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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Растящите цени, търговската спекула и осезаемото обедняване слагат отпечатък върху дебата "за" и "против" еврото  
75% от българският експорт е към страни от еврозоната, ние искаме да работим в една валутна единица с тях, 
твърди Асоциацията на индустриалния капитал 
Темата за ползите и предизвикателствата пред страната ни във връзка с въвеждането на еврото през 2024 г. е повод за 
разгорещена дискусия между представители на работодатели, синдикати и изследователи на процесите в еврозоната. 
Колкото повече обаче се говори у нас за еврото, толкова повече сякаш нарастват и опасенията сред хората, че единната 
европейска валута може да доведе до още по-високи цени в магазините. За да даде допълнителна светлина върху 
въпросите и фактите, които най-много вълнуват българите около въвеждането на еврото, един от най-големите синдикати 
у нас КНСБ покани експерти за дискусия и настоя държавата да разработи специален механизъм за прозрачност и яснота 
при ценообразуването още при влизането в еврозоната. 
Сред позитивните очаквания от присъединяването ни към еврозоната президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи по-
голямата сигурност и предвидимост в банковия и финансовия сектор и възможността българските граждани и фирми да 
имат за достъп до по-изгодни кредити. 
Големият въпрос, на фона на високата инфлация в момента и голямото изоставане на доходите у нас, е дали сме 
достатъчно подготвени за въвеждане на еврото и не трябва ли да изчакаме, докато икономиката ни стане конкурентно 
способна на тези в останалите държави членки. Страхът от загуба на паричен суверенитет на държавата и носталгията по 
българския лев, събуждат остър отпор срещу въвеждането на европейската валута. 
"Категорично няма причина да се смята, че приемането на еврото може да доведе до по-бърз ръст на икономиката, ръст 
на доходите" – казва Георги Вулджев от Експертен клуб за икономика и политика, който участва в дискусията, организирана 
от КНСБ в София: 
"Има много противоречиви данни в това отношение, примери на държави, чието икономическото развитие се е забавило, 
след като са се присъединили към еврозоната. А има други извън нея, които се развиват с по-бързи темпове. 
Същевременно големият проблем на еврозоната е със задлъжнялостта. Тази комбинация от ниска продуктивност и нисък 
растеж в еврозоната е много взривоопасна и ако не бъде решен този проблем, най-вероятно ще се стигне до нова дългова 
криза в еврозоната и тя няма да е на малка икономика като Гърция, а ще е на голяма икономика като Италия, например. И 
тази криза ще доведе на практика до обедняване на всички, за да се спасят тези по-стари икономики. Това е голям риск, 
който еврозоната трябва да изчисти, преди ние дори да си помисляме да се присъединяваме. Ние нямаме никакви ползи 
от присъединяване през 2024 г., при положение че проблемът продължава да се задълбочава. Трябва да изчакаме до 2043 
г., за да видим как ще се развие еврозоната в този период. Ако тя се реформира и реши всички проблеми, за които 
споменах, тогава вече дебатът ще изглежда по съвсем различен начин" – посочва анализаторът, застъпвайки тезата за 
изчакване от страна на България. 
Икономистите от КНСБ припомниха, че показателите на държавите, присъединили се преди нас към еврото, са били сходни 
с икономиката на България в момента. Просперитетът идва след това и присъединяването към еврото е предпоставка за 
сближаването на икономиките, посочват някои анализатори. "Ние вече сме член на валутния механизма ERM-2, вече сме 
членове на европейския банков механизъм и банков съюз, направили сме достатъчно много стъпки и този дебат за и 
против еврото сега е закъснял" – казва Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България: 
"Категорично приоритет номер едно на организациите на българските работодатели е ускорено извършване на всички 
реформи и предприемане на нужните мерки за присъединяване на България към еврозоната догодина. Българският 
бизнес е информиран, а и той се е приобщил в еврозоната много преди официалното присъединяване, защото сделките 
се договарят в евро, 75% от българският експорт е ориентиран към страни от еврозоната, въобще партньорите на 
българския бизнес са в еврозоната. Ние искаме да работим в една валутна единица с тях." 
Чуйте Добрин Иванов пред Радио България. 
 
Земя 
 
√ КНСБ се оказа лют привърженик на еврото 
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 понедел-
ник дискусия, посветена на приемането на единната европейска валута, която събра поддръжници като икономиста 
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Любомир Дацов, самите синдикати, представители на работодателите в лице на Добрин Иванов от АИКБ, както и против-
ници — 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 “Възраж-
дане“ и член на инициативния комитет и икономистът и член на Експертният клуб за икономика и политика (ЕКИП) Георги 
Вулжджев. 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 демок-
рацията е власт на народа. Е, за такова важно нещо трябва да бъде питан народът“, заяви председателят на инициативния 
комитет за референдума Виктор Папазов. Похвалиха се, че са събрали над 201 000 подписа „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. 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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Съпротивата срещу борбата с корупцията в България е голяма 
Президентът Румен Радев беше в пловдивското село Устина по случай Деня на лозаря и Свети Трифон Зарезан, където 
коментира актуални теми. 
Президентът заяви, че позицията му е ясна и категорично е против изпращане на въоръжение от резервите на Българската 
армия в зоната на военните действия. 
"Още в първите часове България заяви твърда позиция и категорично осъжда агресията на Кремъл срещу суверенна 
държава. Продължавам да смятам, че този конфликт няма военно решение и може да бъде постигнат само с 
прекратяване на огъня и си диалог", посочи той. 
Румен Радев допълни още: 
"Що се отнася до някои призиви на бивши народни представители, нека да е ясно, че партиите на войната нека 
спечелят изборите, нека съставят правителство, нека да поемат отговорност за решението Българската армия да 
предаде оръжие на Украйна. Хора, които не разбират от военно дело, правят всичко възможно да ни въвлекат в 
процесите на ескалация, които те не могат да контролират. Виждаме, че войната вече зацикли във фаза на пълно 
взаимно изтощение и тя въвлича всички нас". 
Той припомни, че служебното правителство изпълни решението на 48-ото Народно събрание за военна помощ за Украйна: 
"И там много ясно е записано, че последваща помощ трябва да бъде съобразена с българските възможности. 
Огромният разрушителен потенциал на този конфликт, неговата ескалация, влошаването на сигурността в нашия 
регион изисква служебното правителство да гарантира сигурността и териториалната цялост на страната. То 
означава не отслабване на нашия отбранителен потенциал, а неговото съхраняване и развитие". 
По думите на президента 48-ото НС се саморазпусна от страх - от страх да формира правителство и да поеме отговорност 
за управлението на страната в труден момент. 
"То саботира правосъдната реформа, саботира европейската ни интеграция, не прие предложените от служебното 
правителство закони, които облекчаваха и отваряха пътя ни към Шенген и еврозоната. Това НС прие съдбоносни 
решения без никакъв анализ и оценка на риска и не прие предложеното от служебното правителство програма за 
реална модернизация на Българската армия". 
По отношение на новия списък "Магнитски" държавният глава посочи, че съпротивата срещу борбата с корупцията в 
България е голяма. Виждаме го и всяка помощ отвън е добре дошла. Съвременната корупция не признава граници и е 
международно явление, отбеляза президентът и допълни, че трябва да се приемат закони, които да гарантиран ефективна 
борба с корупцията. Призова политическите партии не само да ги приемат, а и да се ангажират с изпълнението на тези 
закони - тази борба с корупцията да не е само предизборно говорене. 
Румен Радев се включи в традиционното шествие до лозовите масиви на селото и участва в ритуала по освещаване и 
зарязване на лозята. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова вчера бе гост на Празника на община Сухиндол и Деня на лозарите и 
винопроизводителите, съобщиха още от Президентството. 
 
√ Засилени проверки за качеството на млякото, което се внася в страната 
В цялата страна са започнали засилени проверки за качеството на млякото, което се внася в страната. Това съобщи 
министърът на земеделието Явор Гечев, който вчера беше в село Устина. „След разговори с животновъди и сигнали от тях 
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вчера, днес вече сме на терен, за да проверяваме количествата мляко, които влизат в страната, включително и тези от 
Украйна и от други европейски държави“, поясни министърът и отбеляза, че цените не са прерогатив на Министерството 
на земеделието. 
„Ние бяхме първите, които поставихме проблема в Европейския съюз, считайки, че източните държави плащат по-
висока изкупна цена на млякото”, каза Гечев. 
Министърът съобщи, че Земеделското министерство подготвя наредба за проследяемост по цялата верига, заради 
хигиената и качеството на храните, включително и заради сигналите за пшеницата от Украйна, както и по отношение на 
млякото. 
„Превеждаме два законопроекта, като черпим опит от колегите във Франция. Те са в защита на земеделските 
производители и в тях е записано, че цената на производителя не може да се договаря, а нагоре по веригата да има 
пределни цени за преработка и на предлагане на пазара до крайния потребител“, обясни министърът. Той допълни, че 
България е много далеч от тези модели на регулация на пазара, и Министерството на земеделието търси възможности за 
максимално бързо законово регламентиране на пазара. 
„Скоро ще се въведе ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките на храни – от 
производителя до щандовете в магазините. Това ще става онлайн, за да може да се засичат цените всеки ден и да се 
дава адекватна информация, къде се получават ценовите разлики“, обясни земеделският министър. 
Явор Гечев информира, че Министерството на земеделието е стартирало процедура по нотификация за предварително 
изплащане на 50% от украинската помощ. 
„В началото на следващата седмица ще бъде изпратена в Брюксел, за да може да се подпомогнат сега земеделските 
производители, включително и животновъдите. Чрез този инструмент ще дадем аванс от 50% на земеделските 
производители, за да може да имат разполагаемост на средствата“, подчерта още Гечев. 
 
√ Минчо Коралски за хаоса с пенсиите на хора с ТЕЛК решения: Парите ще бъдат изплатени през март 
По време на ковид пандемията ТЕЛК решения се удължаваха автоматично. Хората получаваха парите си и този проблем 
затихна. В края на 2022 г. обаче стана ясно, че няма да има такова продължение и започна да се търси трескаво решение. 
То обаче се намери едва януари, но чисто технологично решението трябваше да се задейства. Това заяви в "Денят започва" 
бившият социален министър Минчо Коралски. 
"РЗИ предоставя информацията до 20-ия ден на следващия месец, за който се отнасят пенсиите. Фактически законът се 
прие януари, информацията се предава до 20 февруари и пенсиите ще се изплатят в началото на март", заяви Коралски. 
По негова справка в НОИ цялата необходима информация вече е подадена, за да бъдат изплатени през март пенсиите на 
хората с ТЕЛК решения. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ Телемедицината в България вече е факт 
Телемедицината у нас вече е факт. Пилотно от Бургас заработиха две високотехнологични станции с помощта на които 
лекари преглеждат възрастни хора от разстояние без да се налага пациентите да стигат до болницата. 
Д-р Лъчезар Иванов от държавната болница в Бургас вече извършва прегледи от разстояние в специално оборудван 
кабинет към Спешното отделение. 
"Не всичко в медицината изисква да бъде прегледано на място. Има си неща, които ние знаем, че са свързани дали с пол, 
дали с други заболявания на пациент, дали с възрастта на пациента. Тепърва ще стане ясно дали ще бъде 
предизвикателство да се съчетае с работата ни в противошокова зала", заяви д-р Лъчезар Иванов, противошокова зала 
към УМБАЛ-Бургас. 
От следващата седмица социалният патронаж в Бургас ще е снабден с мобилни станции и ще могат да обикалят по адреси 
на възрастни хора. 
"Има апарат за измерване на кръвна захар, който ни е много важен на нас в Спешно отделение. Имаме пулсоксиметър, 
който също ни е много важен. Има термометър, има дори апарат, който ни позволява чрез поставяне на двете ръце 
да се провери ритъмът на пациента", допълни д-р Лъчезар Иванов. 
Сред първите пациенти, прегледани от разстояние, е 88-годишната Анна Стойчева, която е трудноподвижна, невъзможно 
ѝ е сама да отиде до болницата, а се оплакала, че крайниците ѝ изтръпнали. 
"Това са пациенти, които са с хронични заболявания, това са възрастни хора, голяма част от тях са самотни, които 
в условия на грипна епидемия, метеорологични тежки условия, отдалеченост имат трудности да проведат 
качествени консултации със специалисти", каза още Димитър Николов, кмет на Община Бургас. 
А здравният министър, който дойде в Бургас, за да види ефективността на новата система, обяви, че кадри за телемедицина 
ще се обучават в Медицинския факултет в морския град. 
 
√ Фронтекс отчита лек спад на незаконните мигранти 
Лек спад на незаконните мигранти в Европа отчита Фронтекс. 
През януари са регистрирани общо 13 200 незаконни преминавания на външните граници на Евросъюза. Това е с 12% по-
малко от същия период на миналата година. 
Според експерти една от причините е лошото време, особено по морските маршрути. 43% от нелегалните мигранти влизат 
в ЕС през Западните Балкани. 
За 2022 г. 330 000 души са се опитали да влязат незаконно в Евросъюза. Тази статистика не отчита бежанците от Украйна, 
които влизат в ЕС, подчертава европейската агенция. 

https://bntnews.bg/news/mincho-koralski-za-haosa-s-pensiite-na-hora-s-telk-resheniya-parite-shte-badat-izplateni-prez-mart-1223628news.html
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√ Рекордно висок износ на вино от Франция 
Френският износ на вино и спиртни напитки е достигнал рекордно ниво през миналата година, въпреки спада в обемите 
поради преориентирането на лозарите и дестилериите към продукти с по-високи цени, заявиха от браншовата асоциация 
в Париж. 
Като цяло износът е нараснал с 10,8% до 17,2 млрд. евро (18,5 млрд. долара), въпреки че обемите са намалели с 3,8%, 
сочат данните на Френската федерация на износителите на вино и спиртни напитки (FEVS). 
Продажбите на вина са се увеличили с 10,2% до 11,6 млрд. евро, а на спиртни напитки - с 11,6% до 5,5 млрд. евро, 
благодарение по-специално на продажбите на коняк. 
Съединените щати са най-популярната дестинация, която поема повече от една четвърт от целия френски износ на вина и 
спиртни напитки. 
"Американците консумират у дома, което създава нови поводи за празнуване", каза Давид Шатийон, ръководител на 
Съюза на къщите за шампанско. 
Износителите са оптимистично настроени и за азиатския пазар, където продажбите са се увеличили с пет процента през 
миналата година въпреки строгите мерки за ограничаване на пандемията, които все още са в сила в Китай. 
След като тези мерки вече са отменени, търсенето "се е възстановило много сериозно", заяви президентът на FEVS Сезар 
Жирон. 
 
БНР 
 
√ МС актуализира методиката за изменение в цената по договор на обществена поръчка заради инфлацията 
Служебното правителство ще заседава днес и ще приеме  Методика за определяне на цените и ценовите пакети на 
универсална услуга, вносител е вицепремиерът по икономическите политики и служебен министър на транспорта Христо 
Алексиев. 
На община Бургас безвъзмездно ще се прехвърлят държавните акции от капитала на  Акционерно дружество „Свободна 
безмитна зона – Бургас“ . 
Министрите ще приемат и промени в Закона за енергетиката и възобновяемите източници. Ще се актуализира също, 
методиката за изменение на цената по договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията.   
На заседанието си МС ще вземе и решение за отчуждаване на терени по автомагистрала "Европа". Това ще даде 
възможност за изграждане и на последния участък между Сливница и Северната скоростна тангента на София. 
Ако няма 50 процента напредък по отсечката до края на годината, ще бъдат загубени средствата от европейското 
финансиране за довършването на аутобана, съобщават от министерството на регионалното развитие. 
По-рано стана ясно, че работна група ще обсъди възможностите за строителство на магистрали на концесия. 
 
√ Форум в София ще обсъди политики за редуциране на въглеродните емисии 
Зелените политики за редуциране на въглеродните емисии в България ще бъдат обсъдени на форум на тема "Заедно за 
по-малко СО2 емисии". Дискусията се организира от Германо-Българската индустриално-търговска камара под патронажа 
на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова. 
Форумът ще се фокусира върху добрите зелени практики в България за ограничаване на въглеродните емисии, 
иновативните решения за устойчив бизнес и градската среда, прилагани от различни компании, както и ще дискутира 
ролята и постиженията на научните центрове за осъществяване на зелената трансформация.  
Ще бъдат представени възможностите, които предлага Министерството на иновациите и растежа за стимулиране на 
българския бизнес в процеса на преминаване към въглеродно-неутрална икономика.  
Устойчивото управление на ресурсите, като друг аспект на зелената трансформация, също ще бъде засегнат по време на 
форума – новата система на управлението на отпадъците на територията на Столична община, постиженията и 
предизвикателствата пред фирмите от бранша за постигане на кръгова и по-ефективна по отношение на ресурсите 
икономика.  
Ще бъде представен и опитът на Германия в сферата на устойчивото управление на отпадъците.  
Дискусията ще бъде открита от кмета на столицата Йорданка Фандъкова и от германския посланик у нас Ирене Мария 
Планк. 
 
√ Професионално средно образование - защо са нужни промени? 
Предстои да бъдат направени промени в Закона за професионалното образование, във връзка с изпълнението на 
Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Част от утвърдените вече концептуални предложения за промени са насочени към валидиране на професионални знания, 
умения и компетенции, входящо и изходящо образователно и квалификационно равнище за придобиване на 
професионална квалификация за лица, навършили 16 години, намаляване броя на рамковите програми, изменения в 
държавните образователни стандарти, въвеждане на система за проследяване на реализацията на завършилите 
професионално образование и обучение. 
Подготвя се и актуализация на списъците със защитени специалности и на списъците с недостиг на специалисти по 
професии на всеки три години, както и оптимизиране на критериите за определянето им. 
Пламен Панчев, изпълнителен директор на “Тракия икономическа зона“, обясни в “Нашият ден“ какво налага, исканите 
промени: 
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“Хората от моето поколение получавахме образование, с което добивахме професия, в момента това не е така, днешните 
потребности са различни“, казва той. 
Според него бизнесът има нужда от същото, но това касае всички видове бизнес: 
“сякаш най-големият глад е към средните специалисти, които някогашните професионални училища произвеждаха. Когато 
отиваха в производството, те имаха сериозни познания и много лесно намираха своята реализация“. 
По думите му тези училища съществуват и в момента, но това са едни непривлекателни училища. “Ние искаме да 
променим това, да ги направим привлекателни за младите хора. Да убедим родителите, че добивайки професионални 
умения, техните деца ще имат добра реализация“, казва той. 
Панчев подчертава още, че сега, когато имаме съвременна индустрия и има нуждата от тези кадри, трябва да 
намерим адекватното решение в областта на образованието. 
“Имаме млади хора, които завършват средно образование без да получат професия, опитват някаква реализация, ако тя е 
успешна е добре, но не малко от тях, благодарение на липсата на квалификация, не могат да намерят реализация и след 
години лутане отново стигат до производствените предприятия, когато тепърва трябва да добият тази квалификация. 
Получава се загуба от няколко години“, коментира Панчев. 
Състоянието на някои от тези училища обаче не предразполагат да се увеличи приемът там. Според него е необходимо да 
се подобри материалната им база, а едно от решенията е в решаване на въпроса с общежитията, за да може процесът да 
е непрекъсваем 
В интервю за БНР той сподели, че в момента се подготвя среща между бизнеса и Министерство на образованието, което 
подготвя промените. Той се надява на тази среща бизнесът много ясно да каже предложенията, които има и които иска да 
намерят място в закона. 
Чуйте пълния разговор в звуковия файл. 
 
√ Европарламентът обсъжда ситуацията в Украйна 
Сесията на Европейския парламент ще продължи днес със специално изявление за Украйна дни преди да се навърши една 
година от началото на руската инвазия в Украйна. Ще участват председателите на Европейската комисия и на Европейския 
съвет. 
Снощи Европейският парламент одобри включването на мерки по инструмента REPowerEU в националните планове на 
страните членки с цел постигане на по-голяма независимост от руските изкопаеми горива. 
От днес в Европейския съюз влиза в сила таванът за цените на газа на едро при определени условия . Мярката беше 
договорена след месеци на спорове. 
Германия подкрепи сделката с предпазни клаузи, чрез които да се гарантира сигурност на доставките и стабилност на 
финансовите пазари. 
 
√ Икономиката на еврозоната нарасна с 0,1%, а в рамките на целия ЕС стагнира в края на 2022 г. 
Икономиката на еврозоната нарасна през последното тримесечие на 2022 г. с едва 0,1% спрямо предходните три месеца, 
но това беше достатъчно, за да опровергае опасенията за дълбока рецесия тази зима, тъй като регионът на единната валута 
сякаш успя да предотврати надвисналата пълномащабна енергийна криза. В същото време икономиката на целия 27-
членен Европейски съюз остана на нивото от третото тримесечие, показват предварителните данни на официалната 
статистика Евростат. 
БВП на еврозоната нарасна през периода октомври - декември 2022 г. с 0,1% спрямо третото тримесечие, когато се повиши 
с 0,3%, потвърждавайки експресната оценка на Евростат. 
 

Растежен темп на БВП на еврозоната (спрямо предходното тримесечие) 

 
 

bnr.bg/post/101779380/panchev
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В рамките на целия ЕС икономиката обаче стагнира (нулев растеж) спрямо третото тримесечие, когато нарасна с 0,3 на сто. 
Това е най-слабото представяне на европейската икономика от първите три месеца на 2021 г. насам, тъй като търсенето и 
бизнес активността бяха засегнати от високата инфлация и нарастващи разходи за заеми (растящите лихви), както и от 
затруднения във веригите на доставки. 
 

Растежен темп на БВП на ЕС (спрямо предходното тримесечие) 

 
 
Спрямо година по-рано БВП се повиши през четвъртото тримесечие в ЕС с 1,8%, а в еврозоната - с 1,9% след растеж 
съответно с 2,5% и с 2,3% през периода юли - септември 2022 г. 
Според първата оценка на Евростат за цялата 2022 г. икономиката на ЕС нарасна с 3,6%, а в еврозоната - с 3,5 на сто. 
Сред водещите европейски икономики, Испания отбеляза нарастване на БВП с 0,2% на тримесечна база, а на Франция - с 
0,1%, докато икономиката на Германия се сви с 0,2%, а на Италия - с 0,1 на сто. Нидерландският БВП пък отбеляза ръст от 
0,6 на сто. 
Най-силен растеж на БВП на тримесечна база отбеляза Ирландия (с цели 3,5%), следвана от Дания, Кипър и Румъния (с по 
1,1%), докато най-голям спад на БВП беше отчетен в Полша (понижение с 2,4%), Литва (с 1,7%) и Австрия (с 0,7%). 
Спрямо последното тримесечие на 2021 г. БВП на еврозоната и на целия ЕС нараснаха през периода октомври - декември 
2022 г. съответно с 1,5% и с 1,3% след експанзия от 1,8% през третото тримесечие на настоящата година. 
Най-солиден растеж на годишна база през четвъртото тримесечие отбеляза Ирландия (скок на БВП с 15,7%), следвана от 
Румъния (5,0%), Кипър (4,4%) и Нидерландия (3,4%). 
БВП на България през четвъртото тримесечие нарасна с 0,5% спрямо третото, когато също се повиши с 0,5%, като шест 
други страни членки на ЕС отбелязаха по-добра експанзия. 
Спрямо година растежът на БВП на България през четвъртото тримесечие се забави до 2,1% от 3,1% през предходните три 
месеца, като по-добра икономическа експанзия беше отчетена в осем други страни членки на Европейския съюз. 
В същото време нивата на трудова заетост в еврозоната и в целия ЕС се повишиха през четвъртото тримесечие с по 0,4% 
спрямо предходните три месеца, когато нараснаха с 0,3%, а спрямо година по-рано се повишиха с по 1,5% след растеж с 
1,8% три месеца по-рано. 
 
√ Испания предоставя 1 милион евро на фонд на ЕС за подпомагане на стартиращи технологични компании 
Първият вицепремиер и министър на икономиката на Испания Надя Калвино каза, че нейната страна обеща да предостави 
един милион евро в подкрепа на авангардни технологични компании в ЕС чрез новата Европейска инициатива 
технологичен шампион (ETCI). 
Фондът е насочен към подпомагане на развиващи се компании, на които им липсва капитал, за да се конкурират в световен 
мащаб и за да им попречи да се преместят в чужбина. По този начин фондът вече разполага с 3,7 милиона евро по формата 
на ангажименти от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Испания, Германия, Франция, Италия и Белгия. 
Европейският инвестиционен фонд, подразделение на кредитния клон на ЕИБ на Европейския съюз, ще наблюдава 
управлението на ETCI. 
 
√ Стабилизация на британската безработица на ниво от 3,7% в края на 2022 г. 
Ръст на заплатите, но при доста по-висока инфлация 
Безработицата в Обединеното кралство стабилизира през трите месеца до края на декември 2022 г. на ниво от 3,7% - 
недалеч от близо 50-годишното дъно от 3,5% през трите месеца до август миналата година (най-ниската британска 
безработица от далечната 1974 г.), показват данни на официалната британска статистика ONS. Това е 
В същото време броят на работещите във Великобритания се е увеличил със 74 000 през последните три месеца на 2022 г. 
-  значително над пазарните прогнози за увеличение с 40 000 и след повишение с 27 000 през предходния месец. 
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Междувременно свободните работни места през периода ноември 2022 г. - януари 2023 г. са намалели със 76 000 до 1,134 
милиона, което е седмо поредно тримесечно понижение и отразява несигурността в индустриите, тъй като участниците в 
проучването продължават да посочват икономическия натиск като фактор за задържане на набирането на персонал. 
 

Графика на нивото на безработица във Великобритания 

 
 
Осредненото седмично заплащане, включвайки бонусите, пък се повиши през трите месеца до края на декември с 5,9% 
до 630 британски лири в сравнение със същия период година по-рано, но след растеж с 6,5% през предходния тримесечен 
период до ноември 2022 г. 
Изключвайки бонусите обаче, осреднените седмични доходи за периода октомври - декември 2022 г. се увеличиха с 6,7% 
на годишна база след повишение с 6,5% през предходния период и очаквания за по-слабо повишение с 6,5 на сто. Това е 
най-голямото повишение на заплащането, откакто се събират тези данни от 2001 г. насам, с изключение на пика по време 
на коронавирусната пандемия. 
Коригирано спрямо високата инфлация обаче, общото заплащане е спаднало в края на миналата година с 3,1%, а 
изключвайки бонусите - с 2,5% на фона на свиването на жизнения стандарт в Обединеното кралство. Годишната инфлация 
през декември беше на ниво от 10,5%, понижавайки се слабо от пика от 11,1% през октомври и 10,7% през ноември. 
Ускореният растеж на основното заплащане във Великобритания подчертава притесненията на Английската централна 
банка относно разгара на инфлацията в британската икономика, но публикуваните днес други данни предполагат известно 
охлаждане на пазара на труда. 
Британският министър на финансите Джеръми Хънт коментира, че данните, показващи стабилизация на безработицата на 
ниво от 3,7%, е знак за устойчивост на пазара на труда. 
"В трудни времена безработицата, която остава близо до рекордно ниски нива, е обнадеждаващ знак за устойчивост на 
нашия пазар на труда“, посочи Хънт, цитиран от Ройтерс. 
"Най-доброто нещо, което можем да направим, за да накараме заплатите на хората да се увеличат, е да се придържаме 
към нашия план за намаляване наполовина на инфлацията тази година", добави той. 
 
√ US фирми получиха договори за производство на муниции за Украйна за $522 млн. 
Американската армия обяви във вторник, че е възложила поръчки на стойност 522 млн. долара на две компании за 
изработване на 155 мм артилерийски муниции за Украйна, предаде АФП. 
Поръчките, за които е взето официално решение на 30 януари, отиват в Northrop Grumman Systems Corp. и в Global Military 
Products Inc. и идват на фона на опасения, че Украйна бързо изчерпва запасите си от артилерийски снаряди от САЩ и други 
съюзници. 
Доставките на нови муниции трябва да започнат през март, съобщи армията на САЩ. 
Договорът е спонсориран от Инициативата за подкрепа за Украйна на Пентагона. 
През ноември американско официално лице съобщи, че руските сили изстрелват по около 20 000 артилерийски снаряди 
на ден. За Украйна тази бройка е около 4000 – 7000, което е доста по-бързо от темпото на производство на западните 
производители. 
За натиск над отбранителната индустрия на Запада предупреди в понеделник и генералният секретар на ООН Йенс 
Столтенберг. 
 
Банкеръ 
 
√ В МС ще бъде обсъден и приет доклад за изпълнение на бюджета за 2022 г. 
Служебното правителство ще обсъди проект на решение за приемане на доклад за касовото изпълнение на държавния 
бюджет, включително на централния бюджет, както и основните показатели на консолидираната фискална програма за 
2022 г. Това предвижда част от дневния ред на днешното редовно правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата 
на Министерския съвет. 

https://www.gov.bg/bg/prestsentar/predstoyashti-sabitia/ministerskiyat-savet-shte-provede-zasedanie-na-15-fevruari
https://www.gov.bg/bg/prestsentar/predstoyashti-sabitia/ministerskiyat-savet-shte-provede-zasedanie-na-15-fevruari
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Началото на заседанието е от 10:00 часа. 
Предстои кабинетът да разгледа още проект на постановление за създаване на Съвет за икономически анализи.  
Решение за утвърждаване на споразумението между правителствата на България и Държавата Израел за сътрудничество 
в областта на туризма, подписано на 23 януари 2023 г. в София, също е част от дневния ред на правителственото заседание.  
Служебният кабинет ще разгледа и предложения за нормативни промени в Закона за енергията от възобновяеми 
източници и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 
На заседанието си служебният кабинет ще вземе и решение за отчуждаване на терени по автомагистрала “Европа”. Това 
ще даде възможност за изграждане и на последния участък между Сливница и Северната скоростна тангента на София. 
Ако няма 50 процента напредък по отсечката до края на годината, ще бъдат загубени средствата от европейското 
финансиране за довършването на аутобана, съобщават от министерството на регионалното развитие. 
По-рано стана ясно, че работна група ще обсъди възможностите за строителство на магистрали на концесия. 
 
√ Изтича срокът за заявления за участие в изборите на 2 април 
Днес до 17:00 часа партиите и коалициите могат да подават в Централната избирателна комисия документи за регистрация 
за участие в предстоящите парламентарни избори на 2 април. Това е записано в хронограмата за вота, публикувана на 
сайта на ЦИК. Документи за промени в състава на коалиции ще се приемат в ЦИК  до 17:00 ч. на 25 февруари. 
Всяка партия може да участва в изборите за народни представители самостоятелно или в коалиция с други партии, но не 
може да участва в повече от една коалиция.  
За участие във вота формациите трябва да внесат безлихвен депозит в размер на 2500 лева по сметка в Българската 
народна банка. Номерът на банковата сметка е обявен на интернет страницата на ЦИК. В срок от седем дни от обявяване 
на окончателните резултати от изборите за народни представители, с решение ЦИК възстановява депозита на партиите и 
коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво.  
Коалиция ГЕРБ-СДС ще се регистрира в 10 часа тази сутрин, съобщиха от партията. 
Формациите, които подадат последни документите си, ще получат регистрация още днес, но при условие на неприключила 
проверка. До 18 февруари Главна дирекция ГРАО проверява списъците, представени от партиите и коалициите. 
Не по-късно от 32 дни преди изборния ден или до 28 февруари, партия или коалиция може да поиска да бъде заличена 
регистрацията ѝ за участие в изборите. 
На първи март ще бъде жребият за определяне на поредните номера в бюлетината. 
За предсрочния вот на 2 октомври миналата година бяха регистрирани 23 партии и 6 коалиции, но една от партиите не 
регистрира листи и затова не фигурираше в бюлетината. 
 
√ Аржентина планира създаването на икономически хъб в България 
България планира да възстанови работата на службата по търговско-икономически въпроси в Аржентина. Това стана ясно 
по време на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и посланика на Република Аржентина 
у нас Нестор Атанасоф. 
България няма търговски представител в страната от повече от три години, а същевременно двете държави имат 
значителен потенциал за икономическо сътрудничество. По думите на министър Никола Стоянов за първите единадесет 
месеца на миналата година износът на български стоки към Аржентина бележи ръст от над 66 процента спрямо същия 
период на 2021 година. „Въпреки голямото увеличение на експорта през миналата година, двустранната търговия между 
нас отбелязва ниски стойности“, посочва министър Стоянов. 
Стокообменът между двете държави за периода възлиза на 40.2 млн. щ. долара. „Възстановяването на службата по 
търговско-икономически въпроси ще даде нови възможности за по-интензивни контакти с бизнеса на местно ниво и 
стартиране на конкретни проекти“, отбелязва Никола Стоянов. 
Посланик Алфредо Нестор Атанасоф посочва, че Аржентина планира създаването на икономически хъб в България. 
Южноамериканската страна вече е започнала конкретни разговори с няколко компании, а целта му е той да даде достъп 
на аржентинския бизнес до страните от Европа и Балканите. Според дипломата, България има потенциал да се превърне 
в един силните партньори на южноамериканската държава в Европа. Той подчертава, че Аржентина има голям интерес за 
задълбочаване на икономическите връзки във всички области от взаимен интерес, като някои от тях са минната индустрия 
и земеделието. 
В срещата участва заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Дачев. 
Стокообменът между България и Аржентина върви на приливи и отливи през изминалите години. От 81.52 млн. щ. д. през 
2018-а падна до 41.72 млн. щ. д. през 2021-а. Българският износ за включва минерални или химични азотни торове, 
медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати и други. 
Инвестициите от Аржентина у нас са символични, което се обяснява и с географската отдалеченост на двете страни. По 
данни на БНБ в периода 2014-2021 г. у нас са вложени едва 29.9 млн. евро. 
 
√ Надежда Василева е новият изпълнителен директор на Adecco България 
Надежда Василева е новият изпълнителен директор на Adecco България. Тя ще отговаря за управлението и развитието на 
дейността в компанията в синхрон със заложените цели и политики на глобалния лидер в HR услугите Adecco Group, 
отбелязаха от компанията. 
„В новата си роля ще работя усилено за затвърждаването на водещата позиция на Adecco в България. Компанията има 
дългогодишна успешна история на българския пазар и доказана експертиза във всички сфери на HR услуги като подбор, 
временна заетост, аутсорсинг и др. Основен мой приоритет ще е да продължим да предлагаме тези висококачествени 
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услуги на нашите близо 300 клиента и да помагаме за налагането на добри работодателски практики в страната“, споделя 
Надежда Василева. 
Надежда Василева се присъединява към екипа на Adecco България през 2017 г., като до момента е заемала позицията 
директор „Подбор“. Тя има над 20-годишен професионален опит, натрупан на различни позиции в български и 
международни компании от финансовия сектор. Реализирала е редица успешни  проекти в областта на управление на 
екипи по продажби, бизнес развитие, клиентско обслужване и изпълнение на стратегически планове. 
Надежда Василева е бакалавър по „Стопанско управление“ и магистър по „Организационно развитие“ от Стопанския 
факултет на Софийския университет. Има и завършена Executive MBA степен в Cotrugli Business School. 
 
√ ЕК ще внедрява автобуси с нулеви емисии 
Вчера (14 февруари) Европейската комисия предложи нови цели за емисиите на CO2(въглероден диоксид) от нови 
тежкотоварни превозни средства (ТПС) от 2030 г. нататък. 
Тези цели ще спомогнат за намаляване на емисиите на CO2 в транспортния сектор. По данни на Комисията 6% от общите 
емисии на парникови газове в Европейския съюз (ЕС) се дължат на камионите, градските автобуси и автобусите за дълги 
разстояния. А над 25% от емисиите на парникови газове са от автомобилния транспорт.  
Новите подсилени стандарти за емисиите ще гарантират, че този сегмент от сектора на автомобилния транспорт дава 
приноса си за преминаването към мобилност с нулеви емисии и за целите на ЕС в областта на климата и нулевото 
замърсяване. 
Комисията предлага въвеждане на по-строги стандарти за емисиите на CO2 за почти всички нови ТПС със сертифицирани 
емисии на CO2 в сравнение с нивата през 2019 г., и по-специално: 

• намаляване на емисиите с 45% от 2030 година 

• намаляване на емисиите с 65% от 2035 година 

• намаляване на емисиите с 90% от 2040 година 
За да се стимулира по-бързото внедряване на автобуси с нулеви емисии в градовете, Комисията предлага също така всички 
нови градски автобуси да станат с нулеви емисии, считано от 2030 година. 
В съответствие с целите на Европейския зелен пакт и REPowerEU настоящото предложение ще окаже положително 
въздействие и върху енергийния преход чрез намаляване на търсенето на вносни изкопаеми горива. Предвижда се 
увеличаване на икономиите на енергия и ефективността в транспортния сектор на Европейския съюз. 
Тo ще донесе ползи за европейските транспортни оператори и потребителите чрез намаляване на разходите за гориво и 
общите разходи за собственост и ще гарантира по-широко внедряване на по-енергийноефективни превозни средства. Тo 
също така ще подобри качеството на въздуха, особено в градовете, а също и здравето на европейските граждани. 
Освен това то е ключов сектор за подкрепа на европейската промишленост в областта на чистите технологии и за 
повишаване на международната конкурентоспособност.  
По-специално, преразгледаните стандарти дават ясен и дългосрочен сигнал, който да насочва инвестициите на 
промишлеността на ЕС към иновативни технологии с нулеви емисии и да насърчава разгръщането на инфраструктура за 
зареждане с електроенергия и гориво. 
 
√ Германия не приема предложенията на ЕК за дълговата политика 
ЕК предлага индивидуални планове за всяка страна от ЕС за намаляване на дълга вместо общото правило за 60 
процента от БВП 
Предложените от Европейската комисия промени в правилата, които регулират дълговата политика на страните от 
Европейския съюз, не може да бъдат одобрени в този им вид, заяви вчера германският министър на финансите Кристиан 
Линднер, предаде Ройтерс. Изявлението на Линднер идва на фона на срещата на финансовите министри от ЕС, които 
обсъждат фискални реформи в Евросъюза.  
Правилата, които са залегнали в Пакта за стабилност и растеж (ПСР), целят да бъде засилена фискалната дисциплина на 
държавите от ЕС. Съгласно тези правила бюджетният дефицит на всяка от страните не трябва да превишава 3 процента от 
брутния й вътрешен продукт (БВП). Държавният дълг на страните от Евросъюза не трябва да бъде с 60 процента по-висок 
от техния БВП.  
В момента действието на Пакта за стабилност и растеж е спряно до края на тази година. Тази мярка беше предприета и 
през 2020 г. в отговор на негативните икономически ефекти, породени от пандемията от КОВИД-19, припомня Ройтерс. 
Европейската комисия предлага да бъдат създаден индивидуални планове за всяка държава от ЕС, съгласно които те да 
предприемат мерки за намаляване на държавните си дългове, вместо да бъде спазвано общото правило за лимит от 60 
процента от БВП на всяка страна.  
Германия смята, че е задължително да бъдат представени “разбираеми, надеждни и предвидими мерки за намаляване 
на бюджетния дефицит и на дълга на всяка от страните”, заяви германският финансов министър. 
Кристиан Линднер допълни, че страните, формирали големи задължения след кризата, породена от КОВИД-19, трябва 
отново да предприемат политики във финансовата сфера, насочени към постигането на “устойчиви и стабилни публични 
финанси”. 
 
√ Над 35 млрд. щ.д. инвестиции са загубени на Острова заради Brexit 
Обединеното кралство загуби 29 милиарда лири (35.2 милиарда долара) инвестиции в резултат на напускането на 
Европейския съюз (Brexit). Джонатан Хаскел, говорител на Комитета по паричната политика на Bank of England, заяви това 
в интервю за вестник Financial Times. 
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Според него загубата на бизнес под формата на капиталови инвестиции след референдума през 2016 г. за напускане на 
Европейския съюз се равнява на 1.3 процента от БВП на Обединеното кралство. Експертът не изключва, че този показател 
може да нарасне до около 2.8 процента от БВП през 2026 година. Същевременно той уточнява, че страната е на последно 
място сред членовете на Групата на седемте (G7) по привличане на инвестиции през последните шест години. 
Кралството напусна Европейския съюз на 1 февруари 2020 г. след няколко години преговори. На 1 януари 2021 г. пък изтече 
преходният период след Брексит, през който за Обединеното кралство важаха всички европейски правила. Според 
експерти подобна стъпка е довела до икономически загуби, разкъсване на културни и научни връзки. 
 
√ Кристалина Георгиева призова да “мислим за немислимото” 
Живеем в “по-податлив на сътресения свят” след КОВИД-19, руската инвазия в Украйна и земетресението в Турция и 
Сирия, предупреди шефката на МВФ 
Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева предупреди, че трябва да 
“мислим за немислимото”, тъй като живеем в “по-податлив на сътресения свят“, повлиян от пандемията от КОВИД-19 , 
руската инвазия в Украйна и неотдавнашното земетресение в Турция и Сирия. 
“Трябва да променим начина си на мислене, за да сме по-гъвкави и по-ориентирани към изграждането на устойчивост на 
всички равнища, за да можем да управляваме по-добре кризисни ситуации”. Това заяви вчера Кристалина Георгиева в 
панела “Световна правителствена среща на върха”, организиран от Хадли Гембъл от Си Ен Би Си.  
“Това, за което сме много загрижени е непредвидимото”, подчерта Кристалина Георгиева. 
Шефката на МВФ сигнализира за необходимостта от устойчивост на планетата ни , в обществата, които трябва да 
предложат равни възможности и при хората, които трябва да се възползват от образование, здравеопазване и добра 
социална защита. 
“Не сме там, където трябва да бъдем, за да сме добри стопани на планетата ни за нашите деца”, добави Кристалина 
Георгиева. 
В предишно интервю за Си Ен Би Си Георгиева заяви, че ще са необходими повече частни инвестиции, за да се помогне на 
развиващите се страни  да постигнат климатичните си цели, тъй като не могат да бъдат покрити от държавната помощ и 
местно правителствено финансиране. 
По темата за руската инвазия в Украйна Георгиева заяви, че светът е загубил “много ценен мирен дивидент”, което е 
накарало хората да харчат повече за отбрана и по-малко за здравеопазване и инфраструктура. 
“Вече не можем да приемаме мира за даденост”, добави тя.  
Георгиева подчерта, че МВФ трябва да изиграе “стабилизираща роля” във войната в Украйна и страната се нуждае от 
между 40 и 48 милиарда долара, за да функционира тази година. 
По-рано шефката на МВФ описа инвазията в Украйна като “най-важния единичен отрицателен фактор” за икономиката 
през 2022 година. 
Глобалната икономика ще нарасне с 2,9 на сто тази година, според прогнозите на вашингтонската институция. 
 
Телеграф 
 
√ Вноските по кредити без промяна 
С въвеждането на еврото депозитите в лева автоматично ще бъдат преизчислени, банките нямат право да вдигат 
лихвите 
С въвеждането на еврото кредитите и депозитите в лева автоматично ще бъдат преизчислени в европейската валута по 
фиксирания курс 1,95583 лв. за евро. 
Не се очаква клиентите да предприемат нещо - банките ще се погрижат всички необходими процедури да бъдат 
извършени автоматично. 
Големият въпрос обаче е на каква база ще се изчисляват плаващите лихви по съществуващите кредити, конвертирани от 
левове в евро. Защото ще се промени бенчмарка, на който кредитните институции ще стъпят. От банките заявяват, че 
лихвите ще останат такива, каквито са били. И вноските по съществуващите кредити ще се запазят без промяна, като бъдат 
преизчислени по фиксирания курс от левове в евро. 
Подробностите как ще се случи всичко това се очаква да бъдат уредени в новия Закон за еврото, който МФ подготвя. 
Закон 
Съществуващата законова уредба и сега не позволява на банките да вдигат лихвата по сключени договори за кредит, когато 
индексът, който участва при образуването й, спре да се предлага, обясни финансовият анализатор от „Моите пари“ 
Десислава Николова пред „Телеграф“. Това бе въведено в българското законодателство, когато  БНБ преустанови 
изчисляването на индекса СОФИБОР през 2018 г. На практика банките нямат право да увеличават лихвите независимо от 
промяна на бенчмарка поради едни или други обстоятелства, посочи Николова. 
Банките формират лихвите по кредитите си на база референтен лихвен процент, като при заемите в лева обикновено се 
стъпва върху средния лихвен процент по левови депозити, според статистиката на БНБ. С приемане на еврото, ако няма 
промяна на методологията, се очаква да се вземе за база средният лихвен процент по депозитите в европейската валута. 
Според Николова банките могат да обвържат лихвите си и с 6- или 12-месечния ЮРИБОР. При него, за разлика от средната 
лихва по депозити, е налице много ясно изразена корелация с промяната на основната лихва от Европейската централна 
банка. Първото увеличение от страна на ЕЦБ беше от юли 2022 г. и виждаме как 6- и 12-месечният ЮРИБОР започва много 
сериозно да нараства, каза още Десислава Николова. 
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Към датата на промяната новият лихвен процент по съществуващи договори за кредит няма да бъде по-висок от размера 
на лихвения процент по тези договори преди този момент. При договор за кредит, в който е договорен фиксиран лихвен 
процент, след датата на въвеждане на еврото процентът не се променя. Лихвените проценти по нови кредити след 
въвеждане на еврото ще бъдат съобразени с пазарните нива, уточняват от УниКредит Булбанк. 
Контрол 
Промяната на методологията за изчисляване на плаващи лихвени проценти ще бъде контролирана от БНБ като регулатор 
на кредитните институции и направена така, че бъдещият размер на крайната лихва по депозити или кредити, 
конвертирани от лева в евро, да бъде запазен. Месечна вноска по кредит например ще бъде със същия размер като 
левовата такава, изчислена по фиксинга, коментират от Банка ДСК. 
 
√ Столицата произвежда и консумира половината блага у нас 

- София 60 пъти по-богата от Видин; 
- Хасково, Кърджали и Силистра в дъното на класацията 

Брутният вътрешен продукт на столицата е над 59 млрд. лева. В дъното на таблицата пък е Видин с под милиард – 915 
милиона лева, показа справка на „Телеграф“ в Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Разликата е 60 пъти в полза на най-големия град. Брутният вътрешен продукт на човек пък в столицата е 6300 лв., а в 
Хасково и Кърджали е едва 600 лв. „Голямата разлика се дължи на различния мащаб, от една страна, и на концентрацията 
на различни икономически дейности, най-вече услуги в София, от друга“, обясни пред „Телеграф“ Петър Ганев, старши 
икономист на ИПИ. Брутният вътрешен продукт (БВП) сочи икономическа активност в дадения регион, но в показателите 
не влиза сивата икономика, която понякога достига една четвърт от цялото производство. 
Статистика 
Данните красноречиво показват, че голяма част от икономическото развитие, заетостта и заплатите са натрупани в най-
големия град у нас. Столицата произвежда 43% от БВП на България, на фона на 7,4% в Пловдив и 6% във Варна. Най-малки 
пък остават икономиките на Видин, Силистра и Смолян. Столицата е в челото на класацията и с БВП на човек над 45 000 лв. 
Следва Стара Загора с 20 000 лв. на калпак. Това пък се дължи на ролята на енергетиката, която тласка икономическото 
развитие, особено в сегашната международна обстановка, като в тази компания е и Враца, към която се числи АЕЦ 
„Козлодуй“. В края на таблицата остават десет области с малка разлика в брутния вътрешен продукт. Ако Видин обаче е 
последен по общ БВП, то в показателя на човек от населението вече изпреварва Хасково, Сливен, Силистра и Перник. 
Развитие 
Неравномерното икономическо развитие на регионите у нас икономистът Петър Ганев обяснява първо с мащаба, тъй като 
в София живеят около 20-25 процента от населението в България, докато в Северозапада са много по-малко. „Конкретно 
Видин, Монтана и Враца са едни от най-малките области заедно с Габрово. Там живеят 10-20 пъти по-малко хора, 
отколкото в София“, посочва Ганев. „От друга страна, всички професионални дейности, информационните услуги, 
банковите и финансовите услуги са базирани в столицата. Това са дейности, които над 80% са концентрирани в София. Във 
Видин например има може би няколко банкови клона, в общия случай такъв тип услуги или липсват, или добавената 
стойност се отчита в столицата“, допълва той. Икономистът смята, че разликата все пак е логична на фона на различните 
мащаби. 
Планиране 
„Зависи как подреждаме регионалното сравнение. Ако е на ниво области, е едно, ако се вземат районите за планиране, 
които са шест – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен, 
разликите ще бъдат по-малки“, уточнява още Петър Ганев. В тези райони влизат области и общини с различно 
икономическо развитие, със селска и градска среда и брой население, което донякъде балансира общата картина. „Ако 
направим сравнението на ниво общини, разликите ще бъдат още по-големи, тъй като разликата между общинските 
бюджети е 1000 пъти между София и най-малката община, която е Антон“, допълва той. Според икономиста подобни 
разлики би имало и в Полша, в Сърбия или Румъния, но основната е в стандарта на живот. 
Демография 
Броят на населението също играе важна роля във формирането на брутния вътрешен продукт. Независимо от площта на 
съответния регион, когато има много застаряло население, ниска заетост, висока безработица, това също тласка областите 
в долната част на класацията. „Обикновено там има по-малък пазар, който спира големи вериги и компании да отворят 
бизнес, защото няма кой да работи. В такива райони преобладава селско население, няма как да сравним живота в 
големия град с този в малките населени места. Кърджали и Смолян са с преобладаващо селско население, половината 
живеят в селата, областният град не натежава в показателите“, коментира Петър Ганев. 
Модерни производства вдигат нивото 
Макар и малко, но модерни производства вдигат нивото на БВП в региона, защото носят високи заплати и добавена 
стойност. „Няма някаква фундаментална изненада, че Хасково е на последно място по брутен вътрешен продукт на човек. 
Промишлеността, дори и автомобилната, която я има, е с ниска добавена стойност, ръчен труд, ниски заплати“, обяснява 
Петър Ганев. Според него областите от Северозапада, Хасково, Силистра винаги са били някъде в дъното, но там по-
големият спад на населението играе роля чисто статистически БВП да изглежда по-висок. 
В Кюстендил с най-ниски заплати 
1195 лв. е средната заплата в област Кюстендил. В Смолян, Хасково и Видин е малко над 1200 лв., сочат данните на 
Националния статистически институт за 2022 г. Съвсем малко по-високи са в Благоевград – 1208 лв. На другия край на 
графиката е София със средно възнаграждение от 2423 лв. Няколко са областите със средни доходи от труд - около 1600 



12 

 

лв. Това са Стара Загора, София-област, Варна, а във Враца цифрата почти стига 1700 лв. В останалите области у нас средната 
заплата е между 1200 лв. и 1400 лв. 
 
3e-news.net 
 
√ Икономиката нараства с 2.1% годишно през IV тримесечие на 2022 година 
На тримесечна база, спрямо третото тримесечие, БВП запазва ръста си от 0.5 на сто, сочат изгладените данни на 
НСИ 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.1% спрямо четвъртото тримесечие 
на предходната година и с 0.5% спрямо третото тримесечие на 2022 г. (нарастването е колкото и през третото), според 
сезонно изгладените данни по експресни оценки, отчете Националния статистически институт (НСИ). 
Годишни изменения 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП се увеличава с 2.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година, а 
брутната добавена стойност нараства с 2.8%. Крайното потребление регистрира ръст от 4.7%, докато бруто образуването 
на основен капитал намалява с 3.3% през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на предходната 
година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава със 7.2%, а вносът на стоки и услуги нараства 
с 10.7%. 
 

 
 
От графиката по-горе се вижда, че БВП забавя ръста си в края на миналата година, спрямо ръст от 3.1 на сто през третото 
тримесечие. 
Тримесечни изменения 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.5%. 
Брутната добавена стойност нараства с 0.7%. 
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвърто тримесечие на 2022 г. причина за 
регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на 
крайното потребление с 1.4%. 
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От графиката по-горе се вижда че ръста на БВП в края на 2022 година е колкото и през третото тримесечие на миналата 
година. 
БВП в стойностен обем, текущи цени 
Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП в номинално изражение достига 47 086,7 млн. 
лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 42 694,9 млн. лева. 
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 81,3 на сто, което в стойностно 
изражение възлиза на 38 272,2 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2022 г. бруто капиталообразуването е 10 640,4 
млн. лв. и заема 22,6 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно. 
 
√ Икономиката на България е осма в ЕС по ръст през последното тримесечие на 2022 година 
На годишна база БВП нараства с 1.9% в еврозоната и с 1.8 на сто в целия ЕС, докато в България ръста е по-висок, сочат 
календарно коригираните данни на „Евростат“ 
С нарастване от 2.1% през четвъртото тримесечие на годишна база българската икономика е осма в ЕС, изпреварена от 
Ирландия (15.7%), Румъния (5.0%), Кипър (4.7%), Нидерландия (3.4%), Португалия (3.1%), Австрия и Испания (и двете с 
2.7%). Това показват сезонно и календарно коригираните данни на статистическата служба „Евростат“, обявени вчера. 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП се увеличил с 0.1% в еврозоната и остава стабилен в целия ЕС (0%), в сравнение 
с предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2022 г. БВП е нараснал с 0.3% както в еврозоната, така и в ЕС-27. 
Спрямо същото тримесечие на предходната година сезонно изгладеният БВП нараства с 1.9% в еврозона и с 1.8% в ЕС през 
четвъртото тримесечие на 2022 г., след +2.3% в еврозоната и +2.5% в ЕС през предишното трето тримесечие. 
От данните за страните, с които разполага „Евростат“, спад са регистрирали Литва (-0.4%) и Швеция (-0.6%), а общо 11 
държави отчитат по-нисък ръст на БВП от България. 
За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП в САЩ се е увеличил с 0.7% спрямо предходното тримесечие 
(след +0.8% през третото тримесечие на 2022 г.). В сравнение със същото тримесечие на предходната година БВП на САЩ 
нараства с 1.0% (след +1.9% през предходното тримесечие). 
 

 
 
Ръст на заетостта в еврозоната и ЕС 
Броят на заетите се е увеличил с 0.4% както в еврозоната, така и в ЕС през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с 
предходното тримесечие. 
През третото тримесечие на 2022 г. заетостта се е увеличила с 0.3% в еврозоната и с 0.2% в ЕС. Спрямо същото тримесечие 
на предходната година заетостта се е увеличила с 1.5% в еврозоната и с 1.3% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2022 г., 
след +1.8% в еврозоната и +1.5% в ЕС през третото тримесечие на 2022 година. 
Според първата оценка на годишния растеж за 2022 г., базирана на тримесечни данни, заетостта се е увеличила с 2.2% в 
еврозоната и с 2.0% в ЕС. 
 
√ Годишен ръст от 16.6% на работната заплата през последното тримесечие на 2022 г., отчита НСИ 
На тримесечна база нарастването е със 7.8 на сто, показват предварителните данни 
През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1879 лв. и нараства спрямо третото тримесечие 
на 2022 г. със 7,8 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). На годишна база 
спрямо последното тримесечие на2021 година средната месечна работна заплата нараства с 16.6 на сто. 
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: Образование - с 19,7 на сто, Производство 
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - с 14,9 на сто, Финансови и застрахователни 
дейности - с 12,6 на сто, и Хуманно здравеопазване и социална работа - с 11 на сто. 
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2022 г. е 1839 лв., за ноември - 1851 лв., и за декември - 1947 лева. 
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През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо e увеличението в 
икономическите дейности: Селско, горско и рибно стопанство - с 23,4 на сто, Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - с 23,1 на сто, и Други дейности - с 22,1 на сто. 
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно 
правоотношение през четвъртото тримесечие на 2022 г. са: 
- Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения - 4417 лева; 
- Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 2934 лева; 
- Финансови и застрахователни дейности - 2853 лева. 
Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: 
- Хотелиерство и ресторантьорство - 1088 лева; 
-  Други дейности - 1275 лева; 
- Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 1356 лева. 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в 
обществения сектор нараства с 13.5 на сто, а в частния - със 17.7 на сто. 
Наетите хора по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г. намаляват с 16 500, или с 0,7 на сто, 
спрямо края на септември 2022 г., като достигат 2,26 млн. В края на декември 2022 г. в сравнение с края на декември 2021 
г. наетите хора намаляват с 5600 или с 0,2 на сто. 
 
√ Ръст от 3.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 324.50 лв. за MWh с ден за доставка 15 февруари 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 324.50 лв. за MWh с ден за доставка 15 февруари 2023 г. и обем от 86 621.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 3.7%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 339.73 лв. за MWh, при количество от 44 236.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 384.80 MWh) е на цена от 309.27 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа) 
Борсата стартира при средна цена от 268.32 лв. за MWh и количество от 3790.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 254.26 лв. за MWh ( 3708.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 438.07 лв. за 
MWh при количество от 3507.4 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 333.74 лв. за MWh при обем от 2987.4 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 312.98 лв. за MWh (160.02 евро за MWh) за 14 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 15 февруари се повишава до 324.50 лв. за MWh ( ръст от 3.7 %) по данни на БНЕБ или 
165.91 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 464.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 310.36 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: 

https://ibex.bg/
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Име                     MW 
АЕЦ     36,23%    2164.6 
Кондензационни ТЕЦ   39,73%    2373.6 
Топлофикационни ТЕЦ   6,06%    362.05 
Заводски ТЕЦ    1,94%    115.83 
ВЕЦ     0,17%    10.11 
Малки ВЕЦ    1,64%    97.9 
ВяЕЦ     2,41%    143.92 
ФЕЦ     11,44%    683.75 
Био ЕЦ      0,38%     22.83 
Товар на РБ         5504.61 
Интензитетът на СО2 е 513g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ В Югоизточна Европа остават високи цените на електроенергията за 15 февруари. В Гръция е най-скъп тока за този ден 
Румънската OPCOM затвори при цена от 165,91 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 166,88 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 165,91 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 15 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 173,70 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 158,13 евро/мвтч. Най-високата цена от 223,98 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
130,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 47 435,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 15 февруари ще бъде 166,88 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 151,41 гвтч. Максималната цена ще бъде 223,98 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 132,60 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 15 февруари е 165,39 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 173,31 евро/мвтч. Най-високата цена от 222,67 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч и тя ще бъде 130,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 70 086,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 15 февруари на Словашката енергийна борса е 165,47 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 213,99 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 130,00 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 153,08 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч тя 
ще е 189,75 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 130,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 15 февруари е 157,61 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
166,24 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 69 965,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 204,28 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 130,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 143,52 евро/мвтч на 15 февруари. Пиковата цена ще бъде 
148,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 509 826,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 188,76 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 119,10 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 15 февруари ще се продава за 165,87 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ В очакване на затоплянето, цените на европейските електроенергийни борси все още остават в диапазона до 170 евро 
за MWh 
Европейските електроенергийни борси остават под влияние на февруарското време, което продължава да поднася 
изненади за различните региони. По-високо остава производство на електроенергия и то от въглищните централи и 
природен газ при спадащо участие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и основно на вятър, сочи прегледът на 
данните. На този фон цените, постигнати в сегмента „ден напред“ остават в диапазона до 170 евро за MWh. Задаващото се 
затопляне може и да се отрази в посока към понижение.  
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия във всички страни от Европа възлиза на 57 435.28 GWh през шестата седмица на 2023 
г. преди окончателните данни.  За сравнение, през петата седмица то е достигало до обем от 59 313.30 според 
коригираните данни. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 
51 349.21  GWh (52 990.76 GWh за петата седмица) във вечерните часове на 12 февруари 2023 г. според данните на energy 
charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните данни. 
От това общо производство през шестата седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 20 257.63 GWh 
(39.45 %) срещу 17 416.05 GWh (32.87%) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 4576.07 GWh или 8.19 %, а на 
каменните – 4425.24 GWh – 8.62 %. Природният газ държи дял от 19.00 % или 9757.68 GWh (8192.52 GWh или 15.46 % за 
петата седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 12 727.53 GWh или 24.79 % (13 182.45 GWh или 24.88 % 
седмица по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници през посочената 6-та седмица е в обем от 18 364.05 GWh или 35.76 % ( 
22 392.26 GWh или 42.26 % през петата седмица). 
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Вятърните централи на сушата през 6-та седмица са произвели обем от 8021.85 GWh (15.62 %), а офшорните – 697.75 GWh 
(1.36%).  
Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 2466.19 GWh (4.80 %), Редно е да се отчете и участието 
на водноелектрическите и помпените мощности – 4.92 % и 5.17 % съответно, както и на биомасата – 3.21 %. 
Цените 
След очаквания старт с ден за доставка 6 февруари с ръст, постигнатите стойности в сегмента „ден напред“ на европейските 
електроенергийните борси останаха в готовност за ръст. Така с ден за доставка 7 февруари само на борсите в България 
(IBEX, БНЕБ) и Румъния (OPCOM) бе наблюдавано понижение - (минус 1.7 %) като цените се установиха на ниво от 160.89 
евро за MWh. Без промяна остана и постигнатата стойност на борсата в Германия (0.0%) – 172.92 евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси покачването се запази в диапазон – от 1.3 % (174.72 евро за MWh) в 
Австрия и 2.2 % (175.17 евро за MWh) във Франция до 3.5 % (179.07 евро за MWh) в Полша и 9.7 % (172.00 евро за MWh) в 
Сърбия. 
Доста по-висока бе постигнатата стойност на електроенергийните борси извън континента, като при ръст от 8.6 % тя 
достигна до 193.38 евро за MWh във Великобритания, а в Ирландия и Северна Ирландия до 213.07 евро за MWh при скок 
от 22.2 %. 
Иберийският пазар остана с доста по-ниски стойности – 137.22 евро за MWh (плюс 1.7%) в Португалия и 137.36 евро за 
MWh (плюс 1.8 %) в Испания. 
Затова пък още с ден за доставка 8 февруари ценовите нива на европейските електроенергийни борси тръгнаха надолу.  
Така продължаващият спад, макар и само с 1.8 % свали стойността на българската IBEX и румънската OPCOM до 158.07 евро 
за MWh.  Това бе и постигнатата цена на гръцката HENEX при доста по-силен спад от 6.2%. 
Понижението с 4.4 % на италианската GME доведе до цена от 170.35 евро за MWh. По-ниска остана стойността на 
електроенергийната борса във Франция – 164.75 евро за MWh при спад с 5.9 %, докато на съседната германска борса бе 
отчетен доста по-силно движение в посока надолу – с цели 12.0 % - до 152.10 евро за MWh. 
Към по-ниски нива се върнаха и стойностите във Великобритания (166.47 евро за MWh при силно понижение с 14.3 %) и 
Ирландия и Северна Ирландия (158.92 евро за MWh при понижение с цели 25.4 %). 
Изключение бе наблюдавано на Иберийския пазар, където слабото повишение от 0.5 % доведе до 137.93 евро за MWh в 
Португалия и 138.00 евро за MWh в Испания. 
Европейските електроенергийни борси демонстрираха слаба разнопосочност с ден за доставка 9 февруари, като пет от 
европейските електроенергийни борси се върнаха към ръст, а Иберийския пазар запази тенденцията, отчетена още през 
предходните дни на търговия. 
Така при ръст от 0.8 % постигнатата стойност на гръцката HENEX бе 159.37 евро за MWh, докато доста по-силният ръст от 
5.4 вдигна цената на италианската GME до 179.59 евро за MWh. Скок от 9.1% бе отчетен и на електроенергийната борса 
във Франция – до 179.69 евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси спадът продължи и остава в диапазона от 0.5 % (157.34 евро за MWh) 
за България и Румъния и 3.7 % (156.55 евро за MWh) за Унгария, 12.9 % (132.54 евро за MWh) за Германия, както и 14.7 % 
(141.10 евро за MWh) в Полша. 
Към ръст от 8.7 % до 172.81 евро за MWh се върнаха и електроенергийните борси в Ирландия и Северна Ирландия, докато 
цената на борсата във Великобритания се понижи с нови 2.8 % до 162.12 евро за MWh. 
Тенденцията за скок остана на Иберийския пазар, което доведе до цени от 145.00 евро за MWh в Португалия (плюс 5.1 %) 
и Испания. 
Малко по-силна разнопосочност беше наблюдавана с ден за доставка 11 февруари като на 10 от европейските 
електроенергийни борси бе наблюдавано покачване, а на останалите – понижение. 
Към повишение с 4.1 % и 4.0% в сегмента „ден напред“ се върнаха електроенергийните борси в България и Румъния (IBEX 
и OPCOM), а постигнатата цена бе от порядъка на 163.76 евро за MWh. Повишението с 5.1 % вдигна стойността на гръцката 
HENEX до 167.52 евро за MWh. 
Спадът, отчетен на останалите борси в посочения сегмент варираше от 2.3 % в Белгия (149.31 евро за MWh) и 5.0 % (125.92 
евро за MWh) в Германия до 6.3 % (168.19 евро за MWh) в Италия, както и 11.7 % (158.71 евро за MWh) във Франция. 
На електроенергийните борси извън континента също бе наблюдавано понижение – от 1.9 % (159.65 евро за MWh) във 
Великобритания и 11.3 % (153.28 евро за MWh) в Ирландия и Севeрна Ирландия. 
Най-сетне тенденцията в посочения сегмент бе пречупена и електроенергийните борси на Иберийския пазар отчетоха спад 
с 2.5  % в Португалия (141.40 евро за MWh) и 2.0 % в Испания (142.05 евро за MWh). 
Наблюдаваната доскоро тенденция за масово понижение с настъпването на почивните дни отново остана спомен. Така с 
ден за доставка и 11 и 12 февруари (събота и неделя) европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ 
запазиха разнопосочност. На 6 от борсите с ден за доставка 11 февруари бе наблюдаван ръст – между 1.9 % (152.16 евро 
за MWh) в Белгия и 3.4 % (137.67 евро за MWh) в Нидерландия. 
Затова пък значителен спад от 12.0 % постигнаха в посочения сегмент борсите в България (IBEX, БНЕБ) и Румъния (OPCOM) 
– до 144.12 евро за MWh, както и 13.9 % (114.13 евро за MWh) в Полша. До 149.16 евро за MWh се понижи ( минус 6.0 %) и 
стойността във Франция. Най-съществено намаление бе отчетено в Германия (минус 15.6 %) – до 106.27 евро за MWh. 
Разнопосочно бе движението на ценовите нива и на електроенергийните борси извън континента – във Великобритания 
стойността спадна с 2.0 % (156.73 евро за MWh), докато в Ирландия и Севeрна Ирландия се повиши с 5.5 % (161.77 евро за 
MWh). 
На Иберийския пазар бе наблюдавано движение на цените в посока надолу – с 6.8 % в Португалия и 7.2 % в Испания, при 
което постигнатата цена в сегмента „ден напред“ се установи на ниво от 131.76 евро за MWh. 
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Покачване бе отчетено в посочения сегмент на седем от европейските електроенергийни борси и с ден за доставка 12 
февруари при това в широк диапазон – от 1.5 % (145.30 евро за MWh) в Сърбия и 3.3 % (142.24 евро за MWh) в Нидерландия 
до 19.8 % (136.67 евро за MWh) в Полша и 28.3 % (136.31 евро за MWh) в Германия. 
На останалите европейски електроенергийни борси се настани понижението. Така при спад с 9.4 % стойността в Гърция се 
установи на ниво от 155.99 евро за MWh, а доста по-високото движение надолу с 12.2 % доведе до цена от 150.76 евро за 
MWh в Италия. 
Макар и не чак така високо в процентно отношение, понижението с 2.9 на сто свали стойността на електроенергийните 
борси в България (IBEX,БНЕБ) и Румъния (OPCOM) до 139.89 евро за MWh. При малко по-висок спад в процентно отношение 
от 4.1 % стойността във Франция се установи до 143.02 евро за MWh. 
Всички европейски електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се връщат към ръст с ден за доставка 13 февруари 
като най-общо цените остават в диапазона 146.94 евро за MWh (плюс 7.5 %) в Полша – 171.39 евро за MWh (плюс 22.5 %) 
в България и Румъния. Както и Сърбия – 171.71 евро за MWh (плюс 18.2 %). 
Малко по-ниска е постигнатата стойност в Гърция (плюс 9 % до 169.96 евро за MWh) в Гърция и Унгария (плюс 21.3 % до 
169.70 евро за MWh), а ценовите нива в Германия и Франция остават близки – 163.50 и 163.40 евро за MWh съответно 
(плюс 19.9 % и 14.2 %). 
По-ниско от постигнатите на Балканите стойности отчитат и Великобритания (164.73 евро за MWh, плюс 2.8 %), Ирландия 
и Северна Ирландия (156.56 евро за MWh, плюс 1.3 %). 
Доста по-високи от обикновено са и цените на Иберийския пазар (Португалия и Испания) – 146.77 евро за MWh при ръст 
от 6.6 %  и 6.5 % съответно. 
Средна месечна и средна годишна цена към 12 февруари 2023 г. 
Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси продължават и през поредната шеста 
седмица на 2023 г. в посока нагоре, но и в търсене на справедливата среда. 
На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност е 151.5 евро за MWh (145.67 към 5 февруари, 135.63 евро 
за MWh към 29 януари). 
За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 162.27 евро за MWh 
(159.63  към 5 февруари и 191.47 евро за MWh седмица преди това) в Гърция и 166.88 евро за MWh (163.66 евро за MWh 
седмица по-рано) в Италия, както и 156.81 евро за MWh (150.77 евро за MWh, 5.02) във Франция. 
По-ниска остава постигнатата цена в Португалия и Испания, но и запазва отскока спрямо предходните периоди – 132.39 и 
132.64 евро за MWh към 12 февруари (123. 87 и 124.26 евро за MWh към 5.02 и 67.42 и 67.63 евро за MWh съответно за 
предхождащата седмица). 
В Германия, средната месечна стойност e 136.29 евро за MWh (130.36 евро за MWh към 5.02 и 117.85 евро за MWh към 29 
януари 2023 г.), а в Австрия – 152.6 евро за MWh (147.37 евро за MWh към 5.02 и144.51 евро за MWh седмица преди това). 
В Унгария изчисленията сочат за ниво от 155.16 евро за MWh (150.63 евро за MWh към 5.02 и 148.58 MWh предходната 
седмица), а за Полша – 139.97 евро за MWh (133.95 към 5.02 и 133.26 евро за MWh към 29 януари). 
Средната годишна цена към публикуването на данните за IBEX и OPCOM е 140.71 евро за MWh. 
По-висока към настоящия момент е стойността, както за гръцката HENEX – 183.07 евро за MWh, така и за италианската GME 
– 172.24 евро за MWh. 
Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност е от порядъка на 150.6 евро за MWh, докато на 
електроенергийната борса във Франция е 139.4 евро за MWh, а в Германия – 123.28 евро за MWh. 
Най-ниска е постигнатата средна месечна стойност на борсите в Португалия и Испания – 87.97 евро за MWh и 88.19 евро 
за MWh съответно. 
Във Великобритания пък достига до 152.28 евро за MWh и отново остава под стойностите на ирландските 
електроенергийни борси – 162.83 евро за MWh. 
Петрол, газ, СО2 
Пазарът на петрол, който привидно изглеждаше спокоен изведнъж избухна с въвеждането на тавана на цената на 
петролните продукти. Съобщението, че Русия ще намали производството на петрол с 500 хил. барела на ден от март в 
отговор на санкциите и ще поддържа тази линия на поведение е първият и изключително тревожен сигнал за проблем с 
доставките през задаващите се месеци. Сигнали за такива проблеми по един или друг повод вече идват и от други страни.  
Накратко пазарът реагира и априлските фючърси за петрола сорт Brent в последния ден от миналата седмица успяха да 
скочат от 84.18 долара за барел при отварянето на борсата до 86.52 долара за барел в края. Като цяло цените на петрола 
растат от април 2021 г. като към последните дни от посочения месец все пак бяха на ниво от 60.71 долара за барел. Ако се 
съди по развитието на събитията, изглежда, че наблюдателите на пазара ще се окажат прави и цени от 90 – 100 долара  за 
барел няма да са изключение. 
Фючърсите за газа за март по индекса TTF на борсата ICE, въпреки че при затварянето на търговията в петък отчетоха слабо 
повишение спрямо затварянето на сесията ден по-рано останаха сред най-ниските, наблюдавани напоследък – 54.45 евро 
за MWh. За сравнение на 23 януари газовите фючърси бяха на ниво от 79.40 евро за MWh. 
Въпреки това настоящата цена е в пъти по-висока от отчетената на 15 февруари 2021 г. , например – 17.43 евро за MWh. 
Неочаквано събитие също е на път да раздвижи и пазара на природен газ още преди датата 20 февруари. Може и да е 
неприятно за някои, но е факт, че все по-голяма сила набира и публикацията на разследващият журналист Seymour Hersh, 
според който експлозиите на двата газопровода „Северен поток“ и „Северен поток 2“ през миналия септември са били 
извършени по указание на американския президент. Ситуацията не е за подценяване, ако се вземе предвид факта, че става 
въпрос за заместване на 150 млрд. куб м руски природен газ (110 млн. тона годишно) с доставки основно на LNG. 
Съпоставката и разсъжденията по темета ще оставим за по-късно, тъй като в случая е важно да се осъзнае, че става въпрос 
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за нов тип доставки, които трябва да са по гъвкави дългосрочни договори с фиксирана цена за капацитет, цена на газа със 
съответна индексация, гъвкавост на обемите, както и съответна дестинация, плюс такса за регазификация, за пренос и т.н., 
което по своята същност означава – нова цена за риск.  
Няма как да се подмине и скокът на цената на емисиите. Декемврийските фючърси по индекса ICE EUA на борсата ICE 
успяха и то за пореден път да се повишат до нивото от 93.32 евро за тон. Оставащото ниво от 90.02 евро за тон вече на два 
пъти по-рано вече изнерви достатъчно участниците на пазара. По всичко изглежда, че атакуването към върха от 100 евро 
за тон  ще продължи и през следващите седмици. 
Тенденции 
В публикуванията си наскоро доклад Международната агенция за енергетика (МАЕ) прогнозира, че в периода до 2025 г. 
включително източниците с ниско ниво на емисии ще покриват почти целия ръст от световното търсене на електроенергия. 
Възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) и ядрената енергетика ще доминират и заедно ще осигуряват над 90 % от 
допълнителното потребление. В същото време прави впечатление, че на Китай ще се падат над 45 % от ръста на ВЕИ в 
периода 2023 г. , следвана от ЕС с 15 %. 
Световното потребление на електроенергия през 2022 г. се е повишило с малко под 2%, което е под средногодишния ръст 
от 2,4%, наблюдаван през периода 2015 – 2019 години. Забавянето е свързано основно със спада на потреблението на 
електроенергия в Европейския съюз с 3,5% в годишно изражение. 
Очакването е, че в периода от 2022 г. до 2025 г. световното производство на електроенергия, както на природен газ, така 
и на въглища ще остане на същото ниво. В същото време  производството на електроенергия на базата на природен газ в 
Европейския съюз ще се понижи, но това ще бъде компенсирано частично от значителният ръст в Близкия Изток. 
Това се отнася и за сектора на въглищата, където спадът в производството на електроенергия от този източник в Европа и 
САЩ ще бъде съпроводен от ръст в Азиатско-Тихоокеанския регион. Динамиката на развитието в значителна степен ще се 
определя от Китай, където са разположени повече от половината от въглищните електроцентрали в света. МАЕ в частност 
прогнозира, че през 2025 г. делът на Китай в световното потребление на електроенергия ще се увеличи до една трета, в 
сравнение с една четвърт през 2015 г. През следващите три години над 70 % от ръста на световното производство на 
електроенергия ще се падат на Китай, Индия и Югоизточна Азия взети заедно. На този фон страните с развита икономика 
ще се стремят към електрификация на потреблението на електроенергия за целите на декарбонизацията на транспорта, 
топлоснабдяването и индустрията. 
В резултат се очаква, че глобалното потребление на електроенергия ще започне да расте с по-бърз темп – от 3% годишно 
в периода 2023 – 2025 години. Общото възможно потребление на енергия през този период се очаква да е от порядъка на 
2500 ТВтч. 
Прогнозата на МАЕ е, че дела на ВЕИ в глобалното производство на електроенергия ще се увеличи от 29 % през 2022 г. до 
35% през 2025 г. Като цяло ВЕИ ще изпреварят дела на въглищата, като делът им постепенно ще върви все по-надолу. 
Що се отнася до ядрената енергетика, прогнозата на МАЕ е, че през 2025 г. повече от половината от ръста на мощности ще 
се пада на четири страни – Китай, Индия, Япония и Корея. Въпреки това, в процентно отношение дела на атомните 
електроцентрали в производството на електроенергия ще се понижи до 9.6 %. 
На този фон, ако  погледнем плановете на Европейския съюз, макар и за по-късна дата, то те предвиждат през 2030 г.  на 
ВЕИ да се падат 45 % от производството на енергия. Сега този дял е 17 %. Или казано иначе, към края на десетилетието 
страната да получава три пъти повече енергия от слънце, например – 660 ГВт. 
Нека погледнем и ядрената енергетика. Според доклада на МАЕ през 2022 г. по различни причини производството на 
електроенергия от ядрени мощности е спаднало с 15.7 % спрямо 2021 г. Прогнозираният средногодишен темп на ръст за 
2023 – 2025 години се очаква да е от порядъка на 4.2%. 
Разбира се, тази прогноза не е окончателна, но тя дава представа за бъдещето, към което се насочва енергетиката – ВЕИ 
плюс ядрена енергия. Докладът на МАЕ в частност очертаващ основните моменти от 2022 г. и връщането на картината още 
по-назад във времето може да дадат неочаквани изводи – от промяната на структурата на износа на електроенергия до 
изчисленията за ефективността на ВЕИ в екстремни ситуации. Иначе България все още е в очакване на енергийна стратегия, 
а не само на проект, която да зададе основата за устойчиви решение особено в областта на ядрената енергетика, при това 
така, че да са изчистени от всякаква политическа намеса. 
 
√ Европейските пазари на акции докоснаха едногодишен връх във вторник след забавяне на инфлацията в САЩ 
С най-голям дневен ръст затвори испанският IBEX 35, а единствен с понижение завърши германският DAX 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа нараснаха стабилно във вторник, макар в края на търговията някои 
национални измерители изтриха част от печалбите, но въпреки това останаха на зелена територия. Освен това, общият 
измерител на „сините чипове“ Stoxx 600 за момент се доближи до едногодишен връх. Европейските фондови пазари 
получиха подкрепа от статистиката и корпоративните новини. 
Както стана известно във вторник, безработицата във Великобритания, изчислена по методите на Международната 
организация на труда (МОТ), през октомври-декември 2022 г. възлиза на 3.7%. Тримесечие по-рано цифрата беше 3.6%, 
което беше най-ниското ниво от средата на 1974 г. 
Средните седмични заплати на британците, без бонусите, се повишиха с 6.7% на годишна база през четвъртото тримесечие, 
след като нараснаха с 6.5% през предходния отчетен период. 
Междувременно цените на едро в Германия се повишиха с 10.6% на годишна база през януари, най-бавното темпо от май 
2021 г., след като скочиха с 12.8% през декември. Общата цифра е най-силно повлияна от поскъпването на горивата, а 
значително нарастват цените на млечните продукти, яйцата и маслото. 
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Статистическата служба на Европейския съюз публикува ревизирани данни за БВП на еврозоната през четвъртото 
тримесечие, които се оказаха по-добри от прогнозираните. През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП се увеличил с 0.1% 
в еврозоната и остава стабилен в целия ЕС (0%), в сравнение с предходното тримесечие, докато анализаторите очакваха 
спад от 0.3 процента. 
През третото тримесечие на 2022 г. БВП е нараснал с 0.3% както в еврозоната, така и в ЕС-27. 
Спрямо същото тримесечие на предходната година сезонно изгладеният БВП нараства с 1.9% в еврозона и с 1.8% в ЕС през 
четвъртото тримесечие на 2022 г., след +2.3% в еврозоната и +2.5% в ЕС през предишното трето тримесечие. 
Във вторник Министерството на труда публикува данните за потребителските цени (CPI индекс) в САЩ през януари, които 
са се повишили с 6.4% спрямо същия месец на миналата година. Така инфлацията се забавя спрямо 6.5% през декември. 
Анализаторите, обаче, очакваха много по-значително отслабване на ръста на цените - до средно 6.2%, според Trading 
Economics. 
В същото време Мишел Бауман, член на Управителния съвет на Федералния резерв на САЩ (Фед), изрази мнение, че 
необходимостта от по-нататъшно увеличение на основния лихвен процент на Фед остава, въпреки че инфлацията в САЩ 
се забавя, но толкова значително, за да бъде променена паричната политика. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.3%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+0.37%), следван от италианският FTSE MIB и 
испанския IBEX 35 (и двата добавиха 0.3%), френския CAC 40 (+0.16%) и германския DAX (+0.09%). След като бяха обявени 
данните за инфлацията в САЩ възходът на пазарите се ускори, а Stoxx 600 се изкачи близо до едногодишен връх. От 
началото на годината общият измерител се повиши с повече от 9% на фона на по-силния от очакванията сезон на печалбите 
и подобрените икономически очаквания. Все повече стават прогнозите, че еврозоната ще избегне рецесия, особено след 
днешните данни за БВП за последното тримесечие на 2022 година. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори испанският IBEX 35, а единствен с понижение завърши 
германският DAX. 
Секторният индекс на акциите на телекомуникациите завършиха с най-висок ръст от 2.7%, за да поведе повишаващите 
емисии, които са значително повече, а с най-съществен спад бяха книжата на компаниите от химическата индустрия, които 
се понижиха с 0.8 на сто. 
От европейските телекоми най-добре във вторник се представи британският Vodafone Group, чийто акции поскъпнаха с 
3.43%. Другият голям британски телеком British Telecom Group също завърши на печалба с 2.07 на сто. 
Гръцката бутилираща компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company отчете рекордни приходи, след което цената на 
акциите се изкачи на върха на Stoxx 600 с ръст от 5.09%. 
Книжата на германския туроператор TUI AG се покачиха с 0.31%, след като най-големият туроператор в Европа отчете рязко 
увеличение на приходите през първото тримесечие на фискалната 2023 г. поради силното търсене на пътувания. 
Цената на акциите на Compagnie Generale des Etablissements Michelin спадна с 1.6% до обед, но следобед трендът се 
обърна и книжата на френския производител на гуми нарасна, за да затвори с ръст от 0.68%. Компанията отчете, че е 
увеличила приходите си през 2022 г., като техният размер е надминал очакванията на анализаторите, но печалбата остана 
под прогнозите. 
Германската индустриална група ThyssenKrupp AG, най-големият производител на стомана в страната, приключи 
фискалното си първо тримесечие (на 31 декември) с приходи от 9.018 милиарда евро, в сравнение с 9.023 милиарда евро 
година по-рано. Нетната печалба на компанията намалява с 20% - до 98 млн. евро, в резултат цената на акциите на борсата 
във Франкфурт спадна с 10.42% и слязоха на дъното на Stoxx 600. 
Пазарната стойност на норвежкия производител на алуминий Norsk Hydro ASA се понижи с 4.43%. Компанията намали 
основните си печалби през последното тримесечие, но изрази надежда инфлационният натиск да отслабне през 2023 г. 
Френският производител на медицинско оборудване Orpea S.A. за момент до обед поведе емисиите по спад, включени в 
Stoxx Europe 600, обезценявайки се с 14.5%, но следобед изтри значителна част от загубите и книжата завършиха със загуба 
от 3.63 на сто. 
 
Мениджър нюз 
 
√ ЕП прие да се преотварят планове за възстановяване 
Европейският парламент (ЕП) одобри включването на мерки по REPowerEU в националните планове за повече 
независимост от руските изкопаеми горива, ускоряване на екологичния преход и борба с енергийната бедност. 
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ЕП потвърди на пленарно заседание споразумението, постигнато със Съвета на Европейския съюз през декември 2022 г. 
Евродепутатите подкрепиха текста с 535 гласа „за“, 63 гласа „против“ и 53 гласа „въздържал се“. Съгласно споразумението 
държавите членки, кандидатстващи да получат допълнително финансиране чрез изменени национални планове за 
възстановяване и устойчивост, ще трябва да включат в тези планове мерки за пестене на енергия, производство на чиста 
енергия и разнообразяване на доставките, предвидени в REPowerEU, съобщиха от пресслужбата на Европарламента. 
Припомняме, че със свое решение от декември 2022 г. 48-ото Народно събрание парламентът задължи Министерския 
съвет в срок до31 март 2023 г.  да отправи обосновано искане доЕвропейската комисия  за изменение на Плана за 
възстановяване и устойчивост. Това трябва да стане в съответствие с плана REPowerEU за намаляване на енергийната 
зависимост от Русия на страните от Европейския съюз. 
Предложението ще бъде изготвено от вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
Промените включват отпадане на поети ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на 
електроенергия с 40% до края на 2025 г.  Служебното правителство трябва също да предложи начин да гарантира поетия 
ангажимент за декарбонизация, без да се преустановява работата на централите на  въглища в България поне до 
2038 година. 
По-голяма независимост и борба с енергийната бедност 
Новите правила, одобрени от ЕП, ще обхващат мерките със задна дата, считано от 1 февруари 2022 г., с някои ограничени 
изключения. Целта на Европарламента беше да гарантира, че тези мерки ще подкрепят инвестициите за справяне с 
енергийната бедност, насочени към уязвимите домакинства, МСП и микропредприятията. 
Трансгранични мерки, прозрачност и климат 
Евродепутатите убедиха страните в Съюза да заделят най-малко 30% от разходите си по REPowerEU за многонационални 
мерки, за да се справят със съществуващите затруднения при преноса, разпределението и съхранението на енергия, както 
и да увеличат трансграничните потоци, дори ако се извършват от една държава от ЕС. 
Парламентът също постигна целта да се въведат нови правила за прозрачност по отношение на 100-те крайни получатели 
на най-голямо финансиране. Тези правила ще се прилагат за всички планове за възстановяване и устойчивост. 
Принципът за ненанасяне на значителни вреди следва да се прилага за главите на REPowerEU, като се предоставят 
временни изключения за мерки, които са насочени към преодоляване на непосредствените проблеми на ЕС в областта на 
енергийната сигурност, свеждат до минимум потенциалните вреди за околната среда и не застрашават целите на ЕС в 
областта на климата. 
Финансиране 
Преговорният екип на Европейския парламент гарантира, че от допълнителните безвъзмездни средства в размер на 20 
млрд. евро, които Комисията предложи, 8 млрд. евро ще се осигурят чрез по-ранна тръжна продажба на национални квоти 
за емисии в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии(СТЕ), а 12 млрд. евро ще бъдат взети от фонда за 
иновации. Освен това приходите, получени чрез СТЕ, не могат да бъдат използвани за инвестиции в изкопаеми горива. 
Механизмът за възстановяване и устойчивост е извънредна и еднократна мярка, която е в сила до 31 август 2026 г. Новите 
правила относно мерките по REPowerEU в националните планове за възстановяване влизат в сила в деня след 
публикуването им в Официален вестник на ЕС, се казва още в съобщението на ЕП. 
 
√ НАТО вече допуска вариант за присъединяване на Финландия и Швеция поотделно 
НАТО за първи път открито призна за възможност Финландия и Швеция да се присъединят към военния съюз поотделно, 
нарушавайки табуто върху предишното им настояване да се присъединят като двойка, тъй като кандидатурите им се спират 
главно от Турция, съобщи Financial Times. 
Перспективата двете скандинавски съседи да бъдат разделени по пътя към влизането в алианса е признание, че 
дипломатическите усилия за вдигане на ветото на Анкара срещу Стокхолм до момента не дават резултат, както и готовност 
сред служителите на НАТО да позволят на Хелзинки да заобиколи този спор. 
„Основният въпрос не е дали Финландия и Швеция са ратифицирани заедно, а двете държави да бъдат ратифицирани като 
пълноправни членове възможно най-скоро.", заяви пред репортери генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 
"Убеден съм, че и двете ще бъдат пълноправни членове и работим усилено, за да ги ратифицираме възможно най-скоро.“ 
И двете държави бяха в по-добра позиция по отношение на сигурност, преди пълномащабното нахлуване на Русия в 
Украйна преди почти година, добави той. 
Изявлението на Столтенберг е първото, в което има различна хипотеза от официалната линия на НАТО, според която 
кандидатурите на Хелзинки и Стокхолм трябва да се третират като една обща кандидатура. Други представители на 
алианса казаха пред Financial Times, че коментарът му отразява промяна в отношението. 
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган даде да се разбере, че е готов да ратифицира членството на Финландия в 
НАТО, но не и това на Швеция, като продължава да обвинява Стокхолм, че укрива кюрдски активисти, както и че е позволил 
демонстративното изгарянето на Коран пред турското посолство в шведската столица. 
Запитан за възможността Финландия да бъде одобрена преди Швеция, шведският премиер Улф Кристерсон заяви, че 
„винаги ще уважаваме други решения“. Дори и Финландия да влезе първа, това няма да бъде „провал“ за Швеция и 
подчерта, че и двете страни искат да продължат заедно, но "официално" техните заявления са подадени поотделно. 
Освен Турция, Унгария също се бави с ратифицирането на молбите на двете страни, но нейната съпротива се смята за по-
малко непреодолима. Докато турското правителство твърдо застана зад позицията на Ердоган спрямо Швеция, унгарският 
премиер Виктор Орбан каза, че няма да застане на пътя на разширяването на НАТО. Той обвини за забавянията 
предполагаемото претоварване на работата в парламента, произтичащо от спора му с Брюксел относно фондовете на ЕС, 
и каза, че Будапеща ще одобри и двете кандидатури на парламентарна сесия, започваща в края на февруари. 
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Финландските официални лица публично се ангажираха двете кандидатури да вървят в пакет. Миналата година 
финландският президент и лявоцентристкото правителство положиха доста усилия, за да убедят своя по-неохотен съсед, 
че присъединяването към НАТО ще бъде правилният отговор на настоящата среда на сигурност. 
Сега обаче високопоставени финландски служители казват, че ако Турция ратифицира само молбата на Хелзинки, би било 
немислимо Финландия, страната с най-дългата граница с Русия от която и да е била друга в ЕС да откаже да бъде приета в 
алианса само заради лоялност към ангажимента за солидарност. 
Дипломати от НАТО са коментирали пред FT, че именно границата на Финландия с Русия прави по-важно критично страната 
да бъде приета възможно най-скоро, дори ако това означава, че ще изостави Швеция. 
 
√ Цените на петрола спаднаха заради ръста на запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, тъй като по-голямото от очакваното увеличение на запасите 
от суров петрол в САЩ и прогнозите за по-нататъшни повишения на лихвените проценти на Фед предизвикаха опасения от 
по-слабо търсене на гориво и икономическа рецесия, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,89 долара, или 1,04%, до 84,69 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,89 долара, или 1,13%, до 78,17 долара за барел. 
До тези резултати се стигна, след като данните на Американския петролен институт (API) показаха, че запасите от суров 
петрол в САЩ са нараснали с около 10,5 млн. барела през седмицата, приключила на 10 февруари. Нарастването беше 
много по-голямо от увеличението с 1,2 милиона барела, което очакваха анализаторите, анкетирани от Ройтерс, като това 
може да сочи за спад в търсенето на гориво. . 
Запасите от бензин са се повишили с около 846 хил. барела, докато запасите от дестилат, които включват дизел и мазут, са 
се увеличили с около 1,7 млн. барела, според източниците, цитиращи данните на API. 
„Данните на API оказват нарастващ натиск върху пазара на петрол, тъй като това ще бъде осмата седмица на нарастване 
на запасите... Слабото търсене на пазара в САЩ ще продължи да потиска цените на петрола в близко бъдеще“, коментираха 
анализатори от Haitong Futures. 
Официалните правителствени прогнози за запасите се очакват по-късно днес. 
Междувременно служител на Федералния резерв каза във вторник, че централната банка на САЩ ще трябва да продължи 
постепенно да повишава лихвените проценти, за да победи инфлацията, след като данните показаха, че потребителските 
цени в САЩ са се ускорили през януари. „Сега очакваме Федералната комисия по отворения пазар (FOMC) да удължи 
затягането през второто тримесечие и да приеме увеличения на лихвените проценти с 25 базисни пункта на срещите си 
през май и юни, в допълнение към увеличението през март, което вече очаквахме“, заявиха анализатори от ANZ банка. 
На цените се отразява и съобщението на Министерството на енергетиката на САЩ тази седмица, че ще продаде 26 милиона 
барела петрол от стратегическия резерв на страната, който вече е на най-ниското си ниво от приблизително четири 
десетилетия. 
Цените получиха известна подкрепа от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), която повиши 
своята прогноза за растеж на глобалното търсене на петрол за 2023 г. в първата си възходяща ревизия от месеци, поради 
повторното отваряне на Китай и намали прогнозите за доставките за основните производители извън ОПЕК. 
 
Cross.bg 
 
√ Президентът ще отличи с държавни отличия изтъкнати дейци в областта на културата, науката, образованието и 
медицината 
На 15 февруари, сряда, от 14.00 часа на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен 
Радев ще удостои с орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен и почетен знак на държавния глава изтъкнати дейци в 
областта на културата, науката, образованието и медицината. 
Петър Горанов ще бъде удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен за големите му заслуги в областта на 
културата. Отец Александър Чакърък ще получи орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен за големите му заслуги за 
опазване на българското културно и историческо наследство. За големите й заслуги в областта на науката с орден „Св. св. 
Кирил и Методий" първа степен ще бъде удостоена проф. Диана Петкова. Проф. д-р Димитър Димитраков ще бъде отличен 
с орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен за своя принос за развитието на медицинската наука и на специалността 
„Нефрология" в България. 
На церемонията почетен знак на държавния глава ще бъде връчен на инж. Тодор Тошев и на Иво Папазов - Ибряма. 
Отличието на инж. Тошев е за неговата активна преподавателска дейност в областта на трансфера на технологии и 
лицензионно дело, за развитието на патентното дело, икономиката и върховите технологии, както и за формирането на 
успешна политика на иновации и внедряване опита на водещите световни икономики в България. 
Иво Папазов - Ибряма ще бъде отличен от Румен Радев за значимия му принос към българската култура и за 
разпространението в цял свят на богатите културни традиции на България, както и по повод 70-годишнината от рождението 
му. 
 
√ Австрийският канцлер държи на ветото за Шенген 
Австрийският канцлер Карл Нехамер потвърди днес в разговор с австрийски журналисти, че Австрия няма да промени 
критериите за получаване на визи за гражданите на Турция и Сирия, които искат да дойдат в Австрия. Вместо това трябва 
да се окаже „помощ на място". 
За Турция ще е необходимо да се състави програма за възстановяване. 

https://manager.bg/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/pek-povishi-prognozata-si-za-rast-na-tarseneto-na-petrol-sas-100-000-barela-na-den
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Мисията на австрийските въоръжени сили ще бъде продължена. Тази позиция канцлерът не окачестви като „твърдост", а 
като „последователно продължение на политиката за помощ на място". 
Канцлерът потвърди и позицията си за наложеното вето срещу разширяването на Шенгенското пространство с България и 
Румъния. Ветото ще остане дотогава, докато системата е „нефункционална", каза Нехамер и напомни за молбите за 
получаване на бежански статут, подадени в Австрия от 75 000 нерегистрирани мигранти, преминали външната граница на 
Европейския съюз много преди да влязат в Австрия. 
Нехамер посочи и все още съществуващия германски граничен контрол по границата с Австрия. Той отхвърли обвиненията 
за липса на солидарност. Канцлерът припомни, че навремето Германия е блокирала влизането на Австрия в Шенген, с 
аргумента, че Австрия не е в състояние да защитава външната граница. "Тогава Австрия не се притесни", подчерта тай, а 
работеше по въпроса за спечелване на доверието, за да може Германия да гласува „за". 
 
√ Захарова сравни уволнението на завършилите МГИМО от полското външно министерство със средновековната 
инквизиция 
Решението на полското външно министерство да уволни служители, които са получили образование в Московския 
държавен институт за международни отношения (МГИМО) е сравнимо със средновековната инквизиция, тъй като тя също 
се бори срещу образованието. Това заяви официалният представител на руската дипломатическа мисия Мария Захарова в 
сряда в ефира на радио Sputnik. 
Захарова нарече това решение на полското външно министерство „реинкарнация на най-лошите практики". „Една луда, 
абсолютно лишена от всякаква логика мярка, с която те се гордеят, но всъщност е срамна страница от тяхната история", 
заяви тя 
Официалният представител на руското външно министерство посочи, че всякакви решения трябва да бъдат обосновани. 
Според нея, ако служителите наистина са нарушили законодателството на Полша, трябва да им бъдат предявени 
конкретни искове. Ако това не е така, ако хората са лишени от работа, обвинявани, само на една основа, без законодателна 
основа, това е политическа чистка, това е нарушение на човешките права в пълен ръст", добави Захарова. 
Във вторник в интервю за полския вестник Daily министърът на външните работи Збигнев Рау каза, че завършилите руското 
МГМО вече не работят в полското министерство на външните работи. По думите му в дипломатическото ведомство не е 
имало дипломанти от МГИМО „през последните два месеца". 
 
√ ЕК на СЗО: Земетресението в Турция и Сирия е най-тежкото природно бедствие в региона от един век насам 
Европейският клон на Световната здравна организация призова да се окаже цялостна подкрепа за жертвите на 
земетресението, което разтърси Турция и Сирия миналата седмица, предаде ДПА. 
Нуждата е огромна и нараства с всеки изминал час, каза регионалният директор за Европа на СЗО Ханс Клуге на 
конференция, предавана онлайн. 
Около 26 милиона души в двете страни се нуждаят от хуманитарна помощ, каза той. 
"Сега е дошъл моментът международната общност да прояви същата щедрост, каквато Турция е имала към други нации в 
световен мащаб през изминалите години", каза Клуге и добави, че сега в страната живее най-голямата група бежанци в 
света. 
"Свидетели сме на най-тежкото природно бедствие в европейския регион на СЗО от един век насам и продължаваме да 
научаваме още за мащабите му. Действителният размер на щетите все още не е известен", каза Клуге. 
Той изрази все по-голямата си загриженост за възникващите здравни проблеми, свързани със студеното време, хигиената 
и санитарните условия, както и за разпространението на заразни болести, при които уязвимите хора особено много са 
изложени на риск. 
Клуге се обърна към жертвите на земетресението. "Страданието ви е огромно, скръбта ви е дълбока. Световната здравна 
организация е с вас в този час на нужда, както винаги", каза той. 
По приблизителни данни близо 1 милион души са загубили домовете си в Турция. Според властите около 80 000 души са 
в болници. Това създава тежко бреме за турската здравна система, която сама по себе си е понесла сериозни щети от 
земетресението, каза Клуге. 
Той похвали работата на "героичните" турски спасителни екипи, които работят денонощно и все още откриват оцелели 
сред развалините. 
"Вдъхновяваме се от тях и черпим сили от техните усилия", каза той. 
Клуге призова за сътрудничество между правителството и гражданското общество за осигуряване на снабдяването с 
хуманитарна помощ през границата между Турция и Сирия, а също и в самата Сирия. 
Европейският клон на СЗО обхваща 53 държави и обслужва географски регион, простиращ се от Атлантическия до Тихия 
океан. В него са включени Турция и централноазиатските републики. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Има ли основания за тревога след земетресението от 5.7 по Рихтер в Румъния? На живо от София и Русе; 
- Какво се случва в БСП и ще успее ли партията да се консолидира за предсрочния вот? В студиото: Борислав 

Гуцанов; 
- За новите политически обединения - ще постигнат ли целите си? Вариантите за редовен кабинет след изборите и 

за изход от политическата криза. Коментар на Стойчо Стойчев и Иван Стамболов – Сула; 
БТВ, "Тази сутрин" 
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- Ексклузивно : Интервю с Християн Пендиков; 
- Земетресение и у нас - има ли рискове и основания за тревоги; 
- Ще има ли нов списък Магнитски у нас; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Защо бивши депутати от „Има такъв народ" се събраха в нова политическа формация и какви са целите на 

коалиция „Заедно"? Разговор с Ива Митева и Любомир Каримански; 
- Земетресение в Румъния разтърси и половин България. Къде беше най-силно усетено и има ли риск от следващи 

трусове?; 
- Как властите допуснаха пиян шофьор-чужденец, причинил тежка катастрофа с мотор, да напусне страната? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 

- в. 24 часа – ПП + ДБ = без отлив, няма ръст; 
в. Труд - Минималната заплата отива над 900 лева; 
в. Телеграф - Дерат ни с такса застраховка за трус; 

Водещи заглавия на вътрешните страници 
- в. 24 часа - Радев: Партиите на войната първо да спечелят изборите, после да ме свалят; 

в. 24 часа - Новите депутати с рекордни заплати - минимум 6351 лв.; 
в. Труд - Маркет линкс: Недоверието към Радев надхвърли доверието; 
в. Труд - КАТ глобява частни линейки за превишена скорост; 
в. Телеграф - Президентът Румен Радев: Парламентът се саморазпусна от страх; 
в. Телеграф - Всяко четвърто българче не се ражда; 

Водещи интервюта 
- в. 24 часа - Кирил Вълчев генерален директор на БТА: Журналистите сме повече от носителите на новината - 

създатели сме на паметта утре за днешния ден; 
в. Труд - Станислав Владимиров, кмет на Перник, пред "Труд news": Корнелия Нинова е външно тяло за БСП; 
в. Телеграф - Финансистът и бивш кандидат-шеф на БНБ Бисер Манолов: Москва движи кампанията срещу 
еврото; 

Водещи анализи 
- в. 24 часа - Няма леви, няма десни - има само луди и нормални; 

в. Труд - Какво е нещото, наречено магнитуд; 
в. Телеграф - ТЕЛК мисия (не)възможна. 

 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 14:00 часа на тържествена церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои 
с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен и почетен знак на държавния глава изтъкнати дейци в областта 
на културата, науката, образованието и медицината. 

- От 10:00 часа служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 9:30 часа, в иновационен форум "Джон Атанасов" на "София Тех Парк", Столична община и Германо-

българската индустриално-търговска камара организират форум "ЗАЕДНО ЗА ПО-МАЛКО СО2 ЕМИСИИ", с 
участието на кметът на града Йорданка Фандъкова Н. Пр. Ирене Мария Планк - посланик на ФР Германия в 
България. 

- От 10:00 часа, ЦИК, коалиция ГЕРБ - СДС ще се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 2 
април. 

- От 12:00 часа, БТА - пресконференция на "Възраждане". 
- От 11:00 часа в 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, 

общинският съветник и директор на училището Диян Стаматов и Сдружение на Шрот терапевтите в България, ще 
представят кампания за превенция на гръбначните изкривявания при учениците. 

*** 
Бургас. 

- В 15.00 часа в зала №1 на х-л "България", гр. Бургас ще се проведе пресконференция на КТ "Подкрепа". 
- От 18.00 часа в Културен център "Морско казино" ще бъде представена книгата "Политиката отвътре" с автор 

Иван Костов. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10:00 часа, в зала 2 на Община Стара Загора, ще се проведе пресконференция на старозагорски общински 
съветници от ГЕРБ. 

- От 11.00 часа пред паметника на Никола Каишев в парк "Тракия" ще се отбележат 160 години от рождението на 
Никола Каишев - Възстановител на опожарена Стара Загора и основател на Тракийско дружество - Стара Загора. 
Поднасяне на венци и цветя. 

- От 17.30 часа във фоайето на РБ "Захарий Княжески" ще се състои откриването на фотодокументалната изложба 
"Ний летиме от Балкана мощни Шипченски орли..." на Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа". 
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- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се проведе "Недовършени изречения" от Жан Тардийо. 
Представление на учениците от 10 клас по актьорско майсторство с преподавател Стефан Делев на НУМСИ 
"Христина Морфова". 

- От 19.00 часа в Културния център ще се изиграе постановката "Трите изстрела" по Агата Кристи. 

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

