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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA TV 
 
√ На кръгла маса: перспективите при въвеждане на еврото 
Участниците се разграничиха спрямо две тези 
КНСБ с кръгла маса за перспективите при въвеждане на еврото. В разговора участваха както привърженици на смяната на 
валутата така и членове на комитета, които организира референдум срещу еврото. 
Основните тези на двете страни - България ще се присъедини към големите икономики срещу тезата, че ако се откажем от 
лева ще изгубим от суверенитета си. 
“Този референдум е въпрос и за културния избор, част ли сме от ЕС”, каза Любомир Дацов, бивш зам.-министър на 
финансите. 
“Каква визия може да имаш, ако нямаш контрол. Не говорим за промяна на една хартийка с друга, а кой и как ще печата 
парите ми”, заяви Деян Николов от Инициативен комитет "Референдум за запазване на българския лев" 
Според Добрин Иванов от АИКБ обаче “нашият сантимент към българския лев не е достатъчно условие, за да се откажем 
от всички предимства при приемането на еврото”. 
 
3e-news.net 
 
√ Дискусия: За и против еврото 
Възможностите и предизвикателствата от присъединяване на България в еврозоната бяха обсъдени на експертен 
форум, организирана от КНСБ 
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) организира експертен дискусионен форум „България в 
еврозоната през 2024 г. – възможности и предизвикателства“. Защитници и противници на присъединяването на България 
към еврозоната участваха във форума. 
КНСБ има ясна позиция по отношение на еврозоната, която е непроменена в последните 20 години – те са убедени 
привърженици на завършването на европейската интеграция на България с влизането в еврозоната. Но различни 
проучвания за нагласите на българите показват, че има ясно очертани положителни ефекти от въвеждането на еврото и 
ясни страхове като очаквани негативни ефекти. Това каза при откриването на дискусионния форум президентът на КНСБ 
Пламен Димитров, цитиран от БТА. 
Сред положителните ефекти той посочи, че въвеждането на еврото ще бъде по-удобно за хората при пътуване и 
разплащане в чужбина, ще се улесни търговията ни с другите европейски държави, ще има по-голяма сигурност и 
предвидимост в банковия и финансовия сектор, ще се осигури достъп на българските граждани и фирми до по-изгодни 
кредити, ще имаме реално участие в процеса на вземане на решения, ще намалее рискът от фалити на банки. Сред 
въпросите, които предизвикват тревога според проучванията, са свързани с опасения за увеличаване на цените на стоките 
и висока инфлация, за поява на спекула, а липсата на повече информация създава тревоги в българите, обобщи Пламен 
Димитров. 
Защитниците на еврото 
С приемането на еврото страната ни ще определи накъде иска да върви, каза Любомир Дацов от Фискалния съвет на 
България. Според него, референдумът за запазване на лева е с доста хитър въпрос - че става въпрос за запазване на лева. 
Всъщност става въпрос на избор на страната накъде да върви, къде искаш да бъдеш след 20 години, посочи Дацов. 
Техническият въпрос за инфлацията и какво да правим в еврозоната, е въпрос на риск и как мерим този риск, посочи Дацов. 
По думите му цялата кампания срещу еврото, нищо че е под формата за запазване на лева, се опира на емоцията и на 
страховете на хората, че ще има инфлация и че те ще обеднеят. 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), също изрази 
мнение, че нашият сантимент към българския лев не е достатъчно условие, за да се откажем от всички предимства и ползи 
от приемането на еврото. Той даде пример с големи европейски икономики, отказали се от националния си суверенитет, 
приемайки еврото и посочи ползите - така те подобряват своето икономическо състояние, спестяват инвестиционни 
разходи, избягват валутни войни помежду си. 
Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, каза, че разбирането за национален суверенитет не опира само да 
паричния суверенитет. С приемането на паричния съвет ние сме заявили, че ще завършим процеса на европейска 
интеграция. Приемането на еврозоната ще донесе реална конвергенция на доходите, на БВП и до по-ниска инфлация, 
посочи Костов. Той също изрази мнение, че въпросът за българския лев е сантиментална тема, но ползите са по-големи за 
мнозинството от хората. Нашата икономика е много близка до тази на еврозоната, каза още Любослав Костов. 

https://nova.bg/amp/news/view/2023/02/13/401144/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D1%81%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE


2 

 

Противниците на еврото 
Това, което се опитваме да направим, е да предизвикаме референдум и българите да бъдем питани искаме ли да се 
откажем от националния суверенитет или не, каза председателят на Инициативния комитет "Референдум за 
запазване на българския лев", подкрепен от "Възраждане", Виктор Папазов. То подчерта, че референдумът не е против 
еврото, той е да запазим националната си валута и националния си суверенитет, и ние, българите, да решаваме какво ще 
се случва в България, в какви икономически условия ще живеем и работим. 
Деян Николов, говорител на Инициативния комитет, каза, че въпросът е ключов за бъдещото поколение и по думите 
му да се вземе прибързано решение е изключително безотговорно. Трябва да решим кога да се случи - в момента сме на 
прага на глобална криза, трябва да се преценят какви са ползите - ще станем ли по-богати или по-бедни. Хубаво е да 
говорим за европейска интеграция, но в крайна сметка трябва да гледаме нашия национален интерес, да гледаме 
прагматично и да вземем най-рационалното решение, каза Николов. 
От чисто икономически гледа точка рисковете и минусите от смяната на валутата далеч надхвърлят евентуалните плюсове, 
каза по време на дискусията Георги Вулджев от Експертния съвет за икономика и политика. Еврозоната страда от 
нисък икономически растеж и е неспособна да генерира изпреварващи нива на ръст на икономика, еврозоната страда от 
високи нива на задлъжнялост почти два пъти по-високи от държавите, които не споделят еврото и на трето място ще се 
сбогуваме изцяло с паричния си суверенитет, каза Вулждев. Отлагането на приемането на еврото не нарушава нашата 
европейска интеграция, както и тази на Чехия и Полша, посочи още Вулджев. 
 
Investor.bg 
 
√ Как въвеждането на еврото в България ще промени доходите и цените 
Форум на КНСБ събра мнения "за" и "против" приемането на единната европейска валута 
Застъпници за въвеждането на еврото от следващата година и представители на инициативния комитет за запазване на 
българския лев още 20 години събра на дискусионен форум КНСБ. Въпросите какви са възможностите и предизвикателства 
от въвеждане на единната европейска валута в България и как ще се променят доходите и цените бяха във фокуса на спора 
между двете страни. 
Председателят на инициативния комитет за референдума, който събира подписи, за да запази българския лев, Виктор 
Папазов твърди, че България не може да загуби суверенитет, без да е попитала за това народа. Той предупреди, че ако 
България се присъедини към еврозоната, догодина ще има сериозна инфлация у нас. Като аргумент той цитира данни за 
поскъпването на живота през миналата година в част от страните от еврозоната. „Най-засегнати са: Естония с 22,4%, Литва 
с 22%, Латвия с 21,8%, Нидерландия с 16,8% и Словакия с 14,5%. От петте най-засегнати страни точно четири са тези, които 
неотдавна постъпиха в еврозоната“, посочи Папазов, цитиран от БНР. 
Миналата година не може да е показателна за инфлация, отговори главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Според 
него тя е висока навсякъде заради войната. Той аргументира думите си с данни от проучване на Софийския университет за 
инфлацията след въвеждане на еврото във всички страни на еврозоната. „Да, има ефект върху инфлацията – между 0,1 и 
0,5 процентни пункта, което на фона на нашата инфлация в момента, както се казва, "кантарът не го лови", коментира 
икономистът. 
Деян Николов, говорител на Инициативния комитет "Референдум за запазване на българския лев", който настоява за 
отлагането на членството на България в еврозоната, смята, че след 20 години страната ни ще е готова за тази стъпка, като 
се знае нивото, с което икономиката ни се доближава като растеж спрямо страните членки. „И ние, изключително 
изоставаща държава, ще приемем една валута, която силно ще надценява нашата икономика. Това няма как да не доведе 
до пазарни икономически процеси, които да водят до проинфлационен ефект", заяви той. 
От КНСБ обаче са категорични, че еврото у нас ще ускори конвергенцията най-вече в доходите. Любослав Костов даде 
пример с Литва, която е влязла в еврозоната със средна заплата 758 евро, а сега тя е 1579 евро, и пресметна, че за шест 
години ръстът е 108%. „67% за седем години е увеличението на средната заплата в Латвия и 85% за десет години в Естония“, 
добави той. 
Финансистът Любомир Дацов от Фискалния съвет на България напомни, че с приемането на еврото страната ни ще 
определи накъде иска да върви. Според него референдумът за запазване на лева е с доста хитър въпрос – че става въпрос 
за запазване на лева. 
„Всъщност става въпрос на избор на страната накъде да върви, къде искаш да бъдеш след 20 години", посочи Дацов, 
цитиран от БТА. "Техническият въпрос за инфлацията и какво да правим в еврозоната е въпрос на риск и как мерим този 
риск.“ 
По думите му цялата кампания срещу еврото се опира на емоцията и на страховете на хората, че ще има инфлация и че те 
ще обеднеят. 
Нашият сантимент към българския лев не е достатъчно условие, за да се откажем от всички предимства и ползи от 
приемането на еврото, коментира Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). Той даде пример с големи европейски икономики, отказали се от националния си паричен суверенитет, 
приемайки еврото, и посочи ползите – така те подобряват своето икономическо състояние, спестяват инвестиционни 
разходи, избягват валутни войни помежду си. 
От икономическа гледна точка рисковете и минусите от смяната на валутата далеч надхвърлят евентуалните плюсове, 
отбеляза Георги Вулджев от Експертния съвет за икономика и политика отбеляза. „Еврозоната страда от нисък 
икономически растеж и е неспособна да генерира изпреварващи нива на ръст на икономика, еврозоната страда от високи 
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нива на задлъжнялост, почти два пъти по-високи от държавите, които не споделят еврото, и на трето място ще се сбогуваме 
изцяло с паричния си суверенитет“, каза икономистът. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров потвърди, че синдикатът има ясна позиция по отношение на еврозоната, която е 
непроменена в последните 20 години – те са убедени привърженици на завършването на европейската интеграция на 
България с влизането в еврозоната. Той посочи, че различни проучвания за нагласите на българите показват, че има ясно 
очертани положителни ефекти от въвеждането на еврото и ясни страхове като очаквани негативни ефекти. 
Сред положителните ефекти Димитров обобщи, че въвеждането на еврото ще бъде по-удобно за хората при пътуване и 
разплащане в чужбина, ще се улесни търговията ни с другите европейски държави, ще има по-голяма сигурност и 
предвидимост в банковия и финансовия сектор, ще се осигури достъп на българските граждани и фирми до по-изгодни 
кредити, ще имаме реално участие в процеса на вземане на решения, ще намалее рискът от фалити на банки. 
Въпросите, които предизвикват тревога според проучванията, са свързани с опасения за увеличаване на цените на стоките 
и висока инфлация, за поява на спекула, като президентът на КНСБ добави, че липсата на повече информация създава 
тревоги в българите. 
 
БТА 
 
√ Възможностите и предизвикателствата от присъединяване на България в еврозоната се обсъждат на дискусия, 
организирана от КНСБ 
Възможностите и предизвикателствата от присъединяване на България в еврозоната през 2024 г. се обсъждат на дискусия, 
организирана от КНСБ.    
Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че синдикатът има ясна позиция по отношение на еврозоната, която е 
непроменена в последните 20 години – те са убедени привърженици на завършването на европейската интеграция на 
България с влизането в еврозоната. Той посочи, че различни проучвания за нагласите на българите показват, че има ясно 
очертани положителни ефекти от въвеждането на еврото и ясни страхове като очаквани негативни ефекти. 
Сред положителните ефекти Димитров обобщи, че въвеждането на еврото ще бъде по-удобно за хората при пътуване и 
разплащане в чужбина, ще се улесни търговията ни с другите европейски държави, ще има по-голяма сигурност и 
предвидимост в банковия и финансовия сектор, ще се осигури достъп на българските граждани и фирми до по-изгодни 
кредити, ще имаме реално участие в процеса на вземане на решения, ще намалее рискът от фалити на банки. Сред 
въпросите, които предизвикват тревога според проучванията, са свързани с опасения за увеличаване на цените на стоките 
и висока инфлация, за поява на спекула, като Димитров добави, че липсата на повече информация създава тревоги в 
българите. 
С приемането на еврото страната ни ще определи накъде иска да върви, каза Любомир Дацов от Фискалния съвет на 
България. Според него референдумът за запазване на лева е с доста хитър въпрос - че става въпрос за запазване на лева. 
Всъщност става въпрос на избор на страната накъде да върви, къде искаш да бъдеш след 20 години, посочи Дацов. 
Техническият въпрос за инфлацията и какво да правим в еврозоната, е въпрос на риск и как мерим този риск, посочи Дацов. 
По думите му цялата кампания срещу еврото, нищо че е под формата за запазване на лева, се опира на емоцията и на 
страховете на хората, че ще има инфлация и че те ще обеднеят.  
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), също изрази 
мнение, че нашият сантимент към българския лев не е достатъчно условие, за да се откажем от всички предимства и ползи 
от приемането на еврото. Той даде пример с големи европейски икономики, отказали се от националния си суверенитет, 
приемайки еврото и посочи ползите - така те подобряват своето икономическо състояние, спестяват инвестиционни 
разходи, избягват валутни войни помежду си.  
Председателят на Инициативния комитет "Референдум за запазване на българския лев", подкрепен от "Възраждане", 
Виктор Папазов каза, че това, което се опитват да направят, е да предизвикат референдум и българите да бъдем питани 
искаме ли да се откажем от националния суверенитет или не. Референдумът не е против еврото, той е да запазим 
националната си валута и националния си суверенитет, и ние, българите, да решаваме какво ще се случва в България, в 
какви икономически условия ще живеем и работим, посочи Папазов.  
Деян Николов, говорител на Инициативния комитет, каза, че въпросът е ключов за бъдещото поколение и по думите му да 
се вземе прибързано решение е изключително безотговорно. Трябва да решим кога да се случи - в момента сме на прага 
на глобална криза, трябва да се преценят какви са ползите - ще станем ли по-богати или по-бедни. Хубаво е да говорим за 
европейска интеграция, но в крайна сметка трябва да гледаме нашия национален интерес, да гледаме прагматично и да 
вземем най-рационалното решение, каза Николов. 
Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, каза, че разбирането за национален суверенитет не опира само да паричния 
суверенитет. С приемането на паричния съвет ние сме заявили, че ще завършим процеса на европейска интеграция. 
Приемането на еврозоната ще донесе реална конвергенция на доходите, на БВП и до по-ниска инфлация, посочи Костов. 
Той също изрази мнение, че въпросът за българския лев е сантиментална тема, но ползите са по-големи за мнозинството 
от хората. Нашата икономика е много близка до тази на еврозоната, каза още Любослав Костов. 
От чисто икономическа гледна точка рисковете и минусите от смяната на валутата далеч надхвърлят евентуалните 
плюсове, каза по време на дискусията Георги Вулджев от Експертния съвет за икономика и политика. Еврозоната страда от 
нисък икономически растеж и е неспособна да генерира изпреварващи нива на ръст на икономика, еврозоната страда от 
високи нива на задлъжнялост почти два пъти по-високи от държавите, които не споделят еврото и на трето място ще се 
сбогуваме изцяло с паричния си суверенитет, каза Вулждев. Отлагането на приемането на еврото не нарушава нашата 
европейска интеграция, както и тази на Чехия и Полша, посочи още Вулджев. 
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√ Кръгла маса за въвеждане на еврото 
КНСБ с кръгла маса за перспективите при въвеждане на еврото. В разговора участваха както привърженици на смяната на 
валутата така и членове на комитета, които организира референдум срещу еврото, съобщи Нова. 
“Този референдум е въпрос и за културния избор, част ли сме от ЕС”, каза Любомир Дацов, бивш зам.-министър на 
финансите. 
“Каква визия може да имаш, ако нямаш контрол. Не говорим за промяна на една хартийка с друга, а кой и как ще печата 
парите ми”, заяви Деян Николов от Инициативен комитет "Референдум за запазване на българския лев" 
Според Добрин Иванов от АИКБ обаче “нашият сантимент към българския лев не е достатъчно условие, за да се откажем 
от всички предимства при приемането на еврото”. 
 
News.bg 
 
√ Синдикатите стоят твърдо зад еврото, а "Възраждане" ще събират над 500 хил. подписа 
Най-големият синдикат у нас - КНСБ, остава на твърдата си позиция за приемането на еврото у нас от началото на 2024 
година. Това потвърди председателят на работническия синдикат Пламен Димитров. 
КНСБ организира в понеделник дискусия, посветена на приемането на единната европейска валута, която събра 
поддръжници като икономиста Любомир Дацов, самите синдикати, представители на работодателите в лице на Добрин 
Иванов от АИКБ, както и противници - председателят на инициативния комитет на референдума на "Възраждане" и 
основател на Българската фондова Борса Виктор Папазов. На позиция против отказване от лева бяха и Деян Иванов, 
организационен секретар на "Възраждане" и член на инициативния комитет и икономистът и член на Експертният клуб за 
икономика и политика (ЕКИП) Георги Вулджев. 
"КНСБ има ясна позиция за еврозоната, тя не е променяна от 20 години. Ние сме убедени привърженици на влизането в 
еврозоната. Организираме този форум, защото трябва да бъдат изказани всички гледни точки", започна изявлението си 
синдикалният лидер Пламен Николов. 
Синдикалистите показаха и данни, че толкова обсъжданата инфлация в Хърватия всъщност е незначителна според 
държавната статистика. Освен това - основен аргумент е че именно влизането в еврозоната ще е мощен двигател за 
повишаването на доходите и пенсиите, за което също свидетелстват статистиките. 
"Отказът от националната валута е отказ от национален суверенитет. Който ви каже нещо друго, ви лъже. Нали постоянно 
ви проглушават ушите, че демокрацията е власт на народа. Е, за такова важно нещо трябва да бъде питан народът", заяви 
председателят на инициативния комитет за референдума Виктор Папазов. 
"Основният въпрос е накъде вървим, какво ни определя като народ, като общност. Дискусията в момента е това. (...) 
Технически - в областта на финансите всичко се мери като риск, няма как с по-нисък риск да няма по-ниски лихви по 
кредитите, повече инвестиции. Цялата кампания против еврото се опира на страховете на хората, че ще има инфлация и 
ще обеднеят", посочи на свой ред Любомир Дацов. 
Традиционно и работодателите изтъкнаха ползите от еврото в чисто икономически план. "Ако имаме сантимент към 
българския лев със 140-годишна история, какво да кажем за германската марка, която бе една от най-силните валути в 
световен план, преди Германия да приеме еврото", изтъкна Добрин Иванов от АИКБ. 
В момента светът бил на прага на глобална криза, затова именно в този момент трябва да си зададем въпроса - какво 
предстои и ще стане ли България по-богата от приемането на еврото, попита реторично организационният секретар на 
"Възраждане" Деян Николов. 
Целта на инициативния комитет е да събере поне 500-600 хиляди подписа, а към момента са събрани над 201 
хиляди, коментира след края на форума Виктор Папазов от инициативния комитет за референдум. 
"Целим се към поне 400 хиляди валидни, мисля, че ще съберем поне 500-600 хиляди", заяви той. 
Основен аргумент, поради който КНСБ е за еврото - икономическите и социалните аргументи. "На макрониво аргументите 
са едно, но е факт, че когато държавите влизат в еврозоната, при тях конвергенцията се ускорява. БВП расте, оттам растат 
и доходите. Данните показват, че и инфлацията, при минимални, под половин процент в следствие на еврото ръстове, има 
повече ползи за хората, за работещите, за работните места. Еврозоната е по-добрият пазител на работните места, по-малко 
работни места се губят, когато си вътре в голямото", каза пред нас президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
 
Novinata.bg 
 
√ Българският фермерски съюз отбеляза една година от създаването си 
По време на събитието бяха наградени и победителите от Националния студентски конкурс „Фермерството и 
младите хора“ 
Председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов направи отчет за дейността на организацията за първата 
година от създаването й. Той посочи, че индивидуалните й членове към момента са над 2000. В рамките на първата година 
са учредени 3 областни структури – София, Стара Загора и Смолян, както и една регионална в Челопеч. През тази година 
предстои да се създадат още 10 областни структури. 
През годината организацията е изразила позиции и е публикувала становища във връзка с редица казуси и нормативни 
документи: предложение за подкрепа на местното производство; становище за промени в проекта на Закона за 

https://news.bg/politics/vazrazhdane-shte-sabira-500-000-podpisa-protiv-evroto.html


5 

 

представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти; становище за 
промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; становище за промени в Закона за подпомагане 
на земеделските производители. Представители на съюза участваха в работни тематични групи и срещи на експертно ниво. 
Съвместно с Министерството на земеделието се е провела и информационна кампания в Смолян, Челопеч, Първомай и 
Бургас. Над 400 души са се запознали с проекта на ОСП и Стратегическия план за отрасъла за периода 2023-2027 г. 
„Първото, за което се сещам, когато стане въпрос за Българския фермерски съюз е, че не е лесно да отговаряш на 
предложенията, които се дават като въпроси от страна на организацията, защото в тях има много експертиза. Оценката на 
Министерството на земеделието за тази една година е изключително положителна. Това, което прави чест е, че не се 
пускате по популистки неща, а търсите информация и решения, което е изключително важно. Такава е и моята лична 
представа за правилна комуникация между подобни организации и държавата.“, каза министърът на земеделието Явор 
Гечев. Той съобщи още, че има решение и по един от повдигнатите казуси от страна на Българския фермерски съюз с 
отварянето на вратата за браншовите организации в земеделието, в посока пряко изпълнение на услуги за собствените си 
членове – консултантски, помощни и други. 
На събитието присъстваха и част от партньорите на организацията: Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
АгроБиоИнститутът (АБИ) към Селскостопанска академия (ССА), Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на 
растенията „Н. Пушкаров”, ГЕБО консултинг, Сдружение „Морски сговор“, Българска асоциация по подземни води, 
Национална асоциация на хосписите в България, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Национална 
лаборатория по роботика и изкуствен интелект, Международен търговски и културен център ГЕОПАН, Българска 
православна църква – Българска патриаршия и други. Предстои подписването на меморандуми за сътрудничество с други 
браншови организации от сектора, както и засилване на контактите с европейските организации, следствие на разговори 
с представители на Copa-Cogeca. Членове на Българския фермерски съюз са участвали на Международното изложение за 
земеделие, хранително-вкусова промишленост и градинарство „Зелена седмица Берлин 2023“. Извършила се е и обмяна 
на опит с експерти от Германския фермерски съюз. 
Изключителен интерес предизвика и първият Национален студентски конкурс „Фермерството и младите хора“. Той беше 
насочен към студентите, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми във всички висши учебни заведения в 
страната. В него се включиха 123 студенти, които участват в надпреварата със 116 текста в категория проза (разказ или есе) 
и 4 филма в категорията късометражен филм. Компетентното жури, съставено от университетски преподаватели, експерти 
и членове на Българския фермерски съюз е отличило най-добрите пет текста – за първо, второ и трето място, както и за 
две поощрителни награди. Предстои публикуването им, като всички автори получиха парични и предметни награди. 
Ето и списъка на победителите: 
Първо място – Даяна Димитрова – специалност „Растителна защита“, Аграрен университет, гр. Пловдив – „Фермерството и 
младите хора“ – Есе 
Второ място – Мая Манова, специалност „Комуникационен мениджмънт“, III курс, Факултет по журналистика и масова 
комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Фермерството и младите хора“ – Есе 
Трето място – Виктор Чулев, специалност „Дигитални медии и видеоигри“, Факултет по журналистика и масова 
комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Уроците на ябълковото дръвче“ – Разказ 
Поощрителна награда – Тотка Банева – специалност „Растителна защита“, Аграрен университет, гр. Пловдив – 
„Фермерството и младите хора“ – Есе 
Поощрителна награда – Петя Райчева, специалност „Агрономство – Полевъдство“, IV курс, Аграрен университет, гр. 
Пловдив – „Екологията в живота на младите“ – Есе 
В категорията за филм до финалната надпревара беше допуснат само един аудиовизуален продукт, тъй като единствен е 
отговарял на предварително зададените изисквания. На недопуснатите участници беше дадена възможност за включване 
в следващото издание на конкурса, като това е причината да не бъде връчена награда на публиката. 
Първото място за филма „Фермерството и младите хора“ получи екипът от студенти Владимир Гешев, Ивана Михайлова, 
Силвия Трифонова и Юлия Гълъбова, специалност „Връзки с обществеността“, Факултет по журналистика и масова 
комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“. „Изключително достойно е да получиш такова отличие, когато си дал нещо от 
себе си. Нека това е само началото. Продължавайте да сте будни, защото всички имаме нужда от вас.“, каза министърът 
на земеделието Явор Гечев, който връчи наградите на отличените. „Решихме да имаме авторски текст в рими, с който да 
изразим отношението си към фермерството и земеделието. Темата е изключително близка до нас, защото всеки има 
афинитет и към екологията. Най-хубавото е, че успяхме да се сплотим още повече. Истински щастливи сме, че журито ни е 
оценило. Наградата е истинско признание за труда и амбициите ни.“, сподели Владимир Гешев минути след получаването 
на наградата. 
Целта на създаването на Българския фермерски съюз  и неговите областни структури е да обедини идеите и 
концепциите на производители и преработватели от цялата страна и от всички браншове, да отстоява 
политиките и интересите на неговите членове пред държавните органи, да дискутира и прилага успешно правилата 
на селскостопанската политика на Европейския съюз, да насърчи сътрудничеството между българските и 
чуждестранни партньорски организации, да представя пред законодателната и изпълнителната власт належащите 
проблеми в сектора и да разработва устойчиви стратегии за развитие. 
Българският фермерски съюз обединява интересите, вижданията и мненията на членовете си и на обществените 
интереси в областта на аграрния сектор, в това число: растениевъдство, животновъдство, хранителна 
промишленост, преработка и съхранение, търговия на дребно и едро, данъчна лицензионна политика и контрол, гори, 
дърводобив и преработка,  гъбарство и трюфели, рибарство и аквакултури, притежание, стопанисване и ползване 
на земеделски земи, коопериране и сдружаване, екология и агроекология, биологично производство и други. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев пред Джим О'Браян: Модернизацията на България изисква прозрачност в законодателния процес 
Модернизацията на България изисква прозрачност на законодателния процес и ефективната работа на 
правораздавателната система. Това заяви президентът Румен Радев на среща с ръководителя на Офиса за координиране 
на санкциите в Държавния департамент на САЩ Джим О'Браян. 
По време на разговорите бяха обсъдени наложените санкции на български граждани, като част от действията на САЩ и 
Великобритания за защита на техните финансови системи. 
Държавният глава Румен Радев изрази признателността си за международната подкрепа, която страната ни получава в 
борбата с корупцията. 
Президентът подчерта, че обществото ни очаква следващото Народно събрание да превърне в свой приоритет приемането 
на антикорупционно законодателство, както и активно партньорство и обмен на информация между правоохранителните 
институции на България и нейните съюзници в борбата с корупцията. 
В срещата, която се проведе в президентската институция, участваха вицепрезидентът Илияна Йотова, както и посланиците 
на САЩ и Великобритания Херо Мустафа и Роб Диксън. 
 
√ В МВР започна проверка за санкционираните по "Магнитски" 
В МВР започна проверка и обобщаване на цялата оперативна информация за санкционираните по закона "Магнитски". 
Вицепрезидентът Илияна Йотова не изключва увеличаване на списъка. Несвършената у нас работа е причина за новите 
санкционирани по закона. Това коментираха и служебният правосъден министър Крум Зарков и служебният вицепремиер 
Атанас Пеканов. 
В петък, когато САЩ санкционираха нови четирима по "Магнитски", стана ясно, че Великобритания налага санкции на Васил 
Божков и Делян Пеевски. Джим О'Браян беше в България и в края на август, така по-малко от 6 месеца след предишното 
му посещение дойде списъкът "Магнитски 2". 
Вторият списък със санкционирани по глобалния закон "Магнитски" е знак, че несвършеното от институциите у нас трябва 
да бъде наваксано. Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази надежда, че обявяването на санкционирани няма да се 
превърне в система. 
"Има сигнали, че този списък ще продължи. Този списък е още едно доказателство, че очевидно не сме си свършили 
работата. Няколко народни събрания, последните, трябваше да приемат съответното антикорупционно законодателство. 
На няколко пъти законопроектите се спънаха в пленарна зала, така че надявам се след изборите едно сериозно, стабилно 
мнозинство, със стабилно правителство, да има първи приоритет приемането на такива закони", заяви Илияна Йотова. 
И според служебния правосъден министър законодателните промени в областта на борбата с корупцията са първата и 
особена важна стъпка. 
"Много отдавна трябваше да се приемат мерки. Трябва да се реформира Антикорупционната комисия, трябва да се 
въведе механизъм за разследване на главния прокурор, трябва да се гласуват законите по ПВУ, трябва да се изпълнят 
препоръките на Европейската комисия. Това трябва да се направи от 2009 година досега", допълни Крум Зарков, 
служебен министър на правосъдието. 
"Това е за съжаление още един звучен шамар, че страната ни не се движи достатъчно бързо с темата съдебна 
реформа и по приоритетите върховенство на закона. Външният министър на Великобритания каза, че парите за 
пътища и болници изчезнаха по неведоми пътища. Корупцията убива и взима от нашето бъдеще", каза Атанас 
Пеканов, служебен вицепремиер по управление на европейските средства. 
Служебният вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев обяви, че започва проверка на всички, посочени във 
втория списък "Магнитски". 
"Възложил съм вече на главния секретар и на всички структури на министерството да бъде проверена цялата 
налична оперативна информация за тези лица. Всички производства, които са водени или се водят в момента. Да бъде 
обединена, анализирана, внимателно да бъдат осмислени мотивите, доколкото този път има такива за някои доста 
ясно изразени. И да се работи във връзка с тези мотиви", заяви Демерджиев. 
В обявения списък мотиви за налагането на санкции има спрямо двама бивши министри - финансовият в два кабинета 
"Борисов" Владислав Горанов и енергийният в кабинетите "Виденов" и "Станишев" Румен Овчаров. 
БНТ: Какво означава за България, когато ключови политически фигури като господата Овчаров и Горанов биват 
санкционират от ключов наш партньор? 
Илияна Йотова: Аз предполагам, че те ще намерят начин да се защитят, защото последните няколко дни те казват, че 
изнесените факти не са верни, така че нека да видим какво ще бъде развитието. Още повече има заявка от нашите 
правоохранителни и правораздавателни органи да се продължи с още допълнителни доказателства, така че всяка дума в 
момента е излишна. 
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ коментира, че санкциите, които Великобритания налага на Делян Пеевски, са следствие 
от наложените преди близо две години от САЩ санкции по закона "Магнитски" и припомни, че не са обжалвани. 
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"За две години ние още не видяхме факти по адрес на г-н Пеевски и предвид върховенството на закона, което за нас е 
основна ценност "Невинен до доказване на противното", г-н Пеевски обжалва административния акт на държавния 
орган в САЩ", каза още председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. 
Според вицепремиера Демерджиев действията на оперативните служби в МВР трябва да бъдат такива, че при 
евентуалното обявяване на следващ списък "Магнитски" срещу санкционираните у нас вече да има наказателни 
производства. 
Пред bTV единият от санкционираните - Владислав Горанов, коментира, че вероятно в Съединените щати са били 
подведени, за да го санкционират. Той припомни, че проблемите с прилагането на Закона за хазарта са започнали преди 
да стане министър, а той ги е установил и предприел мерки. 
Каза, че промените в Закона, за които се говори в мотивите, са направени през 2014 година, когато друг е управлявал 
финансовото министерство. 
Николай Малинов, който попада в новия списък, е подсъдим по дела за подготовка за шпионаж. Дори поредно заседание 
по делото му има тази седмица. 
Румен Овчаров също беше подсъдим, но по 2/3 от обвиненията той беше окончателно оправдан от Върховния касационен 
съд. По останалата 1/3 предстои разпоредително заседание по делото на първа инстанция. 
 
√ ООН: Около 400 милиона души са заплашени от глад заради войната в Украйна 
Войната в една от световните житници предизвика историческа продоволствена криза. След тежки дипломатически 
усилия, украинското зърно отново се изнася. Темата обаче не е приключена. ООН предупреждават, че около 400 милиона 
души са заплашени от глад заради бойните действия на територията на Украйна. Само преди 4 години броят на 
гладуващите е бил двойно по-малък. 
За тях хлябът е лукс. Стока, която трудно си позволяват през последните месеци. Войната в Украйна завари Ливан в тежка 
икономическа криза и направи живота там още по-тежък. Доходите на много семейства вече не достигат и 100 долара на 
месец. 
Кинда Даруиш, управител на пекарна: "Когато война в Украйна започна, повечето ливанци не можеха да си плащат 
наемите, да си плащат водата и електричеството. Единственото, което хората имаха, беше хлябът. Но вече и хляб 
не могат да си позволят". 
80 процента от пшеницата в Ливан е внос от Украйна. Забавените доставки на зърно доведоха до 20-процентен скок на 
цената на хляба. 
Абебе Хейл-Габриел, зам. генерален директор на ФАО: "Въздействието от войната в Украйна прераства в криза, която 
вече се разгръща в някои страни. За съжаление, прогнозите са много мрачни". 
До войната с украинските зърнени култури можеха да се прехранват 400 милиона души по света. Всеки трети хляб в Африка 
се произвеждаше от украинска пшеница. Досега това беше само статистика, но вече е тревожна тенденция, която заплашва 
с глад цели райони. 
На повече от 9 хиляди километра от украинската житница, в Сомалия, войната отеква силно. Африканската държава е сред 
най-зависимите от украинското зърно. Липсата му през изминалата година в комбинация с най-тежката суша от 
десетилетия, изправи населението пред масов глад. Половината от хората в Сомалия вече няма какво да ядат. 
Шон Райън, представител на организацията "Спасете децата": "Международната общност не се справи с 
предизвикателството. Според нашите изчисления до следващия февруари 213 000 деца в Сомалия ще бъдат изложени 
на риск от глад". 
Тежките дипломатически совалки се увенчаха със Зърнена сделка между воюващите страни. Резултатът от нея беше 
вдигане на руската блокада над украинските кораби със зърно. Но това не нормализира световния пазар. Сега Украйна 
изнася месечно около 3 и половина тона зърно. Два пъти по-малко в сравнение с годините преди войната. 
Корин Флейшър, Световната програма по прехрана: "Ако войната продължи да се разраства, тогава ще настъпи 
време, в което няма да има достатъчно храна за населението на Земята. В Украйна инфраструктурата се 
унищожава, земеделските райони се унищожават, фермерите са на фронта. Голяма част от обработваемата земя 
е унищожена". 
Над 20 процента от украинската житница вече е под руски контрол. Немалък процент от земята стана част от фронта.  
Складовете със зърно често са мишени на руските атаки. 
Володимир, земеделски производител от Николаев: "Всеки ден има стрелба. Стреляха ето там и там. Стрелят и през 
нощта". 
Грохотът на оръжията в Украйна не спира да отнема от насъщния в различни части на света. Ако войната продължи, според 
ООН тази година списъкът на гладуващите ще нарасне с още 65 милиона души. 
 
БНР 
 
√ ЕК прогнозира спад на инфлацията в България до 7,8 на сто през 2023 г. 
Инфлацията по хармонизирания индекс на потребителските цени в България ще спада от 13 на сто през 2022 година на 7,8 
на сто през 2023-та заради по-ниските цени на енергията - това сочат данните на зимната икономическа прогноза на 
Европейската комисия  за тази година. Догодина общата инфлация ще спадне до 4 на сто заради очакваното понижение 
на динамиката на цените на храните. 
От Комисията обаче предупреждават, че инфлацията в цените на услугите ще бъде устойчива в рамките на прогнозния 
период. Реалният брутен вътрешен продукт ще се увеличи с 1,4 на сто тази година и с 2,5 на сто през следващата. 
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Развитието на икономиката до голяма степен ще зависи от взаимодействието между заплатите и развитието на цените. В 
контекста на стегнатия трудов пазар, заплатите ще продължат да растат сериозно и да поддържат потреблението на 
домакинствата, се казва още в прогнозата. 
Бързото нарастване на износа през миналата година е стимулирано от възможността да бъде удовлетворен недостигът на 
храна, метал и други материални продукти, причинен от агресивната война на Русия в Украйна. 
Очаква се обаче растежът на износа да се забави значително тази година заради сериозно изчерпани възможности на 
пазарния дял на експорта. През 2024 година обаче той ще нараства в синхрон с външното търсене. 
Увеличеното усвояване на европейските фондове, по-точно по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде в подкрепа 
на общите инвестиции за тази и следващата година. Евентуално отлагане на неговото приложение обаче поставя на риск 
инвестиционния растеж. 
 
√ Джеймс О‘Брайън: Санкциите "Магнитски" имат за цел да подсилят европейския избор на България 
"Санкциите нямат за цел да подкопават или да заобикалят българските институции" 
Интервю на Ирина Недева с Джеймс О’Брайън за предаването ''Преди всички'' 
Санкциите по глобалния закон „Магнитски“ имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната 
интеграция в Европа и сътрудничеството със световните компании, както и диверсификацията на енергийните източници, 
заяви в интервю за БНР Джеймс О’Брайън - ръководител на Службата за координация на санкциите в администрацията на 
президента Джо Байдън. 
След срещите си с президента Румен Радев и представители на служебното правителство няколко политически партии 
О’Брайън сподели, че в страната има разбиране за важността от провеждане на реформи в областта на борбата с 
корупцията, но са необходими и реални действия в тази посока. 
„Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се 
ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло. Защото искаме, не просто 
закони на хартия, нали? А България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба 
с корупцията, главен прокурор и т.н. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони“, заяви Джеймс О‘Брайън. 
Пълен текст на интервюто с Джеймс О’Брайън  
Още 5 български граждани - бившият финансов министър в правителствата на ГЕРБ Владислав Горанов, политикът от 
БСП Румен Овчаров, лидерът на движение "Русофили" Николай Малинов и двама бивши шефове на АЕЦ "Козлодуй", 
санкционирани по закона "Магнитски", подробности за щети за милиони евро, нанесени на българското обществено 
благо. След всички важни срещи с най-ключовите институции и представители на българските власти в един дълъг 
понеделник питам посланик Джеймс О’Брайън, схванаха ли българските институции смисъла на тези втори санкции, с 
които условно казано "българския списък" по "Магнитски" надгради онзи първи състав - Божков, Пеевски, Желязков. 
Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и 
сътрудничеството със световните компании, както и диверсификацията на енергийните източници. Важно е някои 
стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които 
разполагаме, и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи 
на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние 
да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Това, което 
бихме искали да видим по-нататък, е фокус върху съдебната реформа. Важно е, че предприехме тези действия с 
колегите от Обединеното кралство в пълно съзвучие с ценностите и на ЕС. Действията за съдебна реформа, които 
бяха представени в последния състав на парламента, имат за цел да направят възможно България да разследва и 
преследва замесените лица, а след това да реформира институциите, които отговарят за тези действия. 
Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и 
да я гласуват като приоритетен въпрос в новия парламент. 
Видяхте ли нещо подобно да се случва след първите санкции, които наложите в Съединените щати на определени лица 
от българския политически живот и бизнес преди две години, а именно хазартния бос Васил Божков - сега в 
Дубай, Делян Пеевски - до скоро депутат от ДПС, и Илко Желязков - настоящ зам.-председател на Бюрото за контрол на 
СРС? 
По онова време не бях на същата позиция. Така че няма да сравнявам двата момента. Това, което видях на срещите, 
а аз се срещнах с президента, със служебното правителство, с няколко от политическите партии, e, че всички 
разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да 
постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след 
това да го приложат изцяло. Защото искаме, не просто закони на хартия, нали? А България да има независима, 
безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и т.н. Освен 
законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и 
знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Имаме добри 
взаимоотношения с водещите партии, които заявиха, че искат да придвижат тази съдебна реформа.   
Санкциите нямат за цел да подкопават или да заобикалят българските институции. Те не атакуват никоя 
политическа партия. Те се отнасят до отделни лица, които създадоха паралелна система, която отклони много пари 
от хората в България и възпрепятства особено реформирането на българската енергийна система. И сега е време да 
се продължи по по-добър начин. Смятаме, че съдебната реформа е най-важната нова стъпка в антикорупционната 
реформа, която описах. 
По какво разпознавате дали една партия, институция или лидер е истински или само се прави на евроатлантик? 

https://bnr.bg/post/101779174/djeims-obraian-sankciite-magnitski-imat-za-cel-da-podsilat-evropeiskia-izbor-na-balgaria
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Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук. Но първо - ние оценяваме партньорите си по това дали споделяме 
резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни 
партньори. Има много различни измерения, в които хората работят като наши партньори и по различни въпроси. В 
този случай може да има различни коалиции, посланието на тези санкции е, че тази реформа на системата за борба 
с корупцията, на главния прокурор, на комисията за борба с корупцията, това е много важно за ЕС, за Обединеното 
кралство и за САЩ и именно в това ние измерваме нашето партньорство. Дали ще бъдем прави в оценката си за това 
кой иска да постигне резултати и кой иска да говори? Е, знаете ли, надявам се вие гражданите, както и медиите, да 
потърсите сметка за това. Отворени сме за различните мнения и от гражданското общество. Но отново ще 
гледаме кой ще осъществи тези реформи. 
Ще има ли още имена? 
Няма да спекулирам по този въпрос. Важното е, че това има за цел да мотивира реформата. Обявяваме ги, когато 
имаме доказателства за тях. Не е така, сякаш имаме предварителен списък. Не разполагам с огромен шкаф, пълен с 
имена, от който да вадя едно или друго име, когато си поискаме. Работим по доказателства, но идеята е, че трябва 
да има реформа, за да може България да предотвратява тези дейности, да ги разследва и да ги наказва, когато се 
случат. И това е нещото, което най-много искаме да видим занапред. 
За първи път в съобщението на вашата служба има директна информация за суми и офшорни сметки. Известно ли е 
всичко това на българските власти и поискали ли са те от вас конкретните данни? 
Направихме това с нашето Министерство на финансите. Защото сме наясно, че народът на България заслужава да 
знае повече за това, което ние знаем. Затова предоставяме повече фактическа информация. Президентът Радев 
зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И, знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да 
споделим. Но отново мисля, че въпросът не е само за тези лица. Става въпрос за това да се получи реформа на 
системата. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора, свързани с тях, нямат право да използват 
нашата финансова система, т.е. финансова система или банка, базирана на долари, и не могат да влизат на 
територията на САЩ. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по 
нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в 
нашата система и да посещават страната ни. 
Всъщност категориите в съобщението на Департамента по финанси и вашата служба по санкциите са ключови - 
изброявам -  корупция, свързана с договори в областта на енергетиката, подкупи в съдебната система и законодателни 
манипулации. Всичко това е доста сериозно. Всъщност исках да Ви попитам дали санкциите наистина помагат, ако 
санкционираните лица нямат финансови активи, например в Съединените щати, има тази санкция. Ще навредят ли 
санкциите на техните роднини, ще ги засегнат ли в световната банкова система, където те могат да оперират, и трябва 
ли да очакваме всички тези лица да отидат …. в Дубай? 
Смисълът на санкциите е да отстояват стандартите, върху които е изградена системата ни - финансова система 
и имиграционна система, основани на правила. Обичаме да правим тези неща с нашите приятели и партньори. Така 
че присъединяването на Обединеното кралство към нас е от голяма полза. Дали вреди на санкционираните индивиди?! 
Това не е целта. Но, да бъдеш лишен от възможността да търгуваш в долари или лири или да нямаш достъп до 
финансови и застрахователни услуги, базирани в Лондон, може да бъде сериозно неудобство. Целта е да защитим 
нашата система и в крайна сметка да помогнем и на България да се защити. 
Достатъчно ли е, да речем, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов просто да се дистанцира от бившия си финансов министър 
Владислав Горанов, достатъчно ли е всяка една от тези партии или институции да каже, че подкрепя съдебната 
реформа? 
Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание 
и ще видим кой ще го изпълни. 
 
√ "Български пощи" подписва със синдикатите за увеличение на заплатите 
Споразумение за увеличение на основните работни заплати и месечните социални плащания в "Български пощи", ще бъде 
подписано днес, след като синдикатите и ръководството на дружеството се договориха за увеличение на основните 
работни заплати и месечните социални плащания на работещите след заявената от тях протестна готовност в началото на 
тази година. 
Очаква се споразумението да бъде подписано от главния изпълнителен директор "Български пощи" Филип Алексиев и 
председателите на Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ , КТ Подкрепа и председателят на Демократичния 
синдикат на съобщенията към Асоциацията на демократичните синдикати. А на подписването да присъства 
вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев. 
Документът е резултат от постигнато договаряне на ръководството на дружеството със синдикалните организации, които 
са страна по Колективния трудов договор. 
През месец януари служители на "Български пощи" на няколко пъти обявяваха, че предстоят протести заради 
недостатъчното финансиране на служителите в дружеството. Възнагражденията към момента са под 1000 лева, дори и 
след актуализацията на заплатите през месец юни 2022 година. 
 
√ С 30% са се увеличили записванията на немски туристи за лятна почивка у нас 
450 000 българи са останали, за да почиват у нас през миналата година, което означава, че имаме качествен туристически 
продукт. Това заяви във Варна по време на форум, посветен на 60-годишнината на Колежа по туризъм, министърът на 
туризма Илин Димитров. 
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Той информира, че продължава назначаването на туристически аташета, които да работят за България на различните 
пазари. Продължават и активните срещи с представители на бизнеса в различни страни. 
В момента в България има туристически аташета в Полша, Германия, предстои да изпратим в Турция, съобщи Димитров. 
"Планирам във втория мандат да изпратим такива в Румъния и Обединеното кралство. Туристическото аташе в Полша беше 
влязло в класацията топ 100 влиятелни фигури в туризма", подчерта ресорният министър. 
По думите му, с 30% са се увеличили записванията на немски туристи за лятна почивка в България, по данни на големите 
туроператори. "Със сигурност няма да стигнем нивата от 2019 г., тъй като спадът е два пъти и половина, близо три, но това 
е стъпка в правилната посока. Много е важен начинът, по който рекламираме. Записванията вървят добре, туризмът стои 
стабилно. Зимният ни сезон е изключително интензивен, в момента - февруари месец, почти няма места. Искрено се 
надявам да има по-дълго време сняг и сезонът да се удължи във времето", допълни Илин Димитров. 
За изплащанията на парите на хотелиерите, подслонили бежанци от Украйна, министърът съобщи, че е възложил финална 
ревизия, за да се види дали няма пропуснати. Дали програмата ще бъде удължена зависи от Националния оперативен 
щаб, подчерта Димитров. 
Подробностите чуйте в звуковия файл. 
 
√ Министърът на отбраната обсъжда с колегите си от ЕС повишаване на военни разходи 
Служебният министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участва в срещата на НАТО в Брюксел. Ще има и отделна среща 
на Контактната група за Украйна. На нея ще присъства и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. 
Повишаването на военните разходи за страните членки ще е една от темите на срещата. За България това означава военни 
разходи до 2 процента от БВП. Но плановете за сега са неосъществими заради липсата на редовен парламент и 
предложение за бюджет дори и за тази година. На срещата ще се обсъжда и решение за запълване и увеличаване на 
оръжейните запаси на държавите от Алианса, както и за увеличаване на производството. 
Предишният парламент реши България предостави леко стрелково оръжие и муниции. Но с уговорката на служебния 
икономически министър, че това са резерви на армията и че военната индустрия няма да произвежда специално за 
войната в Украйна. НАТО настоява за повече инвестиции в отбраната, увеличаване на производството на оръжия и 
боеприпаси и трансформиране за дигиталната ера. 
Наскоро началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов обясни, че отбранителното планиране в НАТО е включило 
изисквания и към националните ни сили за отбрана. Така той обясни и нуждата от питане на Конституционния съд дали да 
са обучават запасни в мирно време. 
На форума на НАТО ще се обсъжда и въпросът с изпращането на бойни самолети в Украйна. България е на позиция, че не 
може да предостави МиГ-овете си заради конституционните задължения на армията. 
Словакия обяви преди дни, че може да започне преговори за изпращането на своите в Украйна. Но и страните членки 
търсят гаранции за заместващи ресурси, ако това се случи.  
 
√ Министрите на отбраната на НАТО ще обсъдят допълнителна военна помощ за Украйна 
Министрите на отбраната на НАТО ще заседават днес и утре в Брюксел, за да обсъдят необходимата военна помощ за 
Украйна и попълването на резервите на Пакта с оръжие. На заседанието ще присъства и украинският им колега Олексий 
Резников. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг подчерта вчера, че Украйна трябва да получи цялото необходимо 
оръжие, преди Русия да поеме инициативата на бойното поле. 
"Една година след началото на войната в Украйна президентът Путин показва, че няма намерение да спира. Те понасят 
големи загуби, но осъществяват натиск върху украинците. Затова колкото по-бързо осигурим оръжия, муниции, резервни 
части, гориво за украинския фронт, толкова повече животи ще бъдат спасени и ще подпомогнем по-добре усилията за 
мирно решаване на конфликта", каза генералният секретар. 
Той допълни, че войната консумира огромни количества муниции и изпразва запасите на Алианса, затова трябва да се 
инвестира допълнително в производствения капацитет на съюзниците. 
Министрите ще обсъдят и по-добра координация за защита на космическото пространство, както и на критичната 
инфраструктура. Те ще дебатират и практическата подкрепа за съюзниците си Молдова, Грузия и Босна и Херцеговина, 
които също са изправени пред руска заплаха. 
 
√ Туристическо изложение представя национални и регионални туристически организации 
Най-голямото туристическо изложение у нас - Ваканция и СПА, ще се проведе през тази седмица в Интер Експо Център. За 
39-ти път в София ще се представят национални и регионални туристически организации, туроператорски  агенции, 
туристически дестинации, хотели и туристически центрове, атракции, винарски региони, събития и фестивали. 
В световен план туристическата индустрия се разраства въпреки глобалните кризи и очакванията са скоро да бъдат 
достигнати нивата отпреди пандемията. Според прогнозите на Световния съвет за пътувания и туризъм през настоящата 
година пътуванията ще се удвоят. Тази тенденция не подминава и България, където пътуванията също се увеличават. Това 
е и причината за  по-големия интерес на местни и международни компании към изложението, където в рамките на трите 
дни посетителите ще намерят специални предложения за пътуване в различни дестинации от цял свят, посочва Вихра 
Огнянова от фирмата организатор: 
"Като съотношение тази година 30% от изложителите са български и чуждестранни туроператори и агенции, 40% 
дестинации, включително национални туристически организации, региони и общини, 12 % са хотели и комплекси, 10% са 

bnr.bg/post/101778764/turisticheski-produkt
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компаниите предлагащи нови технологии и  около 6% заема съпътстващата индустрия. Увеличението на международните 
участници е видимо и са над 30%". 
Акцентите в на програмата на Ваканция и СПА 2023 ще бъдат устойчивостта, новаторските технологии и алтернативни 
практики, които подобряват изживяването на клиентите, ролята на атракциите, културните събития и фестивали за 
развитието на дестинациите, каузата на добрата журналистика в туризма. 
 
√ Фондът на фондовете в търсене на млади предприемачи из страната 
Програмата включва 10 града, Варна става част от проекта в края на юни 
Фондът на фондовете започва набирането на кандидатури на младежи по проект за насърчаване на младежкото 
предприемачество. 
Ще бъдат обхванати младежи от 10 града. Началото е в Пловдив, а във Варна семинарът ще бъде в края на юни, каза 
за Радио Варна Дочка Василева, и.д. директор управление „Проектна информация и финансиране“ към фонда. В проекта 
от фонда си партнират със сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР) и Софийския 
университет. 
Търсим млади таланти с предприемачески потенциал на възраст между 15 и 30 години, за да се включат в проекта 
„Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС, посочи Василева. 
Основната цел на проекта е да стимулира партньорството между младите предприемачи в страната и представители на 
местната администрация, бизнеса и образователните институции чрез серия от семинари и интерактивни методи на 
обучение, практически обмен на знания, умения и идеи. Предвиждат се симулации под формата на ролеви игри за 
създаване на стартъпи. По този начин ще се надградят знанията и уменията на младите хора, свързани с генериране на 
иновативни идеи, бизнес планиране, предприемачески умения, създаване и финансиране на стартъп начинания, 
представяне пред инвеститори и др. 
Приемливи са както младежи с идеи с потенциал, така и такива, които вече работят по реализация на проектите си, каза 
Василева. 
Цялото интервю с нея може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Учителите се нуждаят от специално обучение за реагиране при бедствия 
Учителите се нуждаят от специално обучение за реагиране при бедствия, каза за Радио Варна Дафина Димитрова, 
директор на Средното училище „Н. Й. Вапцаров” в Суворово. Тя сподели, че учителите са притеснени, ако се случи подобно 
бедствие по време на учебни часове, защото не са подготвени за действия в извънредни ситуации. За целта е необходимо 
специално обучение проведено от представители на Пожарна безопасност и защита на населението, а такива педагозите 
не са имали. 
След земетресенията в Турция и Сирия, екипът на училището започва обстойно проучване на сградата, за да установи най-
безопасните и най-опасни места по време на трус. Водени са разговори с учениците за трагедията, която се случи, но 
липсата на подготовка за реакция от страна на учителите при земетресение остава най-сериозният и притеснителен 
проблем, сподели Димитрова. 
Два пъти годишно в училището се провеждат симулации, които се състоят в извеждането на учениците от класните стаи 
навън, но това изобщо не  е достатъчно, категорична е Дафина Димитрова. 
„В реална ситуация има и голяма доза паника. Да, ние правим практически занятия, имаме и най-различни инициативи 
с други институции – с Пожарна безопасност се провеждат различни състезания – но трябва да ви кажа, че според 
мен има още какво да се желае и трябва да се провеждат много повече не теоретични, а практически занятия.” 
Димитрова допълни, че е необходимо в училище да влязат хора от Гражданска защита, от Пожарна безопасност и да 
проведат такива занятия, за да придобият учениците по-добри знания и умения. 
„Честно да си говорим ние не сме обучени за такива ситуации, а това е жизнено необходимо. Ние също сме хора, също 
имаме доза паника, не по-малка, и когато един човек не е сигурен в действията си, тогава най-много се паникьосва. 
Ние имаме нужда някой да ни обучи, за да можем да преодолеем в такива ситуации тази паника.”, каза още Дафина 
Димитрова. 
Чуйте повече в прикачения звуков файл. 
 
√ Нидерландски Ф-35 са прехванали руски военни самолети над Полша 
Три руски военни самолета са били прехванати от нидерландските военновъздушни сили над Полша, съобщи Ройтерс.  
Два самолета Ф-35 са ескортирали руските Ил-20 и Су-27, навлезли във въздушното пространство на Полша от 
Калининград, се казва в съобщение на нидерландското министерство на отбраната. 
Към момента няма коментар от Москва. 
 
√ ЕК повиши прогнозите си за растежа на ЕС и намали леко инфлационните си очаквания за 2023 г. 
Европейската комисия повиши слабо перспективите си за икономическия растеж в ЕС през 2023 г., като същевременно 
намали леко прогнозите си за инфлацията в региона. 
Според представената вчера така наречена "Зимна  междинна прогноза",  ЕК очаква брутният вътрешен растеж в целия ЕС 
да нарасне с 0,8% през тази година и в еврозоната с 0,9% след икономическа експанзия от 3,5 на сто през 2022 г. За 2024 г. 
Комисията очаква известно ускоряване на растеж на БВП в ЕС до 1,6% и в региона на общата валута - с 1,5 на сто. 

https://bnr.bg/post/101778584/fondat-na-fondovete-v-tarsene-na-mladi-predpriemachi-iz-stranata
https://bnr.bg/post/101778724
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В същото време ЕК очаква общата инфлация в Съюза да се забави от 9,2% през 2022 г. до 6,4% през 2023 г. и до 2,8% през 
2024 г. в ЕС. В същото време се прогнозира забавяне на инфлацията в еврозоната от 8,4% през миналата година до 5,6% 
през 2023 г. и до 2,5% през 2024 г. 
През есента на миналата година ЕК прогнозира по-рязко забавяне на европейския икономически растеж тази година до 
едва 0,3% и по-бавно отслабване на инфлация до 7% в ЕС и до 6,1% в рамките на еврозоната. 
Новите макроикономически прогнози на Комисията предполагат, че Европа ще избегне "на косъм" изпадането в 
"техническа рецесия" (две поредни тримесечия на отрицателен растеж), тъй като цените на едро на газа спаднаха доста 
под нива от преди началото на руската инвазия в Украйна, докато пазарът на труда продължи да се представя силно. 
 

Прогнози за БВП на ЕС и еврозоната (Зимна прогноза 2023 г. и Есенна прогноза 2022 г.) 
 

 
 
Според новата зимна прогноза на ЕК всички страни в еврозоната се очаква да отбележат растеж през 2023 г., като 
икономиката на Германия се очаква да нарасне с 0,2%, на Франция с 0,6% и на Италия с 0,8 на сто. 
От есента насам икономиката на ЕС отбеляза редица положителни развития, отчита Комисията в последния си доклад. 
Европейската референтна цена на газа падна под нивото си отпреди войната, подпомогната от рязкото намаляване на 
потреблението на газ и продължаващата диверсификация на източниците на доставка. Въпреки енергийния шок и 
последвалата рекордно висока инфлация, икономическото забавяне през третото тримесечие на 2022 г. се оказа по-малко 
от прогнозираното по-рано, а през четвъртото тримесечие икономиката на ЕС се намираше в стагнация, вместо очакваното 
през есента от ЕК свиване с 0,5 на сто. 
Пазарът на труда също продължават да се представят силно, като нивото на безработица в ЕС в края на 2022 г. остана на 
най-ниското си ниво от 6,1%. Спадът на инфлацията през последните три месеца пък потвърждава, че инфлационният пик 
вече е бил подминат. В същото време икономическите нагласи продължават да се подобряват, което предполага, че 
икономическата активност ще избегне свиване и през първото тримесечие на 2023 г. 
По този начин икономиката на ЕС ще избегне "на косъм" рецесията, която беше очаквана в есенния доклад на комисията. 
Въпреки това икономиката на ЕС все още е изправена пред предизвикателства. Основната инфлация нарасна 
допълнително през януари. Потребителите и предприятията продължават да се сблъскват с високи енергийни разходи и с 
повече от 90% от основните артикули в кошницата на хармонизираният инфлационен индекс (ХИПЦ), които регистрират 
повишения на цените над средното ниво, което предполага, че инфлационният натиск продължава да се разширява. 
Следователно затягането на паричната политика от страна на централните банки се очаква да продължи, което ще 
ограничи инвестициите. Слабостта на потреблението се очаква да се запази в близко бъдеще, тъй като инфлацията 
продължава да изпреварва растежа на номиналните заплати. Също така се очаква външната среда да продължи да оказва 
слаба подкрепа на икономиката на ЕС, посочва комисията в зимния си доклад. 
Докато несигурността около прогнозата остава висока, рисковете за растежа са като цяло балансирани, отчита ЕК. 
Вътрешното търсене може да се окаже по-високо от прогнозираното, ако скорошните спадове в цените на едро на газа се 
отразят по-силно на потребителските цени. И все пак не може да се изключи потенциално обръщане на този спад в 
контекста на войната на Русия срещу Украйна и други геополитически напрежения. 
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Външното търсене също може да се окаже по-стабилно след повторното отваряне на икономиката на Китай, което обаче 
може да подхрани глобалната инфлация. Рисковете за инфлацията остават до голяма степен свързани с развитието на 
енергийните пазари в краткосрочен план, но рисковете в посока нагоре доминират в близките тримесечия, тъй като все 
още затегнатият трудов пазар може да доведе до по-силен от очаквания натиск върху заплатите във възходяща посока. 
 

Прогнози за инфлацията в ЕС и еврозоната (Зимна прогноза 2023 г. и Есенна прогноза 2022 г.) 
 

 
 

√ ЕК: Икономиката на ЕС вероятно ще избегне рецесията 
Икономиката на ЕС навлиза в по-добро състояние, отколкото сочеха есенните прогнози - това се подчертава в оповестената 
зимна икономическа прогноза на Европейската комисия. Същевременно еврокомисарят по икономиката Паоло 
Джентилони съобщи, че инфлацията ще остане устойчиво висока за страните от Източна Европа. 
Според зимната прогноза през тази година се очаква растеж от 0.8 на сто в ЕС и 0.9 на сто в еврозоната, като вероятно и в 
двете ще бъде избегната техническата рецесия, която се очертаваше в началото на годината.  Продължаващата 
диверсификация на енергийните източници и резкият спад в потреблението позволиха съхранение на газ над сезонната 
средна стойност за последните години, а цените на едро спаднаха далеч под равнището отпреди войната, отбеляза 
еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони. 
Темпът на растеж за догодина остава непроменен - 1.6 на сто за ЕС и 1.5 на сто за еврозоната. След като инфлацията 
достигна рекордно ниво от 10.6 на сто през октомври, тя намаля заради спадащата енергийна инфлация. Според 
прогнозата тя ще спадне от 9.2 на сто за 2022-ра година до 6.4 на сто за тази и на 2.8 на сто догодина в ЕС. 
Еврокомисар Джентилони обаче предупреди: 
"През тази година се очаква инфлацията да остане устойчиво висока в страните от Източна Европа, най-вече в държавите 
извън еврозоната. През следващата 2024-та година тя ще се успокои, но в същите тези страни ще се задържи на рекордно 
високи нива в сравнение с останала част от ЕС". 
Джентилони подчерта, че икономиката на ЕС е показала забележителна сила миналата година, а през тази се очаква тя да 
има по-добри показатели, отколкото сочеха есенните прогнози на Комисията. Същевременно той предупреди, че всичко 
зависи от прилагането на различните политики. 
"Европейците продължават да са изправени пред труден период", заключи той. 
 
√ ЕК отваря вратата за "зелен" водород, получен от ядрени енергийни източници 
Европейската комисия публикува в понеделник правила, които могат да позволят на част от водорода, произведен в 
ядрени енергийни системи, да изпълнява целите на ЕС за възобновяема енергия, което представлява победа за 
"проядрената" Франция, съобщава Ройтерс. 
Водородът е в основата на плановете на Европа за декарбонизация на тежката промишленост и правилата имат за цел да 
стимулират инвеститорите и индустриите да преминат от водород, произведен от изкопаеми горива, към водород, 
произведен вместо това от възобновяема електроенергия. 
Въпросът какво ще счита Европейският съюз за "възобновяема енергия" обаче подхрани спор през последните месеци 
между Франция и страни като Германия, които смятат, че ядрените горива не трябва да се включват, напомня Ройтерс. 
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След продължило месеци забавяне на фона на лобиране от различни европейски столици, Брюксел вече определи три 
вида водород, които ще се зачитат от целите на ЕС за възобновяеми източници. 
Те включват водород от производствени мощности, директно свързани с нов генератор на възобновяема електроенергия, 
и такива, които приемат захранване от мрежата, ако местната електрическа зона е имала осреднен над 90-процентен дял 
от възобновяема енергия през последната година. 
Съоръженията могат също така да поемат захранване от мрежата в региони, които отговарят на ограничение за ниски 
емисии на въглероден диоксид (CO2), потенциално базирани на ядрена енергия, стига производителят да подпише и 
дългосрочно споразумение за закупуване на електроенергия с доставчик на възобновяема електроенергия в техния 
регион. 
Изискването към производителите или директно да използват новоинсталирана възобновяема енергия, или да подпишат 
дългосрочно споразумение за закупуване на ток на нови местни проекти за възобновяема енергия, има за цел да спре 
производителите на водород да изсмукват съществуващ капацитет за възобновяема електроенергия, което може да 
рискува да увеличи производството на изкопаеми горива, за да отговори на общото търсене на енергия, отбелязва Ройтерс. 
Държавите от ЕС и законодателите имат два месеца да възразят срещу правилата или те ще влязат в сила, посочва 
агенцията. 
Спорът между страните относно базирания на ядрени източници водород вече забави преговорите по новите цели на ЕС 
за възобновяема енергия, които трябва да бъдат подновени във вторник. 
 
√ Извод от тайна междупартийна среща на Острова: Брекзит не постига целите си, Лондон търси начин да промени 
търговските връзки с ЕС 
Вестник "Обзървър" съобщава за проведена тайно извънредна междупартийна среща на върха, обединяваща водещи 
привърженици на напускането и на оставането на Великобритания в ЕС, за обсъждане на недостатъците на Брекзит и как 
да се отстранят в името на националния интерес. 
Двудневната среща на някои от най-високопоставените политици от Консервативната и Лейбъристката партия от двете 
страни на дебата за Брекзит, заедно с дипломати, експерти по въпроси на отбраната и ръководители на някои от най-
големите бизнеси и банки, се е провела в историческото имение Ditchley Park край Оксфорд. 
В документи от срещата, станали достояние на "Обзървър", тя е описана като "частна дискусия" под заглавие: "Как можем 
да направим така, че Брекзит да работи по-добре с нашите съседи в Европа?". 
В поверително встъпително изявление за присъстващите се признава, че "сред някои битува мнение, че досега 
Обединеното кралство все още не е намерило пътя си напред извън ЕС", като Брекзит действа като спирачка за британския 
икономически растеж и възпрепятства разгръщането на потенциала на страната. 
Източник, присъствал на дискусията, е заявил за "Обзървър", че това е била "конструктивна среща" за разглеждане на 
проблемите и възможностите на Брекзит с акцент върху икономическия спад в момент на глобална нестабилност и 
нарастващи цени на енергията. 
Заключението е, че Великобритания губи, че Брекзит не постига целите и икономиката е в слаба позиция и че трябва да се 
намери начин Лондон да се постави в най-добра позиция, за да проведе разговор с Брюксел за промени в споразумението 
за търговия и сътрудничество между Великобритания и ЕС. 
 
√ Александър Новак: Русия ще изнася 80% от своя петрол за "приятелски" държави през 2023 г. 
Руският вицепремиер Александър Новак съобщи в понеделник, че страната ще продължи да пренасочва доставките на 
петрол към "приятелски" държави, насочвайки към тези страни почти 80% от доставките си през 2023 година. 
"Що се отнася до доставките за държави, които подкрепят нелегитимни ценови ограничения, тук нашата позиция е широко 
известна и остава непроменена - такива страни няма да получават руски петрол", каза Новак пред списание Energy Policy. 
Вицепремиерът също така твърди, че "въпреки външните ограничения", напредъкът с руските проекти за втечнен 
природен газ (LNG) остава основен приоритет и подчерта, че има "потенциал" за растеж на доставките на газ за Азиатско-
тихоокеанския регион. 
"За тази цел "Газпром" работи върху ускоряването на изграждането на Далекоизточния маршрут, както и на газопровода 
"Силата на Сибир 2"", добави той. 
В края на миналата работна седмица Александър Новак обяви, че Русия ще се стреми доброволно да намали 
производството си на петрол с 500 000 барела на ден през март в опит да "възстанови пазарните отношения". 
Говорейки тогава пред репортери, Новак повтори, че Москва отказва да се придържа към каквито и да било тавани на 
цените на петрола, наложени от западните страни, и няма да продава своя суров петрол на онези, които "пряко или 
косвено" спазват тези ценови ограничения. Той подчерта, че таванът на цените на петрола и на нефтените продукти "е 
намеса в пазарните отношения". 
 
3e-news.net 
 
√ Росен Христов: При санкции върху ядрената енергетика, има риск да пострада работата на АЕЦ “Козлодуй“ 
„Ако бъдат наложени санкции върху ядрената енергетика на Русия, така, както настоява Украйна, има риск работата на АЕЦ 
„Козлодуй“ да пострада сериозно. Все още зависим от доставката на руски части, информационно-консултантски услуги и 
други. Едни санкции биха довели до спиране на централата. Необходимо е време, преди да постигнем пълна 
диверсификация в областта на ядрената енергетика. Затова е правилна позицията на президента Румен Радев“. Това 
коментира министърът на енергетиката Росен Христов в предаването „Лице в лице“ по БТВ. 
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Той очерта значението на централата не само за българската енергетика, но и за конкурентоспособността на цялата 
икономика – „През миналата година АЕЦ “Козлодуй“ е произвела 16 тераватчаса електроенергия – около 30% от цялото 
потребление в страната“. По думите на министър Христов, евентуално рязко спиране на взаимоотношенията с Русия в 
ядрената област в този момент ще предизвика верижна реакция с непредвидими последици за цялата икономика. 
Защитавайки българските интереси в този казус, ние защитаваме и Европа. Защото слаба България като член на ЕС, 
означава и слаба Европа“, заключи енергийният министър.  
Росен Христов коментира и повдигнатите наскоро обвинения към неговия предшественик на поста Александър Николов 
по следния начин: „Да прекратиш един договор, без да имаш осигурена алтернатива, не е приемливо“. По неговите думи, 
след прекратяването на договора с „Газпром“, България отново е купувала руски газ, но на по-високи цени и през търговци, 
избрани по непрозрачен начин. Доказателство за това е фактът, че за 33 доставки не е изискван и няма представен 
сертификат за произход на газа.   
„Работим с големи международни юридически кантори. Моят подход е да постъпим така, както ни посъветват те“, каза 
министър Христов по отношение на евентуални бъдещи съдебни спорове с „Газпром експорт“. По неговите думи 
юридическият анализ, който ще даде яснота за бъдещите ни действия, ще бъде готов през следващия месец. 
 
√ Министър Никола Стоянов: Стокообменът ни с Италия е нараснал с повече от 1/3 
Стокообменът ни с Италия през десетте месеца на 2022 г. е близо 6 млрд. евро, като отбелязва ръст от близо 37% спрямо 
същия период на 2021 г. Това стана ясно по време на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола 
Стоянов и посланика на Италия в България Н.Пр. Джузепина Дзара. 
До края на месеца ще бъда организирана среща с италиански компании, опериращи в България, стана ясно по време на 
разговора. Дискусията ще бъде част от инициативата „закуска за инвеститори“ с ресорния министър, която Никола Стоянов 
стартира през миналата година. 
Обсъдени бяха възможности за сътрудничество в инфраструктурни проекти, както и в областта на информационните 
технологии и иновациите. „Италия традиционно е един от нашите стратегически и високо ценени партньори. Позитивна 
индикация за ролята на италианските инвестиции у нас е постоянно увеличаващия се брой италиански фирми, които 
оперират на българския пазар“, допълни министър Стоянов. 
В рамките на срещата икономическият министър подчерта, че двустранното търговско-икономическо сътрудничество 
между България и Италия се развива много динамично. По думите му е много важно да се набележат общи действия за 
насърчаване на повече съвместни проекти и увеличаване на дела на продуктите с по-висока добавена стойност. Обсъдени 
бяха и съвместни инициативи за насърчаване на инвестициите. 
На срещата присъстваха заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев,  председателят 
на  Кофиндустрия България Роберто Санторели, и Анна Куатроне, секретар към посолство на Италианската република. 
 
√ Лора Йосифова, МИР: По нова програма са осигурени 2 млрд. лв. за наука и иновации за българския бизнес 
Мярката за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове се отваря следващия месец 
С новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), която 
е с бюджет 2 млрд. лв., ще дадем възможност на бизнеса да работи с модерно оборудване и с водещи изследователи от 
научните организации и висшите училища. По този начин компаниите ще могат да създават нови продукти и услуги и да 
разширят пазарите си. Това заяви ръководителят на сектор „ПНИИДИТ“ в Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа Лора Йосифова. Тя беше гост в третия епизод на 
Подкаста за иновации и растеж на министерството.   
Мярката за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове  се отваря за кандидатстване 
следващия месец. Бюджетът й е 140 млн. лв.  През второто полугодие на годината се отварят за кандидатстват другите две 
мерки по Програмата – ваучерната схема за малки и средни предприятия за внедряване на научни разработки в бизнеса. 
Тя е с бюджет близо 50 млн. лв. Другата процедура е за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за 
компетентност, която е с бюджет 336 млн. лв., стана ясно от думите на Йосифова. 
Тя подчерта, че целите на Програмата са свързани със стимулиране на партньорствата между предприятията и научните 
институции и инфраструктури в страната. 
Българските фирми ще могат да работят заедно с изградените през миналия програмен период Центрове за върхови 
постижения и за компетентност, както и с бъдещата мрежа от цифрови хъбове. Първите ще предоставят лабораториите си 
за нуждите на компаниите и ще подпомагат процесите по създаване, развитие и тестване на технологии и прототипи. 
Вторите ще извършват специализирани услуги за бизнеса в областта на дигитализацията, изкуствения интелект и 
киберсигурността. 
„Целта е да обърнем модела и инициативата да е в предприятията. В същото време ще имаме мерки за подкрепа на 
устойчивото развитие на научната инфраструктура – и като човешки ресурси, и като оборудване. Ще създадем въпросната 
мрежа от цифрови хъбове и те ще могат да помагат както на български фирми, така и на дружества от цяла Европа“, посочи 
Йосифова. Тя добави, че се подготвя информационно събитие, на което ще бъдат представени възможностите за 
партньорства по Програмата. 
 
√ Европейската комисия не изключва нов риск от повишаване на цените на газа 
Европейският съюз през следващата зима може да се сблъска с рязък ръст на борсовите цени на газа, заради възможността 
от дефицит. Това се казва в зимната икономическа прогноза на Европейската комисия. Както се отбелязва в документа, 
цените на едро на европейския газов хъб TTF сега са доста под нивото преди войната, но има риск от подновяване на 
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натиска за повишаването им през следващите месеци. Остават и опасенията по отношение на недостатъчните газови 
доставки. Според документа, към края на януари 2023 г. бенчмарка на най-големия в Европа хъб TTF е спаднал практически 
шест пъти спрямо максимума достигнат през август 2022 г. Той е бил от порядъка на 55 евро за MWh или 569 евро за 1000 
куб м. 
Ако се съди по физическите договори, стойността на горивото на TTF до края на следващия сезон ще остане в диапазона 
от 55 до 70 евро за MWh. Това е средно с 57 % и 42 % под предположенията, направени от ЕК през миналата есенна 
прогноза за 2023 и 2024 г. съответно. Независимо от това цените на газа все още са три пъти над нивата от 2019 г., се 
посочва в материалите. Освен това, волативността, предизвикана от геополитическите кризи може да доведе до пореден 
скок на цените, се посочва в доклада. 
Не трябва да се изключва скок на цените, подобно на това, което се случи през 2022 г., особено сега, когато вносът на LNG 
стана основен източник на природен газ за ЕС“, предупреждава Европейската комисия. 
Освен това се добавя, че по-активното възстановяване на търсенето на гориво от страна на Китай може да засили 
глобалното търсене на LNG, поради, което запълването на газохранилищата през лятото може да струва по-скъпо на 
Европа. 
„Рисковете от недостиг на природен газ през зимата на 2023-2024 години не могат да бъдат разсеяни“, се посочва в 
прогнозата. 
Рисковете за инфлацията остават до голяма степен свързани с развитието на енергийните пазари, се коментира и в частта 
за цените на горивата. 
Неотдавнашният значителен спад в цените на енергийните суровини, заедно с по-силното евро и по-затегнатите условия 
за финансиране са определени така, че да намалят инфлацията. По-специално, авторите на доклада разчитат на 
намаляване на енергийната инфлация. Продължителният спад на цените на петрола се очаква да доведе до отрицателна 
инфлация на транспортните горива през първата половина на 2023 г. В допълнение, въздействието на по-ниските цени на 
газа на едро ще се прояви постепенно. Това въздействие е, обаче се очаква да бъде подтиснато от няколко фактора, се 
посочва в прогнозата, като се набляга на продължаващите процеси в някои от страните членки. В частност се обръща 
внимание и на влиянието от по-активното възстановяване на китайската икономика. 
Вижте повече в прикачения документ. 
 
√ ЕК прогнозира за България: Ръст на БВП с 1.4% и инфлация от 7.8% за 2023 година 
За целия ЕС-27 очакванията са БВП да нарасне с 0.8%, а инфлацията да се забави до 5.6 на сто през настоящата година 
Въпреки високата инфлация икономическата активност продължи да се разширява през 2022 г., подкрепена от стабилен 
растеж на износа и от увеличения на заплатите и социалните трансфери, които компенсираха нарастващите потребителски 
цени. Все пак растежът на частното потребление се забави през първата половина на годината, тъй като инфлацията набра 
скорост. Въпреки това се предполага, че потребителското търсене се е засилило през втората половина на 2022 г. поради 
продължаващия растеж на разполагаемия доход, съчетан с известно забавяне на динамиката на месечната инфлация. Това 
е записано в зимната прогноза за 2023 година на ЕК за България. 
Тенденцията на спад в инвестициите в основен капитал, която започна през 2021 г., се запази и през 2022 г. Нарастващите 
цени на инвестиционните стоки, както в строителството, така и в оборудването, вероятно са потиснали новите инвестиции. 
Като цяло Европейската комисия очаква реалният брутен вътрешен продукт (БВП) да се е увеличил с 3.9% през 2022 г. 
 

 
 
Очаква се реалният БВП да нарасне с 1.4% през 2023 г. и с 2.5% през 2024 г. 
Очаква се пътят на икономиката да зависи до голяма степен от взаимодействието между нарастването на заплатите и 
цените. Краткосрочните показатели и данните за инфлацията предполагат, че инфлацията ще намалява само постепенно 
през прогнозния хоризонт, тъй като инфлацията на цените на услугите ще продължи. В условията на свит пазар на труда се 
очаква заплатите да продължат да растат силно и да поддържат потреблението на домакинствата. Бързото нарастване на 
износа през 2022 г. беше подкрепено от възможността за задоволяване на недостига на доставки на продукти от храни, 
метали и други материали, причинени, наред с другото, от агресивната война на Русия срещу Украйна. 
Прогнозите са, че растежът на износа ще се забави значително през 2023 г., като се има предвид, че факторите за по-
нататъшно увеличаване на експортния пазарен дял бяха до голяма степен изчерпани през 2022 г. През 2024 г. се очаква 
износът да нарасне в съответствие с външното търсене. Повишеното усвояване на средства от ЕС, по-специално на RRF, се 
очаква да подпомогне съвкупните инвестиции както през 2023 г., така и през 2024 г. Потенциалните забавяния в 
изпълнението на RRP представляват отрицателен риск за растежа на инвестициите. 

3e-news.net/bg/a/view/41254/evropejskata-komisija-ne-izkluchva-nov-risk-ot-povishavane-na-cenite-na-gaza
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Средната инфлация по ХИПЦ (по стандартите на Евростат) 
достигна 13% на годишна база през 2022 г. със силен принос на инфлацията в цените на енергията и храните. Динамиката 
в цените на услугите се движи от транспортните и ресторантьорските услуги, които разчитат на енергия и/или храна като 
директни суровини. Към края на годината инфлацията се разпространи и върху други услуги в съответствие с нарастващите 
разходи за труд на единица продукция. Като цяло инфлацията по ХИПЦ се очаква да намалее от 13% през 2022 г. до 7,8% 
през 2023 г. поради по-ниските цени на енергията. През 2024 г. общата инфлация се очаква да се забави допълнително до 
4%, тъй като динамиката на цените на храните отслабва. Очаква се инфлацията на цените на услугите да се запази през 
прогнозния хоризонт. 
В сравнение с есенната прогноза 
Европейската комисия повишава очакванията си ръста на БВП от 1.1% от есенната прогноза до 1.4 на сто при зимната, а за 
инфлацията прогнозира нарастване на потребителските цени от 7.4% до 7.8 на сто през 2023 година. 
Икономиките на страните от ЕС са в по-добро състояние в сравнение с прогнозираното през есента 
И ЕС-27, и еврозоната в частност, са напът да избегнат техническата рецесия, която се очакваше в края на годината, се казва 
в анализа на Европейската комисията. Тя предвижда, че инфлацията през 2023 и 2024 г. ще бъде на малко по-ниско 
равнище в сравнение с предходните й прогнози. 
Годишната инфлация ще се понижава от 8,4 на сто през 2022 г. на 5,6 на сто през 2023 г. и 2,5 на сто през 2024 г., прогнозира 
ЕК. 
Икономическият растеж се оценява на 3,5 на сто през 2022 г. и на ЕС-27, и на еврозоната. Прогнозата на ЕК е, че БВП на ЕС 
ще се увеличи с 0.8 на сто през 2023 г. (0.9 на сто в еврозоната) и с 1.6 на сто през 2024 г. (1.5 на сто в еврозоната). 
Намаляването на инфлацията в продължение на три последователни месеца потвърждава, както беше прогнозирано през 
есента, че тя вече е достигнала най-високото си ниво и се снижава. Нагласите за състоянието на икономиката продължават 
да се подобряват, което подсказва, че икономическата активност няма да намалее и през първото тримесечие на 2023 г., 
е заключението на Европейската комисия в по-кратката зимна икономическа прогноза. 
 
√ Понижение с 6.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 312.98 лв. за MWh с ден за доставка 14 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 312.98 лв. за MWh с ден за доставка 14 февруари 2023 г. и обем от 91 846.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 6.6%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 327.68 лв. за MWh, при количество от 47 136.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 710.90 MWh) е на цена от 298.28 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа) 
Борсата стартира при средна цена от 265.25 лв. за MWh и количество от 3675.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 258.4 лв. за MWh ( 3604.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 404.82 лв. за 
MWh при количество от 4153.1 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 277.2 лв. за MWh при обем от 3811.1 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 335.20 лв. за MWh (171.39 евро за MWh) за 13 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 14 февруари намалява до 312.98 лв. за MWh ( понижение с 6.6 %) по данни на БНЕБ или 
160.02 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 586.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 330.30 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     36,89%    2161.55 
Кондензационни ТЕЦ   38,96%    2282.76 
Топлофикационни ТЕЦ   6,72%    393.9 
Заводски ТЕЦ    1,96%    114.64 
ВЕЦ     0,17%    9.94 
Малки ВЕЦ    1,41%    82.41 
ВяЕЦ     0,17%    9.71 
ФЕЦ     13,30%    779.38 
Био ЕЦ      0,44%     25.58 
Товар на РБ         5169.47 
Интензитетът на СО2 е 500g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Спад в цените на енергийните борси из Европа, с изключение на Гърция, която държи най-висока цена за 14 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 160,02 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 163,09 евро/мвтч за базова 
енергия 

https://ibex.bg/
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Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 160,02 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 14 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 167,54 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 152,51 евро/мвтч. Най-високата цена от 206,98 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
132,12 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 48 009,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 14 февруари ще бъде 163,09 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 149,22 гвтч. Максималната цена ще бъде 206,99 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 132,13 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за електроенергия в 
този сегмент на пазара за цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 14 февруари е 160,48 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 167,63 евро/мвтч. Най-високата цена от 206,98 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч и тя ще бъде 132,12 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 70 469,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 14 февруари на Словашката енергийна борса е 159,72 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 206,98 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 132,12 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 156,37 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч тя 
ще е 206,98 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 131,35 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 14 февруари е 157,61 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
165,11 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 66 121,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 206,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 131,52 евро/мвтч.. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 154,49 евро/мвтч на 14 февруари. Пиковата цена ще бъде 
158,87 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 533 145,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 206,98 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 125,41 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 14 февруари ще се продава за 161,10 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ На европейските фондови пазари се търгуваше на зелена територия в понеделник 
С най-голям дневен ръст затвори френският САС 40, а с най-слабо повишение завърши германският DAX 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа се покачваха в понеделник, подкрепени от тримесечната зимна 
прогноза за 2023 година на Европейската комисия, както и потенциала за по-нататъшно затягане на паричната политика от 
Федералния резерв на САЩ от данните за инфлацията през януари, които ще бъдат публикувани във вторник. 
Инфлацията в еврозоната ще остане малко над целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2% през 2025 г. въпреки 
сегашното й забавяне, смятат икономисти, анкетирани от „Блумбърг“. Експертите очакват цифрата да бъде средно 2,1% 
през 2025 г. Това е първата прогноза за този период. 
Междувременно се очаква икономиката на еврозоната да расте по-бързо от първоначално очакваното тази година, 
избягвайки техническа рецесия, но перспективите остават слаби, тъй като се очаква инфлацията и рязкото увеличение на 
лихвените проценти да натежат върху икономическата активност, се казва в тримесечната прогноза на Европейската 
комисия. 
ЕК подобри прогнозата си за икономическия растеж в еврозоната за 2023 г. до 0.9% от 0.3%, очаквани през ноември. През 
2024 г., както се очаква от Европейската комисия, БВП на еврозоната ще нарасне с 1.5%, както беше прогнозирано през 
ноември. 
Икономиката на Великобритания показа нулев растеж през последните три месеца на 2022 г., достатъчно, за да избегне 
навлизането в рецесия, засега, но е изправена пред трудни перспективи през 2023 г., тъй като домакинствата продължават 
да се борят с двуцифрена инфлация, обобщава „Ройтерс“. Месечните данни за брутния вътрешен продукт (БВП) за 
декември, когато имаше много и различни стачки в публичния сектор, железниците и пощенските услуги, показаха свиване 
от 0.5%, съобщи Службата за национална статистика, по-голямо от прогнозата от 0.3%. 
Като цяло през 2022 г. икономиката на Обединеното кралство се увеличава с 4.0%, след ръст от 7.6% през 2021 г., след като 
се възстанови от историческия удар от пандемията Covid-19. Бизнес инвестициите през последното тримесечие на 2022 г. 
са с 13.2% по-високи от година по-рано и сега се връщат на същото ниво като 3 години по-рано, преди пандемията от Covid-
19. 
Данните за индекса на потребителските цени в САЩ за януари, които Министерството на труда ще публикува във вторник, 
ще определят пътя на Федералния резерв (Фед), очакват се и набор от икономически данни от цяла Европа и Япония. 
Общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.26%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+0.51%), следван от испанския IBEX 35 (+0.44%), германския 
DAX (+0.28%), италианския FTSE MIB (+0.26%) и британския FTSE 100 (+0.25%). Следобед възходящият тренд се запази, а за 
някои национални индекси дори се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори френският САС 40, а с най-слабо повишение завърши 
германският DAX. 
Повечето секторни индекси завършиха на положителна територия, като начело излезе измерителят на акциите на 
компаниите от стоките за бита, които се повишиха с 3%, докато индексът на петролните и газовите компании се понижи с 
0.2 на сто. 
На френската фондова борса в Париж, най-добре представящия се пазар в понеделник, с най-висок ръст бяха акциите на 
най-големия концерн за козметика L'Oréal (+3.35%), следван от строителната фирма Vinci SA (+2.95%) и 
енергийната Schneider Electric (+2.41%). 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на шведската космическа и отбранителна компания Saab, които нараснаха със 
7.36%, след като компанията съобщи, че нетният доход е нараснал с 51% през 2022 г., а войната в Украйна е увеличила 
поръчките. 
Устойчиво поскъпнаха и акциите на латиноамериканския оператор Millicom International Cellular S.A., които се търгуват на 
борсата в Лондон (+6.28%) и на шведския производител на къмпинг оборудване Thule Group AB (+4.48%). 
Междувременно акциите на британската Non-Standard Finance PLC се сринаха с 15.41% след съобщението на компанията, 
че продължава преговорите с финансовия регулатор на Обединеното кралство относно ангажименти, свързани с нейния 
гарантиран заем. 
Сред губещите бяха и книжата на шведската фирма за имоти Castellum, които се понижиха с 5.72%, тъй като компанията 
съобщи, че нетните приходи за миналата година са се сринали от 11.8 милиарда шведски крони (1.13 милиарда долара) 
до 1.75 милиарда крони. 
На дъното на Stoxx Europe 600 спаднаха акциите на Orpea S.A., френския производител на медицинско оборудване, които 
изтриха 16.30% от цената си за един ден, въпреки че отчете ръст на приходите от 7.7% през четвъртото тримесечие и 8.9% 
през цялата 2022 година. 
 
√ Италия разчита да се откаже напълно от руския газ още тази година 
Италия може да прекрати напълно покупката на руски газ още през тази година, съобщава в интервю за изданието 
„Месаджеро“ министърът на индустрията на страната Адолфо Урсо. „През тази година ще се откажем от доставките на газ 
от Русия, а в бъдеще сами ще можем да снабдяваме с газ други страни и да се превърнем в газов хъб“, заявява той. 
„Двата комплекса за регазификация в Пьомбино и Равена, които ще бъдат пуснати в експлоатация до лятото ще 
произвеждат 10 млрд. куб м газ годишно. Точно толкова внасяхме от Русия през миналата година“, казва министъра. 
Според Урсо, през 2021 г. Италия е получавала от Русия 40 % от потребявания газ, а през настоящата година той вече е 
намален до 16 %. 
Както е известно Италия има амбицията основно чрез вноса на газ от Алжир и увеличаване на газовите доставки от 
Азербайджан да се позиционира като един от големите регионални газови хъбове. 
 
√ Русия преразглежда прогнозата си за добив на газ в посока към повишение 
Оценката за добив на газ в Русия през 2022 г. за пореден път е преразгледана в посока към повишение – до 673,8 млрд. 
куб м. Това съобщава вицепремиера на страната Александър Новак в статия за списание „Енергийна политика“. „Добивът 
на газ през 2022 г. е бил в обем от 673,8 млрд. куб м“, заявява той. 
Година по-рано, през 2021 г. производството на синьо гориво в страната е достигало до 763 млрд. куб м. 
По-рано през декември миналата година Новак съобщи предварителното очакване за производството през 2022 г. – 671 
млрд. куб м Според официалните данни на руската статистическа служба, според информацията на руските агенции, 
годишният добив на природен газ в Русия е бил 672 млрд. куб м. 
По думите на вицепремиера, цитиран от руските информационни агенции, общият експорт на природен газ е спаднал с 
25,1 % - до 184,4 млрд. куб м, в това число обаче експортът на LNG е нараснал със 7,9 % - до 45,7 млрд. куб м. Както 
отбелязва Новак, намаляването на експорта и производството е свързано с обективни причини, сред които отказът на 
европейските страни от покупки на руски газ, а също така и заради взривовете на газопроводите „Северен поток“ и 
„Северен поток 2“. 
На този фон, според вицепремиера на Русия, страната е увеличила доставките на газ за Китай по „Силата на Сибир“. Според 
него доставките по този газопровод са нараснали с 48 % и са достигнали историческия максимум от 15,4 млрд. куб м. 
„Виждаме потенциал на доставките за Азиатско-Тихоокеанския регион. Активизирани са дейностите за по-нататъшна 
диверсификация на експортната инфраструктура.“, отбелязва той, уточнявайки, че става въпрос за „Силата на Сибир 2“. 
По отношение на петрола Александър Новак пише, че през тази година Русия смята да измести акцента в експорта на 
петрол и нефтопродукти към приятелските страни, увеличавайки делът им в структурата на доставките за чужбина до 75-
80 %. 
Той напомня, че добивът на петрол в Русия през 2022 г. е бил в обем от 535,2 млн. тона, което е с 2% повече от предходната 
година. Експортът на петрол се е повишил със 7,6 % до 242 млн. тона. Обемът на нефтопреработката е спаднал с 3 % до 272 
млн. тона, но вследствие на модернизирането на рафинериите производството на бензин се е увеличило с 4% до 42,6 млн. 
тона, а на дизелово гориво – с 6% до 85 млн. тона. 
Новак информира също така, че производството на електроенергия в Русия е отбелязало ръст с 0,7 % до 1138,7 млрд. кВтч, 
а енергийното потребление се е увеличило с 1,5% до 1123,6 млрд. кВтч. 
„В експлоатация са въведени 1,62 ГВт нови мощности. Една четвърт от тях (над 400 МВт) са от ВЕИ. Производството на 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници е нараснало с 38“, пише руският вицепремиер. 
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По отношение на въглищата, Александър Новак информира, че производството им в Русия през 2022 г. е възлизало на 
443,6 млн. тона, което е малко над резултатите от 2021 г. Що се отнася до експорта, той се е увеличил със 7,5 % - до 210,9 
млн. тона. Доставките на вътрешния пазар са нараснали с 12,2% до 172,42 млн. тона. 
Във фокуса остава развитието на водородната енергетика, като за периода до 2024 г. се предвиждат инвестиции от 9,3 
млрд. рубли става ясно още от публикацията. 
 
√ Все повече анализатори вярват, че икономическият растеж на САЩ ще се ускори 
Бързото затягане на паричната политика от страна на Федералния резерв на САЩ (Фед) създаде сериозни опасения за 
перспективите пред икономиката на САЩ, като през изминалата година инвеститорите виждаха само два варианта за 
нейното развитие - болезнена рецесия или икономическо забавяне. 
Въпреки това, неочакваната устойчивост, показана от пазара на труда и потребителските разходи, както и сигналите за 
стабилизиране на търсенето на автомобили и жилищни имоти, показват, че освен сценариите за твърдо и меко кацане в 
икономиката има и трети вариант, което изглеждаше невъзможно само преди няколко седмици - ускорен икономически 
растеж в Съединените щати, според The Wall Street Journal. 
„Такъв сценарий е днешната реалност“, казва икономистът на базираната в Ню Йорк консултантска компания Renaissance 
Macro (RenMac) Нийл Дата. Много от лидерите на Фед все още казват, че очакват растежът на БВП на САЩ да се забави 
тази година. Това, според експерта, говори за „нежелание да се признаят доказателствата, че икономиката отново поема 
към растеж“. 
Фед повиши своя основен лихвен процент с 4.5 процентни пункта (п.п.) от март 2022 г. до 4.5-4.75% годишно. Темпът на 
разширяване беше най-бързият от началото на 80-те години на миналия век и икономистите очакваха, че това затягане на 
паричната политика ще ограничи бизнес инвестициите и наемането на работа. 
Статистиката за икономиката на САЩ обаче показва обратното. Броят на работните места през януари 2023 г. се е увеличил 
с 517 хиляди, безработицата е паднала до 3.4% - най-ниската от май 1969 г. В същото време броят на отворените свободни 
позиции през декември се е увеличил до 11 милиона спрямо 10.4 милиона месец по-рано. 
Силните данни шокираха анализаторите, тъй като предишни доклади показваха, че нарастващите лихвени проценти са 
започнали да ограничават наемането, каза главният икономист на Barclays в САЩ Марк Джанони. Статистиката показва, че 
политиката на Фед "има по-малко значителен натиск върху пазара на труда, отколкото очаквахме", отбелязва Джанони. 
За Фед проблемът е, че компаниите все още ще могат да повишават цените на своите стоки и услуги, прехвърляйки 
нарастващите разходи върху купувачите, тъй като доходите на домакинствата като цяло нарастват, отбелязва WSJ. В същото 
време потребителските разходи се изместват повече към сектора на услугите, което предполага, че търсенето на работна 
ръка ще продължи да нараства. 
Миналата седмица икономистите от инвестиционната банка Goldman Sachs понижиха прогнозата си за рецесия в САЩ през 
следващите 12 месеца до 25% от 35%. Те очакват инфлацията в САЩ да се забави до 3% тази година, а безработицата да 
нарасне до 4%, като БВП да се повиши с около 2%, под дългосрочната тенденция. 
Ако икономическият растеж на САЩ се повиши, Фед ще трябва да вдигне лихвите по-високо от необходимото, за да намали 
инфлацията до целта от 2% през следващите години. 
„Според нас сценарият „без спиране“ просто чака твърдо или меко приземяване“, каза Елън Сентнър, главен икономист за 
САЩ в Morgan Stanley. 
Много икономисти все още очакват рецесия в икономиката на САЩ, пише WSJ. Някои посочват, че Федералният резерв е 
повишил лихвата толкова бързо, че икономиката не е имала достатъчно време да усети пълния ефект от затягането на 
паричната политика. 
Последният път, когато централната банка на САЩ повиши лихвата до сегашните нива (началото на 2006 г.), бяха 
необходими 1.5 години, за да започне това да се отразява на пазара на труда. 
Според CME Group фючърсният пазар оценява на 90% шанса Фед да повиши лихвите над 5% до юни. През януари подобни 
шансове бяха оценени на 45%. 
 
Мениджър нюз 
 
√ ЕЦБ: Страните от еврозоната ще понесат нетни загуби заради високата инфлация 
Бързите темпове на нарастване на инфлацията в еврозоната ще окажат негативно въздействие върху публичните финанси 
с течение на времето, показва изследване на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикувано днес. То опровергава 
някои мнения, че правителствата на страните от еврозоната може да имат полза от инфлационния натиск, тъй като 
дълговете им се обезценяват, а данъчните им приходи се повишават в номинално изражение.  
При по-нормален ръст на инфлацията и ако не се налагаше корекция на държавните разходи, то нивата на задлъжнялост 
на страните от валутния съюз наистина биха намалели. Но шокът в сферата на енергетиката и последващо забавяне на 
икономическия растеж, както и въвеждането на строги правила за разходване на публичните средства оказват негативно 
въздействие върху фискалната политика на правителствата на отделните страни, отбелязва ЕЦБ. 
"През следващите години обаче ще се увеличат бюджетните разходи, което до голяма степен ще заличи ползите за 
приходната част на бюджета (от по-високата инфлация - бел. ред.), което ще доведе до снижаване на потенциалното ниво 
на брутния вътрешен продукт (БВП) с близо 0,5 на сто през 2024 г.", се казва в съобщението на ЕЦБ, цитирано от Ройтерс и 
БТА. 
Въпреки че инфлацията обикновено увеличава данъчните приходи, енергийният шок сега води до скромно увеличение на 
доходите, оказва негативен ефект върху приходите на компаниите, намалява общия икономически растеж и оказва натиск 
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върху номиналните публични разходи. По-високите цени автоматично принуждават правителствата да харчат повече. ЕЦБ 
добавя, че политиката на по-високи разходи, която правителствата провеждат, за да ограничат негативните ефекти от 
инфлацията, е временна мярка, която ще бъде прекратена.  
"Влиянието върху икономическия растеж, което тези разходи оказват, се оценява като позитивно само за периода на 2022 
г. Тези допълнителни разходи ще окажат лек негативен ефект през 2023 г. и много по-отрицателно въздействие през 2024 
– 2025 г.", е оценката на банката във Франкфурт. 
 
√ АЦБ: Брекзит струва 1000 паунда на всяко британско домакинство 
Брекзит е причинил спад в бизнес инвестициите, който струва на всяко домакинство в Обединеното кралство около 1000 
паунда, заяви представител на Английската централна банка, цитиран от „Индипендънт“. 
Джонатан Хаскел, който е външен член на Комитетът по паричната политика на централната банка, каза, че инвестициите 
са били „спрени по пътя си“ от решението за напускане на ЕС. 
Той разкри, че АЦБ е изчислила, че ударът върху бизнес инвестициите е довел до спад в производителността на стойност 
около 1,3 процента от брутния вътрешен продукт, или около 29 млрд. паунда. 
Определяйки Великобритания като „ екстремно изключение“ от нормата, когато става въпрос за забавяне на 
производителността, експертът каза: „Ние пострадахме много повече. Част от това се дължи на факта, че имаме този по-
голям финансов сектор. Но мисля, че всичко в крайна сметка се връща към Брекзит“. 
 „Имахме голям бум (на инвестиции) между 2012 г. и 2016 г., но след това инвестициите просто се забавиха от 2016 г. и 
паднахме до дъното на страните от Г-7“, каза той 
Относно спада на производителността, причинен от Брекзит, експертът от АЦБ каза, че тези 1,3 процента от БВП се равняват 
приблизително на 1000 паунда на домакинство. 
Хаскел също предупреди, че високите нива на неактивност на пазара на труда са чисто британски проблем на фона на 
мрачните икономически перспективи. 
„Имаме голямо увеличение на броя на хората, които са неактивни – спад на броя на хората, които са активни на пазара на 
труда, което е доста британско нещо/ Поведението при неактивност тук изглежда много различно от това в други страни“, 
каза още той. 
Последните икономически данни показаха, че Обединеното кралство се е разминало на косъм с рецесия през 2022 г. През 
периода октомври-декември 2022 г. британската икономика е регистрирала нулев икономически растеж на годишна база, 
следвайки спад с 0,3% през третото тримесечие. Техническата рецесия представлява две последователни тримесечия на 
спад в брутния вътрешен продукт. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на освобождаването на още барели от резерва на САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, след като американското правителство съобщи, че ще 
освободи още петрол от своя стратегически резерв (SPR) на база на вече прието законодателство, пише Ройтерс. Някои 
търговци очакваха, че освобождаването може да бъде отменено или забавено,. 
Към 9:15 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,31 долара, или 0,36%, до 86,30 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,63 долара, или 0,79%, до 79,51 долара за барел. 
Министерството на енергетиката на САЩ заяви след края на предишната сесия, че ще продаде 26 милиона барела петрол 
от Стратегическия петролен резерв. Това освобождаване на петрол вероятно ще тласне резерва до най-ниското му ниво 
от 1983 г. 
„Енергийните търговци очакваха да чуят новини за запълване на SPR, а не за използването му за повече доставки“, 
коментира Едуард Моя, анализатор в OANDA. 
Министерството на енергетиката обмисля отмяна на продажбата за фискалната 2023 г., след като Администрацията на 
президента Джо Байдън миналата година продаде рекордните 180 млн. барела от резерва. Но това би изисквало Конгресът 
да предприеме действия за промяна на мандата на министерството. 
Междувременно търговците чакат данни за индекса на потребителските цени (CPI) в САЩ за януари. НАС. Месечните 
потребителски цени се повишиха през предходните два месеца, вместо да паднат, както се очакваше по-рано, което 
повишава риска от по-високи стойности на инфлацията в бъдеще. 
„Всички по-високи от очакваното данни може да предизвикат нова разпродажба на рискови активи, включително на 
петрола“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
Опасенията за доставките също намаляха, след като Администрацията за енергийна информация заяви, че очаква 
рекордно производство през март от седемте най-големи шистови басейни в САЩ. 
 
Cross.bg 
 
√ Министър Гечев участва в отбелязването на първата годишнина на Българския фермерски съюз 
Министърът на земеделието Явор Гечев участва в отбелязването на една година от създаването на Български фермерски 
съюз. „Приветствам идеята Министерството на земеделието да води отворена политика на диалогичност към фермерите 
за създаване на оптимални възможности за развитието на аграрния бизнес“, заяви в своето обръщение към членовете 
министърът. Явор Гечев отбеляза, че е необходимо браншовите организации да започнат да изпълняват пряко услуги за 
своите членове. 
В рамките на събитието министър Явор Гечев участва в награждаването на първия Национален студентски конкурс 
„Фермерството и младите хора“. 
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√ Росен Христов: Русия иска да доплащаме за газа, а ние сме го надплатили 
„Ако бъдат наложени санкции върху ядрената енергетика на Русия, така, както настоява Украйна, има риск работата на АЕЦ 
„Козлодуй“ да пострада сериозно. Все още зависим от доставката на руски части, информационно-консултантски услуги и 
други. Едни санкции биха довели до спиране на централата. Необходимо е време, преди да постигнем пълна 
диверсификация в областта на ядрената енергетика. Затова е правилна позицията на президента Румен Радев“. Това 
коментира министърът на енергетиката Росен Христов в предаването „Лице в лице“ по БТВ. Той очерта значението на 
централата не само за българската енергетика, но и за конкурентоспособността на цялата икономика – „През миналата 
година АЕЦ “Козлодуй“ е произвела 16 тераватчаса електроенергия – около 30% от цялото потребление в страната“. По 
думите на министър Христов, евентуално рязко спиране на взаимоотношенията с Русия в ядрената област в този момент 
ще предизвика верижна реакция с непредвидими последици за цялата икономика. 
Защитавайки българските интереси в този казус, ние защитаваме и Европа. Защото слаба България като член на ЕС, 
означава и слаба Европа“, заключи енергийният министър.  
Росен Христов коментира и повдигнатите наскоро обвинения към неговия предшественик на поста Александър Николов 
по следния начин: „Да прекратиш един договор, без да имаш осигурена алтернатива, не е приемливо“. По неговите думи, 
след прекратяването на договора с „Газпром“, България отново е купувала руски газ, но на по-високи цени и през търговци, 
избрани по непрозрачен начин. Доказателство за това е фактът, че за 33 доставки не е изискван и няма представен 
сертификат за произход на газа. „Работим с големи международни юридически кантори. Моят подход е да постъпим така, 
както ни посъветват те“, каза министър Христов по отношение на евентуални бъдещи съдебни спорове с „Газпром 
експорт“. По неговите думи юридическият анализ, който ще даде яснота за бъдещите ни действия, ще бъде готов през 
следващия месец. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Коалиционни въпроси и изборни сметки. Как ще се отрази новият списък „Магнитски" на кампанията. Гост: 
Калина Константинова от „Продължаваме промяната" 

- След Конгреса и решенията - нов трус. Какви са аргументите на кмета на Перник. Гост: Станислав Владимиров; 
- Знакови лица на „Има такъв народ" с нов политически проект. За предизборните формули. Гост: Виктория 

Василева; 
- Да напуснеш Украйна. Историята на Ирина от Харков и за новата руската офанзива. Гост: Бившият зам.-министър 

на отбраната Йордан Божилов; 
бТВ, „Тази сутрин" 

- Коментари преди изборите за закона Магнитски - от ГЕРБ, БСП, ДБ, ПП; 
НТВ, „Здравей, България" 

- Ще доведат ли новите санкции в списъка „Магнитски" до промяна в политическите настроения у нас и възможно 
ли е да пренаредят резултата от предстоящите избори; 

- С колко е поскъпнал животът у нас и какви са перспективите за доходите ни през следващите месеци; 
- Граждански арест в Пловдив. Как клиенти на хранителен магазин задържаха двама крадци, а клиенти останаха 

заключени в търговския обект. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 

- в. Труд - 817 хил. души с мизерни пенсии; 
- в. Труд - Приемането на еврото като руска рулетка; 
- в. Телеграф - Наемателите на кастинг; 

Водещи заглавия на вътрешните страници 
- в. 24 часа – Роенето в БСП почна: кметът на Перник и още 50 (засега) си тръгват; 
- в. 24 часа - През 2023 г. ръстът на заплатите ще изпревари галопиращите цени; 
- в. Телеграф - Вицепремиерът Атанас Пеканов: "Магнитски" e шамар, че бавим реформите; 
- в. Телеграф - Четирима полицаи аут от МВР след побои; 

Водещи интервюта 
- в. 24 часа - Проф. Пламен Павлов, историк, председател на фондация "Васил Левски": Левски е предвиждал и 

мирен вариант на Освобождението; 
- в. Труд - Николай Маринов, изпълнителен директор на "Ел Би Булгарикум" ЕАД пред "Труд news": Връщаме на 

пазара кашкавал "Витоша" и "Балкан"; 
- в. Телеграф - Явор Гечев, министър на земеделието: Фермерите не са виновни за високите цени в магазина; 

Водещи анализи 
- в. 24 часа - Те ли ни спират за Шенген и еврото, или ние толкова си можем - 10 аргумента; 
- в. Труд - Корнелианството най-сетне уби БСП. 

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

