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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Работодателските организации и кабинетът на Гълъб Донев са единодушни, че влизането в Еврозоната е приоритет 
№1 
По време на среща на ръководствата на работодателските организации с министър-председателя Гълъб Донев бяха 
обсъдени приоритетите на АОБР, предоставени по-рано на премиера. 
Във фокуса на срещата бяха енергетиката, Планът за възстановяване и устойчивост, приемането на еврото, както и не на 
последно място инфлацията. 
По отношение на енергетиката, работодателите подчертаха, че приемат положително продължаването на мярката за 
компенсациите. Те акцентираха, че става дума за компенсации, а не за помощи, защото тези пари са били надвзети от 
предприятията поради изкривявания и несъвършенства на пазара на едро на електрическа енергия. Бяха обсъдени 
възможни надграждания на механизма за компенсации чрез диференцирани подходи, които  да се предложат от работна 
група. 
По темата европейски програми и проекти работодателите поискаха ускоряване на процеса. Много важен акцент е Планът 
за възстановяване и устойчивост и работодателските организации декларираха своята подкрепа за усилията на 
правителството за предоговарянето му в част "Енергетика“. 
Премиерът разясни инициативата на правителството за наблюдаване на ценообразуването при хранителните стоки и 
възможностите за намаляване на инфлацията. 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. Председателят на АОБР и председател на БТПП напомни отговорностите на институциите, които имат специални 
правомощия в тази област като Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, които в 
тази обстановка следва да проявят допълнителна активност. Бяха предложени работни групи, които да се фокусират върху 
намаляването на цените на стоките и услугите, които са с най-голяма тежест в потребителската кошница и при които се 
отчита най-голямо повишение. Членовете на кабинета потвърдиха, че подготвят план за поддържане на конструктивен 
диалог на правителството с бизнеса с цел решаването на проблемите, засягащи всички български граждани.  
Във връзка с въвеждането на еврото представителите на работодателските организации обърнаха внимание, че е 
наложително започване на активна кампания за разясняване на обществото какви са ефектите – положителни, 
отрицателни и какви са предимствата от приемането на европейската валута. Работодателите ще търсят сътрудничеството 
на БНБ и търговските банки, експерти от държавите, които напоследък са влезли в Еврозоната, за да се обяснят какви са 
очакваните резултати, трудностите, които са срещнали и България да избегне отрицателните моменти в този процес. 
Подготовката на страната за приемане в ОИСР също бе обсъдена. 
По време на последвалата пресконференция Цветан Симеонов, ротационен председател на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели заяви, че срещата с новия служебен кабинет е добър сигнал, че диалогът с 
правителството в предишния мандат ще продължи успешно. Работодателите разчитат на този диалог, да се задават 
навреме въпросите, за да се търсят отговори и решения навреме. 
В срещата взеха участие представители на ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България, Съюза за стопанска инициатива, както и членове на служебното правителство: Атанас Пеканов, 
заместник министър-председател по управление на европейските средства, Лазар Лазаров, заместник министър-
председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика, Христо Алексиев, заместник министър-
председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, Росен Христов, министър на 
енергетиката, Александър Пулев, министър на иновациите и растежа, Явор Гечев, министър на земеделието, Александър 
Свраков, заместник-министър на финансите и проф. Александър Маринов, председател на Стратегическия съвет към 
президента и съветник на премиера. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Пеканов: Служебният кабинет ще внесе отново в НС законопроекта за съдебна реформа 
Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов определи новината за новите санкционирани по 
закона "Магнитски" като още един звучен шамар по приоритетите за върховенство на закона и че страната не се движи 
достатъчно бързо по темата "Съдебна реформа". 
Корупцията убива, от години от Европа ни се казва "Направете нещо". Огромна част от необходимите реформи са заложени 
в Плана за възстановяване и устойчивост, изтъкна в "Денят започва" Атанас Пеканов. 
Той определи като особено важен механизма за контрол на главния прокурор. 
Парламентът нямаше желание да разгледа внесените предложения. И тук се получава още едно доказателство, че това е 
нещо ключово пред нас и ние трябва да си дадем сметка за това. 
Законите са написани, готови, чакат парламентът да разбере, надяваме се новият, че няма мърдане. Ние трябва да се 
движим по линия на приоритетите. 
Оцени като добър внесеният от министър Крум Зарков в 48-ото НС законопроект за съдебна реформа. Изтъкна, че е 
проверен от Венецианската комисия и Европейската комисия. Те казват, че отговаря на критериите. Пак ще го внесем в 
новия парламент, каза Пеканов. 
Той заяви, че левицата у нас не се занимава с актуални европейски въпроси. Отхвърли обаче възможността около себе си 
да събере хора за нов политически проект. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ Ръст на износа към ЕС и трети държави отчита НСИ 
През периода януари - ноември 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 41.3% спрямо същия период на 
2021 г. и е в размер на 58 448.6 млн. лева, отчитат от НСИ. 
Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 
66.0% от износа за държавите - членки на ЕС. 
Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (214.2%) и „Мазнини, масла и 
восъци от животински и растителен произход“ (136.8%). 
Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.2%). 
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - ноември 2022 г. също се увеличава с 31.7% спрямо същия период 
на 2021 г. и е на стойност 55 113.9 млн. лева. 
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия. 
Най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (86.2%). 
Външнотърговското салдо на България с ЕС през периода януари - ноември 2022 г. е положително и е на стойност 3 334.7 
млн. лева. 
Подробна информация на НСИ за търговските отношения на България с останалите страни от ЕС вижте  ТУК. 
През 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 35.5% в сравнение с 2021 г. и е на стойност 31 
391.4 млн. лева. 
Основни търговски партньори на България са Турция, Украйна, Сърбия, САЩ, Китай, Република Северна Македония и 
Обединеното кралство, които формират 51.8% от износа за трети страни. 
Най-голям ръст в сравнение с 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (218.7%) и 
„Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (195.4%) (табл. 4 от приложението). 
Най-голям спад се наблюдава в секторите, свързани с обработени кожи; артикули от каучук; артикули от корк и дървен 
материал (изкл. мебели); хартия, картон; текстил; продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; 
благородни и други цветни метали; други артикули от метал. 
Вносът на стоки в България от трети страни през 2022 г. се увеличава с 58.8% в сравнение с 2021 г. и е на стойност 48 288.9 
млн. лева. 
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 
Най-голямо увеличение спрямо 2021 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен 
произход“ (560.6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (126.0%). 
Външнотърговското салдо на България с трети страни през 2022 г. е отрицателно и е в размер на 16 897.5 млн. лева. 
Подробна информация на НСИ за търговските отношения на България със страните извън ЕС вижте ТУК. 
 
√ Матурата ще има тежест при приема в 48 университета 
Оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще имат тежест при приема на кандидат-студенти в 48 висши училища за 
академичната 2023/2024 гoдина. 
В повечето от тях бъдещите висшисти ще могат да избират дали в бала им да влезе оценката от приемния изпит или тази 
от матурата. Това показва информацията, предоставена на Министерството на образованието и науката от 51 висши 
училища в България. 
Само в три от тях оценки от държавни зрелостни изпити няма да се включват във формиране на бала. Това са Националната 
академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), Театралният колеж "Любен Гройс" в София и Американският 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/pekanov-sluzhebniyat-kabinet-shte-vnese-otnovo-v-ns-zakonoproekta-za-sadebna-reforma-1223407news.html
https://bntnews.bg/f/news/o/1223/bd11991a2fdb902cd30a4704fbd5e3e4.doc
https://bntnews.bg/f/news/o/1223/5d24a3d2e82e24d5094b74ed50c336db.doc
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университет в Благоевград. Така е и при една част от специалностите в Националната музикална академия "Проф. Панчо 
Владигеров", но при други държавният зрелостен изпит по професионална квалификация, положен в музикално училище, 
ще се признава и за приемен. 
В четири висши училища няма да се провеждат кандидат-студентски изпити и приемът в тях ще става само с оценки от 
матура и дипломата за средно образование. Това са Националната спортна академия "Васил Левски", Минно-геоложкият 
университет "Св. Иван Рилски" в София, Европейският политехнически университет в Перник и Висшето училище по 
застраховане и финанси в столицата. 
Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за 
кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми. В някои от висшите училища в бала ще влизат оценките и от 
приемните изпити, и от ДЗИ. Така е в медицинските университети, където още от миналата учебна година, освен 
резултатите от приемните изпити по биология и химия, в балообразуването се включва и оценката от матурата по 
български език и литература. 
Пълната информация за приема, постъпила от университетите до МОН до момента, можете да видите ТУК 
 
БНР 
 
√ Иван Демерджиев: Видях поредния шамар за всички институции със санкциите "Магнитски" 
Интервю на Силвия Великова с Иван Демерджиев 
Видях поредния шамар за всички институции със санкциите „Магнитски“. Това заяви пред БНР Иван Демерджиев, 
служебен вицепремиер и вътрешен министър. 
„Трябва ли някой да види този позорен списък, за да си припомни, че такива хора съществуват и те трябва да бъдат 
разследвани? За мен е много интересен мотивът, който касае Горанов, че е мотивирал определени лица да приемат 
определено законодателство. Лесно можем да си отговорим кой е имал мнозинство за приемане на законодателство. 
Прокуратурата не може да чака. Нека веднъж да прояви активност. 
Прокуратурата трябва да е активната страна и да инициира събиране на доказателства. Има някакви производства. Но 
прави впечатление ,че предметът на голяма част от тях се разминава с това, което виждаме в мотивите за наложените 
санкции“ 
Прокуратурата ще иска от нас да поемем отговорност и удара от нейното бездействие, посочи Демерджиев в предаването 
„Преди всички“. 
„Всичко, което имаме, е внесено. Ще се постараем да го допълним максимално в кратък срок, за да няма отново 
оправдания, че липсват данни. Добре е да организира разпита по делегация на Васил Божков, който не се състоя толкова 
време, а трябва. Съмнявам се, че Дубай не дава съгласие. Има много варианти това да се случи. Трябва по официален ред 
да се поискат всички документи, с които разполагат партньорските служби и прокуратури“.  
Имаше телевизионни изяви на част от хората по списъка "Магнитски". Те отричат обвиненията. Някои обаче си спомнят за 
определени разговори. Един от тях е бил търсен през 2016 г. за разговор в сауна. 
„Той разказа как е протекло разследването. То обаче не може да се ограничи само до този, който твърди ,че е дал подкуп 
и до този, който го е приел. Разследването трябва да бъде много по-мащабно и да обезпечи показанията не само на 
двамата, които са замесени в един такъв случай. Трябва да се съберат документи. Това, което слушах, ми звучи като едно 
формално изпълнено задължение и  беше чест подход. Необходимо е да се откъснем от него, ако искаме дори да 
приличаме на правова държава“, посочи министърът.  
Санкциите са по-различни от първия им вариант и подробно описание за пари, за подкупи, офшорки. Това може да бъде 
проверено до голяма степен на наш терен, посочи министърът.  
„Прокуратурата и службите имат своите канали. Това, което касае службите в МВР, ще бъде направено. Цялата тази 
информация ще бъде проверена. Има доста конкретика в тези мотиви“  
Демерджиев посочи, че не се е натъквал на преписки, които не са придвижени, но е виждал такива, които са придвижени 
и докладвани, а после са спирани от Специализираната прокуратура, когато тя съществуваше.  
"Месеци нямаше работа по тях. До момента не са ми попадали материали, които да са изработени в МВР и да не са 
докладвани в прокуратурата". 
ЕС работи по закон, подобен на „Магнитски“, обясни министърът. 
„Това, което се правеше в България, не беше нито закон „Магнитски“, нито това, което изтече в медиите. То беше един 
нормативен акт, чиято задача беше да защити държавата от санкциите „Магнитски“. Доби една уродлива форма. 
Предполагам, че не е случайно представянето му в този вид пред обществото, за да може да се затвори тази тема. Надявам 
се, че подобни опити да се манипулира развитието на един или друг случай в един момент ще бъдат усетени от 
гражданите". 
Демерджиев каза още, че в Прокуратурата има десетина производства и проверки, които касаят много високи етажи на 
властта.  
„Очаквам скоро да има сериозно развитие по тези преписки“ 
Той каза, че дава не повече от месец на Прокуратурата ,за да ги разгледа. 
„Хората, която стоят зад тези преписки, са от доста широк спектър. Не сме концентрирали вниманието си върху една група, 
принадлежаща към една или две политически сили. Всеки сигнал към лице, което е високо в политическата йерархия или 
обществения живот, сме проверили и разследвали еднакво обективно. Ще следим внимателно да няма залитания и да се 
изработят сега само част от преписките, а други да чакат по-благоприятни времена-след изборите. Няма да допуснем това". 

https://mon.bg/bg/101063
https://bnr.bg/post/101778602
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Шенген не изглежда по-далече сега, когато още 8 българи са добавени към един американски и един британски списък, 
смята министърът. 
„Във всяка среща с представители на другите европейски държави виждаме по-голямо уважение към усилията, които 
полага България.  
Причината да не сме в Шенген е, че не сме приели няколко законопроекта" 
Чуйте цялото интервю на Силвия Великова с Иван Демерджиев в звуковия файл. 
Очаква се днес прокуратурата да поиска от службите за сигурност и други институции у нас информацията, с която те 
разполагат за българите, включени в списъка със санкции по закона "Магнитски". 
По отношение на две от санкционираните лица - Румен Овчаров и Николай Малинов, има внесени обвинителни актове. В 
Националната следствена служба се води разследване за корупция, в което се събират доказателства за съпричастност и 
на други двама от санкционираните българи. 
 
√ Двустранни бизнес срещи в сферата на туризма в Германия 
От министерството на туризма съобщиха за преминали при огромен интерес в Германия серия от двустранни бизнес срещи 
между представители на туристическия сектор. 
Целта е да се популяризира България като туристическа дестинация. 
Инициативата беше осъществена миналата седмица. Тя започна от Берлин и продължи с обиколка в Лайпциг, Мюнхен, 
Франкфурт на Майн, Дуисбург и Дюселдорф. 
 
√ Полицейска акция в цялата страна, ще се проверяват камиони и автобуси 
Полицейска акция започва днес в цялата страна. Екипите на МВР ще проверяват камиони и автобуси. Операцията е по 
линия на Европейската мрежа на службите на пътна полиция в цяла Европа. 
При проверките ще се следи за работното време на водачите, спазват ли се мерките за безопасност на пътниците. 
 Полицаите ще проверяват и за това дали товарите на камионите са обезопасени и дали шофьорите сядат зад волана 
употребили алкохол или упойващи вещества. 
Акцията ще се проведе едновременно във всичките държави членки на ЕС. 
 
√ "Политико": Новите санкции на ЕС срещу Русия ще включват финансови и търговски мерки 
Десетият пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия ще включва финансови и търговски мерки, както и вписване 
в черния списък на физически лица и фирми, съобщи в понеделник "Политики" (Politico). 
Според официални лица и дипломати, запознати с въпроса, санкциите ще засегнат четири руски банки, включително най-
голямата частна в страната - "Алфа-банк" (Alfa-Bank) на руско-израелския милиардер Михаил Фридман. 
Ще бъде наложена и забрана за руски граждани да работят в бордове на дружества от критична инфраструктура в ЕС, като 
например електрически мрежи или доставчици на газ. 
Твърди се, че ще бъде наложена търговска забрана за вноса на руски асфалт и каучук или битум (нефтопродукт), както и 
върху износа в Русия на стоки от ЕС, включително камиони, други тежкотоварни превозни средства, строителни машини, 
помпи и други машини, използвани в строителния сектор. Пакетът включва и допълнителни забрани за износ на 
електронни компоненти, които Русия може да използва за производството на оръжия. 
Не е ясно дали диамантите ще влязат в новия санкционен пакет, казаха пред "Политико" еврослужители. 
Допълнителни 130 организации и лица също ще бъдат включени в списък, предложени от Полша, балтийските страни, 
Германия, Франция и др. Те включват руски военни лидери, служители, назначени от Русия в окупираните територии в 
Украйна, журналисти, работещи за руски държавни медии и пропаганда като Russia Today, както и компании и лица в други 
страни, свързани с военните усилия на Русия или наемническата група "Вагнер" — а именно в Мали, както и от Иран, който 
е обвинен в продажба на дронове и компоненти на руската армия. 
 
√ Никос Христодулидис бе официално обявен за осмия президент на Република Кипър 
На официална церемония в Никозия в неделя късно вечерта Никос Христодулидис бе официално обявен за осмия 
президент на Република Кипър. Той спечели 51,97% от гласовете в проведения балотаж и се изправя пред трудни 
предизвикателства по Кипърския въпрос, икономиката, корупцията, миграцията. 
49-годишният Никос Христодулидис, бивш външен министър, бе независим кандидат, подкрепен от опозиционни, 
предимно центристки партии. 
В първите си изявления след обявяването на окончателните резултати за избирането му на висшия пост в републиката той 
отново подчерта, че ще сформира правителство с широко обществено приемане, за да отговори по-добре на очакванията 
на кипърския народ. 
Новият президент обяви, че Кипърския проблем е „най-висок приоритет“ за него. Той изрази готовността си, използвайки 
членството на Кипър в ЕС, за действия за излизане от задънената улица в преговорите и намирането възможно най-скоро 
на решение за обединението на страната. 
Силна и стабилна икономика, която ще позволи целенасочена социална политика, финансова дисциплина, ефективно 
третиране на миграцията, по-добро образование са сред приоритетите в управлението на Христодулидис. 
Редица чуждестранни лидери поздравиха новия президент на Кипър. Сред тях са президентът и министър-председателят 
на Гърция, президентът на Франция, на други европейски страни. Своите пожелания отправиха председателите на 
Европейската комисия, Европейския съвет, Европейския парламент. 
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√ Отбелязваме Световния ден на радиото 
Днес отбелязваме Световния ден на радиото. Инициативата е на ЮНЕСКО. Тази година честването ще се проведе за 12-и 
пореден път, и ще бъде под мотото "Радио и мир". ЮНЕСКО подчертава ролята на независимото радио като стълб за 
предотвратяване на конфликти и изграждането на мира.   
По инициатива на ЮНЕСКО, след гласуване на Общото събрание на ООН през 2012 година 13 февруари е обявен за 
Световен ден на радиото. Денят е избран неслучайно - рождената дата на радиото на самата Организация на обединените 
нации е 13 февруари 1946 година. 
От ЮНЕСКО отбелязват, че радиото продължава да бъде една от най-доверените и използвани медии в света, според 
различни международни доклади. 
На Световния ден на радиото през 2023 година ЮНЕСКО подчертава ролята на независимото радио като стълб за 
предотвратяване на конфликти и изграждането на мира. 
Подкрепата за независимото радио се разглежда като неразделна част от мира и стабилността, посочват още от 
организацията на обединените нации за образование, наука и култура. 
 
БТА 
 
√ Ще има тръгване назад с цените, заяви министърът на икономиката 
В България видяхме инфлация, много по-висока от средната в Европа. Уверен съм, че ще има тръгване назад с цените, 
въпрос на време е, а целта ни е да стане по-бързо. Това каза служебният министър на икономиката Никола Стоянов в 
предаването „Неделя 150" по Българското национално радио. 
Забелязваме укротяване на цените на едро, но не и на дребно, добави министърът. Според него слагането на таван на 
цените не работи добре, а първата важна стъпка за регулирането им е да има електронна платформа - всички институции 
да качват информация и хората да се информират. 
След като правителството проведе анализ на ценообразуването на хранителните стоки, служебният премиер Гълъб Донев 
обяви, че ще бъде въведен ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките от 
производителя до щандовете в магазина. Трябва да покажем на хората какви са реалностите, каза Стоянов. Имах няколко 
срещи с веригите и се надявам да са с нас в битката, защото това е битка срещу нелоялните търговски практики - именно 
те водят до нелоялна конкуренция. Ще подготвим закон за търговията с храни, ще прегледаме правомощията на 
контролните органи, обмисляме и засилване на контрола, добави икономическия министър. 
Той цитира работодателите, които казват, че в несигурни времена всеки слага по-голяма надценка, за да се застрахова. 
Сега нещата са сигурни, добави той, има доставки на горива, очакваме храните да тръгнат надолу, но искаме да 
подпомогнем този процес. 
Целта на правителството по думите на Стоянов е да облекчи положението на хората и необосновано високите цени. Това 
е битка за по-добър живот, подчерта той и прогнозира през април-май инфлацията да бъде едноцифрена.  
Във връзка с актуализирания списък със санкционирани лица по силата на закона "Магнитски" министър Стоянов каза, че 
правителството подкрепя всички мерки в борбата с корупцията. Жалко е, че ни трябва помощ отвън, а нашите органи не 
успяват да се справят. Вярвам, че институциите у нас ще направят сериозни проверки по посоченото в доклада на САЩ. 
Колкото повече мерки има в борбата с корупцията, толкова повече инвестиции ще има у нас, каза Стоянов. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ НАП с важна информация за предприятията и самоосигуряващите се лица 
Длъжни са до 28 февруари да представят по електронен път справки за платените суми 
До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2022 г. доходи на физически лица, 
включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за платените суми.  
От тази година има промяна в данните, които трябва да се посочат в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, напомнят от НАП. 
Заедно с изплатените през 2022 година заплати и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, работодателите 
трябва да обявят и определени необлагаеми доходи, предоставени от тях. Сред тези доходи са: дадените на служителите 
ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното 
подоходно облагане, изплатените обезщетения за първите три дни от болничния, еднократните помощи в размер до 2400 
лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др.  
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни 
осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски 
и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от 
други източници,   доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, като например дивиденти и ликвидационни 
дялове, облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от 
работодател или възложител и др., доходи от прехвърляне на права и имущество и други необлагаеми доходи, 
изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.  
Промените, които са в сила от 01.01.2023 г. и са свързани с информацията за доходите от извънтрудови правоотношения, 
ще се прилагат за доходи, изплатени през 2023 г., и няма да се отразяват в справката по чл. 73, ал. 1 за 2022 г., напомнят 
още от приходната агенция.  

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/402983
https://www.bta.bg/bg/news/world/405454-sasht-publikuvaha-obnoven-spisak-sas-sanktsionirani-balgari-po-zakona-magnitski
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За да улесни подаването на справките, НАП предоставя на сайта си клиентско приложение. Работодателите могат да видят 
декларираните от тях данни, чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и 
квалифициран електронен подпис /КЕП/. 
Получените в НАП данни от предприятията ще могат да бъдат въведени в предварително попълнените данъчни 
декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март.  
 
Труд 
 
√ Министър Иван Шишков: Панелките в България трябва да издържат на земетресение като в Турция 
"Сградите в България от 1987 г. насам се изчисляват в сеизмичните райони, какъвто е София, за 9-та степен, включително 
старите сгради и панелните блокове", това каза по bTV служебният министър на регионалното развитие и 
благоустройството Иван Шишков. По думите му панелните блокове в България би трябвало да издържат на земетресение 
с магнитуд като това в Турция. 
"Като цяло сградите в България са изчислявани доста отдавна на сеизмична устойчивост, така че би трябвало да не се 
притесняваме, включително от силата на такова земетресение. Качеството на строителството е изключително сериозна 
тема и непрекъснато трябва да говорим на тази тема", добави министърът. 
"Сградата се въвежда в експлоатация, в зависимост от категорията ѝ, от Дирекцията за национален строителен контрол 
(ДНСК) или от общините. Има много сериозен законов механизъм, който, ако всички спазват, не би трябвало да има 
проблеми", допълни Шишков. 
"Мога да кажа, че наистина в София се спазват нормите, предполагам, че и в цялата страна. Надзорът наистина проверява 
строежите. Имайте предвид, че конструкцията се приема веднъж от надзора, втори път от проектанта конструктор и трети 
път от строител", обясни министърът. 
 
√ Продължава регистрацията на партиите в ЦИК 
Продължава регистрацията на политическите сили за предстоящия вот на 2 април. До момента интересът от страна на 
участниците във вота обаче не е висок. По последни данни само 6 партии и 1 коалиция са заявили желанието си да се 
включат в битката за 49-ото народно събрание. 
Днес документите си в Централната избирателна комисия ще подадат от „Възраждане”. 
Партиите и коалициите имат срок да го направят до 15 февруари, а предизборната кампания започва на 3 март. 
 
√ Какво постигнаха банките през 2022 г. 
Търсенето на кредити беше засилено както от предприятията, така и от домакинствата 
Приходите от такси и комисиони достигат почти 1,8 млрд. лв. и нарастват с 18,5% за година 
Приносът на банковата система за инфлацията е важен 
Българската народна банка оповести данните от надзорните отчети на банковата система към края на 2022 г. Това дава  
възможност за изследване на случилото се в сектора през годината, която може да бъде определена като успешна за 
банките като цяло. Според наличните данни системата е добре капитализирана и разполага с достатъчно ликвидни активи. 
Макроикономическа среда 
Състоянието на банковата система зависи силно от средата, в която оперират тези институции. Наличието на промени и 
шокове всъщност дава възможност на мениджмънта да прояви способностите си. През 2022 г. протече процес на бързо 
нарастване на цените на продуктите за крайно потребление, но също така и на производствените цени. 
Факторите за това развитие са както с международен, така и с национален характер. Експанзивната политика на 
Европейската централна банка (а и на останалите големи централни банки по света) за продължителен период от време 
беше засилена допълнително като реакция спрямо пандемията от COVID-19 и мерките за противодействието срещу нея. 
Заедно с огромните фискални стимули, прекъсването или нарушаването на някои вериги за доставки и в резултат от 
целенасочената политика за “зелен” преход и опитите за намаляване на нетните емисии на въглероден диоксид (CO2) при 
липса на достатъчно развити технологии за заместване на фосилните горива с възобновяеми източници в еврозоната 
възникна силен шок в цените на електроенергията, породен от високите цени на природния газ. Този процес се прояви 
още през 2021 г., но беше допълнително подсилен от войната в Украйна. 
В такава обстановка почти непроменливите ценови равнища от последните няколко години изведнъж станаха 
изключително трудно предвидими. Несигурността накара множество бизнеси да се съгласяват на значително по-високи 
цени срещу ангажимент за редовни доставки. При това търсенето на кредити беше засилено както от работещи 
предприятия, така и от домакинствата в опит за предпазване от покачващите се цени на потребителските стоки и 
жилищата. Високата инфлация беше съпътствана от макар и забавящо се разширение на икономиката в среда на ниска 
безработица. Така в краткосрочен аспект рисковете за банките от бързото увеличаване на кредитните портфейли не 
изглеждаха големи. 
Приносът на банковата система за инфлацията също е важен, тъй като собствената им кредитна политика, насочвана от 
централните банки, създава допълнително пари в икономиката и по този начин увеличава съвкупното търсене. 
Резултати 
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В края на 2022 г. общите активи на банковата система достигат 155,4 млрд. лв. и нарастват с 16,7% на годишна база. По 
този начин те се увеличават с 20 млрд. лв. през посочения период. Основният източник на разширяването на балансите на 
банките са отпуснатите кредити. Така размерът на отпуснатите кредити и аванси в края на годината се повиши с 13,8 млрд. 
лв. и достигна рекордните 96,1 млрд. лв., което беше предпоставка и за увеличаване на приходите за банките. Всъщност 
обаче темпът на нарастване на кредитите е сходен с този на депозитите, което позволява съотношението между тези два 
показателя да се запази почти непроменено. 
Увеличават се и притежаваните от банките дългови ценни книжа (със 7,2% на годишна база) и достигат 23,6 млрд. лв. 
Подобно развитие не изглежда логично, защото това са дългосрочни инструменти, чиято цена е силно зависима от 
лихвените равнища в икономиката. Така при нарастване на лихвите, което се очакваше и се случи през 2022 г., тези активи 
всъщност губят част от пазарната си стойност, което се отразява неблагоприятно върху балансите на кредитните 
институции. 
От своя страна депозитите достигнаха 134 млрд. лв., като се увеличиха с 18,7 млрд. лв. през годината. 
Един от най-важните показатели за дейността на банковата система е нетният оперативен доход. През 2022 г. той достига 
рекордните 5,4 млрд. лв. и се повишава с почти 827 млн. лв. на годишна база. 
Банките реагираха адекватно и според очакванията - те започнаха плавно да повишават лихвените проценти по 
отпусканите кредити. Това повишение надвиши съответното увеличаване на цената на привлечения чрез депозити ресурс. 
Така приходите им от лихви нарастват с почти 590 млн. лв. през 2022 г. и са приблизително 3,6 млрд. лв., докато разходите 
за лихви се повишават с около 120 млн. лв. Приходите от такси и комисиони достигат почти 1,8 млрд. лв. и нарастват с 
18,5% на годишна база, докато разходите за такси и комисиони са почти 329 млн. лв., но темпът на растеж при тях е по-
висок (35,2%). Общият резултат за банките от тези дейности през 2022 г. е допълнителен доход в размер от почти 189 млн. 
лв. 
Все по-съществен източник на доходи за банките се явяват дивидентите. През 2022 г. те нарастват със 165,2 млн. лв., като 
основният принос за това имат две от най-големите банки в страната. Така нетната печалба на кредитните институции 
значително нараства до 2,08 млрд. лв., което означава темп на растеж от 46,8% на годишна база. Принос за това има 
политиката им по отношение на разходите. Административните разходи достигат 1,97 млрд. лв., но се увеличават с 10,5% 
на годишна база (растежът на разходите за персонал е 12,5%), докато разходите за обезценки (специфични провизии) са 
586 млн. лв. и се понижават спрямо 2021 г. с 1,4%. 
Продължава процесът на концентрация на банковия пазар. Макар че според надзорните отчети бившата Райфайзенбанк 
все още е отделна институция, сливането с ОББ се очертава да доведе до създаването на най-голямата банка според 
размера на активите. Консолидираният (на базата на данните от БНБ) баланс на двете институции показва, че към края на 
2022 г. тя общо би имала активи в размер 29,9 млрд. лв., като по този начин би изпреварила досегашните лидери, чиито 
размер на активите е бил приблизително 29 млрд. лв. За сравнение - четвърта по активи е Първа инвестиционна банка АД, 
като размерът им достига 12,7 млрд. лв., като тя остава лидер според относителния дял на кредитите за нефинансовите 
предприятия спрямо общия портфейл. 
По този начин фактически трите най-големи институции (при консолидирането на ОББ и Райфайзенбанк) съставляват 56,5% 
от всички активи на банковата система и реализират 63,4% от общата печалба в сектора. Така структурата на банковия 
пазар придобива характеристиките на олигопол, което поражда (негативни) последици както спрямо конкурентните 
институции, така и най-вече за потребителите. Трите най-големи банки е твърде вероятно да имат по-силна договорна 
позиция и да влияят съществено върху обемите и цените на финансиране при кредити и депозити. 
Какви са предпочитанията на хората? 
Един обективен измерител за доверието на домакинствата и бизнеса към националната парична единица е степента на 
валутна субституция. При ниско доверие спестяванията са предимно в чуждестранна валута (тоест местната парична 
единица не се използва като средство за натрупване), а в крайната фаза (1996-7 г. в България) дори ежедневни трансакции 
се извършват в чуждестранни валути. Данните на БНБ показват недвусмислено, че доверието към българския лев е високо 
и няма промяна на предпочитанията на населението в посока използване на повече чуждестранни валути. И данните за 
кредитите и авансите, и тези за депозитите показват, че над 60% от тях са деноминирани в левове. 
От друга страна еврото като резервна валута, към която е фиксиран курсът на българският лев, също е предпочитано от 
населението. Относителният дял на деноминираните в евро кредити и депозити е около 1/3 от всички. За сравнение - в 
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края на 2012 г. относителният дял на кредитите и авансите, отпуснати в левове, е бил малко над 1/3 от всички, докато тези 
в евро са надвишавали 60% от всички. При депозитите 56% са били в левове, а 36% са били в евро. 
Така всъщност микроикономическият избор на хората показва недвусмислено нарасналото им доверие към българския 
лев в режим на валутен борд. Валутният курс по този начин представлява един от малкото показатели, който осигурява 
предвидимост и улеснява планирането на бъдещето. 
Лихвени развития 
Според данните на БНБ средният лихвен процент по кредитите за нефинансови предприятия в евро през 2022 г. е бил 
2,73%, докато в левове е 2,6%. Тези ниски лихвени проценти се обуславяха от политиката на Европейската централна банка 
(основният лихвен процент по депозитното улеснение през продължителен период от време беше отрицателен). 
Българската народна банка също въведе отрицателен лихвен процент по свръхрезервите, които търговските банки държат 
при нея, като той беше дори по-нисък от съответния на ЕЦБ. В резултат от това се реализираха исторически най-ниските 
лихвени проценти при кредитите за нефинансови предприятия и за домакинствата, особено ипотечните. 
От средата на 2022 г. ЕЦБ започна да повишава основните си лихвени проценти и беше последвана от БНБ. Банковият пазар 
в България обаче реагира по-бавно, въпреки че текущите темпове на инфлация на годишна база започнаха да надхвърлят 
15%. Най-ниските лихвени проценти по кредитите за предприятия бяха достигнати през май 2022 г., докато тенденцията 
за повишаване започна да се проявява по-ясно едва през есента. Номиналните лихвени проценти по кредитите обаче все 
още бяха по-ниски от темпа на инфлация, което означаваше, че реалните лихви остават отрицателни, макар че вече 
действително се случва затягане на паричната и кредитната политика. 
През декември се прояви отново сезонната тенденция отпуснатите кредити да се увеличават въпреки по-високите лихвени 
проценти. През 2023 г. се очаква ЕЦБ да продължи затягането на паричната си политика, което ще се пренесе върху 
индексите, използвани за определянето на плаващите лихвени проценти по кредитите. Тоест вноските по тях, които вече 
започнаха да се увеличават, ще продължат, като по този начин ще се проверят действителните възможности на 
получателите им да ги обслужват при (значително) по-неблагоприятни условия. Това ще покаже и колко е била добра 
оценката на риска при отпускането на тези кредити. 
 
√ Фон дер Лайен обеща на Ердоган още помощ от ЕС за пострадалата от земетресението Турция 
Европейският съюз се готви да изпрати още палатки, одеяла и печки, за да помогне на хората, засегнати от 
унищожителното земетресение в Турция. Това заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в 
телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде ДПА. 
ЕК също така призовава частния сектор да предостави необходимата подкрепа възможно по-скоро, заяви неин говорител 
след разговора между двамата лидери. 
Механизмът на ЕС за гражданска защита разреши изпращането на 38 спасителни екипа с участието на 1651 души и 106 
кучета. Отделно 12 държави членки на ЕС вече предоставиха 50 000 семейни палатки за зимни условия, 100 000 одеяла и 
50 000 печки. 
Фон дер Лайен написа в "Туитър", че е поднесла в разговора си с Ердоган съболезнования към народа на Турция за 
загубените човешки животи и унищоженията. 
 
√ Според ООН жертвите на трусовете в Турция и Сирия вероятно са двойно повече 
Потвърдените жертви на земетресенията в Турция и Сирия в началото на седмицата вече са над 33 000, съобщи АФП. В 
Турция загиналите са най-малко 29605, докато в Сирия те са 3574. Според ООН реалният брой на жертвите може би е 
двойно по-голям. 
Властите в Турция разпоредиха арест на над 100 души заради лошото строителство на сградите, срутили се при трусовете. 
Същевременно сирийският президент Башар Асад благодари на Обединените арабски емирства, които обещаха десетки 
милиони долари за възстановяването на засегнатите от земетресението райони в страната. 
Продължава обаче да е затруднен хуманитарния достъп до териториите под контрола на бунтовници в Сирия. 
Хуманитарната помощ за пострадалите от земетресението, пътуваща от контролираните от правителството части на Сирия 
към териториите, контролирани от опозицията, е задържана "поради проблеми с одобрението" на една твърдолинейна 
групировка, заяви днес говорител на ООН, цитиран от Ройтерс. 
От докладваните до момента 3500 смъртни случая в Сирия по-голямата част са в северозападния район на страната, който 
до голяма степен се намира под контрола на ислямистката групировка "Хаят Тахрир аш Шам" (ХТШ). 
Фронтовите линии с териториите, които са под контрола на правителството, са затворени и само един граничен пункт го 
свързва с Турция на север. Миналата седмица сирийското правителство заяви, че има готовност да изпрати помощ в 
засегнатия от природното бедствие район. 
Източник от "Хаят Тахрир аш Шам" (ХТШ), който не е упълномощен да говори с медиите, заяви пред Ройтерс, че 
групировката няма да допусне доставки от контролираните от правителството части на Сирия и че помощта ще пристига 
само от Турция. 
Говорител на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси заяви пред Ройтерс, че има "проблем с 
одобрението" от страна на групировката, която ООН и САЩ класифицират като терористична организация, без да дава 
повече информация. 
Папа Франциск призова за "конкретна подкрепа" за населението, засегнато от трусовете, отнели живота на хиляди в Турция 
и Сирия, население, което по думите му "не трябва да бъде забравяно", предаде АФП. 
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"Нека продължим да бъдем солидарни, чрез молитва и конкретна подкрепа, с населението, засегнато от земетресението 
в Турция и Сирия", каза той в края на традиционната си неделна литургия за поклонници и туристи на площад "Свети 
Петър". 
Междувременно граничният пункт Алиджан между Турция и Армения, който 30 години бе затворен поради политическите 
проблеми между двете страни, бе отворен за пръв път, за да преминават тирове, пренасящи помощи за поразените от 
земетресенията турски области. Тази сутрин тирове с помощи от Армения са преминали на турска територия към град 
Адъяман, който е сред най-силно засегнатите. 
А гръцкият външен министър Никос Дендиас посети пострадалите от земетресението райони на Турция, придружен от 
турския си колега Мевлют Чавушоглу. Двамата посетиха оперативния център в Антакия и лагера, в който са базирани 
гръцки и други международни спасителни екипи. Дендиас подчерта, че Гърция ще направи всичко възможно, за да 
подкрепи Турция, било то на двустранна основа или като член на Европейския съюз. Турският първи дипломат от своя 
страна изказа благодарност за подкрепата на Гърция. 
ДПС изпрати 5000 походни легла за бедстващите хора в Турция. Това съобщи лидерът на движението Мустафа Карадайъ. 
Леглата бяха натоварени на 4 тира и отпътуваха за южната ни съседка. До вчера ДПС транспортира над 35 тира с помощи. 
 
3e-news.net 
 
√ Прокарване на руско влияние при ядрените технологии е причината да се смени ръководството на АЕЦ „Козлодуй“  
Министерството на енергетиката е получило информация, че бившият шеф на АЕЦ „Козлодуй“ Александър Николов, който 
попадна в списъка „Магнитски”, опитва да прокара руско влияние и корупционни практики. Затова ръководството на 
атомната централа е било сменено. Това заяви пред Нова ТВ енергийният министър Росен Христов. 
„Структурираме нещата по абсолютно прозрачен начин. Енергетиката е сектор, където бюджетите са огромни. Става 
въпрос за стотици милиарди инвестиции и разходи за експлоатация и поддръжка. Не е неочаквано, че има такива апетити. 
Борим се активно срещу всякакви корупционни практики, включително партнираме с различни служби в страната и 
чужбина”, категоричен е Христов. 
По думите му България приветства всяка помощ и активна позиция в борбата с корупцията.   
Със сигурност има опити за руско влияние в Министерството на енергетиката, особено що се касае до ядрените технологии, 
смята министър Христов. 
„Нашето решение е твърдо диверсификация и намаляване на зависимостта. Както видяхте декември сключихме два 
договора за доставка на ново, свежо ядрено гориво”, каза още енергийният министър. 
 
√ Печелим или губим от диверсификацията на доставките за ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй“? 
Редица технически въпроси и неясноти карат експертите да са прагматични и да искат търг и икономическа логика, 
преди сключване на споразумения за доставка на гориво 
Доставките на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“ почти успяха да взривят политическата обстановка у нас. За момента 
ситуацията се развива с политически привкус и обвинения за руско влияние в ядрената ни енергетика. Разследващите 
органи работят в тази посока, а резултати по този въпрос би трябвало да има в едно недалечно бъдеще. 
Извън политическите препирни обаче е важно обществото и експертите да знаят какво значи „диверсификация на 
ядреното гориво“ и колко би ни струвало това в АЕЦ „Козлодуй“. 3eNews се опита да намери отговор на този въпрос като 
се допита до двама независими експерти, отдали живота си на ядрената енергетика у нас и в Европа. 
Какви са фактите? 
Въпреки руската инвазия в Украйна до момента никога не е имало проблеми с доставките на свежо ядрено гориво за 
европейските партньори на „Росатом“. Този факт е неоспорим като гориво се кара и в момента до Унгария. Показателно е, 
че на 22 декември 2022 година успешно е завършена доставката на поредната партида свежо ядрено гориво за АЕЦ "Пакш" 
в Унгария. Маршрутът на тази доставка преминава включително през Черно море и през територията на България. 
Безспорен факт е също така, че българската и руската страна до момента стриктно изпълняват задълженията си по 
договорите. Както за доставка на свежо ядрено гориво, така и за пренасяне на отработеното гориво до Руската федерация.  
Защо е важна диверсификацията на източниците? 
За Европа е важно да има диверсификация на доставките с оглед на възможността за създаване на пазар и за ядрено 
гориво. Обмяната на технологичен опит също е от значение и може да генерира приходи за редица тежки индустрии на 
Европа. В сферата на безопасността, винаги трябва да се пита генералният конструктор дали дадена промяна е допустима. 
Иначе операторът на АЕЦ-а на свой риск извършва промените. 
В Европа също така се работи на конкурентен принцип и обикновено има търгове, дори и да става дума за доставка на 
ядрено гориво. В България до момента такъв търг не е имало, но вече са подписани първоначални договори за доставка 
на свежо ядрено гориво с американската „Уестингхаус“ и с френската „Фраматом“. 
Договорите винаги означават ангажимент и на двете страни, но както обикновено „дяволът е в детайлите“. Дори и в 
момента е неясно колко струва на АЕЦ „Козлодуй“ доставката на гориво и изпращането му обратно в Русия. Никой не е 
правил подобни калкулации и за новите потенциални доставчици. 
Има ли опасност за блоковете? 
При смесването на два вида гориво в активната зона на реактора има опасност част от касетите да се разхерметизират. 
Това води до непланирано спиране на блока и финансови загуби за централата. Подобен случай имаше с доставките на 
американско ядрено гориво в чешката АЕЦ „Темелин“ преди години. Това обясни пред 3eNews проф. Янко Янев, Директор 
на Института за управление на ядрените знания във Виена. 
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Според него при смесването на два типа гориво в една реакторна зона има и редица други технически предизвикателства, 
които остават без отговор към момента. Те са свързани с работата на видовете ядрено гориво, контрола на неутронния 
поток и поведението на касетите. „В момента у нас се действа се просташки“ в това отношение. Не е логично да искаме да 
си купим една кола и да плащаме, за да ни кажат дали работят нейните схеми за безопасност. Това трябва да е било 
направено от конструктора, преди „колата“ да бъде представена на клиента, стана ясно от думите на професора визирайки 
доставките на американско ядрено гориво. „Уестингхаус“ от няколко години прави проучвания как може горивото на 
компанията да бъде въведено в експлоатация и тук. Резултати от изследването до момента не са представяни публично. 
Френската „Фраматом“ досега дори не е правила изследване за работа на нейните касети в козлодуйските реактори. 
Според проф. Янев не може да се харчат държавни пари, без да има обществена поръчка по даден въпрос, включително и 
за ядреното гориво. При АЕЦ „Темелин“ например бе направен търг и отново руската страна предостави най-добрата цена, 
припомни той. България обаче сега ще купува „котка в чувал“, категоричен бе професорът. 
В крайна сметка икономиката на централата върви от това как ще си купуваш и управляваш горивото.“ Ти може да го купиш 
готово или да го купиш като уран. Но после кой ще го обогати и сглоби като касета?“, попита проф. Янев. Той уточни, че 
целият процес е затворен и се извършва така в Абу Даби например като страната контролира целия горивен цикъл 
По думите му при „Росатом“ също е затворен пълния цикъл за производство на ядрено гориво – от добива на уран, през 
обогатяването му до неговото съхранение след употреба. Тази широка палитра от възможности я предлагат малко 
компании в света. Дори и в момента Росатом доставя ядрено гориво за американски АЕЦ, независимо от руската агресия 
в Украйна. Заради това и компанията до момента е извън списъците със санкции на западния свят. 
„Монопола на доставчика е донякъде обоснован, защото в ядрената енергетика има 4-5 производители на ядрени 
технологии – това са Русия, САЩ, Китай, Южна Корея и Франция.  Дори Великобритания вече не може да се съревновава с 
останалите и загуби своя потенциал, обясни проф. Янев. 
Според него всяка една от тези технологии си има собствена „пъпна връв“ – между генералния конструктор и ядрената 
централа. А генералният конструктор е много внимателен да няма проблеми с доставките на гориво, защото това веднага 
ще се разбере от другите контрагенти и партньори на компанията. 
Запитан за информация дали в Украйна също е имало проблеми с американското ядрено гориво професорът отговори, че 
информацията там е много „отместена от истината“ в момента и човек трудно може да я съпостави. 
„Аз не съм против използването на чуждо гориво, но нека да се докажат неговите възможности. И да се направи пълна 
сметка за това“ добави Янев. Също така  правилата за безопасност са такива – първо се пита генералния конструктор при 
смяна на ядреното гориво.  „В България този, който е подписал договора, категорично е нарушил правилата за 
безопасност“, смята професорът. 
Той добави, че до момента България е свързана към ядрения горивен цикъл на Русия, чисто технологично. „Ние даваме 
горивото, след което ни връщат само стъклените топчета, от онова, което не става за гориво. Затова и трябва да попитаме 
къде стои всичкото това гориво, преработено през годините. Защото 95% от него е неизгоряло. 
Ние сме собственици на това гориво, но къде е договора за преработката и съхранението на това гориво.  Ние сме си 
платили преработката и сега следват две опции: или ни връщат чистото гориво, или ще ни доставяте ново, след 
преработка“, обясни проф. Янев. 
Проблемното отработено гориво 
В момента американската компания не само. че не иска да преработва горивото, но и не може. „Те нямат тази технология, 
загубиха я. Преработваха само ядрените отпадъци от производството на бомбите и това е. Сега и те не знаят какво да 
правят с отпадъците. В САЩ преработеното ядрено гориво стои на площадката на атомните централи“, припомни 
професорът. 
У нас никой не задава въпросите „Колко време може да го държим това гориво, а ако се разпадне касетата вътре в 
контейнера? Този въпрос ще го плащат нашите деца. На настоящите управници не им пука за това“, категоричен бе 
професорът. 
Той добави, че френската страна има свой завод за преработка на ядреното гориво и то се складира в определено 
хранилище на брега на Атлантическия океан. Въпросът е дали при бъдещия договор за доставка за АЕЦ „Козлодуй“ ще има 
подобна клауза за доставките. 
В момента страната ни строи площадка за съхранение на ниско и средно радиоактивни отпадъци. Няма яснота дали, как и 
кога може България да има площадка за дълбоко подземно съхранение на ядрени отпадъци. 
Проф. Янев напомни, че американската „Уестингхаус“ бе фалирала компания преди три години, когато бе собственост на 
„Тошиба“. В момента се притежава от канадски инвестиционен фонд, чиято цел е дружеството да бъде „напълнено с 
проекти“, да се покаже ефективността му. Впоследствие компанията отново вероятно ще бъде продадена, смята проф. 
Янев. 
Избърза се с подписването на договорите 
Процесът по диверсификация на ядреното гориво бе започнал, всичко бе канализирано, имаше програми, срокове. Просто 
не беше ясно защо трябваше да се избързва със сключването на този договор. Това обясни пред 3eNews и Кирил Николов, 
бивш шеф на АЕЦ „Козлодуй“, чийто професионален опит е изцяло свързан с атомната ни централа. 
Според него „Уестингхаус“ винаги са имали желание да доставят свежо гориво, защото него започнаха да го произвеждат 
най-напред за АЕЦ „Темелин“ в Чехия. Там, може би това поради доста проблеми с горивото, преминаха обратно на 
руското ядрено гориво на ТВЕЛ. Все пак „през тези години американците не стояха със скръстени ръце тоест подобряваха 
нещо и така нататък . Тъй като диверсификацията е важна , затова и почна този процес на лицензиране , който включваше 
динамика и анализ на безопасност, които все още не са завършени“, обясни Николов. 
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В момента АЕЦ „Козлодуй“ плаща за анализите, сроковете за тях са доста, а и трябва да се изготвят към 40 анализа .Може 
би след 2-3 месеца щяха да бъдат завършени и след това документацията трябваше да се подаде към Агенцията по ядрено 
регулиране за лицензиране. „Би трябвало договора да се сключи след това, след като вече е сигурно , че горивото е 
лицензирано. .По принцип в дадения случай няма как да се прави процедура с много участници , тъй като те трябва да 
направят този анализ. Има такова точка в закона , която позволява пряко договаряне, така че там няма нарушение. Сега 
има нарушение, защото тук се сключва договор, без да е изобщо завършено лицензирането, да не говорим , че дори и 
след като е лицензирано горивото, нормалната практика е да се създаде някаква конкуренция и да се избира най-доброто. 
Когато има конкуренция, доставчикът не може да си прави каквото иска, особено с цената, убеден е Николов. 
Той припомни, че много модификации е правила ТВЕЛ досега при доставката на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“. Това 
позволи и вдигане на мощността на блоковете до 104% - тоест повече произведена електроенергия и приходи за 
централата. 
Сега се появи една нова опция и може би тя е повлияла на това да се сключи толкова бързо този договор. Сега „Фраматом“ 
предлага този вид гориво ТВС-12. След това сключиха договор с „Фраматом“ само , че само за 6 блок, а 5 блок ще остане 
евентуално със сегашното гориво – ТВС-А. Защото от 2024 г, трябва да се заредат с новите касети , ако всичко мине 
нормално с лицензирането и 5 ти блок ще работи с американското гориво. А за 6 блок има гориво като резерв в достатъчни 
количества и той може спокойно 3-4 години да работи без да се нуждае от доставки на гориво. Този резерв не трябва да 
се изразходва , желателно е той да се поддържа, съветва Николов. 
Според него при 6 блок с горивото на „ Фраматом“ на практика нищо не се променя , защото това гориво на френската 
компания е създадено по лиценз на „ ТВЕЛ “ Имат съвместно предприятие, което ще произвежда това гориво и АЕЦ 
„Темелин“ в Чехия , която също ще минава на него. 
Кирил Николов смята, че възможностите за диверсификация има, както и за конкуренция, макар и малка. ТВЕЛ по една 
или друга причина, най-вече политическа за санкциите, си имат своите съображения, въпреки че те си изпълняват 
договорите стриктно. Това което министър Росен Христов казва за съжаление не е вярно, тъй като точно когато той говори, 
точно тогава се прекарваше през България гориво за АЕЦ „Пакш“ в Унгария. Руската страна изпълнява договорите си.  
Централата е държавна и затова може би политиците също имат право на позиция, но не може да се мине без да се чуе 
мнението на специалистите . Когато останеш без конкуренция на всички ни е ясно какво ще стане с цената и с другите 
условия. Когато нямаш конкуренция приемаш това, което отсреща ти предлагат, заяви Николов. 
Проблем с доставките или със съхранението на отработеното гориво? 
Свежо ядрено гориво може да се достави със самолети , дори от Русия сме доставяли със така. Най-удобната схема е с 
железопътен транспорт и разбира се и с воден транспорт. По същата логика е и от Швеция доставката – Уестингхаус там ще 
произвежда горивните касети, но транспортът е най-малкия проблем. 
Отработеното гориво това вече е сериозен проблем. В САЩ имат закон, който не разрешава да се връща гориво в Америка, 
там е изключено това. Трябва да се търсят други средства. В момента в Козлодуй има сухо съхранение на отработено 
гориво, но то е само за горивото ВВЕР- 440 – старото гориво от малките блокове . Може да се прави ново хранилище, но то 
първо ще струва доста пари , ще трябва време и лицензиране и не е много добре да го оставим за бъдещите поколения 
това да бъде в България. Досега се практикуваше и според мен бе правилна политика - колкото се може повече да се кара 
за Русия и така и да се поддържаше някакво число и в България , но не много. 
Франция по принцип може да приема отработено гориво, но тя може и да преработва, не само да съхранява. С френското 
би трябвало да се намери решение , въпреки че всичко опира до икономическия въпрос – за цената. При руснаците не 
беше евтино , но предполагам, че с Франция ще е доста по-скъпо извозването. Това са въпроси на преговори и на бъдещи 
действия, смята Николов. 
В момента за ВВЕР -1000 в Козлодуй към самите реактори има басейни, които благодарение на действия на местното 
ръководство на АЕЦ на времето се направи една модернизация, и се увеличи капацитетът им, защото се направи така 
нареченото уплътнено съхраняване . В самите басейни са монтирани стелажи със специална борна стомана, които 
позволяват безопасно да се съхраняват касетите на по-гъсто и с това нещо се увеличи капацитета повече от 2 пъти. 
И там в момента има известно натрупване на гориво, освен това има и изискване на нашите нормативни документи, че 
винаги до басейните в реактора трябва да има свободен капацитет да извадиш цялата активна зона от реактора. Затова 
практически в приреакторния басейн реактора има 163 празни места за касети - те са неприкосновен запас от места, които 
трябва да бъдат съхранени в тези басейни .Отделно има и хранилище за мокро съхраняване, което е построено в АЕЦ 
„Козлодуй“, но е на доста години и там намалява обема за съхранение. Проблемът с отработеното гориво трябва да се 
решава, категоричен бе Николов. 
Колко време може да отнеме лицензирането на нов вид гориво? 
Доста части от отчета за безопасност на „ Уестингхаус“ , които се приемат сега и не се чака завършването на всичките 
анализи. Те се приемат най-напред в АЕЦ „Козлодуй“, след това се изпращат в АЯР, където по закон регулаторът също не 
е задължен да разгледа документите преди да ги получи всичките. И тогава вече да работи и да издава разрешения . Взето 
е такова решение да се работи паралелно, но най-малко половин година ще им трябва за преглед и одобрение. Те ще 
наемат предполагам и чуждестранни експерти и консултанти , които работят по тези анализи, смята Николов. 
При санкции срещу Росатом са възможни проблеми с поддръжката на двата блока 
„По принцип ще има проблеми , както с някои резервни части, които трябва да са оригинални“, смята Николов по повод 
на възможността да се наложат европейски санкции върху работата на „Росатом“. Тези част могат да дойдат евентуално 
от Чехия ,защото те също поддържат в АЕЦ „Темелин“ руско оборудване, а и проектът е почти същия като нашата централа 
. Има и друг проблем, че говорим за промишлено производство и тези части може да изискват намесата на генералния 
конструктор и той да се произнесе как да се извърши ремонта. „Понякога възникват такива проблеми , които не само , че 
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нормативните документи изискват намесата на главния конструктор, главния проектант и научния ръководител . Това са 
трите руски организации, отговарящи за АЕЦ „Козлодуй“ и днес. Централата се нуждае от поддръжка: всички основни 
дейности централата може да ги прави сама, ала в хода на експлоатацията на централата са възниквали такива моменти и 
ние винаги сме се отнасяли към главния конструктор , който ни е давал технологии, помагал ни е със заваръчни материали. 
Дори Агенцията за ядрено регулиране го изисква по документи този въпрос, защото говорим за безопасност, припомни 
Николов. 
Според него трябва да се работи и с политиците – разбирам всичко санкции, война , но тези неща трябва да се знаят . 
Трябва да си оставим вратичка в определени моменти да работим с тези организации, след като работим с техните 
технологии. Дори самият министър се хвалеше тези дни , че колко милиарда сме спечелили от износ на енергия – на всички 
ни е ясно , кой е основния износител на електроенергия в България и кой в момента плаща компенсациите от високия ток 
на целия бизнес. Това е АЕЦ „Козлодуй“, категоричен бе експертът. Но централата е държавна и държавата се разпорежда 
с нейните печалби както си реши за добре, сподели още бившият шеф на атомната централа. 
 
√ Цените на горивата се връщат на нивата отпреди войната, но доставките за България остават напрегнати 
За една година бензинът по бензиностанциите в България е поскъпнал с 13 стотинки за литър (5,24 процента) с тенденция 
на поевтиняване. Това показват данните на платформата "Фюело" (Fuelo). Ако на 10 февруари 2022 г. бензин A95 се е 
продавал за 2,48 лева за литър, то вчера средната му цена на дребно е 2,61 лева за литър. Данните показват още, че за 
последната година най-скъп е бил бензинът на дребно на 8 и 9 юли - 3,41 лева за литър. За последния месец горивото не 
е променило цената си, анализират от БТА. 
Дизелът за една година е поскъпнал с 37 стотинки за литър (14,45 на сто), отново с тенденция на поевтиняване. На 10 
февруари литър от този вид гориво се е търгувал за 2,56 лева, докато година по-късно цената е средно 2,93 лева за литър, 
сочат още данните на "Фюело". Най-скъп е бил дизелът в периода 30 юни 2022 г. - 13 юли 2022 г., като цените тогава са 
варирали между 3,55 и 3,56 лева за литър. За последния месец дизелът е поевтинял с 3 стотинки с тенденция към 
поевтиняване. 
За разглеждания годишен период се отчита поевтиняване при пропан-бутана с 14,39 процента или с 20 стотинки за литър. 
На 10 февруари той е струвал 1,39 лева за литър, докато в момента е 1,19 лева за литър. В периода 4-12 май 2022 г. метанът 
се е продавал най-скъпо - 1,61 лева за литър. За последния месец пропан-бутанът е поскъпнал с 1 стотинка на литър, като 
при този вид гориво тенденцията е към поскъпване. 
За една година метанът е поскъпнал с 42 стотинки за килограм (14,79 на сто), като и тук тенденцията е към поевтиняване, 
показват още данните на "Фюело". На 10 февруари 2022 г. метанът по бензиностанциите в страната е струвал 2,84 лева за 
килограм, а сега се продава средно за 3,26 лева за килограм. За този едногодишен период най-скъпо се е продавал метанът 
на 28 септември - 5,97 лева за килограм. За последния месец метанът е поевтинял с 42 стотинки за килограм, като 
продължава тенденцията на поевтиняване. 
Председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Живодар Терзиев коментира пред БТА, че "в момента 
сме в предвоенно време по цени". 
По думите му това, което е констатирано като ценови ръст през периода юли-август миналата година, е компенсирано в 
края на 2022 г. и началото на тази година. В момента пазарите са "условно спокойни", като очакват новините от изток и от 
запад - от Русия и възстановяването на Китай, както и от САЩ, които "потискат" цените на горива с цел намаляване ефекта 
на инфлацията. Терзиев обърна внимание, че следващите няколко седмици са много важни, за да се види на какви ценови 
нива ще се установят нефтопродуктите. Вече има и информация, че Русия съкращава петролния си добив с 500 000 барела 
на ден през март, което е своеобразен знак, че цените ще тръгнат нагоре. 
"Ако гледаме за месец февруари, аз считам, че тези цени, които наблюдаваме в момента, които отговарят на нефта от 
предвоенно време, но при по-висок курс на долара, би трябвало да се запазят такива, каквито виждаме и днес", коментира 
Терзиев. Той обаче направи уточнение, че повечето "играчи на пазара", в това число и рафинерията в Бургас, насочват своя 
поглед към неруски нефт и стоки, произведени от неруски нефт. Това означава, че колкото по диверсифициран и 
разнообразен е пазарът, толкова по-различни ще бъдат цените. 
Новината, свързана с рафинерията ни, е, че "Лукойл Нефтохим Бургас", освен че "поглежда" към казахски и азерски нефт, 
прави и опити през март да достави суровини през Босфора. "Няколко танкера ще дойдат от южно направление, не искам  
да казвам точно откъде, но е достатъчно далеч, което ще даде възможност на българския производител да търгува на 
европейския пазар, без абсолютно никакви ограничения, но пък това може да промени цените на нашия пазар, защото 
когато нефтът идва от 3000-4000 км, както и когато е доставен с много по-тежка логистична схема, разбира се, че няма 
какво друго да очакваме, освен напасване на цените към съответния момент", заяви председателят на БПГА. 
Според Терзиев е много важно какви ще бъдат цените след празниците през март, защото те ще бъдат определящи за 
следващите празници през април (Великден), когато ще има все по-голямо потребление. Сега повечето от търговците са 
се презапасили с нефтопродукти преди 5 февруари, така че в момента дори няма особена търговия. "Ако обаче Москва 
наистина намали експорта на руски суров петрол глобално, това ще доведе до сътресение в някои части на света", посочи 
Терзиев. 
"Считам, че месец февруари цените ще бъдат тези, защото стока има. Очакваме всички след 3-5 март как ще се разиграе 
вече пролетната част на пазара. Имаме тогава земеделци, които сеят. Имаме строители, които ще се раздвижат. Цялата 
индустрия след 1 март минава на други обороти. Освен това в глобален план, ако икономиката в Китай заработи, а в същото 
време Русия ограничи продажбите на нефт, ще се очакват отговорите на другите големи производители на нефт. Ако те 
също ограничат добива на нефт, а пък в същото време Китай търси, това неминуемо ще доведе до увеличение на цените. 
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Но всичко е и "игра на информация". Затова цените често се променят", коментира председателят на БПГА. Според 
Живодар Терзиев българският пазар няма основание за притеснения в следващите 30-40 дни. 
 
√ Ръст на кредити и депозити в края на 2022 година отчита БНБ 
Общата сума на отпуснатите заеми се увеличава с 12.7% до 80 675 347 хил. лева, а размерът на депозитите в банките 
нараства с 14.3% до 116 461 200 хил. лева 
Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД (нетърговски 
организации, обслужващи домакинствата) към края на последното тримесечие на 2022 г. се увеличава на годишна база с 
1.7%, а размерът им - с 12.7%, сочат данните на БНБ, публикувани на сайта на централната банка. 
 

 
 
Нефинансови предприятия: Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на последното тримесечие на 2022 
година са 150 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 6.6%. Размерът на тези кредити е 41.550 млрд. лева, като се 
отчита нарастване с 10.4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор 
Нефинансови предприятия намалява с 0.1%, а размерът им се увеличава с 1.9%. 
Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети (28.5%), Преработваща промишленост (22.5%) и Операции с недвижими имоти (9.7%). 
Към края на декември 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 74.9%. 
Финансови предприятия: Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на последното тримесечие на 2022 година 
са 944 хил. броя, като нарастват на годишна база с 5.4%. Размерът на тези кредити е 5.998 млрд. лева, като се отчита 
нарастване с 19.7% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Финансови 
предприятия намалява с 2.8%, а размерът им се увеличава с 1.9%. 
Към края на декември 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 98.6%. 
Домакинства и НТООД: В края на декември 2022 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства на 
годишна база с 1.5%, като достига 2.831 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14.6%, като достига 33.127 
млрд. лева. В края на декември 2022 г. в сравнение с края на септември 2022 г. броят на тези кредити се увеличава с 0.2%, 
а размерът им – с 2.3%. 
Към края на декември 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 
25.6%. 
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Депозити 
Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на 
последното тримесечие на 2022 г. намалява на годишна база с 1.8%, а размерът им се увеличава с 14.3%. 
 

 
 
Нефинансови предприятия: Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на декември 2022 г. са 617 хил. броя, 
като се отчита ръст от 1.5% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на последното тримесечие на 2022 г. размерът 
на тези депозити е 40.211 млрд. лева като на годишна база той нараства с 26.6%. Спрямо края на септември 2022 г. броят 
им се намалява незначително, а размерът им нараства с 3.4%. 
Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети (26.8%), Преработваща промишленост (14.2%) и Професионални дейности и научни изследвания (9.6%). 
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Към края на декември 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 58.1%. 
Финансови предприятия: Депозитите на сектор Финансови предприятия в края на декември 2022 г. са 7.166 хил. броя, 
като се отчита ръст от 3.3% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на 2022 г. размерът на тези депозити е 4.213 
млрд. лева, като на годишна база той нараства с 17%. Спрямо края на септември 2022 г. броят им се повишава с 0.8%, а 
размерът им – със 17.6%. 
Към края на декември 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 89%. 
Домакинства и НТООД: В края на последното тримесечие на 2022 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД 
е 8.898 млн., като намалява на годишна база с 2%. Размерът на тези депозити в края на декември 2022 г. нараства на 
годишна база с 8.3% и достига 72.037 млрд. лева. В края на декември 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие 
броят на тези депозити се повишава с 0.5%, а размерът им – с 4.1%. 
Към края на декември 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 
17.9%, сочат още данните на БНБ за последното тримесечие на миналата година. 
 

 
√ Представители на ЕК посетиха ТЕЦ „Бобов дол“ и „Топлофикация Перник“ и се запознаха с плановете за енергийна 
трансформация на региона 
„Тук сме, за да Ви чуем“ каза София Алвеш „Запознати сме с предизвикателствата пред България в процеса на 
декарбонизация“ 
Висши представители на Европейската Комисия посетиха ТЕЦ „Бобов дол“ и „Топлофикация Перник“  като част от тяхната 
обиколка на Югозападния въгледобивен район . Сред гостите на централите бяха г-жа София Алвеш, директор на „Развитие 
на административен капацитет и изпълнение на програми II » към  Генерална Дирекция Регионална и градска политика 
на  Европейска Комисия, г-жа Агнес Монфре - Ръководител на "Отдел България, Унгария, Словения" в Генерална Дирекция 
Регионална и градска политика на Европейска Комисия, заместник ръководителя на "Отдел България, Унгария, Словения" 
в същата дирекция г-н Жолт Шоколай, Г-н Симеон Шенев, ръководител на екип за България, на  Отдел „ България, Унгария, 
Словения“ както и много други  мениджъри и ръководители в този много отговорен и важен европейски орган. 
Представителите на ЕК се срещнаха с ръководствата  на двете  централи  и местните власти,  посетиха техните основни 
мощности и се запознаха с направените до момента инвестиции в посока трансформацията на енергийните дружества към 
производство на по-чиста и зелена енергия.  
ТЕЦ „Бобов дол“ вече е поел по пътя на трансформацията 
Кристина Лазарова, председател на борда на директорите на ТЕЦ „Бобов дол“ и съучредител на платформата, създадена 
с цел трансформация на югозападния въглищен регион – ”Brown to Green” ги посрещна с думите „Радваме се, че сте тук, 
защото ние имаме много какво да Ви разкажем, а се надяваме и Вие да имате какво да ни кажете.“ 
На срещата в ТЕЦ Бобов дол бяха представени всички стъпки, които вече са направени със срок на реализация до 2025 
година и които ще променят облика на централата. 
На 1 място – това е 100 мегавата фотоволтаичен парк, проект, чиято дата за приключване и на изграждане и въвеждане в 
експлоатация е 13.12.2023 г. „Само след два дни, на 13.02.2023 г. ще направим официална първа копка, конструкцията е 
на българска фирма с най – голям опит в областта, инверторите и панелите са избрани, поръчани и първите доставки 
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пътуват към България. Избрали сме да работим с компании лидери в тази област. Планирали сме и изграждането на 
батерийно стопанство за съхраняване на зелената енергия.“ каза г-жа Лазарова 
„До края на август месец тази година предстои централата да се присъедини към националната газопреносна мрежа на 
Булгатрансгаз и да използва природен газ при разпалване на блоковете си. Започваме изграждане на централа за биогаз 
с мощност 7 мегавата, за която вече има подписан договор с Зорг Биогаз, компания, която има изградени над 37 подобни 
инсталации в държави като Германия, Дания, Италия, Словакия, Латвия. Срок на доставка на оборудването е 9 месеца от 
настоящия момент и строителството ще приключи до 8 месеца след доставката на оборудването. Допълнително са 
закупени 5 газови  и ще бъдат в експлоатация до лятото на 2024 година с обща мощност 42 мегавата. Ако успеем да се 
справим с проекти ще можем да заменим не малка част от използването на въглищата като гориво. Централата има 
разработен и идеен проект за изграждане на инсталация с хибридни турбини, работещи на природен газ и водород, с обща 
мощност 240 MW и инсталиране  на електролизери, които ще произвеждат водород за турбините от енергията от 
фотоволтаичния парк .Това е уникален проект, но на този етап не е приключил анализът за възможните финансови 
инструменти, които да бъдат избрани, за да се реализира проектът . 
Работим за рестарт на централата, заедно с ангажимента да съхраним работните места. Това е справедлив процес на 
трансформация и следване на европейския принцип - Никой няма да бъде изоставен.“ 
Рекултивация като важна част от трансформацията 
Европейските представители заедно с експерти от българските институции разгледаха площадката определена за 
фотоволтаичен парк.  В тази връзка беше повдигната и темата за рекултивация на сгуроотвала. Това е земята, върху която 
ще бъде разположен ФЕЦ Бобов дол, която е изключително подходяща според всички екологични оценки за тази дейност. 
С изграждането на фотоволтаичния парк шламохранилището не само ще се използва, но и няма да бъде засегнат нито 
декар плодородна земя. 
София Алвес, ръководител на европейската делегация, отдели специално внимание на местната власт като двигател за 
развитие на региона. Тя насърчи диалога между бизнеса и кметовете в името на постигане на онзи облик, към който се 
стреми областта. „Вие сте в най-добрата позиция да прецените потенциала на региона. Запознати сме с 
предизвикателствата пред България в процеса на декарбонизация. Разбираме, че това ще струва определена цена. Точно 
с тази цел е създаден фондът за справедлив преход.“ каза тя. 
Югозападен въглищен регион с най – голяма готовност за прехода  
След задълбочена дискусия за проблемите в региона всички се обединиха около тезата, че би могло да се работи за 
разделяне на въглищните региони – югозападен и този в маришкия басейн. Причината е, че ТЕЦ „Бобов Дол“ има в най – 
голяма степен готовност за трансформация, а Топлофикация Перник е само стъпка по-назад, за разлика от огромния 
централен регион, чийто планове са изключително неясни. Обсъдено бе и отварянето на Модернизационния фонд, като 
инструмент, който би могъл да помогне на големите горивни инсталации. 
Според инж. Спасов, изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов дол, заделените в Плана за възстановяване и устойчивост 140 
милиона евро за югозападен въглищен регион са предназначени за малки и средни компании и са крайно недостатъчни 
да случат прехода. „Ние сме живо предприятие и имаме бъдеще. Като най – голямо такова имаме ангажимента не само за 
запазване на производството, но да съхраним региона.“ каза инж. Спасов. 
Пълна подкрепа в процеса на трансформация и работа за реализиране на всички инвестиционни планове засвидетелстваха 
областният управител на Кюстендил Александър Пандурски, както и кметовете на Дупница и Бобов дол Методи Чимев и 
Елза Величкова.  
Местната власт в подкрепа на потенциала на региона 
„Имаме плодородна земя, невероятна природа, минерални извори, стара култура и най – добрата икономика. ТЕЦ „Бобов 
Дол“ има приятел и партньор в лицето на областната администрация и държавата, заради огромния товар с който се е 
нагърбил и инвестициите, които реализира“ подчертава областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски. 
Кметовете на Дупница и Бобов дол също изразиха своята безрезервна подкрепа и надежда, че обединените усиля ще 
съхранят и развият общините. 
В Перник, заедно с заместник кмета на града Стефан Кръстев европейските представители разгледаха газовите 
когенерации, които съвсем скоро ще заменят 40% от въглищата при производство на енергия. 
„Тук сме, за да Ви чуем“ каза София Алвес в началото на срещата в Топлофикация Перник. 
Конкретните планове, на 2-те големи централи за трансформация, заедно с желанието за съхраняване и развитие на 
региона, както и запазване на работните места показаха точно следване на европейската политика за справедлив преход. 
Справедлив за държавата, региона, сектора и хората. 
 
√ Повишение с 22.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 335.20 лв. за MWh с ден за доставка 13 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 335.20 лв. за MWh с ден за доставка 13 февруари 2023 г. и обем от 84 053.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 22.5%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 370.02 лв. за MWh, при количество от 44 670.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 383 MWh) е на цена от 300.38 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа) 
Борсата стартира при средна цена от 272.96 лв. за MWh и количество от 3201.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 252.38 лв. за MWh ( 3000.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 621.29 лв. за 
MWh при количество от 3966.1 MWh. 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 293.61 лв. за MWh при обем от 3404.8 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 273.61 лв. за MWh (139.89 евро за MWh) за 12 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 13 февруари нараства до 335.20 лв. за MWh ( повишение с 22.5 %) по данни на БНЕБ или 
171.39 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 12 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 110.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 270.43 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     34,89%    2165.75 
Кондензационни ТЕЦ   44,25%    2746.96 
Топлофикационни ТЕЦ   6,48%    402.52 
Заводски ТЕЦ    1,84%    114.34 
ВЕЦ     0,16%    10.04 
Малки ВЕЦ    1,31%    81.57 
ВяЕЦ     6,47%    401.63 
ФЕЦ     4,19%    260.28 
Био ЕЦ      0,39%     24.52 
Товар на РБ         5702.62 
Интензитетът на СО2 е 508g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Сърбия, Румъния и България ще имат най-скъпата електроенергия за понеделник 13 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 171,39 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 169,96 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 171,39 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 13 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 189,19 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 153,58 евро/мвтч. Най-високата цена от 317,66 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
129,04 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 49 319,8 мвтч. 
Цените в България и Румъния са едни от най-високите за цяла Европа в този сегмент на пазара за понеделник. Единствено 
в Сърбия цената ще е по-висока и ще достигне 171.71 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 13 февруари ще бъде 169,96 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 149,17 гвтч. Максималната цена ще бъде 277,65 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 129,04 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 13 февруари е 169,17 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 186,45 евро/мвтч. Най-високата цена от 295,77 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 129,04 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 80 427,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 13 февруари на Словашката енергийна борса е 166,03 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 224,95 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 129,04 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 163,47 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч тя 
ще е 224,26 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 129,04 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 13 февруари е 164,84 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
176,93 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 71 517,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 227,26 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 129,04 евро/мвтч.. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 163,50 евро/мвтч на 13 февруари. Пиковата цена ще бъде 
174,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 523 473,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 221,80 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 129,04 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 13 февруари ще се продава за 168,78 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Ново разминаване на пазарите на акции от двете страни на Атлантика и София 
На БФБ най-голямо седмично (6-10 февруари) повишение отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+0.45%), 
следван от широкия индекс BG BX40 (+0.38%) и секторния BG REIT (+0.12%), докато равно претегленият BG TR30 (-0.10%) 
е на загуба 
Фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан приключиха със седмична загуба отминалата работна седмица 
(6-10 февруари), за разлика от София, където на Българската фондова борса (БФБ) преобладаваха печалбите. Така трендът 
на търговията на нашата борса се размина за трета поредна седмица с фондовите пазари в Западна Европа и САЩ. 
Над инвеститорите тегне неясната икономическа перспектива и повечето от тях започнаха да се подготвят за ново затягане 
на паричната политика през следващите месеци, което означава прегрупиране на публичните активи, обобщава „Ройтерс“. 
Основания за подобни опасенията през отминалата седмица се появиха от високопоставени членове на бордовете на 
банките в САЩ, еврозоната и Великобритания, които сигнализираха за подобни намерения, тъй като инфлацията остава 

https://ibex.bg/
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висока, а целите на регулаторите са 2% на годишна база. Този праг е доста далеч от нива от порядъка на 7-9 на сто средно 
в Западна Европа, според последните данни на „Евростат“. 
Миналата сряда президентът на Федералния резерв на Ню Йорк (Фед-централната банка на САЩ) Джон Уилямс каза, че 
ако финансовите условия продължат да отслабват, Фед може да бъде принуден да повиши лихвените проценти повече от 
очакваното. В началото на седмицата по време на форум в Икономическия институт във Вашингтон и президентът на Фед 
Джером Пауъл каза, че може да са необходими допълнителни увеличения на лихвите, ако пазарът на труда остане силен, 
въпреки че „дефлацията е започнала“. В същото време Пауъл предупреди, че „процесът на дефлация“ може да бъде дълъг 
и това да е най-важният аргумент лихвените проценти да се повишат повече, отколкото пазарите очакват. 
В подкрепа на казаното от Пауъл беше изявлението на президента на Фед на Минеаполис Нийл Кашкари, който отхвърли 
появилите се в медиите предположения, че паричната политика ще бъде разхлабена, заради спадащите стойности на 
инфлацията. Кашкари каза, че инфлацията не се е охладила достатъчно, за да даде основание на централната банка „да 
обяви победа“. По принцип високите лихви притесняват инвеститорите, защото оскъпяват кредитите, с които те работят 
много често. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика приключи на загуба, след като преди това четири 
поредни седмица от началото на годината – на печалба. Възходящият тренд през миналия месец беше прекъснат само в 
периода 16-20 януари, когато бяха регистрирани загуби по фондовите борси и в Западна Европа, и на „Уолстрийт“ в Ню 
Йорк. 
През отминалите пет работни дни общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 спадна с 
0.62%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голямо понижение завърши френският САС40 (-1.51%), 
следван от испанския IBEX 35 (-1.17%), германския DAX (-1.15%), британския FTSE 100 (-0.39%) и само италианският FTSE 
MIB  е на печалба (+1.19%). 
От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, затвори със загуби и за трите основни измерителя. През 
отминалите пет работни дни с най-голям спад е технологичният Nasdaq (-2.41%), следван от широкия S&P 500 (-1.11%) и 
индустриалния Dow Jones (-0.17%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През втората работна седмица на февруари (6-10 февруари) търговията на БФБ приключи с преобладаващи печалби и както 
вече попосочихме се размина със седмичния низходящ тренд на борсите от двете страни на Атлантика. 
На БФБ най-голямо седмично повишение отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+0.45%), следван от широкия 
индекс BG BX40 (+0.38%) и секторния BG REIT (+0.12%), докато равно претегленият BG TR30 завърши с понижение (-0.10%). 
БФБ с по-висок седмичен оборот 
спрямо предишната работна седмица (30 януари-3 февруари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 826 сделки 
с 3 250 313 лота за 8 713 013 лева спрямо 1532 сделки с 4 416 226 лота за 6 565 794 лева или с 2 147 219 лева повече, но са 
осъществени 706 сделки и 1 165 913 лота по-малко. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 9 дружества, докато в предходната седмица бяха осем. С най-голям 
седмичен оборот приключи БТФ ЕФ Принсипал ETF (EFPR) с 10 сделки за 3 045 868 лева, следван от НДФ Конкорд Фонд-7 
Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 38 сделки за 1 849 614 лева, германската Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) със 7 сделки 
за 421 033 евро (823 469 лева), НДФ Динамик (DYN) с 10 сделки за 585 360 лева, ХипоКредит АД (9RTE) с 2 сделки за 472 130 
лева, Алтерко АД (A4L) с 51 сделки за 355 090 лева, Холдинг Варна АД (HVAR) с 13 сделки за 301 920 лева, Инвестор.БГ АД 
(IBG) с 23 сделки за 269 564 лева, Софарма АД (SFA) с 40 сделки за 07 258 лева. 
Деветте най-оборотни емисии формират 80.45% от седмичния оборот на БФБ. 
Акцент от седмицата – Финансовата информация и новините за всички публични компании вече на едно място 
На 8 февруари БФБ информира, че финансова информация и новини за всички публични компании вече може да бъде 
намерена на новата електронна платформа на Financial Market Services (FMS) – x3analytics. Целта на създадената от екипа 
на дъщерната фирма на БФБ платформа е да даде видимост на публичните компании пред индивидуални и 
институционални инвеститори, анализатори и доставчици на данни, емитенти, държавни институции и медии. 
x3anayltics съдържа информация за всички публични компании (близо 300), които са регистрирали финансови инструменти 
– акции, облигации и дялове за търговия на БФБ. 
След като повишаващите се индекси са повече, 
печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 86% за печелившите към 8% за губещите и 6 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията 
е различно: при обемите (56% за печелившите към 14% за губещите и 30 на сто без промяна), при емисиите (45% за 
печелившите към 40% за губещите и 15 на сто без промяна) и при сделките (37% за печелившите към 53% за губещите и 10 
на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (6-10 февруари) показва, както вече посочихме, че два от индексите за на печалба и два на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.58% спрямо понижение с 0.45% (три поредни седмици преди това на загуба) в 
предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител 
на „сините чипове“, са реализирани сделки с 268 811 лота за 1 256 782 лева спрямо 1 925 284 лева в предходната работна 
седмица; 
- при BGBX 40 е отчетено повишение с 0.38% спрямо спад с 0.15% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 405 лота за 1 605 623 лева спрямо 
3 421 724 лева седмица по-рано; 

https://www.x3analytics.com/bg/market
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- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.10% спрямо понижение 0.18% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 349 741 лота 
за 1 535 528 лева спрямо 2 316 605 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е отчетено нарастване с 0.12% спрямо ръст от 0.50% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 38 018 лота за 105 560 лева спрямо 
138 388 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е Инфинити Капитал АД (INF) с повишение от 10.83% и оборот от 15 208 лева, при последна цена от 
1.995 лв./акция и пазарна капитализация от 2 902 492 лева; 
- Алтерко АД (A4L) е с нарастване от 9.52% и оборот от 355 090 лева, при последна цена от 23.000 лв./акция и пазарна 
капитализация от 413 999 977 лева; 
- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с ръст от 5.71% и оборот от 15 872 лева, при последна цена от 2.220 лв./акция и пазарна 
капитализация от 6 743 767 лева; 
- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е с повишение от 5.00% и оборот от 118 609 лева, при последна цена от 1.890 
лв./акция и пазарна капитализация от 202 987 215 лева; 
- американската Apple Inc. (APC) е с нарастване от 3.97% и оборот от 34 356 евро (67 194 лева), при последна цена от 144.00 
евро/акция*. 
Най-губещите акции 
Начело в тази група емисии е Параходство българско речно плаване АД (BRP) със спад от 17.42% и оборот от 17 162 лева, 
след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с ръст 6.59%. Последната цена през 
отминаващата седмица е 0.735 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 26 245 875 лева от 31 780 720 лева седмица 
по-рано; 
- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е с понижение от 7.74% и оборот от 19 805 евро (38 735 лева), при последна цена 
от 93.880 евро/акция*; 
- Илевън Кепитъл АД (11C) е със загуба от 4.24% и оборот от 29 830 лева, при последна цена от 22.600 лв./акция и пазарна 
капитализация от 52 014 533 лева; 
- германската Volkswagen AG (VOW3) е със спад от 4.22% и оборот от 11 521 евро (22 533 лева), при последна цена от 127.96 
евро/акция; 
- ХипоКредит АД (9RTE) е с понижение от 3.85% и оборот от 472 130 лева, при последна цена от 50.000 лв./акция и пазарна 
капитализация от 500 000 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (6-10 февруари), с книжата на: 
- АмонРа Енерджи АД (AMON) е реализирани една сделка с 10 акции за 145 лева на 7 февруари, след което цената им се е 
повишила с 0.35%, при последна цена от 14.500 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 90 643 792 лева от 90 331 
227 лева седмица по-рано; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 5 акции за 31 лева, след 
което цената им не се е променила, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки на 7 февруари с 1000 акции за 1 040 лева, след което цената им се е 
понижила с 4.55%, при последна цена от 1.050 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 26 363 831 лева от 27 619 251 
лева седмица по-рано; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 януари с 250 акции за 400 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна 
капитализация от 21 337 392 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като последната е била на 2 февруари с 99 акции за 107 лева, 
след което цената им е спаднала с 0.92%, при последна цена от 1.080 лв./акция и пазарна капитализация от 19 827 557 
лева; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана една сделка на 8 февруари с 2 акции за 41 лева, при последна цена от 20.400 
лв./акция, след което цената им не се е променила, и пазарна капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е 
била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е 
променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 януари с 15 акции за 26 лева, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 
лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 
облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 3 000 акции за 4 500 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 
534 лева; 
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- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 10 акции за 36 лева, след 
което цената им не се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; 
на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 
25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 
000.00 лева номинал за лот; 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Европа е похарчила близо 800 млрд. евро за облекчаване на енергийната криза 
Сметките на европейските страни за защитата на домакинствата и компаниите от нарастващите енергийни разходи се 
покачиха до близо 800 млрд. евро, изчислиха изследователи, които призоваха страните да бъдат по-целенасочени в 
разходите си за справяне с енергийната криза, предаде Ройтерс. 
От септември 2021 г. насам страните от Европейския съюз са заделили или разпределили 681 млрд. евро за преодоляване 
на енергийната криза, докато Великобритания е отделила 103 млрд. евро, а Норвегия - 8,1 млрд. евро., според анализ на 
базирания в Брюксел мозъчен тръст „Брюгел”. 
Общата сума от 792 млрд. евро представлява ръст в сравнение с последния анализ на „Брюгел“ от ноември, когато общата 
сметка се изчисляваше на 706 млрд. евро. Това се дължи на последиците от спирането на повечето от доставките на газ за 
Европа от Русия през 2022 г. 
Германия оглави класацията по разходи, отделяйки близо 270 млрд. евро за подкрепа на потребителите и бизнеса - сума, 
която засенчи всички други страни. След нея по разходи се нареждат Великобритания, Италия и Франция, въпреки че всяка 
е похарчила по-малко от 150 милиарда евро. Повечето държави от ЕС са похарчили малка част от това. 
На база на глава от населението Люксембург, Дания и Германия са похарчили най-много. 
Разходите, предвидени от страните за енергийната криза, сега са в същата категория като фонда на ЕС за възстановяване 
от COVID-19 от 750 млрд. евро. Договореният през 2020 г фонд. накара Брюксел да поеме съвместен дълг и да го прехвърли 
на 27-те държави-членки на блока, за да се справи с пандемията. 
Актуализацията на енергийните разходи идва, докато страните обсъждат предложенията на ЕС за допълнително 
разхлабване на правилата за държавна помощ за проекти за зелени технологии, тъй като Европа се стреми да се конкурира 
със субсидиите в Съединените щати и Китай. 
Тези планове предизвикаха опасения в някои столици на ЕС, че насърчаването на повече държавна помощ би създало 
проблеми във вътрешния пазар на блока. Германия е изправена пред критики заради огромния си пакет за енергийна 
помощ, който далеч надхвърля това, което другите държави от ЕС могат да си позволят. 
„Брьогел“ посочи, че правителствата са съсредоточили по-голямата част от подкрепата си върху нецелеви мерки за 
ограничаване на цените на дребно, които потребителите плащат за енергия, като намаляване на ДДС върху бензина или 
тавани на цените на дребно на електроенергията. 
Според мозъчният тръст тази динамика трябва да се промени, тъй като държавите изчерпват фискалните си възможности 
за поддържане на такова широко финансиране. 
„Вместо мерки за потискане на цените, които де факто са субсидии за изкопаеми горива, правителствата сега трябва да 
насърчават повече политики за подпомагане на доходите, насочени най-бедните и към стратегическите сектори на 
икономиката“, каза изследователят Джовани Сгаравати. 
 
√ Петролът започва седмицата със спад 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, следвайки ръст от 2% предходната сесия, докато 
инвеститорите се фокусираха върху краткосрочните опасения за търсенето, произтичащи от важни предстоящи данни за 
инфлацията в САЩ и поддръжката на рафинериите в Азия и Съединените щати, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,85 долара, или 0,98%, до 85,54 долара за барел, следвайки 
поскъпване с 2,2% в петък. Цената на американския лек суров петрол WTI също се понижи с 0,75 долара, или 1,09%, до 
78,85 долара за барел, след като в предходната сесия бе отчетен ръст от 2,1%. 
„Цените на суровия петрол падат, тъй като търговците на енергия очакват потенциално отслабване на перспективите за 
търсене на суров петрол ако данните за инфлацията принудят Фед да затегне паричната политиката много по-агресивно“, 
каза Едуард Моя, старши анализатор в OANDA, позовавайки се на данните за потребителските цени в САЩ, които трябва 
да бъдат публикувани на февруари 14. 
„Тази седмица може да се окаже решаващ момент за това колко тежка рецесия ще очаква Уолстрийт“, добави 
Федералният резерв на САЩ повишава лихвените проценти, за да овладее инфлацията, което води до опасения, че този 
ход ще забави икономическата активност и търсенето на петрол. 
Възобновяването на износа на азербайджански петрол през турския терминал Джейхан в неделя също облекчи опасенията 
за доставките, каза анализаторът Тина Тенг от CMC Markets. 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/novo-razminavane-na-pazarite-na-aktsii-ot-dvete-strani-na-atlantika-i-sofiya
https://manager.bg/%D0%B5%D1%81/ot-kakvo-se-nuzdae-evropa-za-da-se-sarevnovava-sas-zakona-za-namalavane-na-inflaciata-v-sast
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Терминалът беше повреден при разрушителните земетресения, които удариха Турция и Сирия миналата седмица. 
Цените на петрола се повишиха в петък, след като Русия, която е третият по големина производител на петрол в света, 
заяви, че ще намали производството на суров петрол през март с 500 хил. барела на ден, като отговор на западните 
ограничения върху нейния износ. 
Стефано Грасо, старши портфолио мениджър в 8VantEdge в Сингапур, каза, че намалението с 500 хил. барела на ден ще 
върне Русия в съответствие с нейната квота ОПЕК+, тъй като Москва в момента има свръхизнос. 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, включително Русия, известни заедно 
като  ОПЕК+, се договориха през октомври да намалят производството с 2 милиона барела на ден -  около 2% от световното 
търсене. 
Цените на петрола може да възобновят ралито си обратно до 100 долара за барел по-късно тази година поради 
възстановяването на търсенето в Китай и ограничения ръст на предлагането поради липса на инвестиции, казаха пред 
Ройтерс представители на страните от ОПЕК. 
 
√ Кристалина Георгиева: Вървим със затворени очи към по-бедно и по-несигурно бъдеще 
Първият приоритет трябва да бъде борбата с инфлацията, която пряко засяга бедните. Няма да можем да поддържаме 
икономическия растеж занапред, ако не възстановим ценовата стабилност, казва управляващият директор на 
Международния валутен фонд в специално интервю за осмото годишно издание на Мениджър "Първите в бизнеса" 

- Г-жо Георгиева, каква ще бъде 2023 г. за световната икономика? 
Световната икономика преживя три трудни години – и за съжаление, такава ще бъде и 2023 г. Шоковете от пандемията и 
войната в Украйна доведоха до значителни загуби на брутен вътрешен продукт, които засягат особено силно по-бедните 
домакинства. 
Прекъсванията в глобалните вериги за доставки в съчетание с много бързото нарастване на цените на енергията и храните 
генерираха устойчиво висока инфлация, а тя от своя страна предизвика затягане на финансовите условия и рязко забавяне 
на глобалния растеж – от 6% през 2021 г. до 3,2% през 2022 г. и прогнозираните 2,7% през 2023 г. 
В момента инфлацията е най-сериозният проблем за икономиката и изисква решителни мерки. Затова централните банки 
приоритизират борбата с нея. 
Ценовата стабилност е ключово условие за растежа и е особено важна за хората с ниски доходи. За тяхната защита е много 
важна и добре приоритизираната фискална политика, която помага само на нуждаещите се от подкрепа, без да подкопава 
упоритата работа на централните банки за овладяване на инфлацията. 

- Стагфлация, инфлация, рецесия, всички тези очаквани рискове как ще повлияят на общия стопански и бизнес 
климат? 

Ние живеем в свят на по-чести и по-драматични сътресения. Свидетели сме на това как една здравна криза може да 
прерасне в икономическа, как война в една страна може да доведе до продоволствена и енергийна криза по света и да 
предизвика глад и бедност далеч от територията на конфликта. Светът загуби повече от 5 трилиона долара заради 
пандемията и е напът да загуби още около 4 трилиона долара до 2026 г. – еквивалент на годишния БВП на Германия – 
заради войната в Украйна. 
Най-малко една трета от света ще бъде в рецесия през следващата година. И дори в страни, където растежът ще остане 
положителен, стотици милиони хора ще се чувстват като в рецесия поради нарастващите цени и намаляващите доходи. 

- В коя от трите най-големи икономики – на ЕС, САЩ и Китай – забавянето ще бъде най-значително? И как това 
ще се отрази на други държави и региони? 

През 2023 г. и трите икономики ще усетят забавяне. Най-големият фактор, който пречи на глобалния растеж, остава войната 
в Украйна. За Китай прогнозите ни са за 4.4% растеж – с 0.7% по-нисък от априлските ни оценки. Понижението се дължи на 
предизвиканите от пандемията затруднения, свързани с политиката на нулева толерантност към COVID-19, и 
продължителния финансов стрес сред строителните предприемачи. В Европейския съюз ситуацията е по-трудна, тъй като 
въздействието на войната в Украйна е значително. Предвиждаме растеж от 0,7%, което е понижение с 1,8 процентни 
пункта спрямо прогнозата ни от април. 
Поне половината от Европа може да се окаже в рецесия през следващата година. В Съединените щати високите лихвени 
проценти започват да свиват търсенето и инвестициите, водещо до растеж от 1%, или понижение с 1,3 процентни пункта 
спрямо прогнозата ни от април. 
В тази среда общо забавяне на темповете на развитие на световната икономика е неизбежно – за което влияе и затягането 
на финансовите условия в резултат от повишаването на лихвените проценти на големите централни банки, особено на 
Федералния резерв на САЩ. Повишената несигурност в разкъсването на веригите за доставки допринася за тенденцията 
към геоикономическа фрагментация и допълнително забавя икономическото възстановяване от пандемията. С други 
думи, нещата ще се влошат, преди да се подобрят. 

- Казвате, че трябва да продължим да повишаваме лихвените проценти, за да контролираме инфлацията, 
дори с цената на рецесия. Къде е балансът между недостатъчното и прекалено голямото затягане на 
паричната политика? 

Първият приоритет трябва да бъде борбата с инфлацията, която пряко засяга бедните. Няма да можем да поддържаме 
икономическия растеж занапред, ако не възстановим ценовата стабилност. Ето защо централните банки трябва да 
действат решително, докато инфлацията не се върне на целевите равнища и се гарантира стабилизирането на очакванията 
за бъдещата инфлация. 

https://manager.bg/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ekspert-ot-oae-predupredi-za-razak-skok-na-cenite-na-petrola
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Внимателното наблюдение на данните е от решаващо значение, за да се избегне рискът от грешки в политиките – както 
грешката от преждевременно отслабване на борбата с инфлацията, така и грешката от прекомерно затягане на лихвените 
проценти. 
В същото време фискалната политика трябва да работи съвместно с паричната политика, а не срещу нея. За да се избегне 
стимулиране на инфлацията, всички нови разходи трябва да бъдат компенсирани от спестявания или нови приходи. 
Отговорната фискална политика може да изпрати силен сигнал, че политиците предприемат съгласувани действия в 
борбата срещу инфлацията, като същевременно се справят с кризата с разходите за живот и гарантират, че всеки има 
достъп до храна на достъпни цени, и защитават домакинствата с ниски доходи от нарастващата инфлация. Да не 
забравяме, че вече 345 милиона души по целия свят са засегнати от продоволствената криза в резултат на войната на Русия 
в Украйна, високата инфлация и климатичните бедствия. 

- Как оценявате мерките, предприети от правителствата за контрол на цените, субсидиране на 
електроенергията, забрани за износ? 

Субсидиите или ценовите тавани за крайните потребители могат да смекчат въздействието на високите цени, но, от друга 
страна, изкривяват ценовите сигнали и не стимулират енергоспестяващо поведение. Когато предлагането е ограничено, 
ценовите ограничения могат да доведат до недостиг на енергия, а това от своя страна може да доведе до значителни 
икономически разходи. 
Универсалните ценови субсидии не позволяват диференциране според платежоспособността на потребителя и 
обикновено са скъпи от фискална гледна точка. Нека ви дам пример. За 2022 г. средно в Европа разходите за живот на 
домакинствата са се увеличили с над 7 процента поради по-високите цени на енергията. Нашият анализ показва, че 
пълното компенсиране на домакинствата с най-ниски доходи, които са около 20 процента от общия брой домакинства, ще 
струва 0,4 процента от БВП, а компенсирането на тези, които съставляват 40 процента от общия брой, ще струва близо 1 
процент от БВП. Въпреки това фискалните разходи за някои от съществуващите пакети, включително обявените нови 
мерки, са значително по-високи от тези цифри, като в много държави надхвърлят 1,5 процента от тазгодишното 
икономическо производство. 
Нашият съвет е да се осигури целенасочена подкрепа за уязвимите групи, като същевременно се запазят ценовите сигнали 
за стимулиране на икономията на енергия. 

- Оправдано ли е поемането на нов или по-голям дълг от страна на държавите? 
Макар че дългът е все по-голям проблем за много държави, решението за вземане на заем зависи от ситуацията и нуждите 
на всяка страна. По време на пандемията световният публичен дълг рязко нарасна и въпреки намаляването му в 
последните две години до края на 2022 г. се очаква той да възлиза на 91 процента от БВП, което е над равнището отпреди 
пандемията. 
Затягането на финансовите условия в световен мащаб увеличи уязвимостта и  рисковете, свързани с дълга. 
Повече от 60 процента от държавите с ниски доходи и над 25 процента от икономиките с възникващи пазари са изложени 
на висок риск или вече имат затруднения да обслужват дълговете си. Затова е важно да концентрираме вниманието си 
към осигуряването на устойчивост на дълга там, където рисковете от дългова криза са най-големи. 

- Изглежда, че съществува глобален консенсус относно това, че публичните финанси не са достатъчни, за да 
се спечели борбата с изменението на климата. Каква е ролята, която смятате, че трябва да играе частният 
сектор в това отношение? 

Прави сте. За да спечелим борбата с изменението на климата – а ние трябва да я спечелим, – ще бъдат необходими 
усилията на всички. Само до 2030 г., за да се стигне целта за нулеви нетни емисии до 2050 г., светът ще се нуждае от 
трилиони щатски долари за инвестиции. Сегашното ниво от около 630 млрд. долара е малка част от това, което наистина 
е необходимо – и много малко от тези средства отиват в развиващите се страни. 
Публичното финансиране и публичните действия, включително адекватните политики в областта на климата, са от 
решаващо значение, но няма да бъдат достатъчни. Ако искаме да избегнем климатична катастрофа и да създадем един 
по-устойчив свят, трябва да привлечем частния сектор и да му дадем възможност да се активизира. 
Това е не само негова отговорност, но и в негов интерес. Ако имаме начин на живот, ориентиран към опазване на околната 
среда, това е огромна бизнес възможност, да не говорим, че компаниите се развиват най-добре в свят, който е по-устойчив 
и стабилен. Както показва нашият неотдавнашен Доклад за глобалната финансова стабилност, решения има: от адекватно 
ценообразуване на рисковете, свързани с климата, до иновативни финансови инструменти, разширяване на участието на 
многостранните банки за развитие и финансовите институции за развитие, както и засилване на информацията за климата. 

- Светът все по-често изпада в спирала от кризи. Откъде може да дойде следващата заплаха за световната 
икономика? 

Както вече споменах, ние живеем в свят на все по-чести и сериозни шокове, които през последните години доведоха до 
доста мрачна картина на световната икономика. Климатичните изменения са със сигурност източник на бъдещи 
сътресения. Не трябва да подценяваме и рисковете от нова финансова или дългова криза – макар и в момента те да не ни 
застрашават, опасността от тях не е изкоренена завинаги. 
За мен обаче най-голямата заплаха идва от тенденцията към засилване на геополитическата и икономическата 
фрагментация – в момент, когато светът има най-голяма нужда от сътрудничество, за да се справи със сериозните глобални 
проблеми. Боя се, че вървим със затворени очи към по-бедно и по-несигурно бъдеще. Ако изберем да преминем към 
„отделни блокове“, ще платим висока цена – според оценките на МВФ тя ще се равнява на спад на световния БВП до 3.5 
трилиона долара. 
Единствено международното сътрудничество може да реши неотложните глобални проблеми, като например тези за 
преодоляване на недостига на храни, премахването на пречките пред растежа и опазването на нашия климат. Трудностите 
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ще продължат и занапред, но ако инвестираме в това да работим заедно, можем да постигнем по-висок стандарт на живот 
за хората навсякъде по света. 
 
Cross.bg 
 
√ Зарков за санкциите на Великобритания и списъка “Магнитски”: Време за скатаване няма 
Новият списък “Магнитски” и санкциите на Великобритания са актуалност, но не са актуалност въпросите, които те 
поставят. Това заяви в студиото на NOVA “Здравей, България” правосъдният министър Крум Зарков. Този въпрос стои 
твърде дълго време пред нас и тъй като ние не намираме силата да го решим - се появяват такива неща. Време за скатаване 
вече няма, категоричен бе той. 
Според него са възможни и още списъци по закона “Магнитски”. Лошото е, че за това носим цената всички ние, каза той. 
Трябва да се приемат необходимите закони и реформа, както и хората, които качествено да ги изпълняват. Толкова е 
просто, категоричен бе Зарков. 
По думите му има достатъчно данни, за да се направи разследване по всички твърдения. Това важеше и за първия път. Но 
ние нямаме в съдебната власт прокуратура, която да може достатъчно авторитетно и ясно да отсече, така че всички да се 
съгласят дали това, което е казано, е вярно, или не е, посочи той. 
Какво е “Магнитски” и санкциите на Великобритания? Всъщност това са защитни механизми на тези държави, които се 
защитават от мръсни капитали или хора, които считат, че могат да има навредят, обясни министърът. 
Кога го правят - когато считат, че страната, от която тези хора произлизат, няма достатъчно ефективни механизми, за да 
отсява сама зърното от плявата. Хората защитават собствените си интереси - не нашите, допълни той и допусна 
твърденията да са неверни. 
Въпросът е има ли институция, която може да каже, каза той и попита: “Има ли институция в България, която е провела 
разследване след санкциите и твърденията по “Магнитски”?” 
Днес у нас пристига посланик Джим О‘Брайън, ръководител на Офиса за координиране на санкциите в Държавния 
департамент на САЩ. Двамата ще проведат среща. 
Ако ситуацията беше нормална и САЩ имаха доверие на нашата прокуратура, органите щяха да си свършат работата, каза 
той и изрази надежда, че въпросите му към посланика “няма да останат реторични”. 
Той коментира и думите на президента Румен Радев, който от Брюксел обяви позицията си срещу ядрени санкции за Русия 
и изпращане на още оръжие към Украйна. 
Зарков бе категоричен - подкрепя Радев и не вижда несъответствие между него и суверена. Подкрепям позицията на Румен 
Радев. Не, той не прекрачва конституционните правомощия в нито един случай”, заяви Зарков и допълни, че “няма 
основание за импийчмънт на президента. Това е един от елементите на предизборната кампания, в случая избран от ДБ. 
Думите му са негова последователна позиция от много време. Няма сблъсък с решението на НС, смята правосъдният 
министър. 
Относно конгреса на БСП, при който беше поискана оставката на Корнелия Нинова, а по-късно и отхвърлена, Зарков 
коментира, че “това, което се случва в БСП, е следствие на отдавна нерешени проблеми”. 
Аз продължавам да считам, че БСП е стълб на българския политически живот и когато този стълб е сведен до 5-6 място, 
цялата политическа система страда, каза още служебният министър на правосъдието. 
 
√ Земетресението има значително отражение върху турската икономика, заяви Кристалина Георгиева 
Земетресението в Сирия и Турция даде значително отражение върху турската икономика, заяви ръководителят на 
Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс. 
В изказване пред участниците в Арабския фискален форум в Дубай Георгиева посочи, че бедствието, от което пострадаха 
двете държави, е "причинило огромно трагедия за хората, но то има и много значително отражение върху турската 
икономика". 
Затова тя призова участниците във форума да изградят по-добри механизми за устойчивост срещу подобни сътресения на 
фона на това и други предизвикателства в Близкия изток, като например възможността от влошаване на продоволствената 
ситуация заради войната в Украйна и трайно високата младежка безработица в региона, която съществено застрашава 
социалната стабилност. 
От друга страна, изпълнителният директор на МВФ Махмуд Мохиелдин заяви, че не очаква последиците от 
земетресението за турския брутен вътрешен продукт да бъдат чак толкова осезаеми, колкото са били при земетресението 
от 1999 г. 
 
√ През седмицата нямаше значими промени в търговията със зърно по световните пазари 
През миналата седмица нямаше значими промени в цените на основните зърнени контракти по световните борсови 
пазари, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ). 
В САЩ хлебната пшеница поевтиня с 6 долара до 325 долара за тон, а тази във Франция поскъпна с 4 евро до 297 евро/тон. 
Украйна котира пшеницата с 5 долара надолу до 280 долара за тон, в Русия тя също поевтинява, но с 3 долара до 300 
долара за тон. 
Трендът при царевицата също е слабо изразен: в САЩ - понижение от 3 долара и цена 303 долара за тон, във Франция - 
поскъпване с 3 евро до 301 евро/тон, в Русия - минус 4 долара до ниво 253 долара за тон. 
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Цената на ечемика във Франция обърна тенденцията и добави 8 евро до 280 евро за тон, в Русия тази седмица ечемикът 
се продава без промяна на равнище 271 долара за тон. Рапицата на Борсата "Юронекст" (Euronext) не помръдна от 
предишното ниво от 545 евро за тон. 
Цената на нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам сега се върна на старото си равнище с минус 10 
долара до 1190 долара за тон, а тази на рафинираната захар се опитва да компенсира декемврийските загуби с поскъпване 
от 5,50 долара, достигайки до 572,30 долара за тон на борсата в Лондон. 
На Софийска стокова борса котировките са подобни на тези от края на януари. Цена "продава" на хлебната пшеница от 
производител е на начално ниво от 730 лв./тон, купувачите предлагат 500 лв./тон. Анонсите за фуражна пшеница са на 
цена 570 лв./тон, а на царевицата - на 560 лв./тон. Има заявки за покупка на маслодаен слънчоглед от място на цени 920-
930 лв./тон. Всички цени са без ДДС. Продължава предлагането на бяло брашно за 890 лв. за тон и на бяла рафинирана 
захар на цена 1940 лв./тон. 
В подкръг "Индустриални стоки" на ССБ през седмицата традиционно се търгуваше основно с енергоносители: 
автомобилен бензин А100Н се продаде на 2475 лв./хил. литра, бензин А95Н - от 2100 до 2208,33 лв./хил. л, дизелово гориво 
Б6 - в рамките на 2383,33-2516,67 лв./хил.л, а дизелово гориво Е5 - от 2134,10 до 2211,65 лв./хил. л. Газ пропан-бутан се 
изкупи в диапазон 933,33- 983,33 лв./хил.л, а газьол за ПКЦ - на цена 2211,65 лв./хил. л. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Има ли все още надежда за намирането на живи хора под развалините: Българските спасители с разказ за 
видяното и преживяното в епицентъра на трагедията; 

- Енергетиката в кривото огледало на политиката. Гост: Атанас Пеканов - служебен вицепремиер; 
- Може ли България да приеме европейски санкции срещу Русия в областта на ядрената енергетика. Гост: Богомил 

Манчев - председател на Българския атомен форум; 
- Има ли обекти от критичната инфраструктура у нас, които могат да бъдат заплаха за населението при силно 

земетресение. Гост: Димитър Куманов - експерт по сеизмично инженерство; 
бТВ, „Тази сутрин" 

- Ще се отразят ли новите санкции по Магнитски на предсрочния вот; 
- Баща твърди, че синът му е пребит от четирима униформени; 
- Диригент начело на културата. Гост: Найден Тодоров - служебен министър на културата; 
- Българските спасители; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- За новите имена в списъка „Магнитски" и каква ще е реакцията на властите у нас. Гост: Крум Зарков - министър 

на правосъдието; 
- Баща твърди, че 19-годишният му син е пребит от четирима полицаи пред дискотека в Плевен; 
- Може ли кола, обявена за открадната и издирвана от Интерпол, да стане законна; 
- Колко струва да отглеждаш дете в България и в другите европейски държави. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 

- в. 24 часа  – Богатият български пенсионер вече се изравни с френския, но бедният взема 5 пъти по-малко; 
- в. 24 часа - Производители тревожни, че ЕС се кани да убие розовото масло - щяла да го приравнява на нефта; 
- в. Труд - Търговските вериги ни опразниха джоба; 
- в. Телеграф  - Еврото вади лева; 

Водещи заглавия на вътрешните страници 
- в. 24 часа – "Магнитски" у нас нищо не променя, нямаме си наш. Защо?; 
- в. 24 часа  - Мляко и масло надолу със стотинки след държавния натиск върху високите цени; 
- в. 24 часа - Банките не бързат да пипат лихвите; 
- в. 24 часа - Червените ще се изключват и по вайбър, изхвърлени пък съдят "Позитано"; 
- в. Труд  - Коалиция "Левицата" отива на избори без БСП; 
- в. Труд  - 4000 студенти аут от общежития след ремонти; 
- в. Труд  - Заради трафик на мигранти: 62 години затвор за българи в Гърция; 
- в. Труд  - Какво постигнаха банките през 2022 г.; 
- в. Телеграф  - Министърът на енергетиката: Има опит за руско влияние върху ядрените технологии; 
- в. Телеграф  - 160 хиляди деца влизат в болница за година; 

Водещи интервюта 
- в. 24 часа  - Евелина Славкова, социолог, "Тренд": Изборите в криза; 
- в. Труд – Валентин Маринков, председател на асансьорната асоциация, пред "Труд news": Над 80 на сто от 

асансьорите в България са опасни; 
- в. Телеграф - Проф. Огнян Герджиков, председател на 39-oтo НС и бивш служебен премиер: Вероятно 

следващият парламент ще изкара до местните избори; 
Водещи анализи 

- в. 24 часа  - Македонияяя в Европа? Все по-шумно бяга назад, но повлича и българите; 
- в. Труд  - Коментар: Президентът изпълнява, а не определя външната политика; 
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- в. Телеграф  - Евро на езика на хората. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 ч. в зала №15, "Тържествена", на Съдебната палата вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на 
правосъдието Крум Зарков, председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев, както и 
представители на властите присъстват на публичен отчет на Националното бюро за правна помощ. 

- От 11.00 часа ще се състои брифинг на представител на Пътна полиция, ГДНП за специализирана полицейска 
операция по линия на Roadpol, Европейската мрежа на службите на Пътна полиция, за контрол на товарните 
автомобили и автобусите. 

*** 
Бургас. 

- От 10.30 часа министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, кметът на Бургас Димитър Николов и 
директорът на УМБАЛ Бургас д-р Бойко Миразчийски ще представят станцията за телемедицина в УМБАЛ Бургас. 

- От 11.30 часа, с участието на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и кмета Димитър Николов, в 
Медицинския факултет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще бъде подписан Меморандум за 
сътрудничество между Община Бургас, Университет "Проф. Д-р Асен Златаров" и новоучреденото Сдружение на 
младите лекари в Бургас. 

- От 17.00 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще бъдат представени специалностите на 
Богословския факултет във Филиала на Софийския университет в Бургас. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне спектакълът "Съвсем проста история". 
- От 19.00 часа в залата на Бургаската опера ще започне концертът "Любовна история". 

*** 
Добрич. 

- В 13.00 ч. в Зала 6 в Младежки център - Добрич ще се проведе среща дискусия "Дела трябват, а не думи", 
посветена на 150 години от гибелта на Васил Левски. Организатори са Младежки център - Добрич и СУ "П. Р. 
Славейков". 

*** 
Пловдив. 

- От 13.00 ч. в сградата на Областна администрация - Пловдив ще се състои брифинг, след като вицепремиерът 
Христо Алексиев проведе работна среща за проектирането на градска железница в Пловдив. 

*** 
Стара Загора. 

- От 17:00 ч. в залата "Заемна за възрастни" в Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" ще се проведе среща-
беседа под наслов "Бракът - любов и още нещо...". 

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

