 1 януари следващата година. Това ще подобри 
бизнес климата, инвестиционния климат, оттам и стандарта на живот на хората. Ние обединяваме усилията си в борбата 
срещу инфлацията. Има предпоставки и пазарът сам ще доведе до там, че цените ще тръгнат надолу. Но този процес трябва 
да се ускори, предвид амбициите за еврозоната. Затова отправихме още на 8 декември призив до бизнеса, взимайки повод 
от одобрената от парламента програма, решение за таван на цените на ел. енергия за свободния пазар за 2023 г., т.е. 
компенсация на цените над 200 лв. за мегаватчас, да се ползва тази възможност за ускорено намаляване на цените на 
продаваните стоки и услуги“, допълни Велев. 
"Програмата, която имахме миналата година за компенсиране на цените, спомогна за това месеци наред българската 
индустрия да отбележи най-висок ръст в ЕС, при все това, че средните цени в Европа са по-ниски от тези, които ние имахме. 
Този по-висок ръст на индустрията спомогна за увеличаване доходите на хората. Ние имаме най-висок ръст на разходите 
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за труд – 16% в целия ЕС. Това са все добри резултати от програмите за компенсиране на свръх високите цени“, заяви още 
председателят на АИКБ. 
"Ние сме много чувствителни, когато някой каже – стига помощи за бизнеса. Това не са помощи за бизнеса, а 
възстановяване на предприятията на това, което им е надвзето. Това прави предприятията по-конкурентоспособни, което 
води до ръст на продажбите, на инвестициите и т.н.“, категорично заяви Велев и допълни: "Ние подкрепихме и 
декларирахме обединение на усилията с правителството за осветяване на недобрите търговски практики.“ 
Според Велев много важна тема е Планът за възстановяване и устойчивост и те декларират своята подкрепа за усилията 
на правителството за предоговарянето му в част "Енергетика“. 
 
Blgagoevgrad24 
 
√ Васил Велев, АИКБ: За нас приоритет е влизането ни в еврозоната 
Проведената среща беше продължение на добрия тон между бизнеса и служебния кабинет. Това каза председателят на 
АИКБ Васил Велев на брифинг пред журналисти след срещата в Министерски съвет с премиера Гълъб Донев, предаде 
репортер на "Фокус“. 
"Приоритет на приоритетите за нас е влизането на страната в еврозоната на 1 януари следващата година. Това ще подобри 
бизнес климата, инвестиционния климат, оттам и стандарта на живот на хората. Ние обединяваме усилията си в борбата 
срещу инфлацията. Има предпоставки и пазарът сам ще доведе до там, че цените ще тръгнат надолу. Но този процес трябва 
да се ускори, предвид амбициите за еврозоната. Затова отправихме още на 8 декември призив до бизнеса, взимайки повод 
от одобрената от парламента програма, решение за таван на цените на ел. енергия за свободния пазар за 2023 г., т.е. 
компенсация на цените над 200 лв. за мегаватчас, да се ползва тази възможност за ускорено намаляване на цените на 
продаваните стоки и услуги“, допълни Велев. 
"Програмата, която имахме миналата година за компенсиране на цените, спомогна за това месеци наред българската 
индустрия да отбележи най-висок ръст в ЕС, при все това, че средните цени в Европа са по-ниски от тези, които ние имахме. 
Този по-висок ръст на индустрията спомогна за увеличаване доходите на хората. Ние имаме най-висок ръст на разходите 
за труд – 16% в целия ЕС. Това са все добри резултати от програмите за компенсиране на свръх високите цени“, заяви още 
председателят на АИКБ. "Ние сме много чувствителни, когато някой каже – стига помощи за бизнеса. Това не са помощи 
за бизнеса, а възстановяване на предприятията на това, което им е надвзето. Това прави предприятията по-
конкурентоспособни, което води до ръст на продажбите, на инвестициите и т.н.“, категорично заяви Велев и допълни: "Ние 
подкрепихме и декларирахме обединение на усилията с правителството за осветяване на недобрите търговски практики.“ 
Според Велев много важна тема е Планът за възстановяване и устойчивост и те декларират своята подкрепа за усилията 
на правителството за предоговарянето му в част "Енергетика“. 
 
Burgas24 
 
√ Васил Велев, АИКБ: За нас приоритет е влизането ни в еврозоната 
Проведената среща беше продължение на добрия тон между бизнеса и служебния кабинет. Това каза председателят на 
АИКБ Васил Велев на брифинг пред журналисти след срещата в Министерски съвет с премиера Гълъб Донев, предаде 
репортер на "Фокус“. 
"Приоритет на приоритетите за нас е влизането на страната в еврозоната на 1 януари следващата година. Това ще подобри 
бизнес климата, инвестиционния климат, оттам и стандарта на живот на хората. Ние обединяваме усилията си в борбата 
срещу инфлацията. Има предпоставки и пазарът сам ще доведе до там, че цените ще тръгнат надолу. Но този процес трябва 
да се ускори, предвид амбициите за еврозоната. Затова отправихме още на 8 декември призив до бизнеса, взимайки повод 
от одобрената от парламента програма, решение за таван на цените на ел. енергия за свободния пазар за 2023 г., т.е. 
компенсация на цените над 200 лв. за мегаватчас, да се ползва тази възможност за ускорено намаляване на цените на 
продаваните стоки и услуги“, допълни Велев. "Програмата, която имахме миналата година за компенсиране на цените, 
спомогна за това месеци наред българската индустрия да отбележи най-висок ръст в ЕС, при все това, че средните цени в 
Европа са по-ниски от тези, които ние имахме. Този по-висок ръст на индустрията спомогна за увеличаване доходите на 
хората. Ние имаме най-висок ръст на разходите за труд – 16% в целия ЕС. Това са все добри резултати от програмите за 
компенсиране на свръх високите цени“, заяви още председателят на АИКБ. "Ние сме много чувствителни, когато някой 
каже – стига помощи за бизнеса. Това не са помощи за бизнеса, а възстановяване на предприятията на това, което им е 
надвзето. Това прави предприятията по-конкурентоспособни, което води до ръст на продажбите, на инвестициите и т.н.“, 
категорично заяви Велев и допълни: "Ние подкрепихме и декларирахме обединение на усилията с правителството за 
осветяване на недобрите търговски практики.“ 
Според Велев много важна тема е Планът за възстановяване и устойчивост и те декларират своята подкрепа за усилията 
на правителството за предоговарянето му в част "Енергетика“. 
 
БГНЕС 
 
√ Бизнесът пред Донев: Компенсациите за високите цени на енергията трябва да продължат 
“Оценяваме високо продължените компенсации за енергетиката, след май месец тя трябва да продължи”, това заяви 
председателят на Управителния съвет на БТПП Цветан Симеонов след среща с министър-председателя Гълъб Донев, 
предаде репортер на БГНЕС. 
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“Поискахме да се ускорят европейските програми, по отношение на въвеждането на еврото говорихме за това, че трябва 
да има информационна кампания за предимствата и недостатъците от Еврозоната, като ние подкрепяме по-скорошното 
влизане. Относно инфлацията, трябват мерки за големите разлики в цените на стоките от производител до магазин. Ние 
държим на диалога с МС и навременното ни даване на мнение относно бъдещите политики, това е налице и искаме то да 
продължи”, заяви още Симеонов. 
Васка Бакларова от Съюза за стопанска инициатива съобщи, че на срещата с премиера са били обсъдени проблемите с 
високите цени, политиките, които да предприеме страната, за да влезе в Шенген, ОИСР, както и да се задвижат мерките 
по Зелената сделка. 
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев уточни, че миналогодишната 
програма за компенсиране на свръхвисоките цени е довела до успех. “Поради компенсаторната програма индустрията е 
регистрирала по-висок ръст и разходите за труд са се вдигнали с 16%. Следващата обсъдена тема бяха мерките по ПВУ и 
ние декларирахме нашата подкрепа за предоговаряне на националния план в сектора енергетика”, подчерта още Велев. 
 
Новините Ловеч 
 
√ Бизнесът подкрепи правителството за въвеждането на контрол по доставките на стоки 
Министър-председателят Гълъб Донев проведе среща с ръководствата на национално представителните работодателски 
организации в рамките на инициативата му за експертно обсъждане на ценообразуването при хранителните стоки и 
възможностите за намаляване на инфлацията. 
На срещата представителите на бизнеса изразиха подкрепа за действията на правителството по въвеждането на 
ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките на стоки от производителя до щандовете 
в магазина. Работодателите и служебният кабинет изразиха общо виждане за необходимостта от задълбочен анализ по 
проблема, който включително да бъде ясен сигнал относно нелоялните практики на пазара. 
Премиерът Донев акцентира върху ползите от конструктивния диалог на правителството с бизнеса и призова 
работодателите да продължат да бъдат активен партньор за решаването на проблемите, засягащи всички български 
граждани. Министър-председателят специално подчерта усилията на предходния служебен кабинет за успокояване на 
пазара и овладяване на базисните фактори за инфлацията - природния газ, електроенергията и горивата. 
В хода на срещата беше обсъдена и темата за приемането на еврото и целенасочената работа за постигането на целевата 
дата 1 януари 2024 г. Правителството и работодателите изразиха единно мнение, че присъединяването на България към 
еврозоната продължава да е ключов приоритет за страната ни. Възможностите за бизнеса по линия на Плана за 
възстановяване и устойчивост и европейските фондове бяха също сред разгледаните в рамките на срещата теми. 
Намаляване на цените от месец март очакват от представителните работодателски организации. Те призовават бизнесът 
още сега да намали размера на печалбите си, за да може по осезаемо и бързо да се усети това и от потребителите. 
След разговор с премиера Гълъб Донев за механизмите за ценообразуване на хранителни стоки председателят на АИКБ 
Васил Велев коментира:   
"Това, което януари месец ще произведем, то ще стигне в магазина февруари-март, но ние призоваваме за авансово 
намаляване на цените за сметка на печалбите. Защо смятаме, че цените не просто ще се успокоят и техният ръст ще 
намалее и ще тръгнат надолу? 
Защото основните пера в себестойността, освен труда, са намалели на годишна база - и енергията, електроенергията, и 
природният газ, и някои суровини, така че ние очакваме от само себе си под въздействието на пазарните механизми, 
цените да тръгнат надолу", предава БНР. 
 
Tribune 
 
√ Бизнесът с призив: Фирмите авансово да свалят цените 
Очакванията са за по-евтини цени през март, защото тогава ще се продава стоката от януари 
Потвърдихме като приоритет за работодателските организации влизането на страната ни в Еврозоната на 1 януари 
следващата година, защото не просто вярваме, а знаем, че това ще подобри бизнес климата, икономическия ръст, а оттам 
и стандарта за живот на хората. За целта обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията. Това заяви на брифинг в 
Министерския съвет Васил Велев, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Той участва в среща при служебния премиер, заедно с работодателските организации.  
След разговора Велев заяви, че добри резултати е дала програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията 
за бизнеса и прогнозира, че това ще доведе до „естествен спад на цените“ на стоките. 
„Те ще паднат, когато произведените стоки през януари стигнат до магазина“, коментира Васил Велев. 
Той подчерта, че по време на срещата е декларирана подкрепа за „осветяване” на недобрите търговски практики. 
Очакванията са за по-ниски цени през март, защото тогава ще се продава стоката от януари.  
„Нашият призив за сметка на печалбите е ускоряване на този процес, за да може да получим резултата на време и да не 
забавим влизането на страната ни в еврозоната”.  
Очакванията за по-ниски мартенски цени Велев обоснова и с по-ниската от 1 януари цена на тока за индустрията, тя от 250 
бе свалена на 200 лв. за мегаватчас. 
Във връзка с цените на някои стоки Цветан Симеонов от БТПП смята, че регулаторните органи трябва да бъдат по-активни. 
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„Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията малко повече да проявят активност, 
защото в обществото се налага чувството, че се касае за картелни практики при някои стоки. Да си свършат работата и да 
проверят дали това е така“, призова той. 
„Корупционните практики в България са ограничили своето присъствие, това е полезно за другата голяма цел – влизането 
ни в Шенген“, каза още Цветан Симеонов. 
В срещата участваха представители на ръководствата на БСК, ССИ, АИКБ, КРИБ, както и членове на служебното 
правителство. 
 
Anteni 
 
√ Васил Велев: Влизането в Еврозоната е приоритет за работодателските организации 
Според Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, влизането 
на България в Еврозоната е приоритет за работодателските организации. 
Потвърдихме като приоритет на приоритетите за работодателските организации влизането на страната ни в Еврозоната на 
1 януари следващата година, защото не просто вярваме, а знаем, че това ще подобри бизнес климата, икономическия ръст, 
а оттам и стандарта за живот на хората. За целта обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията. Това заяви на 
брифинг в Министерския съвет Васил Велев. 
Той взе участие в срещата при служебния премиер Гълъб Донев, на която представители на работодателски организации 
обсъждаха с министър-председателя ценообразуването при хранителните стоки и възможностите за намаляване на 
инфлацията. 
Велев посочи, че добри резултати е дала програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията за бизнеса и 
прогнозира, че това ще доведе до „естествен спад на цените“ на стоките. 
„Чакаме естествения ход на нещата. Те ще паднат, когато произведените стоки през януари стигнат до магазина“, 
коментира Васил Велев. 
Той подчерта, че по време на срещата е декларирана подкрепа за „осветяването“ на недобрите търговски практики. 
В срещата взеха участие представители на ръководствата на Българската стопанска камара, Съюза за стопанска 
инициатива, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България, както и членове на служебното правителство. 
 
Рикошет 
 
√ Бизнесът призова фирмите по-бързо да свалят цените 
Работодателските организации отново призоваха фирмите да свалят цените като калкулират по-големите компенсации за 
ток от Нова година. 
Днес представители на бизнес сдруженията се срещнаха със служебния премиер Гълъб Донев, за да обсъдят темата как да 
бъде овладяно поскъпването на хранителните стоки. 
„Подкрепяме намерението да се дава гласност за онези сектори с големи, необосновани разлики в цените от прозводителя 
до крайния потребител. Трябва обаче Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията да 
проявят повече активност, защото в обществото има усещане не само за нелоялни търговски практики, но и за картелни 
споразумения за някои стоки. Тези органи трябва да си свършат работата“, заяви Цветан Симеонов, председател на БТПП. 
„Приоритет за бизнеса е приемането на еврото от 1 януари 2024 г. Убедени сме, че това ще подобри бизнес средата и 
стандарта на живот на българите. Затова сме готови да обединим усилията си срещу инфлацията“, коментира друг 
представител на бизнеса –  Васил Велев, председател на АИКБ. 
Велев обясни, че вече са налице предпоставки цените да падат благодарение на компенсациите за скъпия ток, но този 
процес трябвало да се ускори заради амбициите ни да влезем още догодина в еврозоната. 
„Ако чакаме естествения ход произведените през януари месец стоки с по-малко разходи на ток да стигнат до магазините, 
това ще се случи чак през март. Трябва да ускорим този процес“, посочи Велев. И призова фирмите по-бързо, авансово 
намалят цените за сметка на печалбата. 
В края на миналата година, когато Народното събрание гласува по-големи компенсации за небитовите потребители на ток,  
Велев отново призова бизнеса да свали цените на стоките и услугите. 
В същото време шефът на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че не е работа на работодателските организации „да се грижат 
за цените“, макар че високата инфлация вредяла и на бизнеса. „Не трябва обаче и държавата да въздейства с 
административни мерки. Ако административното въздействие беше добра практика, социализмът щеше да оцелее, 
нямаше да се провали“, посочи шефът на БТПП. 
Работодателските организации са поставили въпроса дали и след 31 март ще продължат компенсациите за тока на 
небитовите потребители. В момента мярката е гласувана да действа за първите три месеца на годината. Със средства от 
свръхпечалбата на производителите на ток се покриват всички разходи на небитовите потребители при цена над 200 лв. 
за мегават час. 
От една година бизнесът получава компенсации за ток и това се оценява като най-успешната мярка за подпомагане на 
бизнеса. Благодарение на тази мярка през последното тримесечие на 2022 г. фирмите увеличили възнагражденията с 16%, 
твърдят от АИКБ. 
Работодателите похвалиха служебното правителство. „Добре работим с него. Откакто управлява, нито една фирма не се е 
оплакала, че някой иска да й купи бизнеса или дял от него“, обясни Цветан Симеонов. 
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√ Работодателите след среща с премиера: Еврозоната е топ приоритет, ще се борим с инфлацията 
Потвърдихме като приоритет на приоритетите за работодателските организации влизането на страната ни в Еврозоната на 
1 януари следващата година, защото не просто вярваме, а знаем, че това ще подобри бизнес климата, икономическия ръст, 
а оттам и стандарта за живот на хората. За целта обединяваме усилията си в борбата срещу инфлацията (която е твърде 
висока и е единственият критерий, на който България към момента не отговаря на изискванията за членство във валутния 
съюз). Това заяви на брифинг в Министерския съвет Васил Велев, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Васил Велев взе участие в срещата при служебния премиер Гълъб Донев, на която представители на работодателски 
организации обсъждаха с министър-председателя ценообразуването при хранителните стоки и възможностите за 
намаляване на инфлацията, предаде БТА. 
Председателят на АИКБ отбеляза, че добри резултати е дала програмата за компенсиране на високите цени на 
електроенергията за бизнеса и прогнозира, че това ще доведе до „естествен спад на цените“ на стоките. 
„Чакаме естествения ход на нещата. Те ще паднат, когато произведените стоки през януари стигнат до магазина“, 
коментира Васил Велев. 
Той подчерта, че по време на срещата е декларирана подкрепа за „осветляването“ на недобрите търговски практики. 
В срещата взеха участие представители на ръководствата на Българската стопанска камара, Съюза за стопанска 
инициатива, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България, както и членове на служебното правителство. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Крум Зарков: Законопроектите за реформи в съдебната система ще бъдат внесени в първия ден на новото НС 
Законопроектите, свързани с реформата на съдебната система, ще бъдат внесени още в първия работен ден на новия 
парламент. Това заяви служебният министър на правосъдието Крум Зарков в "Още от деня". 
Доклад по механизма за сътрудничество и проверка няма да има, но този механизъм юридически не е прекратен. 
Доклад ще има, но това е годишният доклад, който се прави за всяка държава и в който за България има специална глава, 
както за всички други. Той ще отрази моментното състояние, но се създаде объркване, защото механизмът за 
сътрудничество и проверка беше поставен на дневен ред от Нидерландия като аргумент за спирането ни към Шенген, 
добави Зарков. 
По темата за Северна Македония правосъдният министър коментира: 
"Президентът Радев пръв наложи темата за защита на човешките права в преговорната рамка за Северна 
Македония. Ние сме поставили като изискване, което беше прието от европейските страни, да се направят 
съответните промени в Конституцията, които да защитят хората с българско самосъзнание в Северна Македония. 
И сега след като има очевидна ескалация на напрежението, довела до побой над млад мъж, президентът Радев 
правилно се възползва от ситуацията, да постави този въпрос пред своите колеги европейци". 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Росен Христов: Русия е поискала неустойка от България след спрените плащания към "Газпром" 
Русия е поискала неустойки от България заради спрените плащания към Газпром. Това обяви служебният енергиен 
министър Росен Христов в "Денят започва". По думите му размерът на иска на Москва е конфиденциален. 
Русия спря доставките на природен газ за България в края на април миналата година. Мотивът - страната ни не е платила 
синьото гориво в рубли. 
"Върви кореспонденция, тоест бяха предявени претенции от руската страна за определени суми, има отговор от 
наша страна", каза Христов 
По думите на министъра не може да бъде изнесена повече информация по темата, защото е конфиденциална 
"Решението да се спре договора с "Газпром" - да спрем плащането, да не отговорим на искането за промени в 
плащането, е изцяло на бившето правителство. Други държави са продължили да плащат, тоест, ако говорим че 
спазваме някакъв санкционен режим, не е вярно. 
Министърът беше категоричен, че България е продължила да купува руско гориво, но през посредник. 
"Газът, купуван от април до август-септември, е купуван, без да се изискват сертификати за произход - тоест голяма 
част от него си е доказано с руски произход, тоест продължаваме да купуваме руски газ, но на по-висока цена през 
търговци". 
Именно с това са свързани и обвиненията на прокуратурата срещу бившето ръководство на "Булгаргаз" и срещу бившия 
енергиен министър Александър Николов. 
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Не искам да се намесвам в обвиненията, да ги интерпретирам и да изказвам предположения за виновност. Съдебната 
система трябва да си свърши работата. Дал съм показания, цялата поискана информация от министерството и 
"Булгаргаз" е предоставена. Вярвам, че е обработена и обвиненията са повдигнати на база факти". 
Министърът коментира и евентуалната забрана за доставка на руско ядрено гориво в Европейския съюз. Вчера 
президентът Румен Радев обяви, че страната ни е готова да наложи вето на подобна санкция от Брюксел. 
"Логиката на санкциите е, че трябва да наказват този, срещу когото са насочени и ако ние трябва да пострадаме, 
да си разрушим енергетиката или индустрията, за да направим драскотина на руската енергетика - естествено, 
такива санкции няма как да ги допуснем. Същата е логиката и с "Газпром", да започнем да купуваме скъп газ само и 
само, защото Русия щяла да пострада незначително - това нещо не е оправдано". 
Не е вярно, че България е купувала най-евтиния газ през лятото, коментира още министърът, като показа данни от Евростат 
и доклади на ЕК за няколко европейски държави. 
Доставките за 2023 г. са осигурени, подчерта отново Росен Христов и каза, че в близките дни ще бъдат обявени търгове за 
доставка на втечнен газ за слотовете в Турция. 
"Трябва да решим какъв газ ще тече там. Ще преговаряме с всички световни компании и производители, вече има 
интереси от BP, "Шиниър", Близкия изток - Катар и Египет също проявяват интерес". 
България прави опити за диверсификация на доставките на ядрено гориво, но това е трудно при положение, че всеки 
доставчик би трябвало да има лиценз от Росатом, че може да произвежда гориво за съответната централа. Вчера 
президентът Румен Радев коментира, че страната ни е готова да наложи вето на подобно европейско решение. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Енергийната стратегия до 2053 г. се оказа само план 
Еколози дадоха на съд стратегията за развитие на енергетиката, която беше представена от служебното правителство на 
17 януари. Причината - липсва екооценка и цялостно обсъждане на визията. В отговор енергийният министър обяви, че 
всъщност това не е стратегия и затова няма съответните проучвания. Министърът коментира и евентуалните злоупотреби 
в "Булгаргаз". 
От екологичната организация обжалват във Върховния административен съд стратегията представена от служебния 
енергиен министър на 17 януари. Еколозите смятат, че не е редно да бъде приет такъв документ без екооценка и без 
обществено обсъждане. Измества се и фокуса от децентрализация на енергетиката, така че всеки да си произвежда ток 
към големи проекти. 
Меглена Антонова, "Грийнпиис": "Абсолютната липса на прозрачност, начина по който тази стратегия беше приета 
- нямаше обществено обсъждане, не е направена екологична оценка - това са неща, които ако наистина е визия за 
развитие на енергийната стратегия на България би трябвало да бъде поставен на обществено обсъждане". 
В отговор ресорният министър обясни, че всъщност това не е стратегия, а първа стъпка към нея. Стратегия ще се пише 
тепърва. 
Росен Христов, служебен министър на енергетиката: "Това е визия за развитие на електроенергетиката, това не е 
енергийна стратегия в смисъла на този, който Министерският съвет трябва да предложи на Народното събрание, 
който трябва да мине екологична оценка и така нататък. Това е една предварителна стъпка, в която показваме 
насоки, които смятаме да разработим за бъдещата енергийна стратегия. 
Меглена Антонова: При представянето на стратегическата визия никой не остана с впечатлението, че тепърва ще 
има някакъв вид публично, обществено обсъждане - какво да бъде въведено, а са представени едни конкретни проекти 
и изглежда като да е взето решение за тях. 
Справка на сайта на енергийното министерство обаче показва, че и от ведомството обявяват плана за стратегия като канят 
медиите за неговото отразяване , а след това и съобщават за представянето му. 
Енергийният министър коментира още, че състоянието на държавната компания "Булгаргаз" остава стабилно, въпреки 
повдигнатите обвинения срещу бившия енергиен министър Александър Николов и шефът на дружеството Людмил Йоцов. 
Те са обвинени за причиняване на вреди на компанията от 88 млн. лева. 
Росен Христов: Компанията е наред финансово, както знаете финансирахме я с редица траншове за повече от 1 млрд. 
лева, следим постоянно как се развиват пазарите. 
Самият Росен Христов е дал показания във връзка с вчерашните обвинения на бившия енергиен министър Александър 
Николов и бившият директор на "Булгаргаз". 
В министерството виждам една системна политика, защото по същия начин е направен и меморандума с Джемкорп 
- пак без разрешение на министерски съвет се подписва, тоест има модел на поведение който не е законен и не е 
оптимален, обясни какво е заварил във ведомството Росен Христов. 
Министърът все пак каза, че разследващите институции и съда са тези, които могат да решат дали има виновни или не. 
 
√ ЦИК ще публикува видеозаписите от броенето на бюлетини във всяка СИК, така че да са достъпни за всички 
ЦИК ще публикува видеозаписите от броенето на бюлетини във всяка СИК, така че да са достъпни за всички. Това заяви в 
"Денят започва" председателят на комисията Камелия Нейкова. 
Централната избирателна комисия ще зададе и специални указания към секционните избирателни комисии, така че да се 
осигури видимост за камерите по времето на броенето на бюлетините. 
"Ще се прави видеозапис, който трябва да се предаде в РИК. Оттам той ще бъде предаван в ЦИК и ние ще го 
публикуваме на мястото, където се осъществява видеонаблюдението, така че, ако някой не е успял в реално време да 
провери процеса на преброяване, да може да го направи във всеки един момент. Ще зададем специални указания как да 
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се работи във времето на преброяване, така че да има видимост, за може да се разчита номера на партията, да не е 
формално видеонаблюдението", увери Нейкова. 
Все още, обаче, не е ясно по какъв технически начин ще бъде организирано видеонаблюдението. За техническото 
обезпечаване се очаква решение на Министерски съвет. 
Работата по организацията на вота на 2 април върви в срок, увери Нейкова. 
Тя отново подчерта, че няма проблем с хартията за машинно гласуване - направен е експеримент, машините работят с 
новия вид хартия със специална защита, има и уверение от печатницата на БНБ, че ролките ще бъдат доставени навреме.  
Машинната бюлетина няма да включва съдържанието на хартиената, защото, предвид размера ѝ, това би било нечетимо. 
На машинната бюлетина ще бъде изписана единствено партията, за която е подаден гласът и номерът на преференцията, 
ако има такава. 
"Машинната бюлетина ще изглежда със същите реквизити като сегашната разписка. Вероятно ще е малко по-дълга, 
защото трябва са се сгъне и да ѝ се сложи печат. Шрифтът на посочените партия и преференция ще е по-голям, за 
да няма проблем с броенето", посочи Нейкова. 
Тя не очаква проблеми при работата на СИК и призова да се подходи отговорно: 
"Ако се присъства на всички обучения, грешките ще се сведат до минимум. Още повече, и с увеличеното 
възнаграждение, се надявам да подходят отговорно", каза Нейкова. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ ЕС ще даде на Киев още оръжие, стана ясно след срещата на върха в Брюксел 
Сътрудничеството между ЕС и Украйна на промишлено ниво ще се засили и Киев ще получи още оръжие - това стана ясно 
след края на извънредния Съвет на ЕС късно снощи. 
"Договорихме се да работим по тези въпроси, и на следващото заседание на Съвета през март, да можем да 
предприемем стъпки за засилване на сътрудничеството на промишлено ниво и за увеличаване на доставките на 
боеприпаси", каза председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. 
В ход е и подготовката на поредният пакет санкции срещу Русия, който е на стойност около 10 млрд евро, и ще засегне 
руски политически и военни лидери, както и пропагандатори. Според председателя на ЕК - Урсула фон дер Лайен, това че 
рестрикциите по отношение на Москва са толкова подробни, е много важно. 
"Все още всичко е на етап подготовка и няма нищо твърдо закрепено. Но санкционният пакет на стойност около 10 
милиарда евро, е насочен към стоки, които не могат да бъдат доставени от никъде другаде. Ще засегнем дълбоко 
руската военна машина, по отношение на технологии или резервни части, които се използва от военния комплекс. И 
ще забраним износа - като единствен доставчик, който може да направи това", коментира Урсула фон дер Лайен. 
По време на срещата е одобрен и пакет от мерки, който ще помогне на страните членки да подсилят граничния си контрол. 
Ще се инвестира в специализирана инфраструктура като камери и високопроходими превозни средства. Ще започне и 
пилотен проект, който ще преразгледа процедурите за регистрация и връщане на мигранти. 
"Границите трябва да бъдат контролирани. Ще работим за укрепване на външните граници и предотвратяването 
на незаконната миграция. За това ще се съсредоточим върху два пилотни проекта. Ще осигурим интегриран подход, 
който ще включва мобилна и стационарна инфраструктура - от коли и камери до вишки и електронно наблюдение", 
посочи фон дер Лайен. 
 
БНР 
 
√ Призив за съпричастност с Турция и Сирия със свалени наполовина знамена 
Институциите у нас да са съпричастни днес с народите на Турция и Сирия, като българският национален флаг върху 
административните сгради бъде свален наполовина - този призив отправя служебният премиер Гълъб Донев във връзка 
със силните земетресения, засегнали тежко редица региони в югоизточните части на Република Турция и Северозападна 
Сирия. 
Писмото на министър-председателя е изпратено до държавните институции и местната власт. 
 
√ България се бави с изработването на карта на сеизмичния риск 
В България не съществуват нормативни документи, които регламентират получаването на оценки за съвременните 
движения, напреженията и деформациите на земната кора. Българските власти пропускат възможността в последните 
години да бъде изработена карта на сеизмичния риск у нас. 
След подготвянето на методиката за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск през 2018 г., възложена от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и изработена с европейски средства, дейностите по 
изготвяне на карта са спрени. 
Такава карта би могла да оценява риска по райони и да анализира сеизмичната опасност и уязвимостта на сградния фонд 
и инженерните съоръжения. 
Бившият заместник - министър на регионалното развитие инж. Валентин Йовев коментира, че става дума за опасно 
бездействие. 
"Към момента този проект, нито е започнал, нито е реализиран, но по времето, когато беше направена тази методика, 
която е един вид задание за изработване на този анализ, оценка и картографиране на сеизмологичния риск на Република 
България, ние успяхме да започнем, но някак си не ни стигна времето, а не, че нямахме намерение да работим по тази 
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методика. В тогавашните бюджети бяха осигурени около 10 милиона лв., защото това се отнася до анализ на риска на всяка 
една сграда. Това е зависимостта между степента на увреждане на сгради и съоръжения и сеизмичните въздействия." 
 
√ Областният управител на Ловеч събира колеги от Северозападна България 
По инициатива на областният управител Светослав Славчев в Ловеч ще се състои среща с областните управители от 
Северозападна България за реализиране на стратегиите на местните инициативни групи в следващия програмен период. 
На работната среща ще бъдат обсъдени възможностите за реализиране на стратегиите за Водено от общностите местно 
развитие (ВОМР) на Местните инициативни групи (МИГ) , поясни  областният управител на Ловеч инж. Светослав Славчев. 
"Да разясним на създадените МИГ-ове и на бъдещите такива,  как ще се прилага подходът, защото в рамките на периода 
има заложени 4 милиона  за усвояване по тези оперативни програми за развитие на общини под 30 хиляди жители. 
Работната среща която сме организирали ще даде насоки за самото планиране, така и за проблеми, които могат да 
възникнат при бъдещи проекти." 
На срещата са поканени и представители на местните инициативни групи от региона, както и експерти от министерствата 
на регионалното развитие и благоустройството и на земеделието. 
 
√ Представят план за квантово-комуникационна инфраструктура на България 
Центърът за компетентност КВАЗАР ще представи Националния план на България за изграждане на квантово-
комуникационна инфраструктура. Новият метод е възможно най-сигурният начин за обмен на чувствителни данни между 
институции или бизнес. 
Планът се реализира в рамките на европейската инициатива EuroQCI, която е насочена към изграждането на единна 
квантово-комуникационна мрежа на територията на целия Европейски съюз, с което Брюксел цели да се гарантира 
киберсигурността и комуникационния суверенитет на Европа. 
Преди време доц. Лъчезар Георгиев, ръководител на проекта за България обясни пред "Хоризонт", че този тип 
комуникация става важен, заради развитието на квантовите компютри, които с лекота биха разбили и най-модерните 
методи за криптиране на данни. Доц. Георгиев припомни, че в България вече са правени експерименти с квантова 
комуникация. 
"Предвиждаме да изградим квантово подсигурена мрежа тип "звезда" – един център и много такива потребители, 
свързани с оптични влакна като лъчи. Затова се нарича тип "звезда". Ние сме си поставили като цел 2024-2025 г. да 
направим градската мрежа, да свържем министерствата, два клона на търговска банка ще свържем също, те са най-
заинтересовани от частните клиенти" 
Тъй като системата е важна за националната сигурност, очаква се на представянето на плана да пристават представители 
на ДАНС, Министерството на образованието, на транспорта, на отбраната. 
 
√ Почти 100 % от аптеките и търговците на едро са свързани със системата на верификация 
4 години от старта на Системата за верификация на лекарствата в страните от Европейския съюз 
"Българската система за верификация на лекарствата работи стабилно и има ниво на свързаност над 99% от общо над 3500 
потребители - аптеки, болнични аптеки и търговци на едро. Такова е и нивото на свързаност в повечето европейски 
държави, съобщи Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата. 
Процесът на верификация стартира във всички страни в ЕС официално на 9 февруари 2019 г. в изпълнение на Европейска 
директива за борба с фалшифицираните лекарства 2011/62/ЕС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/161. 
От 2019 г. всички опаковки на лекарства, отпускани с рецепта задължително се произвеждат с уникален идентификационен 
код и средство срещу подправяне. Така се гарантират произходът и качеството на предписаните лекарства по цялата верига 
на лекарствоснабдяване. За целта е необходимо сканиране на всяка опаковка при отпускане в аптеката, като при това 
действие кодът се дезактивира. Ако е установена нередност, системата изпраща сигнал към Европейския хъб, където са 
регистрирани кодовете на всички произведени опаковки. 
Ролята на аптеките е да проверят и дезактивират кода при всяко отпускане на опаковка по лекарско предписание към 
пациента. Така се постига в пълна степен основната цел на верификацията – защита на пациентите и потребителите чрез 
гарантиране на автентичността на лекарствените продукти. 
Активността на аптеките е показател, който се измерва с броя на верифицираните опаковки, отнесен към общия обем 
отпуснати по рецепта лекарства. Въпреки големия брой трансакции - над 2,5 милиона верификации седмично, този 
показател за България остава нисък, отбеляза Илиана Паунова. Едва 45% от опаковките се отписват, докато някои държави 
в Европа са постигнали 100% активност на аптеките. Това е и основният приоритет за работата на Системата за верификация 
на лекарствата през 2023 г. - повишаването на активността на аптеките до средните нива за Европа от 67%. 
 
√ Защо Европейският съвет по иновациите подкрепя революционните технологии? 
На 16 февруари 2023 г. в София Тех Парк ще се проведе информационен ден на  Европейския съвет по иновации.  Целта е 
да се подкрепят новаторски и високо перспективни технологии и иновации, които имат потенциала да променят 
качествено пазара и да ускорят прехода към по-устойчива икономика. Стратегическата му рамка обхваща всички етапи от 
реализацията на дадена технология, продукт, услуга или модел – от научноизследователска и развойна дейност през 
валидация и демонстрация в подходяща среда до мерки за успешно стъпване на пазара, комерсиализация и постигане на 
пълномащабност. 
"Европейският съвет за иновации е създаден по програма "Хоризонт Европа" с огромен ресурс  над 10 млрд. и 
финансирането в този съвет е организирано, чрез няколко инструмента“. 
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Това казва в интервю за БНР Цветелина Йоргова, национално контактно лице на Европейския съвет по иновации. 
Финансовата подкрепа се предоставя чрез 3 основни, взаимосвързани и допълващи се инструмента. Първият е 
"инструмент изследвач“, който подпомага мултидисциплинарните екипи при извършване на визионерски научни 
изследвания, които ще доведат до технологичен пробив или имат такъв потенциал. 
Вторият инструмент е "инструмент преход“. Акцентът тук е да се финансират потенциални технологии, концепции, които 
да бъдат доказани от изследователите, вече спечелили проект по "инструмента изследвач“.  
Третият инструмент е  "ускорител" – подкрепя високорискови и проекти с висок потенциал, които развиват новаторски 
технологии и многообещаващи иновации.   
Всеки един по веригата може да намери своето място, ако реши да участва в  информационния ден на Европейския съвет 
по иновации. 
Тази година се акцентирана на компании, свързани с "дълбоките технологии". Това са компании, които работят в областта 
на изкуствения интелект, съхранение на енергията, квантови технологии, полупроводници и т.н. 
България е една от страните, най-малко възползвали се от възможностите, който предоставя програмата "Хоризонт 
Европа" на ЕС. 
"Трябва да се отделя повече време и да се влагат повече ресурси в това да сме конкурентни. Нашите млади таланти и 
изследователи трябва да се подкрепят“, допълва Цветелина Йоргова 
Чуйте целия разговор в звуковия файл. 
 
√ Кипър навлиза в решаваща част на президентските избори 
Кипър навлиза във финалната, решаваща част на президентските избори. Днес в последен дебат в кампанията се срещат 
двамата кандидати, които ще спорят за висшия държавен пост на балотажа в неделя. Възможно е днес президентът Никос 
Анастасиадис да направи изявление във връзка с оформящата се динамична политическа ситуация около изборите. 
Кипърският въпрос и икономиката ще са основни теми в дебата днес, след като през изминалата седмица по тях вървеше 
общественият и партиен спор за двамата независими кандидати. 
Никос Христодулидис, подкрепян от по-малки центристки партии, получи 32% от гласовете на първия тур. Само с 2,4% по-
нисък вот има Андреас Мавроянис, подкрепян от лявата партия АКЕЛ. 
Битката им е за спечелването на избирателите на най-голямата партия – управляващата досега дясна партия ДИСИ, която 
за първи път от създаването си преди 47 години остана извън балотажа. 
Политическият ѝ съвет реши да не подкрепя официално нито един от кандидатите, а членовете ѝ да гласуват по съвест. В 
същото време нейни ръководители и министри обявиха публично бъдещия си вот за Христодулидис или за Мавроянис. 
Заради възникналото разделение в партията и пред критичния за страната вот в неделя възможно е днес президентът 
Никос Анастасиадис, който бе лидер на ДИСИ преди да бъде избран на поста преди 10 години, да направи специално 
изявление. 
 
√ Продължава руският военен натиск край Бахмут, Угледар и други райони в Донбас 
Продължават настъпателните операции на руските сили край Бахмут, Угледар и други участъци от фронта в Донбас. Засилва 
се натискът върху украинските части в района на Креминна, съобщиха местните власти. Обекти от критичната 
инфраструктура са били атакувани през изминалата нощ в Харков. 
Поредица от удари са нанесени около 4 ч. в Харков, като се съобщава за около 10 експлозии. Екипите на местната 
администрация и на гражданска защита работят за отстраняване на последствията, съобщи кметът Игор Терехов. 
През последните дни руските сили увеличават сериозно натиска в района на Бахмут, Авдиевка и Угледар, според 
управителя на Донецка област Павло Кириленко. 
Ръководителят на луганската областна администрация Серхий Хайдай потвърди, че атаките се засилват, като ги определи 
като началото на прогнозираната голяма офанзива от руска страна. 
Въпреки трудната ситуация в Източна Украйна западните съюзници на Киев не се ангажираха с конкретни обещания за 
изтребители, поискани от украинския президент по време на дипломатическата му кампания в европейските столици. 
Според някои лидери за изпращане на бойни самолети в Украйна е необходимо общоевропейско съгласие. 
Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че дори да бъде постигнато такова решение, не е възможно 
изтребителите да бъдат изпратени през следващите седмици. Сега е важно съюзниците да осигурят най-необходимите 
средства възможно най-бързо, изтъкна Макрон, уточнявайки че това са системи за противовъздушна отбрана, оръжия за 
артилерията и боеприпаси. 
 
√ Лондон изключва изпращането на изтребители на Украйна в близко бъдеще 
Британският министър на отбраната Бен Уолъс изключи изпращането на изтребители на Украйна в близко бъдеще като 
заяви, че това би било нещо като "преминаване от каране на колело към управление на болид от Формула 1", съобщи 
"Дейли телеграф". 
Бен Уолъс остави отворена перспективата за бъдещи доставки на британски бойни самолети за Украйна, но се опита да 
тушира очакванията за бърза промяна в политиката. 
Министърът на отбраната се опитва да осигури някакво пространство за политически маневри, след като премиерът Риши 
Сунак даде топъл прием на украинския президент Володимир Зеленски с неговото искане за "криле", за да защити 
свободата на страната си при изненадващото му посещение в сряда, коментира "Дейли телеграф". 

https://bnr.bg/post/101776737/denat-delovo
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Бен Уолъс каза, че първо ще започне процесът на обучение на пилоти за изтребителите, а това е дълъг процес. Той сравни 
сложността на експлоатацията и поддръжката на изтребител модел "Тайфун" с боравене със сравнително просто следващо 
поколение противотанково оръжие, което вече е дарено на украинците от Лондон. 
"Това е все едно да преминете от подаряване на велосипед към цял отбор от Формула 1", изтъкна Уолъс. Той допълни, че 
със самолета идва и цял екипаж, и както във Формула 1 без екипаж не можеш да запалиш болида и със сигурност не може 
да направиш повече от 8 обиколки. 
Ако дадем "Тайфун", ще трябва да осигурим и цял екип, посочи Уолъс. 
Британският министър на отбраната заяви това в Рим, където се срещна с италианския си колега. 
Великобритания вече дари четири хеликоптера Sea King на Украйна. 
 
√ "Росатом" обяви готовността на Русия да реализира инициативата за зона за сигурност около ЗАЕЦ 
Русия е готова да продължи да работи за създаването на зона за сигурност около Запорожката атомна централа. Това е 
заявил ръководителят на "Росатом" Алексей Лихачов по време на среща в Москва с генералния директор на 
Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. 
Гроси предложи създаването на зоната за сигурност, за да бъде избегнат рискът от ядрена авария. В края на януари той 
обяви, че експертите на международната агенция почти ежедневно докладват за взривове в района на станцията. 
На срещата в Москва "Росатом" обяви готовността на Русия да реализира инициативата на генералния директор на МААЕ 
Рафаел Гроси за създаване на зона за физическа и ядрена сигурност около АЕЦ "Запорожие". 
Най-голямата атомна централа в Европа се намира в украинския град Енергодар, който беше окупиран от руската армия 
през март миналата година. На 5 октомври властите в Москва обявиха, че централата преминава под руска юрисдикция.  
 
3e-news.net 
 
√ Атанас Пеканов: Нуждаем се от по-добра видимост на резултатите от европейските инвестиции в България 
Преодоляване на рисковете от загуба на средства от приключващия програмен период, ускорено стартиране на процедури 
по новите европейски програми и по-добра комуникация и информираност на обществото относно резултатите от 
европейските инвестиции в България. 
Тези три приоритета пред работата на институциите постави вицепремиерът по управление на европейските средства 
Атанас Пеканов по време на заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 2014-
2020 г. и Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г. Това е партньорски механизъм, основан на 
взаимодействието с всички заинтересовани страни в процеса на използване на европейските средства в страната. 
В своето приветствие към Комитета за наблюдение, вицепремиерът Атанас Пеканов подчерта нуждата от активна и 
ефективна работа основно по три направления. 
На първо място, преодоляване на рисковете от загуба на средства по приключващия програмен период, натрупали се по 
линия на редица предизвикателства от последните две години – пандемията, турбулентната макроикономическа среда, 
резкият скок на цените и нуждата от индексация, както и рисковете, породени от няколко ключови инфраструктурни 
проекта. Въпреки това, г-н Пеканов посочи, че благодарение на мобилизацията на управляващите органи и на 
бенефициентите, рискът от загуба на средства е преодолян в значителна степен. 
На второ място, заместник министър-председателят отчете сериозните усилия за финализирането и одобряването на 
всички нови програми в рамките на служебния кабинет през 2022 година, благодарение на което страната ни получава 
достъп до общо над 16.5 млрд. евро. „Сега фокусът трябва да бъде поставен върху ускореното изпълнение на новия 
програмен период. Поставяме си за цел всички програми да имат обявени процедури за кандидатстване в рамките на 
служебния кабинет“, заяви Пеканов. 
В унисон с този процес, трябва да се засили работата за информираност сред българските граждани относно това как 
европейските средства правят българската икономика и общество по-силни, по-устойчиви и по-подготвени за изпитанията 
на 21-ви век. „Ще ни трябва ясна и ефективна политика за популяризиране и по-голяма видимост на резултатите от 
европейските инвестиции в страната“, категоричен бе той. 
На заседанието на Комитета за наблюдение взеха участие представители, както на администрацията, така и на местните и 
регионални власти, работодателски и синдикални организации, неправителствения сектор и академичната 
общност.  Дневният ред включваше преглед на физическия и финансов напредък в изпълнението на оперативните 
програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и новите 
възможности, които предлагат одобрените вече програми съфинансирани от Европейските фондове при споделено 
управление за периода 2021-2027 г. 
Участие в Комитета взе и делегация на Европейската комисия, ръководена от г-жа София Алвеш – директор на дирекция 
„Регионална и селищна политика“,  г-жа Агнес Монфре – началник на отдел България, Унгария, Словения, г-н Калоян Колев 
– ръководител на екип в дирекция „Заетост“ и други. При откриване на заседанието г-н Пеканов приветства участниците и 
постави акцент върху важността на принципът на партньорство за ефективното управление на европейските фондове. 
Представителите на Европейската комисия поздравиха участниците в заседанието, като изразиха благодарност за 
ползотворното сътрудничество с българските власти и отчетеното добро ниво на постигнати резултати. 
 
√ Още няколко месеца МЕ ще подготвя цялостната енергийна стратегия на страната ни до 2050 г. 
Надявам се, че в близките месеци ще сме готови с цялостна стратегия за развитие на енергетиката на страната за 
следващите 30 години, която да представим на следващия парламент. Това каза служебният министър на енергетиката 



18 

 

Росен Христов по време на международния форум "Власт и бизнес заедно за зелена енергия". Преди няколко седмици 
представихме визията за развитие на енергетиката на страната. В сектора на енергетиката нещата се развиват бавно, 
инвестициите са мащабни и затова започнахме да развиваме тази визия, макар да сме служебно правителство, сподели 
Христов, цитиран от БТА. 
Следващите ни стъпки ще са да направим подобни визии за останалите сектори на енергетиката, с финансова и екологична 
оценка, така че скоро да имаме 30-годишна стратегия за енергетиката, каза служебният министър. 
Във визията първо искаме да видим дали потреблението на електроенергия ще расте и нашият анализ показва бавен ръст 
на потреблението, каза Росен Христов. 
В момента България е лидер в производството на електроенергия. Не е достатъчно обаче да имаме електроенергия, тя 
трябва да е и на приемливи цени. Това се видя с природния газ - газ имаме, но цената му принуждаваше компаниите да 
затварят, вместо да го ползват, каза министърът. 
В ядрената електроенергия и работата на ВЕЦ-овете имаме голям опит. Във ВЕИ източниците имаме нужда от системи за 
съхранение на енергия. Ако произвеждаме зелена енергия, трябва да я съхраняваме по зелен начин. Това например са 
помпените ВЕЦ-ове, за които имаме ресурс, каза още Христов. 
Стремим се към декарбонизация на сектора и затова започнахме да моделираме визията за електроенергията. Така се 
появи и миксът от генериращи мощности от ядрена и хидроенергетика, както и плавно извеждане от експлоатация на 
въглищните централи. Важно е обаче нещата да стават плавно, посочи министърът. 
Има политически нюанси в стратегиите за развитие на енергетиката. Европа например е разделена в отношението си към 
ядрената енергетика. У нас от 15 години върви дебат дали да се строи ядрена мощност и къде. Смятам, че ядрената 
енергетика ще позволи на България да има достъпна енергия и да постигне екологичните цели на ЕК. Тоест нашата позиция 
е близка до тази на Швеция и на Франция, каза Росен Христов. В последните години у нас не се правят никакви мащабни 
инвестиции в енергетиката, с изключение на ВЕИ проекти. Крайно време е да започнем да развиваме този сектор, подчерта 
той. 
Предното правителство е нарушило процедурите за доставчици на природен газ 
Далеч от позицията да изземам роля на прокуратура, съд, да определям кой е виновен, кой не, има си органи, има 
разделение на властите. Това, за което мога да говоря, са фактите - много договори са сключени в нарушение на Закона за 
енергетиката. Това заяви още министър Христов по повод на повдигнатите обвинения от Софийската градска прокуратура 
на бившия енергиен министър Александър Николов за умишлена безстопанственост и за това, че не е контролирал бившия 
директор на "Булгаргаз" Людмил Йоцов. Обвинение за безстопанственост е повдигнато и на Йоцов. Заместникът на 
Александър Николов - Данаил Николов, също е обвинен - за престъпление по служба. 
Министър Христов каза, че е дал показания по случая. Каза също, че са предоставили много документация - както 
министерството, така и "Булгаргаз". Всичко е изпратено на прокуратурата, вярвам, че те са взели предвид всичката 
информация, посочи Христов. 
Законът за енергетиката е изключително конкретен и много ясно предвижда, че договори за доставка за по-малко от 12 
месеца трябва да се извършват изключително на борсата и чрез конкурентни процедури. За по-голямата част от договорите 
такива не са извършвани, тоест говорим за директно нарушение и това е факт, който може да се провери от всеки, каза 
Росен Христов. Оттам нататък кой каква роля има, кой какви решения е вземал, защо ги е вземал, това решават 
компетентните органи, добави той. В министерството виждам една системна такава политика, защото по същия начин е 
направен и меморандумът с Gempcorp, тоест пак без разрешение от Министерски съвет се подписва, без вътрешни 
съгласувания, както са по процедури. Има един модел на поведение, който със сигурност не е законов и не е оптимален, 
каза Росен Христов. 
На въпрос дали всичко това е било идея само на Александър Николов, служебният енергиен министър каза, че не може да 
тълкува и да прави предположения. Това са много сериозни неща. Говоря само с конкретика, с факти и всякакви 
спекулации ще нарушат процеса, нека да оставим органите да си свършат работата и обвинените да имат адекватна 
възможност за защита, каза Христов. Медийни атаки, от министерството или от други, не помагат на казуса. Има 
разделение на властите, нека всеки да си свърши работата, апелира министърът. 
Росен Христов каза още, че "Булгаргаз" е наред финансово и компанията в момента работи добре. Финансирахме я с 
редица траншове за повече от милиард, следим постоянно как се развиват пазарите, паричните потоци, посочи Христов. 
Очакваме в бъдеще с вече по-дългосрочно планиране и дългосрочните договори да стабилизираме паричните потоци, да 
имаме ясна представа какви средства трябват на компанията и след като се осигурят, тя да работи нормално, да не се 
налага, както беше в началото на август- септември, екстремни намеса и финансиране, каза Христов. Той увери, че това 
вече е отминало и се работи за системни и дългосрочни договори. 
 
√ АЯР няма да допусне никакъв компромис с безопасността на АЕЦ „Козлодуй“ 
Агенцията за ядрено регулиране в България  (АЯР) е напълно съгласна със становището на президента Румен Радев, че 
страната ни не може да приеме санкции срещу Русия в областта на ядрената енергия, защото това ще повлияе пряко на 
енергетиката на страната ни. Това заяви председателят на АЯР Цанко Бачийски на пресконференция, на която бяха 
представени резултатите от работата на ядрения регулатор през изминалата година. 
За санкциите в ядрената енергетика 
„Прекъсването на връзките с Русия ще бъде много неприятно, да не кажа катастрофа, защото проекта (АЕЦ „Козлодуй“) е 
руски. Ние зависим в много голяма степен от тази технология. По-специално това, в което може да се отрази налагането 
на такива санкции е първо управлението на отработеното гориво. Второ – намеренията на централата да продължава 
своята работа още 30 години. При всички положения там се нуждаем от подкрепата на главния конструктор и главния 
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научен ръководител на проекта. Така че много е важно да внимаваме, когато се надигат такива гласове за налагане на 
санкции специално в ядрената сфера“, каза Бачийски. Той припомни, че страната ни не е единствената, която зависи от 
тази технология. „Това са Унгария, Чехия, Словакия, Финландия. Така че, ние като регулатор сме за много внимателно 
отношение“, категоричен бе той. В тази връзка Бачийски уточни, че през миналата година страната ни е успяла да издейства 
дерогация от деветия санкционен пакет по отношение на корабите с доставка за гориво.  „Това може да засегне не само 
безопасността, а въобще работата на централата. Така че от гледна точка на Агенцията, трябва много внимателно да се 
подхожда към налагането на такива санкции“, повтори председателят на АЯР. 
По думите му още от 2014 г. ръководството на централата е стигнала до извода, че доставките на гориво през територията 
на Украйна са рискови и още оттогава те се осъществяват по съвсем различен маршрут, от който се възползват Словакия и 
Унгария. Той уточни, че от централата също така се поддържат се връзки и с украински предприятия, които имат доставено 
оборудване в АЕЦ. „Тези връзки не са прекъснати. Системите за безопасност в ядрената централа са украински, а 
дейностите по поддръжката им не са повлияни от войната“, каза Бачийски и отново призова за изключително внимателен 
подход. 
Горивото на Уестингхаус и Фраматом 
Ръководството на АЯР уточни и процесът по въвеждане на нов тип гориво на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Както е известно, 
през миналата година страната ни постигна предварителна договореност с ръководството на американската компания 
„Уестингхаус“ и френската „Фраматом“ за доставка на свежо ядрено гориво. Това изисква подаване на заявление, 
съпроводено със съответните анализи и издаване на разрешение от ядрения регулатор на страната. 
„Въвеждането на нов тип гориво подлежи на разрешителен режим. За да издадем т.нар. лицензия има няколко условия. 
Първото е, нашият лицензиант (т.е. АЕЦ „Козлодуй“) да издаде заявления за изменения, т.е. за получаване на разрешение 
за експлоатация на нов тип гориво. Към това заявление трябва да бъдат представени редица документи, които между 
другото са ясни, описани са в Наредбата за издаване на лицензия и разрешения. Процесът тръгва тогава, когато това 
заявление бъде представено заедно с необходимите документи, обосноваващи безопасността на това гориво. Този процес 
е дълъг“, заяви Бачийски. Той припомни, че експертите от АЯР имат опит предвид прехода от един тип гориво към друг тип 
( става въпрос за руското гориво) и са наясно как да извършат регулаторната оценка. 
В същото време председателят на ядрения регулатор изрази притеснение, че няма яснота за графика, в рамките на който 
трябва да се случи подаването на заявлението с изискваните документи. „Държим тясна връзка не само с нашия 
лицензиант, но и с министерство на енергетиката и правим всичко възможно да ускорим този процес, така че издаването 
на разрешение да не бъде компрометирано. 
Това, което съм декларирал пред всички е, че ние компромис безопасността няма да направим. Независимо от това, кога 
и как ни бъдат представени анализите, ние ще ги разгледаме в необходимата дълбочина и ще се произнесем тогава, когато 
сме готови и  уверени, че това гориво може да бъде използвано безопасно. Това, че някои имат притеснения, че няма да 
се случи през 2024 година, отново декларирам, не касае по никакъв начин Агенцията. Тогава, когато бъде доказана 
безопасността на горивото, тогава ще има и разрешение. Всичко останало е въпрос и проблем на нашия лицензиант. 
Компромис с издаване на т.нар. лицензия няма да има. За да не бъда краен – работим в тази насока, процесът да бъде 
ускорен и да получим необходимото време за извършване на качествен анализ на представената документация за 
горивото на „Уестингхаус“ за 5-ти блок“, категоричен бе Цанко Бачийски. 
В допълнение, той уточни, че нито един регулатор в света не приема подобна ситуация с оценка на горивото, както и на 
други процеси в ядрената енергетика на доверие. В частност се позова и на спецификата на работата на самите реактори 
в АЕЦ „Козлодуй“, която трябва да бъде оценена. „Това, че едно гориво работи някъде е реклама. Нито един регулатор не 
вярва на рекламата. Вярва се на документи. Те не се разработват случайно, а въз основа на определени правила и обем, 
който между другото е не само за България, но примерно и за Чехия. Вече една година работим с Чехия“, допълни той и 
уточни, че твърденията, че „Уестингхаус“ може да представи каквото и да е са безпочвени, като гарантира, че цялата 
документация ще бъде гледана под лупа. 
Между другото ние не очакваме от „Уестингхаус“ нищо. Ние очакваме от нашия лицензиант АЕЦ „Козлодуй“, който 
отговаря за всичко това и първото сито на този процес на обосновка е от нашия лицензиант. Там има достатъчно 
специалисти, които да направят анализи“, каза Бачийски. 
По отношение на Фраматом, председателят на АЯР съобщи, че горивото, което се кани да предложи френската компания 
е по лиценз на руската ТВЕЛ и може би ще бъде произведено в завод в Германия или „Франция“. „Въпросът е това гориво 
да бъде произведено по такава документация, която гарантира, че няма да бъдат направени изменения, които да могат 
да повлияят безопасността. Тоест, ако е едно към едно с горивото, което се експлоатира на 6-ти блок няма да има проблеми 
с т.нар. лицензиране. Разбира се, това е първоначалното ни виждане. Ние не знаем какво е споразумението, какво ще 
доставят. Информацията, която имаме показва, че пътя, който трябва да извърви нашия лицензиант, за да достави гориво 
на „Фраматом“ на 6-ти блок ще е почти същата. Може би ще е по-облекчена ако докажат, че няма изменения в горивото“, 
каза шефът на ядрения регулатор. 
ОЯГ и свежо ядрено гориво 
От Агенцията смятат също така, че управлението на отработеното ядрено гориво (ОЯГ) не трябва да се обвързва с договора 
за доставка на свежо ядрено гориво. Точно това е залегнало и в новата стратегия за управление на ОЯГ и РАО, която вече 
е изпратена и до ЕК. В допълнение, от регулатора са на мнение, че смята че ОЯГ не трябва да стои тук, трябва да бъде 
изпращано за преработка. По думите на Бачийски освен Русия има и други страни с такива възможности, но се изисква 
много сериозна работа по този въпрос.  Към настоящия момент от Агенцията смятат, че до 2032 г. няма проблем за 
съхранение на горивото и на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. 
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Няма опасност също така страната ни да  остане без свежо ядрено гориво. „В АЕЦ „Козлодуй“ вече има натрупан достатъчно 
запас за обезпечаване на работата на централата“, уточниха от АЯР. 
В допълнение ръководството на ядрения регулатор уточни, че за 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ гориво  има до 2027 година. 
Що се отнася за 5-ти блок, има гориво за зареждане през април тази година, с което блока ще работи до април 2024 г. Ако 
до април 2024 г. няма лицензирано американско гориво нищо няма да се случи, защото 5-ти блок е лицензиран да работи 
с новото руско гориво (ТВС12). Това означава, че ще остане гориво за зареждане не до 2027 г., а до 2026 г. 
„Всяка година до 2025 г. трябваше да се доставят по две доставки от ТВС 12. Тоест, ако не се случи нищо и бъде изпълнена 
тази договорка 2025 г. ще имаме гориво до 2034 г.“ 
От АЯР уточниха също така, че АЕЦ „Козлодуй“ няма договор с ТВЕЛ от 2020 г. и се работи по допълнение към договоря, 
одобрено от Агенцията по доставките към Евратом. Това на практика е продължение на договора до 2025 г. ТВЕЛ ще 
доставя гориво ТВС 12 всяка година по две доставки. „Тази година бяха две доставки и 2024 и 2025 г по още две доставки. 
Което обезпечава работата на 6-ти блок до 2034 година. Няма проблеми с доставките, но много внимателно трябва да се 
подхожда към санкциите. В момента няма притеснения от тази гледна точка, централата е обезпечена. Друг е  въпроса че 
ситуацията е динамична. Затова правим всичко възможно да имаме друг източник на гориво, но той ще влезе в реактора 
за експлоатация, когато Агенцията е абсолютно сигурна в безопасността“, заключи Бачийски. 
В рамките на пресконференцията стана ясно, че от момента, в който е издадено разрешение за одобрение на площадката 
за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ не са предприети действия по напредъка на проекта.  „Един от въпросите, който 
периодично се задава е за състоянието на новите ядрени обекти. Проектите за нови ядрени съоръжения – площадката на 
7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ и проекта АЕЦ „Белене“. За съжаление през миналата година няма особено развитие, каза 
председателят на Агенцията. 
По отношение на проекта АЕЦ „Белене“ също няма развитие. Той се намира на етап одобряване на техническия проект, а 
от лицензианта е поискано осъвременяване на части от представената документация, но към момента също няма 
предприети действия за продължаване на процеса. 
Инициативи и кадри 
Ръководството на АЯР отчете и новият аспект от работата на експертите и в частност на малките модулни реактори. По 
думите на Бачийски Агенцията работи по тази тема вече почти две години. „Това, което сме направили до момента е да 
оценим, кои са предизвикателствата и, кои са отворените моменти, които трябва да решим. Един от изводите от този 
преглед е, че без международно сътрудничество, без участие в този процес, който се развива в целия свят ние много 
трудно може да стигнем до решения на тези проблеми, които идентифицирахме“, посочи той и подчерта решението за 
включване в инициатива на МААЕ по „Хармонизация и модернизация на малките модулни реактори“. 
Агенцията за ядрено регулиране алармира за липсата на кадри. 
„Това, което безпокои отдавна АЯР  е състоянието на кадрите. Нацията застарява. Все по-малко хора имат желание за 
работа в този сектор, защото работата е трудна и изисква не малко усилия“, посочи председателя на Агенцията, 
подчертавайки, че проблемът не е само за България. 
Сега ръководството, което е в основата на разработването на Национална стратегия за развитието на човешките ресурси в 
период от 2022 – 2032 години очаква и задействането й. „Преди 10 дни приключихме с първия план за действие от тази 
стратегия, защото без конкретни действия може да остане само хубав документ“, каза Бачийски и изрази надежда за 
очаквани резултати. 
Агенцията за ядрено регулиране има също така и желанието да стане разпознаваема за обществото и възприемана като 
източник на актуални и верни данни. 
 
√ "Да изхраним Европа по време на криза - предизвикателства и възможности на стратегията "От фермата до трапезата" 
започва днес в София 
Конференция на тема "Да изхраним Европа по време на криза - предизвикателства и възможности на стратегията "От 
фермата до трапезата" ще се проведе днес в столицата. Събитието е по инициатива на евродепутата Сергей Станишев и 
Делегацията на българските социалисти в ЕП и ще бъде структурирано в три основни панела: "Въздействието на множество 
кризи - нарастващи регионални неравенства", "Храна и здраве" и "Конкурентоспособност и търговия", съобщиха от 
прессекретариата на Станишев. 
Началният час на конференцията е 10:00 часа, а мястото - Sofia Event Center в мол "Парадайс". Входът е свободен. 
Събитието има за цел да събере всички заинтересовани страни от България и Централна и Източна Европа, както и видни 
европейски експерти. Участието си са потвърдили българският министър на земеделието Явор Гечев, членовете на ЕП 
Сергей Станишев, Иво Христов, Асим Адемов, Клара Агилера (Испания, С&Д) и Кармен Авраам (Румъния, С&Д), народни 
представители от 48-ото Народно събрание, както и представители на браншови организации, бизнеса и 
неправителствения сектор. В дискусията ще се включат заместник-министри и директори на дирекции от Румъния, 
Словения, Словакия, Гърция и Хърватия. Да споделят позицията си пристигат и експерти от водещи в сектора 
неправителствени организации, базирани в Брюксел, като Copa-Cogeсa, Animal Health Europe и FEFAC European Feed 
Manufacturers’ Federation. 
Стратегията на ЕК "От фермата до трапезата" заема централно място в Европейския зелен пакт и е с амбицията да 
трансформира хранителните системи в Европа към по-устойчив модел на производство и потребление. Десетилетия наред 
мнозина приемаха наличието на храна за даденост, но геополитическата несигурност, причинена от войната в Украйна, 
заедно с растящите цени на енергията и увеличаващата се инфлация, доведоха света до ръба на глобална хранителна криза 
и подложиха на изпитание способността на ЕС да осигурява храна, пишат организаторите на събитието. 
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Това предизвика нов дебат в Европа за намирането на баланс между продоволствената сигурност и екологичните и 
климатичните цели. В България както производителите, така и потребителите изразяват загриженост относно рисковете от 
изнасяне на производство на храни към трети страни, което ще превърне Европа от водещ световен износител във 
вносител, без да има сигурност на доставките. Те настояват за оценка на въздействието – апел, отправен и от Европейския 
парламент в резолюция от октомври 2021 г. Затова е необходима публична дискусия за бъдещето на европейския 
селскостопански сектор, предлаганите политики и възможностите за финансиране, заявяват организаторите на 
конференцията. 
 
√ Американски финансиращи институции с интерес към проекта за разширение на газовото хранилище в Чирен 
В рамките на посещението си във Вашингтон изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов се 
срещна с Джефри Паят, помощник секретар в Бюрото за енергийни ресурси на Държавния департамент на САЩ. Двамата 
обсъдиха успешното сътрудничество между българския газопреносен оператор и американски компании за подобряване 
на енергийната инфраструктура в региона. Подчертано бе ключовото значение на втечнения природен газ, включително и 
от американски доставчици, за гарантиране на сигурността на газовите доставки за Югоизточна Европа. 
Владимир Малинов проведе срещи и с представители на държавната Американска корпорация за международно развитие 
U.S. DFC, както и с EXIM Bank – федералната агенция за експортно кредитиране на САЩ. Той разговаря и с представители 
на MIGA – Агенцията за многостранни инвестиционни гаранции към Световната банка. Сред обсъдените въпроси беше 
интересът на организациите за участие във финансирането на разширението на подземното газово хранилище в Чирен. 
Проектът е съфинансиран от Механизма за свързване на Европа и предвижда удвояване на капацитета на единственото 
газохранилище в България. Обемът на активния газ ще се увеличи до 1 млрд. м3, а дневните капацитети за добив и 
нагнетяване ще достигнат 8-10 млн. м3/д. 
Пред американските партньори Малинов подчерта, че проектът е приоритетен за Европейския съюз, тъй като е от ключово 
значение за повишаване на диверсификацията и сигурността на газовите доставки чрез увеличаване на дела на втечнения 
природен газ в енергийния микс в съответствие с плана RePowerEU. „Разширението на газовото хранилище е в пълна 
синергия с проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция“, каза още той. 
Пред компаниите от САЩ Владимир Малинов представи и проектите на българския газопреносен оператор 
„Булгартрансгаз“, които ще подпомогнат постигането на Зеления преход. 
 
√ Ръст от 4.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 320.28 лв. за MWh с ден за доставка 10 февруари 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 320.28 лв. за MWh с ден за доставка 10 февруари 2023 г. и обем от 90 267.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 4.1%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 335.55 лв. за MWh, при количество от 47 088.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 178.70 MWh) е на цена от 305.00 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 284.59 лв. за MWh и количество от 3486.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 254.26 лв. за MWh ( 4024.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 435 лв. за MWh 
при количество от 4308.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 297.54 лв. за MWh при обем от 3485.8 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 307.72 лв. за MWh (157.34 евро за MWh) за 9 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 10 февруари се повишава до 320.28 лв. за MWh ( ръст от 4.1 %) по данни на БНЕБ или 
163.76 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 9 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 4 044.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 312.27 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     35,00%    2163.46 
Кондензационни ТЕЦ   38,79%    2398.36 
Топлофикационни ТЕЦ   6,53%    403.86 
Заводски ТЕЦ    1,95%    120.38 
ВЕЦ     0,16%    9.59 
Малки ВЕЦ    1,59%    98.22 
ВяЕЦ     3,36%    208.02 
ФЕЦ     11,82%    731 
Био ЕЦ      0,80%     49.26 
Товар на РБ         5821.5 
Интензитетът на СО2 е 494g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 

https://ibex.bg/
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√ Ръст в цените на електроенергията на Балканите за петък 10 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 163,76 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 10 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 171,57 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 155,95 евро/мвтч. Най-високата цена от 222,41 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 
130,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 50 337,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 10 февруари ще бъде 167,52 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 159,18 гвтч. Максималната цена ще бъде 222,41 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 130,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 10 февруари е 162,97 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 169,99 евро/мвтч. Най-високата цена от 218,26 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 14 ч и тя ще бъде 130,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 895,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 10 февруари на Словашката енергийна борса е 162,34 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 218,26 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 130,08 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 141,73 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч тя 
ще е 197,02 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 115,92 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 10 февруари е 154,58 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
161,63 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 71 313,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 202,68 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 128,40 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 125,92 евро/мвтч на 10 февруари. Пиковата цена ще бъде 
135,20 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 483 615,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 196,23 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 45,00 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 10 февруари ще се продава за 168,19 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена за електроенергия за този сегмент на пазара от цяла 
Европа. 
 
√ Европейските пазари на акции затвориха с повишение в четвъртък с наближаване на края на сезона на отчетите 
С най-висок дневен ръст затвори италианският FTSE MIВ, а с най-слабо повишение завърши испанският IBEX 35 
Водещите фондови пазари в Европа откриха търговската в четвъртък оптимистично и завъриха в същия възходящ тренд 
сесията. Инвеститорите залагаха на положителната икономическа перспектива, подхранена от статистиката и 
тримесечните отчети на големите европейски компании, като и от определянето на лихвите в желаната посока от 
централните банки. Пазарните участници оценяваха изявленията на членове на борда на Федералния резерв на САЩ 
(Фед), обобщава CNBC. 
Както стана известно в четвъртък от предварителните данни Германската федерална статистическа служба (Destatis), 
потребителските цени в страната, хармонизирани със стандартите на ЕС, са се увеличили с 9.2% през януари на годишна 
база. Така инфлацията се забавя спрямо 9.6% през декември и е най-ниската от август 2022 година. Анализаторите, 
анкетирани от Trading Economics, очакваха средно инфлацията да нарасне до 10% през миналия месец в Германия. 
В сряда от изявления на редица високопоставени служители на Фед стана ясно, че борбата с инфлацията ще продължи 
чрез затягане на паричната политика. В сряда президентът на Фед на Ню Йорк Джон Уилямс каза, че ако финансовите 
условия продължат да отслабват, Федералният резерв може да бъде принуден да повиши лихвените проценти повече от 
очакваното. 
В същото време европейските инвеститори като цяло пренебрегнаха тези твърдения, отбелязва Trading Economics. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.85%, достигайки 9-месечен 
връх, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+1.3%), следван от 
френския САС 40 (+1.2%), британския FTSE 100 (+0.58%), който се доближи до исторически рекорд. Италианският FTSE MIB 
и испанският IBEX 35 добавиха 5% и двата индикатора. 
Следобед възходящият тренд се запази за всички национални измерители, както и за общият европейски Stoxx 600, а 
британският FTSE 100 достигна рекорден връх в рамките на деня за трети път през настоящата седмица. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори италианският FTSE MIВ, а с най-слабо повишение 
завърши испанският IBEX 35. 
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От секторните индекси, повечето от които затвориха на зелена територия, с най-голямо повишение беше измерителят на 
акциите на индустриалните компании, който се повиши с 2.6 на сто, а единствен със спад завърши секторният измерител 
на туризма, който се понижи с 0.9 на сто. 
Акциите на британският доставчик Unilever поскъпнаха с 0.25%, след като една от водещите компании за бързооборотни 
стоки в света отчете ръст на нетната печалба и приходите през 2022 г., като и двете стойности надминаха очакванията на 
анализаторите. 
Сред печелившите са и книжата на германския индустриален гигант Siemens AG, които се повишиха с 6.68% в четвъртък, 
въпреки че нетната печалба през първото тримесечие на фискалната 2023 г. е намаляла с 10% и възлиза на 1.48 милиарда 
евро спрямо 1.64 милиарда евро за същия период на година по-рано. Според прессъобщение на германската компания, 
приходите са се увеличили с 10% до 18.07 млрд. евро, на което се дължи поскъпването на книжата на Siemens. 
Цената на акциите на британската мултинационална компания, която произвежда и продава цигари, тютюн и други 
никотинови продукти British American Tobacco се понижи с 4.82%, въпреки че отчете скромен ръст на печалбата и 
приходите преди данъци за миналата година, и обяви, че ще увеличи с 6% дивидентите за инвеститорите. 
В центъра на вниманието бяха акциите на швейцарската банка Credit Suisse, които се търгуват на много борси в Западна 
Европа. Кредиторът отчете най-лошата си годишна загуба от глобалната финансова криза през 2008 г., след като 
разтревожени клиенти избягаха на тълпи и сринаха депозитната система на кредитора, обобщава Ройтерс. Най-голямата 
швейцарска търговска банка отчете огромна загуба от 7.3 милиарда швейцарски франка (7.9 млрд. долара) за 2022 г., което 
е по-лошо от загубата от 6.53 милиарда швейцарски франка, прогнозирана от анализатори. Цената на акциите се понижи 
с 14.73% и слезе на дъното на Stoxx 600, а бордът на банката беше принуден да повиши съществено прогнозата си за 
загубата за текущата година. 
Пазарната стойност на френската банка Credit Agricole Group нараства с 4.26%. Финансовата група показа увеличение на 
нетната печалба и приходите през октомври-декември 2022 г., като и двата показателя надхвърлиха прогнозите на 
анализаторите. 
Стойността на акциите на AstraZeneca Plc нарасна с 3.83%. Британската фармацевтична компания се върна към нетни 
приходи през последното тримесечие, а коригираната цифра беше по-добра от пазарните очаквания. 
На върха на Stoxx Europe 600 се изкачиха акциите на френския производител на медицинско оборудване Orpea S.A., които 
поскъхнаха с 20.40%. 
Сред губещите, близо до дъното на Stoxx Europe 600 слязоха книжата на датския производител на слухови апарати GN Store 
Nord, които се обезцениха с 12.81%. 
На загуба приключи и най-големият туристически оператор – германският TUI, чийто акции загубиха 0.97 на сто. 
 
√ Чуждестранните инвестиции на компании от ЕС в трети страни се повишават с 6% през 2021 г. 
Нетните преки чуждестранни инвестиции, реализирани от инвеститори от държави-членки в Европейския съюз в трети 
страни, възлизат на 9,306 трилиона долара през 2021 г. Това представлява повишение с 6 на сто спрямо 2020 г. (9,286 
трилиона долара), когато е отчетен спад на инвестициите заради пандемията от коронавирус, сочат окончателните данни 
на „Евростат“. 
През 2021 г. е отчетено и повишение на инвестициите, реализирани в страните от Евросъюза от инвеститори извън ЕС. Тези 
вложения се увеличават с 3 на сто през 2021 г. (7,558 милиарда долара) в сравнение с 2020 г. 
Дружествата със специално предназначение, рeгистрирани в Европейския съюз, продължават да играят сериозна роля в 
инвестиционния процес, отбелязва Евростат. През 2021 г. те реализират 33 от преките чуждестранни инвестиции в трети 
страни. 
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Преки чуждестранни инвестиции по страни 
В края на 2021 г. САЩ са страната, в която инвеститори от ЕС са вложили най-много (2,512 трилиона долара, или 27 на сто 
от общия обем на преките чуждестранни инвестиции), следвана от Обединеното кралство (2,059 трилиона долара, 22,1 на 
сто) и Швейцария (885 милиарда долара, 9,5 на сто). Следват Канада (270 милиарда долара), Сингапур (263 милиарда 
долара), Бразилия (262 милиарда долара), Русия (255 милиарда долара) и Китай (233 милиарда долара), които са 
привлекли по около 3 на сто от преките чуждестранни инвестиции, реализирани от инвеститори, регистрирани в ЕС. 
В същото време инвеститори от САЩ са вложили най-много средства в страните от Европейския съюз в края на 2021 г. 
(2,465 трилиона долара, или 32,6 на сто от общия обем на преките чуждестранни инвестиции). Следват инвеститори от 
Обединеното кралство (1,414 трилиона долара, 18,7 на сто)., Швейцария (613 милиарда долара, 8,1 на сто), Бермуда (405 
милиарда долара, 5,4 на сто) и Канада (267 милиарда долара, 3,5 на сто). 
 
Мениджър нюз 
 
√ България ще наложи вето при включване на ядрената енергетика в санкционен пакет 
Време е една година след започването на кръвопролитната война между Русия и Украйна фокусът да бъде поставен най-
вече върху мерките за нейното преустановяване и за възобновяването на всички дипломатически усилия в търсенето на 
мирно решение. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Брюксел преди началото на извънредното 
заседание на Европейския съвет, съобщават от пресслужбата на Президентството.  
"България ще продължи да подкрепя в рамките на своите възможности страдащите от войната в зоните на конфликта, 
особено през критичните зимни месеци, както и украинските бежанци на българска територия. Ще призова ЕС да използва 
цялата своя сила и инструменти, така че да можем да водим дебата в посока за преустановяване на военните действия и 
за дипломатически усилия за мирно решение", подчерта Румен Радев.  
Запитан за възможността ЕС да включи ядреното гориво в следващ пакет санкции, президентът напомни, че неколкократно 
е изразявал позицията на страната ни по този въпрос в Брюксел, който пряко засяга енергетиката и икономиката на 
България. 
"Не можем да приемем санкция в ядрената енергетика и ако се наложи, ще наложим вето", подчерта държавният глава.  
Служебното правителство изпълни решението на 48-ото НС да се предостави въоръжение от резервите на Българската 
армия на Украйна и се надявам в бъдеще това да не се допуска, посочи президентът, в отговор на въпрос.  
"Това е кръвопролитна война и все по-рядко чуваме гласове за мир. Чуваме само гласовете на оръжията, чуваме само 
призиви за победа без някой да може да дефинира в момента какво означава победа", добави държавният глава. 
"Нелегалната миграцията е проблем не само за сигурността, но и за демократичните устои на ЕС. България полага огромни 
усилия, инвестирала е много средства от своя бюджет за инфраструктура по границата, технически системи за наблюдение 
и контрол, както и за охрана. Но нашите ресурси са недостатъчни. Затова и в последните месеци ние водим активна 
дипломатическа дейност на всички нива за повече солидарност, повече подкрепа не само към България, но и към всички 
държави на първа линия, защото охраната на външните граници не е само наш ангажимент, а той трябва да бъде 
ангажимент на всички държави членки", подчерта той. 
Румен Радев заяви, че страната ни е предоставила вече ясни разчети на Европейската комисия за укрепване на защитата 
на българската граница. В резултат на нашите дипломатически усилия все повече лидери се обявяват за по-силна подкрепа 
за България за охраната на външните европейски граници. 
Само преди дни председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен също е отбелязала, че инвестирането в охраната на българо-
турската граница трябва да бъде приоритет. Затова и президентът Радев ще предложи пилотен проект за засилване на 
охраната на българо-турската граница с финансиране от ЕС. 
Президентът Радев подчерта също така, че темата за европейската интеграция на Република Северна Македония не е в 
дневния ред на заседанието на Европейския съвет, но задължително ще бъде повдигната от него. "Проблемите с РСМ 
очертават изобщо подхода на ЕС към нашето бъдеще на съюз, който се основава на ценности и принципи", заяви 
президентът. Държавният глава напомни, че през последните две години е отстоявал позицията на страната ни на всички 
европейски формати, включително и чрез налагането на вето, за да се разбере сериозността на този проблем в цялата 
негова дълбочина. "Българската позиция по този въпрос всъщност е адекватната европейска позиция и именно тя намери 
място в преговорната рамка за РСМ", подчерта още Румен Радев. 
Държавният глава посочи, че агресията и ескалиращата антибългарска кампания в Република Северна Македония вече 
води до престъпления от омраза – палежи, стрелба по културни клубове, физическо насилие над македонски българи и 
български граждани. 
"Очаквам категорична институционална реакция от властите в Република Северна Македония и незабавни действия за 
разкриване на извършителите, предприемане на адекватни действия за разследване и тяхното адекватно наказване. За 
съжаление не виждам необходимата политическа воля", заяви Румен Радев. 
По думите му, се наблюдава разминаване между амбициите на Република Северна Македония и поетите ангажименти за 
установяване на демократични норми в тази страна и реалността, в която живеят македонските българи.  
"Отричането на проблем със спазването на правата на македонските българи, само удължава неговото разрешаване, води 
до ново насилие и атмосфера на безнаказаност. Оттам то стимулира и престъпленията от омраза", констатира държавният 
глава. Затова държавният глава ще призове Европейският съюз да наложи мониторинг и гаранции за спазване на правата 
на македонските българи в Северна Македония.  
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Преговорите на Република Северна Македония за членство в ЕС могат да започнат тогава, когато българите бъдат вписани 
в конституцията на нашата съседка. Те до момента не са вписани и преговори не са започнати, посочи още президентът в 
отговор на въпрос дали България е готова отново да наложи вето на започването на преговорния процес на РСМ.  
 
√ Има ли спекула при цените на храните у нас? 
В началото на тази седмица служебното правителство обяви мерки, с които ще се опита да спре поскъпването на храните 
у нас. Целта на властите е да бъде въведен ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига. 
"Няма да се намесваме в свободния пазар. Няма да нарушаваме създадените правила за свободна конкуренция. Точно 
обратното - ще покажем нелоялните търговски практики, така че потребителите да са наясно къде е изкривяването в 
цените на най-необходимите стоки и услуги",  коментира премиерът Гълъб Донев. 
Той даде заявка държавата да бъде безкомпромисна в контрола при движението на всяка стока, още от Агенция 
"Митници", през НАП, през логистичната верига на доставките, Ще бъде проследявано формирането на цената на 
продуктите, както и формирането на печалбите. 
„Мениджър нюз“ събра мненията на експерти, които коментираха имат ли основания съмненията за 
спекулативно вдигане на цените при хранителните стоки и трябва ли държавата да се намеси със специални мерки 
на пазара. 
Ваня Григорова, икономически съветник в КТ „Подкрепа“:  Когато надценката е над 15% няма съмнение, че е 
необосновано висока 
Правителството  трябва да си свърши работа и да въведе по-строг контрол върху цените на хранителните стоки. Когато 
надценката е над 15 на сто няма никакво съмнение, че тя е необосновано висока. 
Миналата година например хлябът поевтиня  след като контролът върху производствената и търговската му цена бе 
завишен, но не и при другите стоки. Това на практика означава, че цените се контролират кампанийно и то само за 
определени продукти. Заради това  Комисията за защита на потребителите трябва да извършва постоянен мониторинг 
върху всички хранителни стоки, а не както досега да се съсредоточава върху тези на промоционални стоки, които дори 
често се оказва, че не са на щандовете на търговските вериги. 
Николай Маринов, изпълнителен директор на  "Ел Би Булгарикум": Търговски вериги слагат 80% надценка на млечните 
продукти 
Търговските вериги слагат 80 процента надценка на млечните продукти. От месеци цените на млечните продукти наистина 
растат, и то главоломно и това до много голяма степен е причина да откаже българите да купуват и консумират млечни 
продукти. Мисля, че е крайно време да посочим основната причина за поскъпването – много високите надценки. 
Според данните от търговския отдел на "Ел Би Булгарикум" цената на млякото, сиренето и кашкавала в магазина би била 
поносима, ако не са изискванията на търговските вериги. След безбожните им такси за предлагане на продукти от 20-30 
процента, те си слагат още около 50 процента и така реалната надценка става 80 процента. 
Дали скоро цените ще паднат зависи от политиката на големите търговски вериги. Малките магазини не слагат големи 
надценки. Млекопроизводителите също изпитваме трудности, изкупната цена на млякото се вдигна, цените на торовете и 
горивата се увеличиха, но не си позволяваме рязък скок на продукцията. 
За да спре поскъпването, държавата трябва да си влезе в ролята и да задейства всички механизми. И самите търговци 
трябва да следват стриктно принципите на реалната пазарна икономика и да не прилагат недопустими практики. 
Доц. д-р Огнян Буюклиев, Институт за икономически изследвания на  БАН: Няма спекула, има картели 
Мерките на служебното правителството  в опит да се успокоят цените на хранителните стоки са неадекватни. България е в 
с пазарна икономика и в Европейския съюз, а на практика  с опита  за контрол и наблюдение на цените ни връщат с 40 
години назад. Няма как да бъде въведен например таван на цените, това е безумие в условия на пазарна икономика . 
Премиерът Гълъб Донев употреби думата „спекула“ при представянето на мерките на правителството за хранитe. Термин 
"спекула" обаче  няма нито в българското, нито в европейското законодателство. Но за разлика от това има картели и точно 
за това трябва да следят Агенцията  по храните и Комисията за защита на конкуренцията. Освен това държавата трябва по-
ясно да определи групите, които трябва да се подпомагат.  Според изследване на нашия  институт разходите на 
производителите са се вдигнали с 10 -15 на сто. А в търговските вериги някои от надценките са над 40 на сто. 
Изкупната цена, по която плащат на  фермерите е много по ниска от производствената, да не говорим за крайната в 
търговските вериги Заради това  фермерите ще се замислят дали  да  дават пари за скъп фураж на животните и дали в един 
момент да не се отърват от тях, защото не им излиза сметката. 
 
√ С малко, но надолу - "Булгаргаз" предлага по-ниска цена на синьото гориво за март 
„Булгаргаз" внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за утвърждаване на цена за март от 
119,33 лева за мегаватчас (MWh) - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Предложената цена  на  синьото гориво за март 
е с 4 на сто по-ниска от утвърдената за февруари, съобщиха от държавната газова компания. 
От "Булгаргаз" уточниха, че окончателното предложение за утвърждаване на цена на природния газ за март, ще бъде 
депозирано в КЕВР на 1 март, при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 28 февруари. 
Припомняме, че  КЕВР утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 124,34  лева за мегаватчас (без цени за 
достъп, пренос, акциз и ДДС). 
 
√ ЕК разреши 5,8 млн. евро държавна помощ за летищата в Бургас и Варна 
Европейската комисия одобри българско предложение за държавна помощ от 5,8 милиона евро в подкрепа на летищата 
в Бургас и Варна в контекста на войната в Украйна. 



26 

 

Помощта е под формата на отлагане на плащането на концесионните такси. Те са дължими от Fraport Twin Star Airport 
Management AD – компанията, стопанисваща двете летища, на българското правителство, което е собственик на 
инфраструктурите там. Целта на помощта е летищата да се справят с дефицита на ликвидност. Той се дължи на намаляване 
на работата им поради затварянето на украинското въздушно пространство, както и на европейското въздушно 
пространство за руски самолети, чрез намаляване на разходите, поети от летищния оператор. 
 
√ От какво се нуждае Европа, за да се съревновава със Закона за намаляване на инфлацията в САЩ 
На срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел тази седмица лидерите на страните-членки ще обсъдят 
Индустриалния план за Зелената сделка (Green Deal Industrial Plan) – отговорът на блока на Закона за намаляване на 
инфлацията (IRA) на САЩ на стойност 369 милиарда долара. Планът на ЕС за насърчаване на чистите технологии и 
индустриалните иновации се основава на четири стълба: финансиране, търговия, умения и опростяване на регулацията. 
Вече назряват спорове около предложените промени в правилата за държавна помощ и финансиране. Но ако държавите 
трябва да постигнат единство по една тема, то това би било тази, че енергийният преход продължава да е заплетен в 
бюрокрация и отчаяно се нуждае от освобождаване, пише Лара Уилямс за Блумбърг. 
Точното въздействие на IRA върху континента е трудно да се измери, не на последно място защото напоследък имаше 
много други причини да не се инвестира в Европа. Доверието на европейския бизнес се срина рязко в края на миналата 
година и някои промишлени предприятия и стартиращи фирми, включително стартъпа за батерии Northvolt и испанската 
енергийна компания Iberdrola, вече насочиха операциите и инвестициите си към САЩ. 
Една от причините за това може да са новите американски субсидии, но Европа има други проблеми. На територията на 
континента тече война, която предизвика историческа енергийна криза и най-високите нива на инфлация от десетилетия. 
Освен това има проблеми, които страните от региона сами си създават - правилата за държавна помощ ще бъдат изменени 
за трети път в рамките на няколко години, създавайки атмосфера на объркване. Проблемите с бюрокрацията и веригата 
за доставки от години са спънка пред напредъка в сферата на възобновяемите енергийни източници от години. 
Казано накратко, перспективите пред Европа са несигурни и скъпи. Това не е средата, необходима за поддържане на 
безпрецедентен енергиен преход. Работата за по-пъргав регулаторен режим обаче може да върне Европа на картата за 
инвестиции във възобновяеми източници. 
Тромава бюрокрация 
При настоящите условия завършването на проектите за вятърна енергия може да отнеме десетилетие. В комбинация с 
проблемите с инфлацията, това оказа реално въздействие: инвестициите във вятърна енергия в Европа намаляха през 2022 
г., а поръчките за нови вятърни турбини са спаднали с 47% в сравнение с 2021 г. Подобни проблеми измъчват и проектите 
за слънчева енергия. 
ЕС знае, че това е проблем. Като част от Индустриалния план на Зелената сделка, Европейската комисия предложи Закон 
за индустрията с нулеви емисии, който ще включва мерки за ускоряване на процеса на издаване на разрешителни. 
Доклад от януари на Комисията за енергийни преходи предполага, че други мерки, като въвеждане на обслужване на едно 
гише и конкретни срокове за рационализиране на планирането и издаването на разрешителни, биха могли да намалят 
времето за разработка наполовина или повече. Приемане на определени национални инициативи в целия блок, като 
испанското „правило за положително мълчание“ (при което определени заявления без отговор след определен период от 
време ще бъдат предоставяни автоматично) и новия закон на Франция, изискващ всички големи паркинги да бъдат 
покрити със слънчеви панели, ще отворят вратите пред нови възможности и ще ускорят внедряването им. 
Последните новини от Дания са идеалният пример за това, че Европа се препъва в собствената си бюрокрация, дори когато 
се опитва да се разплете. Дания е считана за една от най-привлекателните нации за вятърни компании и пример за ЕС. 
Предлаганата от страната услуга за обслужване на едно гише — което означава, че Датската енергийна агенция се свързва 
с всички органи, от които зависи получаването на необходимите разрешителни, прави административния процес прост, а 
установената политика на отворени врати позволява на разработчиците на офшорна вятърна енергия да кандидатстват по 
собствена инициатива, давайки им гъвкавост по отношение на местоположението и размера. 
Останалата част от Европа би било добре да подражава на датския подход. Вместо това обаче страната трябваше да спре 
своята схема на отворени врати, за да не стъпи на пръстите на ЕС и да наруши регулаторни мерки. 
Не само процесите на планиране и даване на разрешителни могат да бъдат рационализирани. Така наречените важни 
проекти от общ европейски интерес (IPCEI) са полезен инструмент за насочване на средства към изследвания и развитие 
на нови зелени технологии, като възобновяем водород и батерии, но има оплаквания, че са твърде бавни и бюрократични. 
Реформирането им, за да бъдат по-пъргави, може да помогне на нововъзникващите сектори. 
Опростените IPCEI и рационализираното регулиране наистина са приоритети в новата индустриална стратегия на ЕС, но 
блокът ще трябва да бъде по-смел. 
Извънредните мерки, предприети миналата година в отговор на енергийната криза, също имаха за цел да определят по-
строги срокове за даване на разрешения за проекти за слънчева и вятърна енергия. Понастоящем разрешенията за вятърни 
проекти трябва да се издават в рамките на шест месеца. Но спешният мандат се прилага само за нови разрешителни, 
оставяйки съществуващите висящи разработки в бюрократична безизходица. 
Проблемът в Дания показва, че има много работа за опростяване и изясняване на регулациите на ЕС. При задаващата се 
ожесточена битка за финансиране Европа трябва да помни, че скоростта е от съществено значение. 
 
√ Силното представяне на европейските борси продължава трети пореден ден 
Европейските акции достигнаха деветмесечен връх в четвъртък, след като германският индустриален гигант Siemens AG и 
британският производител на лекарства AstraZeneca дадоха тласък на позитивните нагласи по отношение на сезона на 
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корпоративните отчети и помогнаха за компенсиране на настроенията за отбягване на рисковите активи, след като 
коментарите на представители на Федералния резерв на САЩ подчертаха необходимостта от нови повишения на лихвите, 
пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 4,86 пункта, или 1,06%, до 464,32 пункта, задържайки се в зелената 
територия за трета поредна сесия. Немският показател DAX се повиши с 226,35 пункта, или 1,47%, до 15 638,4 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 51,42 пункта, или 0,65%, до 7 936,59 пункта. Френският 
измерител CAC 40 записа ръст от 99,93 пункта, или 1,4%, до 7 219,76 пункта. 
Индустриалният SXNP напредна с 2,34% и поведе ръста сред секторните индекси, след като акциите на Siemens поскъпнаха 
със 7,93% на фона на по-добрата от очакваното финансови резултати на компанията. Компанията отчете печалба от 2,7 
млрд. евро от индустриалния си бизнес за фискалното тримесечие, приключило в края на декември. Прогнозата бе за 
печалба от 2,5 млрд. евро. 
Цената на книжата на производителя на електрически компоненти Legrand скочи с 7,09%, след като неговите приходи и 
оперативна печалба за 2022 г. също надминаха очакванията. 
Акциите на AstraZeneca поскъпнаха с 4,52%, след като компанията повиши прогнозата си за печалба и приходи за 2023 г. 
Това подкрепи целия подиндекса на здравеопазването SXDP, който напредна с 0,68%. 
Сред големите губещи днес е Credit Suisse, чиито акции поевтиняха с 9,38%, след като банката отчете най-голямата си 
годишна загуба от финансовата криза през 2008 г. и предупреди, че очаква „значителна“ загуба и през 2023 г. 
„Числата бяха сравнително положителни, но също така насоките бяха по-добри от очакваното, което по-рано бе повод за 
безпокойство сред много компании“, коментира Майкъл Хюсън, главен пазарен анализатор в CMC Markets в Лондон. 
От 93 компании от STOXX 600, които са отчели финансовите си резултати досега, повече от половината са надхвърлили 
пазарните очаквания, показват данните на Refinitiv. 
На икономическия фронт германските потребителски цени, хармонизирани според данните за инфлацията в други страни 
от Европейския съюз, се повишиха през януари с по-малко от очакваното - 9,2% на годишна база. 
Признаци на икономическа устойчивост и по-добри от очакваните корпоративни печалби помогнаха на европейските 
акции да регистрират по-добро представяне от аналозите си в САЩ. 
STOXX 600 е напреднал с около 9% от началото на тази година, докато референтния американски индекс S&P 500 се е 
повишил със 7%. 
„Икономическите перспективи (за Европа) вероятно са малко по-положителни от това, което се очакваше“, каза Хюсън, 
„Всяка рецесия, която е вероятно да се получи, може да бъде по-плитка“, добави той. 
Загуби на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха понижения в сряда, след като инвеститорите насочиха вниманието 
си към новите корпоративни отчети, предаде Си Ен Би Си. Уолстрийт също така продължи да анализира перспективите 
пред следващите действия на Федералния резерв на САЩ. 
Промишления индекс Dow Jones записа спад от 207,68 пункта, или 0,61%, до 33 949,01 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 46,14 пункта, или 1,11%, до 4 117,86 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 203,27 пункта от стойността си, или 1,68%, достигайки ниво от 11 910,52 пункта. 
Акциите на Chipotle поевтиняха с 4,96%, след като финансовият отчет на компанията за последното тримесечие на отговори 
на очакванията. Цената на книжата на Lumen Technologies се сринаха с близо 20,84%, след като компанията отчете загуба 
за четвъртото тримесечие от 3,1 милиарда и даде насоки за годината, която бяха под очакванията на Уолстрийт. 
Акциите на CVS и Uber поскъпнаха с 3,47%, и 5,53%, след като финансовите им резултати надминаха предварителните 
прогнози. 
За първото тримесечие на 2023 г. 42 компании в S&P 500 са издали насоки за отрицателен растеж, сочат данни Refinitiv. 
Междувременно осем са издали положителни насоки, докато много други не са променили насоките си или изобщо не са 
издали такива. Това е по-висок дял на компаниите с отрицателни очаквания от средното историческо ниво, посочва 
Refinitiv. 
Около 69% от 297-те компании от S&P 500, които досега са представили отчети за последното тримесечие, са надминали 
прогнозите на анализаторите, въпреки че много от тях понижиха очакванията си на фона на фона на нарастващите 
опасения за здравето на икономиката, отбелязва Refinitiv. Малко над 27% не са отговорили на консенсусните прогнози на 
анализаторите за тримесечието. 
„Този сезон на отчетите беше посредствен в най-добрите си моменти“, коментира Ерик Стърнър, CIO в Apollon Wealth 
Management. „Увеличенията на лихвите отнемат време, за да се отразят на отчетите. Сега започваме да виждаме това“, 
добави той. 
Движението надолу на борсите в САЩ представлява рязък завой в сравнение ралито във вторник, което беше 
предизвикано най-вече от коментарите на председателя на Фед Джеръм Пауъл, който призна, че инфлацията е започнала 
да се забавя. Той повтори думите си от пресконференция миналата седмица, след като Фед вдигна лихвите с 25 базисни 
пункта. Това допълнително засили надеждите на инвеститорите, че централната банка скоро ще прекрати цикъла на 
повишаване на лихвите. 
„Това е продължаващият Ин и Ян на пазарите - „По кой път ще вървим с Фед?“, каза Сал Бруно, главен информационен 
директор на IndexIQ. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Акциите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък, докато 
инвеститорите анализираха потенциала за нови увеличения на лихвите от водещите централни банки, пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 22,11 пункта, или 0,08%, до 27 584,35 пункта. 
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Листнатите в Токио акции на Toyota поскъпнаха с 0,18%, след като компанията отчете 22% ръст на оперативната печалба 
за периода октомври-декември 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Нетната печалба на 
компанията за същия период обаче падна до 745 млн., йени (5,7 млн. долара)  в сравнение с 819 млн. йени през 2021 г. 
Toyota запази без промяна прогнозата си за оперативна печалба за цялата 2023 г. от 2,4 трлн. йени (18,2 млрд. долара), 
макар че намали малко производствената си цел от 9,2 на 9,1 млн. превозни средства. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 38,28 пункта, или 1,18%, до 3 270,38 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite напредна с 32,89 пункта, или 1,54%, до 2 174,20 пункта. Хонконгският показател Hang Seng 
записа ръст от 340,84 пункта, или 1,6%, до 21 624,36 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се понижи с 2,12 пункта, или 0,9%, до 2 481,52 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 регистрира спад от 39,8 пункта, или 0,53%, до 7 490,3 пункта, след като енергийната 
компания AGL Energy отчете загуба за полугодието. Акциите й поевтиняха с 10,33% 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,33 пункта, или 0,05%, до 613,04% пункта. BGBX40 повиши с 0,11 пункта, или 0,08%, до 141,58 пункта. BGTR30 
напредна с 1,27 пункта, или 0,17%, до 740,55 пункта. BGREIT записа ръст от 0,59 пункта, или 0,32%, до 186,42 пункта. 
 
√ Белият дом: Пълна измислица са твърденията, че САЩ стоят зад саботажа на „Северен поток“ 
Белият дом категорично отхвърли публикация в блог на разследващия журналист Сиймор Хърш, в която той твърди, че 
Съединените щати стоят зад саботажа на газопроводите „Северен поток“ миналата година, предаде Франс прес. 
В материала си Хърш, който е носител на „Пулицър“ и много други награди за разследваща журналистика, пише, че 
водолази от Военноморските сили на САЩ, подпомогнати от Норвегия, са поставили експлозиви върху тръбопроводите, 
минаващи под Балтийско море и свързващи  Русия и Германия, след което са ги взривили три месеца по-късно. 
Говорителката на Съвета за национална сигурност към Белия дом Адриана Уотсън описа доклада на Хърш, публикуван на 
неговата страница в платформата Substack, като „пълна измислица“. 
Говорител на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) повтори опровержението на Белия дом, наричайки доклада 
„напълно неверен“. 
Запитано за твърдението на Херш, че Осло е подкрепил операцията, норвежкото външно министерство също отговори: 
„Тези твърдения са неверни“. 
Досега разследванията на шведските, датските и германските власти не са посочили конкретна вина по отношение на нито 
една държава или върху недържавен актьор. 
Хърш твърди, че решението да се взривят тръбопроводите, които не бяха в експлоатация, но съдържаха остатъчен газ, е 
взето тайно от президента на САЩ Джо Байдън, за да се пресече възможността на Москва да печели милиарди долари от 
продажби на природен газ в Европа. 
САЩ също смятат, че тръбопроводите дават на Русия политически лостове за влияние над Германия и Западна Европа, 
които могат да бъдат използвани за отслабване на ангажимента им към Украйна след нахлуването на Русия, казва още 
Хърш. 
Две седмици преди нахлуването на 24 февруари, отбелязва Хърш, самият Байдън е казал публично, че САЩ няма да 
позволят отварянето на новия тръбопровод „Северен поток 2“, ако Русия нападне Украйна. 
Хърш твърди, цитирайки един неназован източник, че идеята за саботажа е възникнала за първи път през декември 2021 
г. в дискусии между висшите съветници на Байдън по националната сигурност за това как да се отговори на очакваното 
нахлуване на Русия в Украйна. 
По думите му, ЦРУ разработва плана и под прикритието на ученията на НАТО в Балтийско море BALTOPS-2022 през юни 
2022 г. водолазите от ВМС, с помощта на Норвегия, залагат експлозивите, които могат да бъдат взривени дистанционно, 
по тръбопроводите. 
Взривовете от 26 септември предизвикаха редица спекулации, като няколко държави бяха посочени като такива, имащи 
мотиви за тези действия, включително Русия, Германия, Украйна, Полша, Великобритания и Съединените щати. 
Редица западни страни продължават да са на мнение, че Русия стои зад експлозиите, докато Москва обвини САЩ и 
Великобритания за саботажа. 
След публикуването на материала на Хърш Кремъл заяви, че САЩ имат да отговарят на въпроси относно ролята си в 
експлозиите, предаде Ройтерс. 
Коментирайки материала на Хърш, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призова Белия Дом да 
коментира „фактите“, представени в публикацията. 
 
√ Лек спад на цените на петрола в ранната търговия 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, но са се насочили към седмичен ръст, като продължава да се 
люлее между страховете от рецесия, засягаща Съединените щати, и надеждите за силно възстановяване на търсенето на 
гориво в Китай, пише Ройтерс. 
Към 9:15 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,14 долара, или 0,17%, до 84,36 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,24 долара, или 0,31%, до 77,82 долара за барел 
Спадът отчасти се дължи на доклад от четвъртък, показващ, че броят на американците, които търсят помощи за 
безработица, се е увеличил повече от очакваното миналата седмица, разпалвайки страховете от рецесията. 

https://manager.bg/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/sledovateli-otkriha-sledi-ot-eksplozivi-po-povredenite-trabi-na-severen-potok-
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„Настроенията през нощта изглежда се насочиха в низходяща посока след данните за безработицата в САЩ“, каза Баден 
Мур, ръководител на отдела за изследване на суровините на National Australia Bank. „Очаквам обаче възстановяването на 
търсенето в Китай да бъде по-съществено за перспективите за цените през втората половина на 2023 г.“, добави той. 
Увеличението на индекса на потребителските цени (CPI) в Китай за януари в сравнение с декември добави предпазливост 
към петролния пазар. Индексът се повиши с 2,1% на годишна база, след като през декември бе отчетен ръст от 1,8%. Така 
инфлацията в страната започва да се доближава до целта от около 3%, поставена от правителството миналата година. 
„Ръстът на индекса на потребителските цени в Китай през януари отразява потребителското търсене преди Китайската 
Нова година, но данните не са толкова добри, колкото се очакваше, демонстрирайки бавния етап на възстановяване на 
икономиката“, каза Леон Ли, анализатор в CMC Markets. 
„Следователно цените на петрола ще останат нестабилни на този етап“, добави той. 
Последните данни за петролните запаси в САЩ тази седмица също породиха опасения за забавяне на най-голямата 
икономика в света, като запасите от суров петрол се покачиха до най-високото си ниво от юни 2021 г. 
Въпреки това сортовете Брент и WTI са напреднали с повече от 5% през тази седмица, тъй като опасенията за по-нататъшни 
резки повишения на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ намаляха. 
Пазарът беше подкрепен от хода на Саудитска Арабия да повиши официалните си продажни цени на суровия петрол за 
Азия, което се смята за знак за възстановяване на търсенето в Китай, където се очаква доставките на суров петрол да се 
увеличат през март. 
„Рафинериите вероятно ще увеличат темповете на работа от март, за да отговорят на вътрешното търсене, както и на 
нуждите от износ“, каза Ема Ли, анализатор във Vortexa. 
Данните за инфлацията в САЩ от 14 февруари ще бъдат от ключово значение за рисковите активи и посоката на долара, 
казаха анализатори. 
 
√ Азия ще е потребител на половината от световното електричество след 2 г. 
Азия ще използва половината от световното електричество до 2025 г., според нова прогноза, публикувана от 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) и цитирана от Асошиейтед прес /АР/. 
Голяма част от потреблението на електроенергия в Азия ще бъде в Китай, нация от 1,4 милиарда души, чийто дял от 
световното потребление ще нарасне от една четвърт през 2015 г. до една трета до средата на това десетилетие, съобщи 
базираната в Париж организация. 
„Китай ще консумира повече електроенергия, отколкото Европейският съюз, САЩ и Индия взети заедно“, каза Кейсуке 
Садамори, директор на енергийните пазари и сигурност на МАЕ, цитиран от AP. 
За разлика от това, Африка, дом на почти една пета от близо 8 милиарда жители на света, ще представлява само 3% от 
световното потребление на електроенергия през 2025 г. „Това и бързо нарастващото население означават, че все още има 
огромна нужда от повишена електрификация в Африка“, каза Садамори. 
Годишният доклад на МАЕ прогнозира, че ядрената енергия и възобновяемите енергийни източници като вятърна и 
слънчева енергия ще представляват голяма част от растежа на глобалните доставки на електроенергия през следващите 3 
години. Това ще предотврати значително увеличение на емисиите на парникови газове от енергийния сектор. 
Учените казват, че е необходимо рязко намаляване на всички източници на емисии възможно най-скоро, за да се 
предотврати повишаването на средните глобални температури с 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива. Тази 
цел, заложена в Парижкото споразумение за климата от 2015 г., изглежда все по-съмнителна, тъй като температурите вече 
са се повишили с повече от 1,1 C от референтния период. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Високо напрежение в енергетиката: Ощетена ли е държавата при газовите доставки и сключвани ли са договори в 
нарушение на закона от кабинета „Петков"; Гост: Служебният министър на енергетиката Росен Христов. 

- Зачестяват ли случаите на блудства с деца у нас; Гост: Криминалния психолог Тодор Тодоров и адвокат Станислав 
Станев. 

- Готова ли Централната избирателна комисия за предсрочните избори и очакват ли се проблеми заради новите 
изборни правила; Гост: Председателят на ЦИК Камелия Нейкова. 

- Шест рекорда на Гинес в океана. За българското участие в първата гребна експедиция от Антарктида; Гост: Стефан 
Иванов. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- До кога ще липсват лекарства по аптиките. 
- Ситуацията в Турция. 
- Можеше ли да бъде предотвратено убийството на психолога Иван Владимиров. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Убийство след междусъседски спор и десетки сигнали до полицията. Как беше допуснато пенсиониран служител 

на реда да простреля смъртоносно психолога Иван Владимиров. 
- Очакванията към кабинета „Донев" 2. Какво ще свършат служебните министри до изборите на 2 април. 
- Как и защо световният номер 1 в тениса Новак Джокович изпрати видеопоздрав за рождения ден на 81-годишната 

Веска от село Черешово. 

https://apnews.com/article/european-union-china-india-europe-business-d7738a4c7da85eb0636f237836284471
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Със заплата над 1429 лева ставаш средна класа в България 
в. Труд - Жилищата поскъпнаха с 25 на сто за година 
в. Телеграф - 10 българи със смъртна заплаха от Скопие 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа– Радев: България ще наложи вето при нови ядрени санкции за Русия 
в. 24 часа - За да паднат в магазините по-бързо, бизнесът сваля цени авансово 
в. 24 часа - Омбудсманът иска проверка дали топломери за парното вече мерят правилно 
в. Труд - Показаха тунел "Железница" 
в. Труд - Психологът Нав убит с 1 куршум в лицето 
в. Телеграф - Авиобаза Граф Игнагиево е готова да приеме новите F16; 
в. Телеграф - 70 000 българи без аптека 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Емил Дечев, Зам.-министър на правосъдието: Не искаме да махнем Гешев, а да изпълним решението по делото 
"Колеви срещу България" и препоръките на Европа 
в. Труд - Говорителят на НСлС следовател Бисерка Стоянова, пред "Труд News": Щетата от престъпленията възлиза на над 
88 млн. лв. за "Булгаргаз" ЕАД 
в. Телеграф - Доц. д-р инж. Димитър Стефанов, БАН: Трусовете сринаха сградите в турция като в "сандвич"; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Бяхме пред Румъния, сега сме последни - какво се случи 
в. Труд - Лидерският букет повяхна, скоро ще окапе 
в. Труд - Не омраза, а неистова ненавист към всичко българско 
в. Телеграф -  Тихо! Комшията спи. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София 

- Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет ще проведе заседание, 
на което ще бъдат разгледани и предложени за финансиране от правителството най-нуждаещите се от ремонт 
обекти, пострадали от наводненията през декември м.г. 

- Oт 18:00 ч. в централата на ПП АБВ на ул. "Врабча"23, в рамките на КУЛТУРЕН САЛОН АБВ ще бъде представена 
книгата "50 крачки отвъд матрицата" на конституционалиста д-р Борислав Цеков, с участието на автора и д-р Петко 
Петков (социолог). 

- Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще представи "Анализ на състоянието и подготовката на 
Въоръжените сили през 2021 г." 

- Президентът Румен Радев ще се запознае с годишния анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили. 
*** 
Бургас 

- От 15:30 ч. ще се проведе заседание на Областния съвет по здравеопазване. Заседанието ще се проведе онлайн. 
Основна тема ще бъде формата, под която ще продължи учебният процес следващата седмица. 

- Oт 19:00 ч. в залата на Бургаската опера, именитите млади пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови, които имат 
многобройни международни изяви и са носители на редица награди от престижни конкурсни форуми в България 
и чужбина, ще бъдат солисти на Симфоничния концерт. 

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

