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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ МС разреши участието на наши военнослужещи в Мисията на ЕС за военно подпомагане на Украйна 
Министерският съвет прие решение за изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България за оказване 
на военна и военнотехническа подкрепа на Украйна, с което се разрешава участието на военнослужещи от въоръжените 
сили на Република България в Мисията на ЕС за военно подпомагане на Украйна (European Union Military Assistance Mission 
in Ukraine - EUMAM) за срока на мисията, както следва: 

• един щабен офицер за усилване на Звеното за планиране и провеждане на военни мисии и операции на ЕС в 
Кралство Белгия; 

• до 5 военнослужещи (офицери/сержанти) в Многонационалното командване на ЕС за общовойсково обучение в 
Република Полша и/или Многонационалното командване за специална подготовка във Федерална република 
Германия; 

• до 50 военнослужещи за обучение за използване на предоставеното в рамките на EUMAM въоръжение и техника, 
на територията на държави членки на ЕС, и/или в Република България. 

Участието на български военнослужещи в EUMAM ще бъде ясен знак за подкрепата на страната ни към Общата политика 
за сигурност и отбрана и в частност на мисията за военно подпомагане на Украйна. 
 
√ Министърът на икономиката: Ще има спад в цените на храните 
Спад в цените на храните като резултат от мерките срещу спекулата у нас очаква министърът на икономиката Никола 
Стоянов. Ресорните институции започнаха от вчера съвместни проверки за нелоялни търговски практики в цялата страна. 
Разработва се и онлайн платформа, която да показва стойностите на продуктите от момента на производството или вноса 
у нас до щанда в търговските обекти. 
"Горивата са спаднали с 15% - 20% от лятото, има компенсации за електроенергия, транспортната услуга пада, 
цената на газа пада. 
Истината е, че много разчитаме на информираността на клиентите, защото веригите държат на името си и аз 
искам с тях да сме заедно в тази борба – да покажем лоялните и етични търговци, да изкараме и нелоялните 
търговски практики, за които ще има много контрол и по този начин да балансираме пазара. 
Сигурен съм че на база на тези фактори спад в цените на храните ще има", заяви Никола Стоянов в "Денят започва.  
В момента Министерство на икономиката разработва закон за търговията с храни. Според Никола Стоянов повишаване на 
глобите и въвеждането на таван на цените не са работещи механизми. Той очаква КЗК да проверява случаите на 
едновременно повишаване на цените, какъвто е този с телекомите у нас. 
"Нямаме против пазара - конкуренция е и ако хората са съгласни да купуват на определени цени, не е проблем. 
Интересно е, обаче, че изведнъж всички започват да вдигат цени, което се надявам да попадне под вниманието на 
Комисията за защита на конкуренцията. 
Проверките на пазара ще са съвместни - ще проверяваме това, което можем, спрямо закона, но трябват и 
законодателни промени, които да дадат още правомощия. За всеки търговец най-важно е неговото име, и когато 
излезе, че при него има нелоялни практики, това е много по-ефективно от високата глоба", заяви Никола Стоянов в 
"Денят започва". 
Служебният министър на икономиката очаква цените на горивата у нас да се задържат на сегашните си нива, а инфлацията 
да намалява с по-голям темп през този и следващите месеци. През март се очаква ново плащане към бюджета от страна 
на "Лукойл". Парите от свръхпечалбите на рафинерията се преразпределят за по-евтин обществен транспорт като мярка 
срещу високите цени на горивата. 
"България се движи по най-позитивния сценарий, а в началото на есента сценариите бяха доста по-лоши. Надявам се 
от февруари да има по-голям спад на инфлацията, заради по-ниската цена на газа. Надявам се цените на храните 
също да паднат", заяви той. 
В "Денят започва" Никола Стоянов каза още, че към момента няма информация украинска военна техника да се ремонтира 
у нас. По думите му служебното правителство е изпълнило стриктно решението на Народното събрание за предоставяне 
на военна помощ за Украйна. 
Той коментира и че е невъзможно премиер, който и да е той, да прави сделки с оръжие за Украйна без знанието на неговия 
министър на икономиката. 
Целия разговор вижте във видеото. 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-ikonomikata-shte-ima-spad-v-cenite-na-hranite-1223759news.html
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√ Поскъпването на храните: Започват масови проверки в магазините 
Извънредните проверки започнаха от Бургас 
Проверки по хранителните магазини в цялата страна срещу изкуственото завишаване на цените. Инспекциите са по 
разпореждане на Министерския съвет и се извършват от служители на Комисията за защита на потребителите, Агенцията 
по безопасност на храните и Националната агенция за приходите. Извънредните проверки започнаха от Бургас. 
За Вяра Георгиева, която е с 470 лв. пенсия, дори пазаруването на основни храни се оказва предизвикателство. 
Вяра Георгиева: "Излязох с 10 лв. Какво да купя с 10 лв. – хляб, мляко и друго няма. От 10 лв. надолу месо няма". 
Недка Щерева: "Всичко е скъпо. Като минаваме и те цените се вдигат. Масово влизаме, понякога нищо не можем да си 
вземем и излизаме". 
Стефан Дачев, жител на Бургас: "В близките дни, тук постоянно има завишение някъде в порядъка на 10%. Не мога да 
преценя дали е умишлено, но мисля, че не е естествено". 
Служителите в магазина признават, че постоянно им се налага да сменят етикети – с по-високи цени. 
Марена Ангелова, служител в магазин: "Общо взето един път седмично, което е много, наистина е много. Има някои 
неща, които се качват и по два пъти". 
Поскъпват най-често родните млечни продукти. А разбираемо промоциите са предпочитани от клиентите. Именно 
намаленията попадат под прицела на проверяващите. 
Кристина Касабова, гл. инспектор към КЗП-Бургас: "Инспекторите от Комисията за защитна на потребителите на 
случаен принцип ще вземат хранителни продукти. Виждаме промоционални оферти, които инспекторите в момента 
и в хода на проверката ще установят дали тези промоции са реални". 
Д-р Етери Затикашвили, инспектор в БАБХ-Бургас: "Ако има някой имитиращ продукт, той трябва да е пакетиран, 
етикетиран, не може да се предлага насипно. Има изисквания – на етикета трябва да е обявено, че е имитиращ 
продукт, трябва да е отделен". 
Земеделският министър коментира, че повишаването на цените е факт, но защити производителите. 
Явор Гечев, служебен министър на земеделието и храните: "Получава се аномалия на пазара и всички потребители го 
виждат. За мое голямо съжаление и земеделските производители го виждат, защото и те са потърпевши. Не може 
да оправдаеш нещо, когато 90 ст. е изкупната цена на млякото, при преработвател, да кажем, отива на 1,50 лв. и 
след това го виждаш на щанда на 3,60 лева". 
Ако бъде установено умишлено завишение на цените, глобите за нелоялните търговци стигат до 50 хиляди лева. 
 
√ "Луфтханза" отменя полети от и до София днес и утре 
По оперативни причини част полетите на "Луфтханза" между София, Мюнхен и Франкфурт са отменени. Това съобщи 
Летище София. 
За днес отменен е полет LH1706, който трябваше да кацне от Мюнхен в 22:45 ч. 
За утре са отменени всички полети на превозвача. 
 
БНР 
 
√ Енергетиката е във фокуса на визитата на президента Румен Радев в Гърция 
Сътрудничеството в енергетиката между България и Гърция ще бъде във фокуса на днешното посещение на президента 
Румен Радев в Атина. Българският държавен глава ще разговаря с колегата си Катерина Сакеларопулу и с гръцкия премиер 
Кириакос Мицотакис. 
При посещението на президента Румен Радев в Атина ще бъде  подписан документ за сътрудничество между България и 
Гърция в проучването на възможността за изграждане на петролопровод от гръцкия град Александруполис до Бургас. 
Темата беше обсъждана и при посещението на Катерина Сакеларопулу в София в началото на декември. Тогава 
президентът Румен Радев подчерта, че възобновяването на проекта е от значение за България и Гърция. 
"Петролопровод от Александруполис към Бургас – това ще даде възможност за доставка на критично важната суровина не 
само за България, а и за Румъния, за Украйна, за другите страни от Черноморския басейн." 
По време на посещението в Атина двете държави ще подпишат и документ за сътрудничество при гарантирането на 
газовите доставки и съхраняването на синьо гориво. 
Очаква се до една година да завърши строежа на терминала за втечнен газ в Александруполис, където страната ни участва 
като акционер с дял от 20%. 
"Удвоихме резервирания капацитет на нашата страна. Гледаме с интерес строежа на втория терминал - "Тракия", на същата 
локация. Изгражда се и далекопроводът, 400-киловолтов, между Ниа Сантия и "Марица изток". Това ще допринесе за още 
по-голяма стабилност на нашите енергийни системи". 
 
√ Министърът на земеделието Явор Гечев: Земеделското министерство праща писмо до ЕК срещу приравняването на 
розовото масло с химическите продукти 
Зърнопроизводители алармират, че около 5 млн. тона пшеница от миналата година застояват в складовете у нас, 
има опасност да се застъпят със следващата реколта 
Зърнопроизводители алармират, че към 5 млн. тона пшеница от миналата година застояват в складовете и има опасност 
да се застъпят със следващата реколта, ако няма раздвижване на пазара.   
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България настоява пред Съвета на министрите по земеделие да бъде отворен т.н. кризисен резерв, заяви пред журналисти 
ресорният служебният министър Явор Гечев.  Той взе участие в Деветата национална среща на земеделските 
производители, която се провежда край Казанлък.   
"Това, което обсъждахме на Съвета на министрите е, пак казвам, по искането, изричното искане на Българя от три месеца 
насам - този път вече не сме сами. Имаме съюзници в лицето на Полша, Унгария, Румъния, Чехия. Заедно искахме намеса 
на Европейската комисия с отваряне на така наречения "кризисен резерв". Това е резерв за кризи. Ние твърдим, че в 
момента има кризи и аномалии на пазара", каза Явор Гечев.  
"Дали сме необходимите данни на Европейската комисия и чакаме развитието да видим в крайна сметка решението на 
Комисията, предложението на Комисията към Съвета на министрите включително, какви да бъдат съответните мерки, 
включително и компенсации, включително задействане на допълнителни механизми, било то с такси за преминаване, 
тоест за неоставане тука или различните неща, които можем на този етап само да предполагаме. Надявам се съвсем скоро, 
знаем, че Комисията работи, но не знаем все още решенията", коментира още министърът на земеделието. 
Етеричните масла, розово и лавандулово масло да се приравнят с химически продукти - това предвиждат промени, 
инициирани от Европейската комисия, съобщи служебният министър на земеделието Явор Гечев на национална работна 
среща на земеделските производители. 
Министърът поясни, че тази година ЕК е изразила намерение да инициира определени промени в регламент от 2006 
година, включващи разширяването на някои понятия: 
"От тук идва опасението  дали етеричните масла от растения, включително розовото и лавандуловото масло, да попаднат 
в обхват на допълнителни регулации и допълнителни отговорности по отношение на тях", коментира министър Гечев и 
беше категоричен, че нашата държава ще се противопостави остро на това.  
Министър Гечев заяви, че  Министерството на земеделието ще изпрати писмо до Европейската комисия, с което държавата 
ни ще се обяви против приравняването на естествените етерични масла към химически продукти. Писмото на 
Министерството ще бъде препратено и до всички български евродепутати, за да изразят своето становище и да се формира 
национална позиция по отношение на казуса. 
"Не само ние, но и Франция изрази скептицизъм. Аз не мисля, че ще се стигне до вкарване на етеричните масла от растения 
към този механизъм от допълнителни регулации и ние като държава ще вземем всички мерки", каза още служебният 
земеделски министър.  
Министър Гечев допълни, че България формира над 50% от пазара на розово масло и е сред най-големите производители 
на лавандулово масло и не можем да се примирим с подобен сценарий. 
 
√ Вход свободен за международното изложение "Ваканция и СПА" в София 
Вторият ден от международното туристическо изложение "Ваканция и СПА" в София е свободен за посещение от широката 
публика. 
Представят се национални и регионални туристически организации, туроператорски  агенции, туристически дестинации, 
хотели и туристически центрове, атракции, събития и фестивали. 
В рамките на дискусионната програма ще се състоят разговори за атракциите и фестивалите като част от туристическата 
дестинация и преживяване, за каузата на добрата журналистика в туризма, както и дискусията на Министерството на 
туризма посветена на устойчивия туризъм. 
 
√ БТА отбелязва 125 г. от създаването си 
Българската телеграфна агенция отбелязва своята 125 годишнина. По този повод ще се състои тържествен концерт на 
Софийската филхармония в зала „България” с произведения на български композитори и с диригент Емил Табаков. 
На 16 февруари 1898 г. година излиза първият бюлетин на БТА, написан лично от директора на агенцията Оскар Искандер, 
каза за Българското национално радио генералният директор на БТА Кирил Вълчев: 
„Първият бюлетин започва с новина от Виена за здравословното състояние на княгиня Клементина. Има информация от 
градове, в които сега БТА се опитва да възстанови кореспондентската си мрежа – от Цариград, от Атина, има борсова 
информация. Тогава всъщност информацията е идвала не от кореспонденти, а от други агенции или от местните вестници 
и се е предавала по телеграф“. 
Кирил Вълчев е категоричен, че проверената информация и позоваването на източника на информацията е най-добрият 
начин за противодействие на фалшивите новини. 
Интервюто с генералния директор на БТА Кирил Вълчев можете да чуете днес в предаването „Хоризонт до обед”, което 
започва след новините в 10 часа. 
 
√ Под 2% от българите участват в обучения 
Ученето през целия живот в България остава изключително ниско и не се вижда подобрение през последното 
десетилетие. През 2021 г. с едва 1,8% от възрастните, участващи в образование и обучение, България е на последно място 
в Европейския съюз и изостава шест пъти от средноевропейските нива, близо два пъти от предпоследния в класацията – 
Гърция с 3,5%, и 20 пъти от първенеца – Швеция с 34,7%, сочи поредното изследване на Евростат. 
Какви са нагласите на безработните - дали биха се включили в обучение или курс за квалификация, организирани от 
бюрото то труда? Какви умения биха искали да усвоят и дали въобще искат да се обучават? 
„Аз съм завършил за охранител. Бих бил съгласен за някакъв курс... Не, нямам спомен да са ми предлагали курс. Аз имам 
завършено висше образование за преподавател. Нещо, свързано с компютри, би било интересно за мен... Аз бях миналата 
година на курс - финансова отчетност и съм доволна от провеждането на курса. Бих участвала и тази година стига да има 
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курсове... Защо да не се включим, ама не ни предлагат. Ние сме безработни от доста време, ама само се подписваме, друго 
нищо. Трябва да ни кажат за какво става въпрос, да ни обяснят. А и ние не сме от Видин, ние сме от Дунавци и малко е 
трудно. Ако е за Дунавци, що да не, а за Видин просто няма как да се придвижваме... Аз съм инвалид, те и сега не попитаха, 
обаче няма как, няма начин... Не, по принцип имат работа. Сега съм за подпис, малко излязохме на борсата... Не, на този 
етап не... Просто нещо различно от това, с което съм се занимавала. Нещо свързано с фризьорство, маникюр... Зависи. 
Може би да. Не знам и аз какви курсове има, зависи от курсовете. Предлагали са ми винаги, ама аз не ходим на такива 
курсове. Аз идвам в началото на месеца да се подписвам и после ходя  по рехабилитации...“, казаха безработни дали биха 
се включили в обучения и курсове. 
Агенцията по заетостта чрез нейните териториални поделения предлага различни възможности за повишаване 
квалификацията и уменията на безработни и заети, които са в съответствие с потребностите на пазара на труда. Те могат 
да се възползват от обучения по двугодишния план за обучение, които се провеждат от държавно предприятие „Българо-
германски център за професионално обучение”. Там се предоставя професионално ориентиране към търсени на пазара 
професии. 
„В тези центрове се предоставя качествено обучение за придобиване на първа, втора и трета степен за професионална 
квалификация по професии, които са търсени от бизнеса... Другата възможност е обучения на възрастни по член 63 от 
Закона за насърчаване на заетостта. Там се предоставя възможност за включване в обучение за придобиване на 
професионална квалификация на безработни лица, която е по заявка на работодател в съответствие с неговите нужди... 
След тези обучения се осигурява съответно или се запазва заетостта на тези хора, които са преминали обученията“, 
каза Светла Узунова- директор на Дирекция “Регионална служба по заетостта”- гр. Монтана. 
Продължават и дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, където по проекта „Нова 
възможност за младежка заетост“ през 2023 година продължава неговата реализация и той дава  възможност за 
включване в стажуване или обучение на работното място на младежи до 29-годишна възраст, включително. След 
утвърждаване на националния план за действия по заетостта предстои да се реализират и обучения под формата на 
стажуване и чиракуване. 
През миналата година в държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” 119 души са 
включени в обучения. Други са преминали обучения за професионална квалификация по член 63 по професия шивач, 66 
заети в предприятия са включени в обучения по ключови компетентности. Общо 929 души от уязвими групи са обучени за 
помощник-възпитател, социален асистент, болногледач, помощник в строителството и пътното строителство, заварчик, 
продавач-консултант и други професии. 
Данните на Евростат показват, че през 2021 г. в Европейския съюз участието на възрастните хора (25-64 г.) в образование и 
обучение се нормализира след спада по време на пандемията. В България също се наблюдава подобна тенденция, 
въпреки че последствията от ограниченията все още не могат да се преодолеят. През 2019 г. 2,0% от населението на 25-64 
г. участва в учене през целия живот. Пандемията води до спад до 1,6%, а през 2021 г. показателят достига 1,8%. 
„И това е на база на всичките стратегии и планове за учене през целия живот. Имаше дори стратегия, която се изпълняваше 
2014- 2020 и за този период всъщност е намалял делът на възрастните, които участват в обучения... Вижда се, че е осъзнат 
проблемът, но няма никакъв резултат. И тревожното е, всъщност тези с най-ниска квалификация най-малко участват в 
ученето през целия живот. И оттам вече идва проблемът със структурната безработица в България, където има някакви 
безработни, но те не могат да участват на пазара на труда и работодателите не ги наемат. Затова именно е добре да се 
участва в обучения и курсове за квалификация и преквалификация. България още традиционно има в активните мерки на 
пазара на труда с ежегодните национални планове за действия по заетостта има проблем, че изключително малко средства 
се отделят за обучителни курсове- около 8%, а в Европейския съюз е над 40%“, коментира Зорница Славова - старши 
икономист в Института за пазарна икономика. 
Активните мерки на пазара на труда също продължават всяка година да са насочени предимно към осигуряване на 
субсидирана заетост, а не към обучения и квалификации. 
Цялата тема може да чуете в звуковия файл. 
 
√ ЕЦБ ще повиши лихвите с половин процент през март 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард потвърди, че планира да повиши лихвените проценти с 
половин процентен пункт, предаде АФП. 
Данните, публикувани в понеделник, показаха, че еврозоната е избегнала рецесия в края на миналата година и е 
отбелязала слаб, но положителен растеж от 0,1%, а инфлацията намалява - макар и да остава на високото ниво от 8,5%. 
"С оглед на основния инфлационен натиск възнамеряваме да повишим лихвените проценти с още 50 базисни пункта на 
следващото ни заседание през март", заяви Лагард пред евродепутатите. 
На заседанието си през март ЕЦБ ще публикува актуализирани икономически прогнози, които ще ѝ помогнат да формулира 
курса на паричната политика. 
Ако централната банка осъществи повишението на лихвените проценти с половин процентен пункт, това ще бъде шестото 
ѝ увеличение от юли насам при общ размер на повишението от 3,5 процентни пункта. 
"Поддържането на лихвените проценти на рестриктивни равнища с течение на времето ще намали инфлацията чрез 
потискане на търсенето, а също така ще предпази от риска от трайна промяна на инфлационните очаквания във възходяща 
посока", заяви Лагард. 
Решенията относно лихвените проценти ще зависят от данните и ще следват подход, основан на отделните срещи след 
март, добави тя. 
 

https://bnr.bg/vidin/post/101778964
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√ Спад на индустриалното производство в ЕС и България през декември 2022 г. 
Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС отбеляза спад през декември 2022 г. след растеж месец по-рано, 
показват последни данни на европейската официална статистика Евростат. 
В рамките на България производство също се сви през декември за трети от последните четири месеца на изминалата 
година, според данните на Евростат. 
Индустриалното производство в ЕС се понижи през декември с 0,4% спрямо ноември, когато нарасна с 1,2%, като в рамките 
на еврозоната отбеляза спад от 1,1% след отскок с 1,4% месец по-рано, докато пазарните очаквания бяха за по-умерено 
понижение с 0,8 на сто. 
Производството на дълготрайни потребителски стоки в ЕС и еврозоната отбеляза спад съответно с 0,7% и с 1,4%, на 
капиталови стоки - съответно с 0,3% и с 0,4%, на недълготрайни потребителски стоки производството в ЕС нарасна с 1%, но 
в еврозоната се сви с 1%, докато енергийното производство в ЕС и еврозоната се повиши с 1,3 на сто. 
 

Графики на индустриалното производство в ЕС и еврозоната 

 
 
Най-силен производствен спад на месечна база беше отчетен в Ирландия (с 8,5%), Люксембург (с 5,25) и Литва (с 4%), 
докато най-голям растеж отбеляза производството в Дания (скок с 13,5%), Португалия (с 4,1%) и Унгария (с 3,8%). 
Промишленото производство в България се понижи през декември с 0,8% спрямо ноември, когато нарасна с 0,5%, като 
седем други членки на ЕС отчетоха в края на 2022 г. по-голям производствен спад от нашата страната, показват данните на 
Евростат. 
Спрямо декември 2021 г. производството в еврозоната се понижи с 1,7% след повишение с 2,8% през ноември, като в 
рамките на целия ЕС се понижи с 0,4% след нарастване с 2,7% месец по-рано. 
На годишна база растежът на индустриалното производство в България се забави през декември 2022 г. до 2,1% от 5% през 
ноември, като шест други страни членки на ЕС отчетоха по-солидно нарастване на производството през последния месец 
на миналата година (Португалия, Чехия, Унгария, Полша, Малта и Дания). 
В същото време най-голям спад на индустриалното производство на годишна база през декември беше отбелязан в 
Словакия (понижение с 13,1%), следвана от Естония (спад с 11,5%) и Люксембург (с 8,4%). 
 

Индустриално производство в ЕС през декември (спрямо година по-рано) 
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√ Антъни Блинкън тръгва на обиколка в Германия, Турция и Гърция 
Американският държавен секретар Антъни Блинкън тръгва днес на обиколка в Германия, Турция и Гърция, която ще 
продължи до 22 февруари 
Блинкън ще се запознае с усилията на САЩ за оказване на помощ след земетресенията в Турция и Сирия, в базата 
Инджирлик, съобщи Държавният департамент, цитиран от Ройтерс. 
На 21 февруари държавният секретар ще постави началото на четвъртия кръг от Стратегическия диалог между САЩ и 
Гърция. 
Министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин пък ще посети Естония и ще се срещне с премиера на страната Кая Калас и с 
министъра на отбраната Хано Певкур. 
По време на визитата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с подкрепата за Украйна, сътрудничеството в областта на 
отбраната и в НАТО. 
От Естония Лойд Остин ще отпътува за Германия. 
 
√ Мюнхенската конференция по сигурността ще започне на фона на обща стачка в Германия 
Интервю на Диана Дончева с Капка Тодорова 
Мюнхенската конференция по сигурността ще започне на фона на всеобща стачка. Форумът ще се проведе от 17-и до 19-и 
февруари, дни преди годишнината от руската инвазия в Украйна.  
Този път Русия и Иран не са поканени. Двете държави за първи път няма да участват в конференцията. Украйна ще бъде 
основната тема на срещата, уточни Капка Тодорова, кореспондент на БНР в Германия. 
За първи път ще вземе участие най-голямата американска делегация в историята на конференцията досега. 
Точно преди 15 години, през 2007 г. на този форум в речта си руският президент Владимир Путин обяви официално своето 
скъсване със Запада и обърна курса на сближаване, припомни Тодорова в предаването "Преди всички". По думите ѝ тази 
реч се смята за основополагаща за новата политика на Кремъл. 
"15 години по-късно целият свят ще се събере да обсъди какви са възможностите за влияние над Русия, как да се излезе 
от кризата. Засега оптимизмът не е голям, че войната в Украйна ще приключи скоро." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Земетресението в Турция може да доведе до загуба на до 1% от БВП на страната през 2023 г. 
Потенциалните икономически последици от земетресението в Турция могат да доведат до загуба на между 0,5% и 1% от 
брутния вътрешен продукт на страната през тази година, посочва доклад на Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР), публикуван в четвъртък и цитиран от Ройтерс. 
Банката отбеляза, че това е "разумна оценка" поради очаквания тласък на усилията за реконструкция по-късно тази година, 
което ще компенсира отрицателното въздействие върху инфраструктурата и веригите на доставки. Дейностите по 
възстановяването могат да стимулират икономическия растеж през следващата година с около 1,5 процента, оценяват от 
ЕБВР. 
"Земетресението засегна до голяма степен земеделски райони и райони, където има лека промишленост, така че 
негативното отражение в други сектори е ограничено", каза главният икономист на ЕБВР Беата Яворчик пред Ройтерс. 
Тъй като земетресението се случи в началото на годината, тласъкът от дейностите по възстановяване може до голяма 
степен да компенсира настоящото отрицателно въздействие върху икономическата дейност. Като цяло нетното 
въздействие върху растежа вероятно ще бъде по-малко от 1 процентен пункт през 2023 г. 
Турция и съседна Сирия бяха разтърсени от опустошително земетресение на 6-и февруари, което причини смъртта на над 
41 000 души и остави милиони нуждаещи се да разчитат на хуманитарна помощ, като много оцелели останаха без дом при 
почти минусови зимни температури. 
ЕБВР ревизира в низходяща посока прогнозата си за икономическия растеж на Турция, която е най-големият получател на 
средства от банката, до 3% от предишна оценка за експанзия с 3,5% през 2023 г. , но без да се отчита въздействието на 
земетресението в тази последна прогноза. 
Банката добави, че нарастващите изисквания за външно финансиране и политическата несигурност, свързана с изборите в 
Турция през 2023 г., създават значителни икономически уязвимости. 
"Тъй като обезценяването на турската лира изпревари инфлацията от 2015 г. насам, износът на Турция расте бързо, 
възползвайки се от по-ниските разходи, изразени в щатски долари“, се добавя в доклада на банката. 
Междувременно турската лира достигна ново рекордно дъно по време на търговията в сряда, като за кратко падна до 
18,90 лири за един щатски долар. 
 
Твоят бизнес 
 
√ Започна изложението Ваканция и СПА ЕКСПО 2023 
Министърът на туризма д-р Илин Димитров официално откри 39-то издание на най-голямото и престижно изложение в 
сферата на туризма у нас – „Ваканция и СПА ЕКСПО 2023“. 
„За тези 39 години се смениха два строя, България излезе от социалистическия блок, влезе в НАТО, стана член на ЕС, 
деноминираха се парите ни, преживяхме кризи, преживяхме COVID-19, случиха се ред световни катаклизми… И през 
цялото това време си остана едно сигурно нещо – и то е, че ще има Ваканция и СПА.“ С тези думи министър Илин Димитров 
даде старт на инициативата, символ на устойчивост и традиция в туризма у нас близо 4 десетилетия. 

https://bnr.bg/post/101780468/munhenskata-konferencia-po-sigurnostta-shte-zapochne-na-fona-na-obshta-stachka-v-germania
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Той изтъкна приноса на организаторите в лицето на двигателите зад това знаково събитие – Бисерка и Вихра Огнянови и 
им благодари за тяхната упоритост и последователност през годините в името на общата кауза - работата в името на 
българския туризъм. С тези думи министър Димитров връчи на организаторите грамота и „Златна роза“ – символ на 
институцията и на българския туризъм за техния принос и упоритост през годините, докато преследват мечтата си, 
издигайки престижа на българския туризъм. 
При откриването на изложението министър Димитров подчерта факта, че туризмът е пресечната точка и сфера на дейност, 
която опира до почти всяка една област от обществения живот, дава отражение или се влияе от нея и накрая обединява 
усилията на всеки един от нас в едно общо цяло, което наричаме имидж на дестинация България. По думите му само така 
може да бъде издигнат престижът както на страната ни, така и този на професионалния облик в сектор туризъм. Той посочи, 
че това изложение е ключово за туризма и открои поставените тази година акценти в съпътстващата форума програма - 
качеството на обслужването и кадрите в туризма. 
По късно по време на дискусия „1001 причини да работиш в туризма, министър Димитров коментира проблемът с липсата 
на кадри. Чрез реални стажове на ученици и студенти в туристическите обекти може да се промени негативният тренд, 
смята той и допълни, че туризмът е един от малкото сектори, при които дуалното образование не дава оптимални 
резултати. „Трябва да възстановим доверието в туризма като сигурно и доходоносно занимание за цял живот“, подчерта 
министърът. Така практиките на учениците да се провеждат в реални заведения и хотели ще отговарят на нуждите на 
бизнеса. 
 
√ 134 корпоративни проекта с кауза в юбилейните Награди за отговорен бизнес 2022 
Рекордни 134 корпоративни проекта с кауза се състезават в юбилейните Годишни награди за отговорен бизнес 2022, 
съобщават организаторите от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). 86 компании от различни сектори подадоха 
своите добри примери в най-престижния национален конкурс за социална отговорност, устойчиво развитие и 
многообразие. Годишните награди за отговорен бизнес – знакова инициатива на БФБЛ, която се провежда за 20-а поредна 
година, са висока трибуна за отговорните компании и техните успешни и вдъхновяващи кампании в полза на хората, 
обществото и природата, осъществени през 2022 г. Авторитетно жури от експерти от различни сектори оценява 
кандидатурите, а победителите ще станат ясни по време на официална церемония на 14 март. 
БФБЛ организира престижния конкурс eжегодно от 2003 г. насам, за да насърчи добрите практики за социална отговорност 
и да популяризира корпоративните програми с най-голямо въздействие. В състезанието с мото „Дай добър пример“ могат 
да участват компании от всички сектори на икономиката от цялата страна независимо дали са членове на БФБЛ или не. 
Така конкурсът предоставя представителна картина на ангажираността на частния сектор с решаването на редица 
обществени предизвикателства. 
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Номинирани в това издание са общо 134 проекта, което е рекорд в 20-годишната история на конкурса и 15% повече от 
предходното издание. Ръст има и в броя на участвалите компании – този път те са 86. За първи път най-многобройни са 
кандидатурите в категория „Инвеститор в околната среда” – 28, което е ясен индикатор за поетите от компаниите 
ангажименти към конкретни „зелени“ цели и предприетите стъпки за постигането им. Следват категориите „Инвеститор в 
обществото” с 26 номинации и „Инвеститор в знанието”, привлякла 24 кандидатури. За приза „Инвеститор в човешкия 
капитал и условията на труд” се състезават 17 проекта. 15 кандидатури се борят в категория „Маркетинг, свързан с кауза”. 
12 са претендентите за отличието „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие”.  
12 са номинациите и в „Многообразие на работното място“ – специалната категория, въведена преди година от Хартата 
на многообразието в България, за да отличи добри практики на създаване на разнообразни екипи и приобщаваща работна 
среда.  
Кандидатурите се оценяват от независимо и обективно жури от уважавани експерти от институциите, бизнеса, НПО 
сектора, академичните среди и медиите. Критериите за оценка са конкретна полза за обществото, работа в партньорство 
с други организации, ангажираност на служителите в осъществяването на проекта, продължителност и последователност 
на инициативата, новаторство и обществено признание.  
Всички номинирани проекти се състезават и за специалната награда Еngage за принос на служителите към отговорен 
проект на компанията, като победителят се определя от Британското посолство в София.  
Победителите в отделните категории и финалистите, класирани на почетните второ и трето място, ще станат известни на 
официална церемония по награждаването на 14 март 2023 г. Събитието включва представяне на всички номинирани 
проекти, които по-късно ще бъдат публикувани и в архива на Наградите на сайта на БФБЛ. 
 
√ Частните инвеститори са оптимисти за 2023 година 
Въпреки инфлацията и войната в Украйна частните инвеститори имат оптимистични нагласи по отношение на пазарната 
активност. Над 80% от тях са уверени, че годината ще се окаже добра по отношение на възвращаемост на инвестициите. 
Това показва Годишното Проучване на Делойт Централна Европа за доверието в частния капитал. 
Това създава апетит за инвестиции, като сега двойно повече участници в проучването (41%) виждат по-големи 
възможности в сравнение с лятото на 2022 г (18%). Сделките могат да бъдат стимулирани от смекчаване на цените, като 
почти половината от анкетираните (45%) смятат, че очакванията на доставчиците за цените са намалели през второто 
полугодие на 2022 г., а близо две трети (64%) смятат, че те ще намалят през първото полугодие на 2023 г. 
„Пазарът стана свидетел на необичайно голям брой сътресения само за две години, като възстановяването след 
пандемията беше застигнато от инфлацията и повишаването на лихвените проценти, което накара инвеститорите да са по-
предпазливи“, подчертава Таня Карагеоргиева, съдружник „Финансово консултиране“ в Делойт България. „През 20-те 
години, в които провеждаме нашето проучване, наблюдаваме, че всеки шок е последван от повишаване на доверието, 
икономическите условия и броя сделки, затова вярваме, че инвеститорите в региона натрупаха опит, който ще им помогне 
запазят бизнеса устойчив и да открият допълнителни възможностите за устойчив растеж.” 
Структурата на финансирането на сделките се променя, като две пети от сключващите сделки вече търсят повече рискови 
фондове и небанкови кредитори, тъй като им е по-трудно да осигурят ливъридж за сделки. Почти една пета (17%) 
съобщават, че се нуждаят повече от кредитори при сключване на сделка сега, в сравнение с преди шест месеца. 
Инвеститорите напредват и по пътя си към ESG, като една пета от тях вече са изпълнили ангажименти и цели за 
декарбонизация, което е с 50% повече в сравнение с лятното проучване. 
„Инвеститорите все повече се насочват към дейности в посока ESG, тъй като го приемат като инструмент за създаване на 
стойност. Точно когато регулациите се увеличават, виждаме как предишните намерения на нашите респонденти се 
превръщат в реални действия и това е много положителна стъпка.“, допълва Таня Карагеоргиева. 
По-голямата част от участниците в сделките в последното проучване (52%) вече приемат ESG като инструмент за създаване 
на стойност за портфейли, което е значително увеличение от последното ни проучване, а друга четвърт (24%) виждат ESG 
като стратегия за намаляване на риска. 
 
Труд 
 
√ До 1 млн. лева безвъзмездно могат да получат фирмите за изграждане на ВЕИ инсталации 
Министерството на иновациите и растежа (МИР) отвори за кандидатстване за фирмите трета процедура по Плана за 
възстановяване и устойчивост (НПВУ), съобщиха от пресцентъра на министерството. Общият бюджет на мярката е 200 млн. 
лв. Тя е насочена към българските фирми, които искат да изградят свои нови ВЕИ инсталации в комбинация с батерии за 
локално съхранение на енергията. 
Безвъзмездната финансова помощ, която могат да получат българските компании за изграждане на системите в 
задължителна комбинация с батерия като технология за съхранение, е от 75 000 лв. до 1 млн. лв. От сумите могат да се 
възползват микро, малки, средни фирми и дружества с до 3000 служители от различни икономически сектори. 
От министерството напомнят, че съфинансирането е до 50 процента по линия на Плана за възстановяване. Със средствата, 
осигурени от МИР по линия на НПВУ, ще могат да се изграждат мощности до 1 MW и съоръжения за съхранение на 
електроенергията. Фотоволтаичната система с батерия трябва да се изгражда върху сграда или имот, изцяло собственост 
на кандидата. Токът от тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да 
може да бъде продаван. 
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Инвестициите ще помогнат на компаниите да намалят разходите си и да станат по-малко зависими от свободния пазар на 
електроенергия. Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент 
придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което допринася за баланса в 
произведената мощност. 
От ведомството посочват, че кандидатстването по третата отворена мярка по Плана за възстановяване е до 16:30 ч. на 15 
май 2023 г. и е с общ бюджет 200 млн. лв.  
Документите се подават електронно през системата ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-
4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.) 
 
√ Минималната заплата отива над 900 лeвa 

- Средното възнаграждение в страната доближи 1950 лв. 
- Повече от 4600 лв. на месец взимат в сферата на информационните технологии 
- Увеличението за година е с над 16% 

Минималната заплата ще стане над 900 лв. от началото на 2024 г. Причината за това е новата формула за определяне на 
минималните възнаграждения в страната, която беше гласувана в последните работни дни на 48-то Народно събрание. 
Минималната работна заплата за страната за следващата календарна година трябва да бъде определена в размер на 50 
на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на 
предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Средната заплата за декември е 1947 лв., обявиха от 
НСИ. За последните две тримесечия на миналата година средната заплата в страната е 1811 лв., показват данните на 
националната статистика. През първите две тримесечия на настоящата година средната заплата едва ли ще бъде по-ниска 
като се има предвид повишаването на цените и натискът на синдикатите за вдигане на възнагражденията в предприятията. 
Освен това минималната заплата от началото на годината беше повишена от 710 лв. на 780 лв., което също допринася за 
увеличението на средната заплата. 
Традиционно най-високи са възнагражденията през декември заради раздаваните коледни бонуси. Обикновено през 
януари и февруари средната заплата е по-ниска отколкото през декември. Но след това възнагражденията продължават 
да растат и до юни средната заплата е над нивото от декември на предходната година. Ако новият парламент след 
изборите не направи промени в Кодекса за труда, минималната заплата за 2024 г. със сигурност ще бъде над 900 лв. 
Средната заплата за декември е 1947 лв., като за година нараства с 16,2%, или с 271 лв., показват данните на НСИ. Въпреки 
този голям ръст хората в страната като цяло са обеднели, защото инфлацията за миналата година е по-висока - 16,9%. Всеки 
човек усеща инфлацията различно, защото увеличение на заплатите има във всички сектори на икономиката, но в някои е 
по-голямо, а в други по-малко. Освен това дори в един и същи сектор в някои фирми са увеличили заплатите значително, 
а в други няма промяна. 
 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
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Най-голям е ръстът на заплатите през миналата година в селското стопанство - с 33,5%, показват данните на НСИ. 
Повишението на възнагражденията в сектора е средно с 373 лв. за година. Това е резултат от рекордното поскъпване на 
храните. Въпреки това заплатите в селското, горското и рибното стопанство през декември са средно 1486 лв., което е 
доста под средната заплата в страната. 
На второ място по ръст са възнагражденията е сектора “Операции с недвижими имоти” - с 23,9% за година, или с 339 лв. В 
резултат в сектора взимат средно по 1760 лв. На трето място по увеличение на възнагражденията през миналата година е 
секторът “Производство и доставка на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”. Повишението на 
заплатите в сектора е средно с 21,2% или с 570 лв. Това огромно увеличение е резултат от рекордното поскъпване на тока 
и газа през миналата година. В резултат заетите в сектора може да се похвалят, че взимат средно по 3265 лв. на месец. 
Това ги нарежда на второ място по високи заплати след програмистите. 
На първо място по високи заплати традиционно са заетите в сектора “Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения”, където влизат и ИТ специалистите. През декември те са получили средно по 4669 
лв. Възнагражденията в сектора за година са нараснали с 15,6%, или с 631 лв., показват данните на НСИ. 
На трето място по най-високи възнаграждения са заетите в сектора “Финансови и застрахователни дейности”, където 
взимат средно по 3122 лв. За година заплатите в сектора са нараснали средно с 20%, или с 520 лв. Възнагражденията за 
работещите в сектора обаче не са вдигнати с еднакъв процент за всички. Голяма част от хората нямат увеличение на 
заплатите, а за други ръстът е значителен. 
На четвърто място по най-високи заплати се нареждат работещите в сектора “Професионални дейности и научни 
изследвания” с 2645 лв. на месец. А топ пет се допълва от сектора “Добивна промишленост”, където получават средно по 
2572 лв. 
Традиционно най-ниски са заплатите в сектора “Хотелиерство и ресторантьорство”, където през декември са получили 
средно по 1124 лв. 

- Новите депутати започват с 6381 лв. 
- Министрите ще взимат по 8295 лв. 
- 12 762 лв. за президента 

Депутатите от новия парламент след изборите на 2 април ще започнат работа със заплати от 6381 лв. 
Министрите от служебното правителство ще имат основна заплата от 8295 лв. Техните възнаграждения се определят по 
формула според заплатите в обществения сектор. През декември средната заплата на заетите в обществения сектор е 2127 
лв., а в частния - 1887 лв., обявиха от НСИ. 
В предишния парламент основната заплата на депутатите се определяше като трикратния размер на средната заплата в 
обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. Това означава, че новите депутати след изборите на 2 април 
ще започнат работата си с основна заплата в размер на 6381 лв., която ще взимат докато излязат данните на НСИ за 
заплатите за месец март. А след изборите депутатите ще трябва да решат дали досегашната формула за определяне на 
заплатите им да остане в сила. 
Заплатата на премиера става 9890 лв., а на президента - 12 762 лв. 

- В пет области повишението за година е с повече от 250 лв. 
- Възнагражденията в София надминаха 2690 лв. 
- Най-малко взимат в Благоевград 

В 13 области на страната увеличението на заплатите за година е с над 200 лв. 
Средната заплата в София за декември миналата година е 2692 лв. Това е с 394 лв. (+17,1%) повече от същия месец на 
предходната година, показват данните на НСИ. 
Във всички области на страната средните заплати през декември са били над 1200 лв. Най-високи са заплатите в областите, 
където е съсредоточена администрацията и има много компании от сферата на информационните технологии, външната 
търговия и производствени предприятия. 
На първо място по най-високи заплати е София. Във всички останали области средните възнаграждения са под 2000 лв. На 
второ място по заплати е област Враца със средно 1924 лв. на месец. Причината за това е, че в областта попада АЕЦ 
“Козлодуй”, където заплатите са много високи. На трето място е София-област със средна заплата 1784 лв. Топ пет на 
областите с най-високи заплати се допълва от Стара Загора (1772 лв.) и Варна (1750 лв.). 
Най-ниски са възнагражденията в област Благоевград - 1265 лв. На второ място по ниски заплати е област Видин с 1274 лв., 
а на трето място е Хасково с 1300 лв. 
Средното увеличение на възнагражденията в страната за година е с 271 лв. Но има големи разлики в повишението на 
заплатите в различните области. Данните на НСИ показват, че в пет области ръстът на заплатите е с повече от 250 лв. На 
първо място по увеличение на възнагражденията е София. Това е обяснимо, тъй като столицата е с най-малка безработица, 
освен това в столицата са централите на повечето големи фирми. 
На второ място по ръст е София-област, където заплатите за година са нараснали с 311 лв., или с 21,1%. Третото място в 
класацията по ръст на заплатите е за област Разград, където повишението е с 305 лв. (+23,8%) средно до 1584 лв. На 
следващите две места се нареждат областите Стара Загора и Враца, където увеличенията на възнагражденията са 
съответно с 252 лв. и 251 лв. 
В още осем области ръстът на възнагражденията е с между 200 лв. и 250 лв. Това са Перник (+246 лв., +18,6%), Варна (+236 
лв., +15,6%), Силистра (+232 лв., +20,4%), Пловдив (+228 лв., +15,8%), Габрово (+219 лв., +16%), Кюстендил (+207 лв., +18,7%), 
Велико Търново (+205 лв., +17%) и Шумен (+204 лв., +15,2%). 

- Чакат второ повишение през юни 
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- В пощите договориха 17 на сто увеличение 
- Минималната става 805 лева 

Заплатите в “Български пощи” се увеличават от януари, а от юни отново е предвиден ръст. 
Средно с 17-18 на сто увеличават заплатите на служителите в “Български пощи” от януари. Синдикатите, които заплашваха 
с ефективна стачка, ако възнагражденията в дружеството не бъдат повишени с 25 на сто, са постигнали договорка за по-
малък ръст на заплатите, но все пак значително по-висок от предлагания първоначално от принципала на компанията - 
транспортното министерство. Ведомството първо изрази готовност да вдигне заплатите на служителите с 5%, а синдикатите 
в дружеството отвърнаха, че това е крайно недостатъчно и ако не бъдат изпълнени исканията им, предстои ефективна 
стачка. Това щеше да затрудни десетки хиляди пенсионери, особено в малките населени места, които получават пенсиите 
си именно от пощенските клонове. 
След подписаното вчера споразумение увеличение ще получат близо 5500 пощальони, касиери и сортировачи. През юни 
заплатите им ще бъдат повишени още веднъж и така общият ръст на възнагражденията спрямо предходната година ще 
бъде 22-23 на сто. 
Минималната заплата в дружеството става 805 лв. от 1 януари и 882 лв. от 1 юни. Едва 30-40 служители на “Български 
пощи” получават минималното възможно възнаграждение за труда си. Вдигат доходите на всички работещи до 14 
квалификационна група с 95 лв. считано от 1 януари и с още 77 лв. от 1 юни. Дават и още 40 лв. под формата на ваучери за 
храна, с което талоните стават на обща стойност 100 лв. на месец. Преди увеличението средната заплата на работещите в 
дружеството е била около 1400 лв. В резултат на договореното увеличение, подготвяните протести в дружеството се 
отменят. 
 
√ ЕП настоя България да приеме обявената за противоконституционна Истанбулска конвенция 
Европейският съюз трябва да ратифицира Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жени 
(Истанбулската конвенция) в съответствие със становището на Съда на ЕС от 2021 г., настоя днес Европейският парламент. 
Призивът бе приет с 469 гласа "за", 104 "против" и 55 въздържали се. Истанбулската конвенция остава международен 
стандарт и ключово средство за изкореняване на насилието, основано на пола, включително домашното насилие, заявяват 
евродепутатите. Те остро осъждат опитите някои страни от ЕС да отменят вече предприетите мерки за прилагане на 
конвенцията и настояват тя да се прилага изцяло, съобщава БТА.  
Евродепутатите осъждат реакцията срещу равенството между половете, правата на жените и конвенцията в някои държави 
от ЕС, например в Полша, където правителството иска да се оттегли от документа и въведе забрана на абортите. Те 
настояват националните власти да се борят срещу дезинформацията за конвенцията, се посочва в съобщение на ЕП. 
Шест години след като я подписа, ЕС все още не ратифицирал конвенцията заради отказа на няколко страни. В становището 
на Европейския съд се посочва, че ЕС може да ратифицира конвенцията без съгласието на всички държави от Общността. 
Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава страните от Общността от необходимостта да я 
ратифицират. Евродепутатите призовават България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия да одобрят конвенцията 
незабавно. 
Наказателното правосъдие трябва да бъде само част от всеобхватния отговор на насилието, основано на пола, заявяват 
евродепутатите. Отговорът на ЕС трябва да включва защита и наказателно преследване. Държавите от ЕС следва да 
осигурят обучение, което отчита пола, както и процедури и насоки, специализирана подкрепа и мерки за защита с подход, 
насочен към жертвите, за всички участващи професионалисти, включително правоприлагащите власти, съдебната система 
и прокурорите, се посочва в призива на ЕП. 
Допълва се, че една от всеки три жени в ЕС е преживяла физическо и/или сексуално насилие. Над половината жени в ЕС са 
преживели сексуален тормоз поне веднъж след навършването на 15-годишна възраст, допълва ЕП. 
Припомняме, че през 2018 година Конституционният съд определи Истанбулската конвенция за противоконституционна. 
Според съда декларираните цели на Конвенцията, която е насочена основно към равенството между половете, напълно 
съответстват на основните конституционни принципи у нас. В преамбюла на Конституцията се подчертава верността на 
българския народ към общочовешките ценности, сред които изрично са посочени хуманизмът, равенството, 
справедливостта и търпимостта. Съдиите припомнят, че правата на личността, нейното достойнство и сигурност са 
издигнати във върховен конституционен принцип, а равенството е сред основните начала на действащата българска 
Конституция. 
В Конституцията ни е въведена и изрична забрана за каквато и да е дискриминация, основана на „пол“. 
В същото време обаче Конституционният съд намира, че въпреки безспорните си положителни страни, Конвенцията е 
"вътрешно противоречива и това противоречие създава двупластовост в нея". Така съдържанието на част от разпоредбите 
ѝ излиза извън декларираните цели на Конвенцията и нейното наименование. 
Конституционните съдии се концентрират върху понятията за пол, които фигурират в английския и френския вариант на 
документа. Те отчитат, че понятието „gender“/„genre“ („пол“) присъства в Конвенцията като самостоятелна категория, 
различна от понятието за биологичен пол:  
Конвенцията разделя биологичното и социалното измерение на пола и излиза извън рамките на възгледа за половата 
бинарност на човешкия вид. С посоченото в чл. 3, буква „в“ съдържание „gender“/„genre“ („пол“) се превръща в основно, 
носещо понятие, което е определящо за смисъла и на другите използвани в Конвенцията изрази, базирани на това 
понятие. Свидетелство за самостойната роля на понятието „gender“/„genre“ („пол“) представляват и 
множеството разпоредби на Конвенцията, които съдържат изрази, базирани на това понятие – чл. 2, § 2, чл. 4, § 3, 
чл. 6, чл. 14, чл. 18, чл. 49, § 2, чл. 60, § 2 и § 3 от Конвенцията. „Gender“ се употребява в изразите: „gender equality“ 
(преамбюл — „равнопоставеност на половете“), „gender-based violence“ (преамбюл, чл. чл. 2, 3, 4, 14 – „насилие, 
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основано на пола“), „gender identity“ (чл. 4, § 3 – „идентичност, основана на пола“), „gender-sensitive policies“ (чл. 6 – 
„политики, отчитащи особеностите на пола“), „gender perspective“ (чл. 6 – „перспектива, основана на пола“), „non-
stereotyped gender roles“ (чл. 14 – „нестереотипни роли на пола“), „gendered understanding of violence“ (чл. 18, 49, § 2 – 
„основано на пола разбиране на насилието“), „gender-based asylum claims“ (чл. 60 – „молби за убежище, основани на 
пола“), „gender-sensitive interpretation“ (чл. 60, § 2 – „тълкуване, отчитащо особеностите на пола“), „gender-sensitive 
reception procedures“ (чл. 60, § 3 – „процедури за убежище, отчитащи особеностите на пола“). Тези изрази, в зависимост 
от интерпретацията, могат да доведат до различни и противоречиви разбирания за философията на Конвенцията. 
Тя е първият подписан от Република България международен договор, в който се дава такава дефиниция на 
понятието „пол“ (чл. 3, буква „в“ от Конвенцията). 
Според съдиите Конвенцията "проправя път към внедряване на понятията „пол“, и „идентичност, основана на пола“. По 
този начин Конвенцията би наложила в България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, 
различен от биологичния, в разрез с Конституцията, смятат още съдиите. 
 
√ Херо Мустафа пред кметове: Повишаването на прозрачността и превенцията и противодействието на корупцията са 
ключът към повече просперитет за гражданите 
Международният републикански институт (IRI) събра кметове и заместник-кметове от десет български общини, за да 
обсъдят приемането и прилагането на програми за антикорупционни реформи, изработени от работни групи на местно 
ниво с участието на представители на общинските власти и гражданския сектор, съобщиха от Община Благоевград. 
Дискусията се проведе под формата на кръгла маса със специален гост посланикът на САЩ в България Херо Мустафа. 
“Днес съм тук с Вас по две причини. На първо място, за да изразя уважението си към работата и ангажимента Ви за повече 
прозрачност и на второ място, за да подчертая важността на Вашите усилия. Вашата работа е важна, защото повишаването 
на прозрачността и превенцията и противодействието на корупцията са ключът към повече просперитет за гражданите,” 
отбеляза посланик Мустафа в началото на срещата. 
Представените на срещата десет общини участват в програмата на IRI „Борба с корупцията на общинско ниво в България“ 
от есента на 2021 г. В събитието участваха Живко Тодоров, кмет на Стара Загора; Димитър Николов, кмет на Бургас; Хасан 
Азис, кмет на Кърджали; Илко Стоянов, кмет на Благоевград; Пенчо Милков, кмет на Русе; Станислав Владимиров, кмет на 
Перник; Мирослав Грънчаров, зам.-кмет на Разград; Венера Милова, секретар на Столичната община, Александър 
Владимиров, зам.-кмет на Враца; Нейко Генчев, зам.-кмет на Велико Търново. 
Кметовете и заместник-кметовете се обединиха около важността както на официалното приемане, така и на изпълнението 
на програмите от реформи, разработени в рамките на програмата IRI. Те отбелязаха общите предизвикателства, пред които 
са изправени по отношение на ефективната прозрачност и гражданското участие. Общинските лидери изразиха и готовност 
за ефективно реализиране на разработените реформи. 
Програмният мениджър на IRI София Петкова подчерта, че общинските програми за антикорупционни реформи са продукт 
на работни групи във всяка от общините. Програмите се основават на предизвикателствата, идентифицирани чрез 
методологията за оценка на уязвимостта към корупция на IRI, която беше приложена в десетте общини. Работните групи 
създадоха програмите от реформи, като избраха уязвимостите, които те да адресират и изработиха реформи, съобразени 
с местните нужди. 
„Изготвянето  и приемането на програмите от реформи е жизненоважно и ние сме благодарни за активната роля на Вас и 
Вашите екипи във всички етапи от програмата на института. Прилагането на приетите реформи е още по-важно. IRI се 
ангажира да продължи да оказва подкрепа на Вашите общини при осъществяване на реформите“, сподели Петкова с 
кметовете. 
Програмите от реформи, изготвени и приети с единодушие от общинските работни групи, бяха изпратени през декември 
2022 г. на кметовете за разглеждане за официално приемане. Пет общини вече са приели своите програми за реформи с 
решение на общинските съвети – Стара Загора, Бургас, Кърджали, Разград и Столична община. Очаква се останалите 
общини да приемат своите програми за реформи през следващите месеци. 
 
√ Президентът на Световната банка Дейвид Малпас напуска 
Президентът на Световната банка Дейвид Малпас анонсира предсрочното си оттегляне на поста, съобщи “Файненшъл 
Таймс”. 
Мандатът на Малпас изтича през 2024, но той ще го прекрати в края на финансовата година за институцията - т.е. в края на 
юни тази година. 
Изданието припомня, че Малпас бе в екипа на финансовото министерство при управлението на Тръмп, съобщава БНР. 
"След дълъг размисъл реших да потърся нови предизвикателства", се казва в изявлението на 66-годишния Малпас, който 
е информирал управителния съвет на банката за решението си. 
"Това е възможност за плавен преход в ръководството, тъй като Групата на банката работи за посрещане на нарастващите 
глобални предизвикателства", добави Малпас. 
По време на неговия четиригодишен мандат в Световната банка групата се сблъска с глобални кризи като пандемията от 
Ковид-19 и руската инвазия в Украйна, както и с международното икономическо забавяне. 
В изявление на банката се казва, че тя е "реагирала бързо" в лицето на тези предизвикателства, като по-специално е 
мобилизирала рекордните 440 млрд. долара в отговор на пандемията. 
"Под негово ръководство Банковата група увеличи повече от два пъти финансирането си за климата за развиващите се 
страни, достигайки рекордните 32 млрд. долара през миналата година", се добавя в изявлението. 
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√ Президентът Радев заминава за Гърция, ще се търси възраждане на петролопровода "Бургас - Александруполис" 
Държавният глава Румен Радев заминава на енергийни разговори в Гърция. Между София и Атина ще бъдат подписани 
двустранни документи за сътрудничество в проучването на възможността за изграждане на петролопровод от 
Александруполис до Бургас, както и за сътрудничество по въпросите на гарантирането на газовите доставки и 
съхраняването на природен газ. Това ще се състои днес при посещението на президента Румен Радев в Гърция. 
Информацията бе споделена вчера от прессекретариата на държавния глава. 
Радев ще проведе срещи с президента Катерина Сакеларопулу и министър-председателя Кириакос Мицотакис. 
През декември м.г. Румен Радев и Катерина Сакеларопулу проведоха среща в София. На нея Радев посочи, че в перспектива 
България има интерес от реализацията на проекта за създаване на петролопровод, който да свързва Александруполис с 
Бургас за доставки на суров петрол. Страната ни желае да вземе участие и в процеса на управление на някои от 
пристанищата, през които се осъществява преносът на енергийни ресурси. 
Припомняме, че проектът Бургас - Александруполис първоначално бе замислен като алтернативна възможност за пренос 
на руски петрол, заобикаляйки Босфора и Дарданелите. Проектът бе представен още при управлението на президента 
Георги Първанов преди повече от десетилетие. 
Друг акцент на преговорите ще бъде и започналото строителство на газовия терминал край Александруполис, в който 
акционер е държавната "Булгартрансгаз". 
 
√ Служебното правителство създава Съвет за икономически анализи 
Министерският съвет създаде Съвет за икономически анализи, поставяйки основите на процес на постепенно и устойчиво 
осигуряване на българското правителство със задълбочена академична икономическа експертиза, която да бъде отправна 
точка при вземането на стратегически решения за промяна в политиката. 
Съветът ще оценява дългосрочните предизвикателства пред българската икономика и ще отправя предложения за най-
подходящите политики за тяхното преодоляване. 
Съветът ще има съвещателен характер и ще включва икономисти от академичната общност, включително от престижните 
международни университети. При създаването на съвета се използва успешният опит на редица държави от ЕС, като 
Експертния съвет в Германия (Sachverstandigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung), Съвета за 
икономически анализи във Франция (Conseil d'analyse economique) и Френско-германския съвет на икономическите 
експерти (The Franco-German Council of Economic Experts). 
Създаването на Съвета е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, като 
изпълнението на тази стъпка е един от ключовите етапи, включени в графика на плащанията, които страната може да 
получи по Механизма за възстановяване и устойчивост при пълно изпълнение на предварително поетите ангажименти, 
съгласно оперативните договорености между правителството и Европейската комисия. 
 
√ Държавата с първи опити за регламентиране на понятието "енергийни общности" 
Плахо си пробива път и идеята за продажа на зелена енергия обратно към разпределителната мрежа 
Държавата започва да мисли за създаването на енергийни общности в България. Това става ясно от решение на 
Министерския съвет от вчера. То е свързано с изменения и одобрения на проектозакон за допълнение на Закона за 
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Измененията са разработени с цел транспониране на изискванията на 
Директива ЕС 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Към момента страната ни 
все още не е създала нормативната рамка и не са уточнени понятия като "просюмър" и "енергийна бедност". Вина за тази 
законова дупка има и липсата на редовно правителство и парламент. 
В законопроекта се предвижда ново правомощие на министъра на енергетиката, който трябва да одобрява плановете на 
топлопреносните предприятия за развитие на районни отоплителни или охладителни системи, в случай, че такива планове 
бъдат разработени, съобщиха от правителствената информационна служба. Промените могат да бъдат приети обаче едва 
след сформиране на ново Народно събрание след 2 април. 
Измененията в ЗЕВИ регламентират още изискванията относно определянето на национална цел за дял на енергията от 
възобновяеми източници в брутното крайно потребление, задължителната минимална цел за дял на енергията от 
възобновяеми източници в крайното потребление в транспорта, както и целите за дял на енергията от възобновяеми 
източници в секторите електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане. 
С оглед създаването на благоприятна рамка за насърчаване и улесняване на развитието на потребителите на собствена 
електрическа енергия от ВИ и общностите за възобновяема енергия се въвеждат изисквания по отношение на лицата, 
които могат да произвеждат, потребяват, съхраняват и продават излишните количества енергия от възобновяеми 
източници. 
Предвидено е облекчаване на процедурите по присъединяване за производители на електрическа енергия от 
възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW, като са намалени сроковете за извършване на проучване 
и издаване на становище за условията и начина за присъединяване. 
Със законопроекта се осигурява и изпълнението на две ключови реформи от Националния план за възстановяване и 
устойчивост на Република България (ПВУ), компонент „Нисковъглеродна икономика“ - Реформа 4 „Механизъм за 
финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия“ и за 
частичното постигане на целите на Реформа 6 „Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ“. 
Решенията са приети неприсъствено, уточняват от правителството. 
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√ Инвестициите за ВЕИ ще бъдат съобразени с изисквания за опазване на околната среда, каза зам.-министърът на 
екологията Ренета Колева 
„Зад всеки от приоритетите в Стратегическата визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор на България до 
2053 г., включително разгръщане на нови мощности от възобновяеми енергийни източници, стоят инвестиционни 
намерения, които ще бъдат съобразени с екологичното законодателство, за да бъде гарантирано намаляване на емисиите 
и опазване на околната среда.“ Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева на форума 
"Заедно за по-малко CO2 емисии" в София Тех парк, организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара. 
ВЕИ и околна среда 
Пред участниците във форума - представители на правителството, бизнеса и местните власти, тя изтъкна, че на национално 
равнище страната ни е предвидила изцяло нов подход от инвестиции и мерки, които съставляват и нашия план за 
възстановяване и устойчивост, като поясни, че усилията са насочени в три основни направления – създаване на условия за 
ускорено внедряване на ВЕИ и водород, засилени действия за повишаване на енергийната ефективност на икономиката и 
устойчива мобилност в населените места.  
Тя припомни още, че страната ни е в челната тройка на ЕС по отношение на процента територии, попадащи в 
общоевропейската мрежа за защитени зони "НАТУРА 2000". Близо 35 процента от територията на България са поставени 
под защита и с ограничена възможност за разгръщане на ВЕИ. „Въпреки това вярвам, че страната ни има значителен 
потенциал в този аспект и предизвикателството днес е да се идентифицират всички възможности и да се вземат онези 
решения, които ще стимулират промяната“, каза заместник-министърът. 
Визията и курсът на европейската политика поставя нови стимули и предлага широк кръг от възможности за превръщането 
на устойчивостта в реалност във всички сфери на нашата икономика и на нашето развитие и общо бъдеще. За изпълнението 
на общоевропейската цел в законодателна рамка на ЕС „Подготвени за цел 55“ (Fit for 55) допринасят всички държави 
членки и всички сектори на икономиката. Разпределението на усилията между тях се осигурява основно от два комплексни 
законодателни инструмента – Директивата за Европейската Схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) и Регламента за 
разпределение на усилията (РРУ), който въвежда конкретни национални цели за намаляване на емисиите парникови 
газове в диапазона от -10 % (за България) до -50 % (за Швеция) спрямо нивата от 2005 г., обясни заместник-министър 
Колева. 
Още стимули за домакинствата 
Ренета Колева отбеляза и приносът, който има допълнително стимулираният достъп на домакинствата до мерки за 
саниране и декарбонизация на системите за отопление и охлаждане на сградите, както и навлизането на транспорт с 
нулеви емисии и нискоемисионни зони. Това ще доведе до значителни ползи както за намаляване на емисиите, така и за 
разгръщане на повече зелена енергия и работни места, посочи тя. 
В заключение заместник-министър Колева подчерта, че зелената трансформация изисква фундаментална промяна на 
нашето мислене и поведение в обществото, на начините на функциониране и работа на институциите, на бизнеса, на 
местните общности, която е отговорност на всички и трябва да започне сега. 
 
√ София ще домакинства международна конференция на креативните индустрии на 1 март 
София ще бъде домакин на международна конференция на креативните индустрии “CreaTech Summit South-East Europe”. 
Събитието ще събере на едно място представители на различни креативни индустрии от България и чужбина, сред които 
гейм дивелъпмънт, филмовата и телевизионната индустрия, фотография, дизайн и архитектура. Конференцията ще се 
проведе на 1-и март в съвременния център за изкуства “Топлоцентрала” и се организира от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и КреаТех България - клъстера, обединяващ организации от 
креативната индустрия. Събитието се осъществява с подкрепата на Столична община и Топлоцентрала. 
Геновева Христова, председател на Креатех България споделя: “Много сме щастливи, че имаме възможност да 
домакинстваме събитие от такъв мащаб в София. За нас креативните индустрии са двигателя на новото време и в тях 
България е конкурентоспособна на международните пазари. Ще съберем на едно място представители на няколко 
ключови звена от креативната индустрия в България и ще имаме гости от Турция, Румъния, Сърбия, Северна Македония, 
както и от Австрия, Испания, Дания, Белгия и др., които ще споделят своя опит и положителни примери. Това събитие е 
страхотна възможност за създаване на нови контакти и партньорства.” 
Вече тече записването за участие в “CreaTech Summit South-East Europe”. Желаещите могат да се го направят напълно 
безплатно на сайта b2bconnect.bg до 24 февруари. Една от големите цели на събитието е да осъществи широк обществен 
дебат и да създаде основа за обща стратегия за развитие на културните и творческите индустрии, базирайки се на 
споделения опит. 
Културните и творческите индустрии играят важна роля в съвременното развитие на обществото и са в основата на 
творческата икономика. Базирани на интензивни знания и на индивидуална креативност и талант, те генерират значително 
икономическо богатство и спомагат за формирането на идентичност, култура и ценности на всяка развиваща се нация. 
 
√ ЕК с две нови наказателни процедури срещу България заради слабо управление на водите 
Още поне месец МОСВ ще подготвя за обществено обсъждане исканите от Брюксел законови промени 
Европейската комисия откри вчера две нови наказателни процедури в областта на управлението на водите. Това съобщиха 
от Министерството на околната среда и водите. Първата процедура се отнася до неизпълнение на задължението за 
докладване на програма за мониторинг и за програмата от мерки, които България следва да разработи съгласно Рамковата 
директива за морска стратегия. 
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Предприети са действия за наваксване на допуснатите закъснения, а България вече докладва актуализираните програми 
за мониторинг - на 10 февруари 2023 г. Работи се и по актуализация на програмата от мерки. 
Освен срещу България, ЕК стартира процедури за нарушения за неизпълнение на Рамковата директива за морска стратегия 
срещу още 8 държави членки – Дания, Естония, Гърция, Хърватска, Кипър, Латвия, Литва и Малта. 
Втората наказателна процедура се отнася до неизпълнение задължението за докладване на третите  Плановете за 
управление на речните басейни (ПУРБ) и вторите Плановете за управление на риска от наводнение (ПУРН) съгласно 
Рамковата директива за водите и Директивата относно оценката и управлението на риска от наводнения. 
Още с встъпването си в длъжност министър Росица Карамфилова предприе действия за активен диалог с представителите 
на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), които изпълняват Споразумение за подпомагане на 
МОСВ при разработването на ПУРБ и ПУРН, с цел адресиране на натрупаните закъснения. 
В резултат на предприетите действия ПУРН беше публикуван на 15 декември 2022 г. за обществено обсъждане. 
По отношение на ПУРБ по искане на министър Карамфилова в края на януари, 2023 г. МБВР представи програма за 
действие и срокове  за изготвяне на проектите на ПУРБ и за съкращаване на натрупаното към момента забавяне. Съгласно 
разработеното предложение последните раздели на четирите ПУРБ ще бъдат представени в срок до 20 март 2023 г. на 
английски език. Паралелно ще бъде организиран процесът на техния превод, което ще позволи в началото на април 
проектите на ПУРБ да бъдат публикувани за консултация с обществеността  и забавянето да се съкрати до един месец. 
Министерството на околната среда и водите ще продължи да публикува регулярна информация за напредъка на работата 
по  изготвянето на ПУРБ и ПУРН. 
Освен срещу България, ЕК стартира наказателни процедури и срещу още 15 държави членки, които не са разработили 
своите планове съгласно Рамковата директива за водите и Директивата относно оценката и управлението на риска от 
наводнения. 
Повече информация за решенията на ЕК от днес можете да намерите тук: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_23_525  
 
√ Повишение с 3.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 336.59 лв. за MWh с ден за доставка 16 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 336.59 лв. за MWh с ден за доставка 16 февруари 2023 г. и обем от 85 305.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 3.7%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 338.01 лв. за MWh, при количество от 46 443.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 861.90 MWh) е на цена от 335.17 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа) 
Борсата стартира при средна цена от 313.17 лв. за MWh и количество от 3168.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 13 часа – 277.92 лв. за MWh ( 4412.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 439.44 лв. за 
MWh при количество от 3545.8 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 295.76 лв. за MWh при обем от 3204.9 MWh по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 324.50 лв. за MWh (165.91 евро за MWh) за 15 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 16 февруари се повишава до 336.59 лв. за MWh ( ръст от 3.7 %) по данни на БНЕБ или 
172.10 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 15 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 537.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 304.89 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                       MW 
АЕЦ     35,42%    2163.46 
Кондензационни ТЕЦ   36,37%    2221.66 
Топлофикационни ТЕЦ   6,55%    399.93 
Заводски ТЕЦ    1,89%    115.63 
ВЕЦ     0,16%    9.98 
Малки ВЕЦ    1,56%    95.54 
ВяЕЦ     6,43%    392.7 
ФЕЦ     11,01%    672.6 
Био ЕЦ      0,61%     36.97 
Товар на РБ         5041.89 
Интензитетът на СО2 е 448g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Балканите държат високи цени на електроенергията, в Румъния токът ще е най-скъп за 16 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 172,76 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 172,01 евро/мвтч за базова 
енергия 

https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-2022-2027/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_23_525
https://ibex.bg/
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Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 172,76 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 16 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 174,15 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 171,37 евро/мвтч. Най-високата цена от 224,68 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 
142,10 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 43 070,8 мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за 
електроенергия в този сегмент на пазара за цяла Европа. 
В България цената е малко по-ниска - 172,10 евро/мвтч, но остава сред най-високите на континента. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 16 февруари ще бъде 172,01 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 150,32 гвтч. Максималната цена ще бъде 224,68 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 13 ч и тя ще бъде 140,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 16 февруари е 168,01 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 166,63 евро/мвтч. Най-високата цена от 207,58 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 13 ч и тя ще бъде 141,31 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 958,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 16 февруари на Словашката енергийна борса е 169,69 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 149,01 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 16 февруари е 153,82 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
158,58 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 74 092,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 179,23 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 124,78 евро/мвтч.. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 136,73 евро/мвтч на 16 февруари. Пиковата цена ще бъде 
146,60 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 514 387,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 175,34 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 108,07 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 16 февруари ще се продава за 163,61 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските фондови пазари затвориха с повишение в сряда, подкрепени от статистиката и корпоративните отчети 
С най-голям дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а с най-слабо повишение завърши италианският FTSE MIB 
Европейските фондови индекси демонстрираха умерен растеж и се противопоставиха на глобалната тенденция на спад (в 
Азия и в сутрешната търговия на „Уолстрийт“ в Ню Йорк), като завършиха сесията в сряда с повишение, а инвеститорите 
оценяваха данните за инфлацията във Великобритания и Испания, както и финансовите резултати на големите публични 
компании. 
Както стана известно в сряда, потребителските цени във Великобритания през януари са се повишили с 10.1% на годишна 
база. Така инфлацията се забави от 10.5% през декември и се оказа по-ниска от очакваните от анализаторите 10.3%. Спрямо 
декември потребителските цени в страната се понижиха с 0.6%, докато анализаторите очакваха спад от 0.4%. Понижението 
в месечно изражение е регистрирано за първи път от една година, като динамиката на спада е най-високата от януари 2019 
година. 
В резултат британският основен индекс FTSE 100 достигна още един рекорд, надминавайки прага от 8000 пункта за първи 
път и завършвайки сесията с 0.55% по-високо през деня. Въпреки сравнително мрачните икономически прогнози за 
икономиката на Обединеното кралство, мнозинството от фирмите от FTSE 100 прибират приходите си от чужбина, а 
инвеститорите са привлечени от енергийните, финансовите и стоковите фирми и от отбранителната индустрия, изплащащи 
дивиденти. 
Инфлацията в Испания, изчислена според стандартите на ЕС, се ускори до 5.9% през януари от 5.5% през декември. 
Междувременно на месечна база индексът се понижи с 0.4% след спад от 0.1% месец по-рано. Затова пък индексът на 
„сините чипове“ на фондовата борса в Мадрид нарасна до подножието на връх, достигнат от началото на годината. 
Ден преди това 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 забави спрямо 6.5% през 
декември. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.03%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+0.72%), следван от германския DAX (+0.47%), 
испанския IBEX 35 (+0.38%), италианския FTSE MIB (+0.22%) и британския FTSE 100 (+0.03%). Следобед възходящият тренд 
се ускори за повечето основни индекси по фондовите борси в региона. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
Секторният индекс на строителните акции води печалба с ръст от 2.8%, а измерителят на европейските акции на банките 
загуби 0.6%, след като британската банка Barclays обяви спад от 19% на годишната си нетна печалба. 
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Акциите на един от най-старите кредитори във Великобритания спаднаха с 8.45% след новината, че през 4-то тримесечие 
на 2022 г. банка неочаквано за анализаторите е намалила печалбата си преди данъци, а ръстът на приходите е бил по-слаб 
от пазарните очаквания. 
Лидери на спада сред включените в Stoxx Europe 600 емисии, освен Barclays, са акциите на финландския оператор за 
недвижими имоти Kojamo Oyj, които поевтиняха с 8.74%. 
Книжата на Glencore Plc спаднаха с 2.51%, тъй като една от водещите световни компании за суровини обеща да плати на 
акционерите общо 7.1 млрд. долара ($5.6 млрд. дивиденти и $1.5 млрд. чрез програма за обратно изкупуване на акции), 
благодарение на силни окончателни финансови показатели за 2022 година. 
Цената на акциите на нидерландската Heineken нараснаха с 2.82%. Вторият по големина пивовар в света намали нетната 
си печалба през 2022 г., но увеличи приходите с почти една трета. 
Пазарната капитализация на Kering SA се увеличи с 3.03%. Френската компания, която притежава известни модни марки, 
обяви, че през миналата година е увеличила нетната си печалба с 14% и е повишила приходите си с 15%. 
Цената на акциите на френската верига супермаркети Carrefour скочи с 8.50%, за да поведат емисиите, включени в индекса 
Stoxx Europe 600. Търговецът отчете годишни приходи от над 90 милиарда евро и регистрира 11% увеличение на 
съпоставимите продажби през четвъртото тримесечие на миналата година. 
 
√ Борсовите цени на газа се повишават с над 3.58 % 
Борсовите цени на природния газ в сряда, 15 февруари се повишават, след като през първия, както и втория ден от 
търговията в понеделник спаднаха (51.70 евро за MWh и 52.38 евро за MWh съответно) до нивата от декември 2021 г. 
Фючърсите за месец март по индекса TTF на борсата ICE стартираха от 52.9 евро за MWh и още през първите два часа се 
повишиха до 54.2 евро за MWh. Газовите фючърси останаха в този диапазон до ранните следобедни часове, когато успяха 
за кратко да преодолеят нивото от 55 евро за MWh. Към публикуване на данните мартенските фючърси за газа успяха да 
стигнат до цена от 54.60 евро за MWh, което е повишение с 4.22 % спрямо предишната търговия и бързо да се върнат на 
ниво от 54.26 евро за MWh – ръст от 3.58 %. 
Пазарите остават спокойни, транзитът на синьо горива през Украйна през последните дни расте до 35.8 млн. куб м на ден. 
Нивото на съхранение в  европейските газохранилища намалява, но те все още остават запълнени до ниво от порядъка на 
65.66 % или 735.6759 TWh при темп на теглене от 0.45 п.п. 
Както е известно от днес влиза в сила механизма за пазарна корекция  ( Market Correction Mechanism, MCM), който според 
замисъла на Европейската комисия трябва да защити гражданите и икономиката срещу прекалено високите цени на 
синьото гориво. MCM определя лимит за наддаване за определени финансови деривати, търгувани на борсите в ЕС, с цел 
ограничаване на цените на газа в ЕС. Този лимит се задейства при конкретни условия. Сега експертите смятат, че има 
вероятност този механизъм никога да не влезе в сила. 
Самото му създаване обаче предизвика редица опасения. Междувременно междуконтиненталната борса (Intercontinental 
Exchange, Inc. (NYSE: ICE) съобщи, че стартира втори „паралелен пазар" в Лондон за търговия с газ чрез Title Transfer Facility 
(TTF) от 20 февруари. Дотогава има само няколко дни, а ефектът предстои да се разбере, но това в никакъв случай няма да 
е в резултат от еднократен акт. 
 
√ Потреблението на газ в Европа спаднало значително през януари 
Потреблението на природен газ в Европа през януари е спаднало с 19 % в сравнение с аналогичния период на 2022 г. до 
40 млрд. куб м, се казва в доклада за пазара на газ на Форума на страните експортьори на газ. 
„През януари 2023 година общото потребление на природен газ в Европейския съюз е намаляло с 19 % в годишно 
изражение, достигайки 40 млрд. куб м. Основният двигател за спада на потреблението на природен газ беше необичайно 
топлото време през този месец, което повлия на търсенето за отопление от комуналния сектор“, пишат експертите. 
Тази динамика беше подпомогната и от координираните мерки на страните от ЕС за намаляване на търсенето на газ, се 
посочва още в доклада. В допълнение, търсенето на газ от индустриалния сектор в Европейския съюз през януари също е  
продължило да се свива заради все още високите цени. 
Производството на електроенергия на основата на газа в ЕС през януари е спаднало с 13% на годишна база, докато общото 
производство на електроенергия е спаднало само с 3% до 241 TWh. В по-голяма степен това се дължи на по-активното 
използване на въглищата и хидроенергийните мощности. 
В същото време вносът на газ през газопроводи в Европейския съюз е бил с 13% по-нисък от декември и с 35% по-нисък от 
януари 2022 г. Показателят съставлява 12,7 милиарда кубически метра. Както и като през цялата минала година, през 
януари динамиката е повлияна от по-ниските доставки от Русия. 
Експертите от Форума на страните експортьори на газ отбелязват, че собственото производство на синьо гориво в Европа 
през декември се е понижило с 5% в годишно изражение, но се е увеличило с 3% в месечно, съставлявайки 17,6 млрд. куб 
м. Двигател на този ръст са били Норвегия, Великобритания и Нидерландия, добивът в които е бил на ниво от 11,1 млрд. 
куб м, 3,4 млрд. куб м и 1,5 млрд. куб м съответно. 
 
√ Употребата на ВЕИ в транспорта спада драстично в ЕС. И виновник за това е отработеното готварско олио 
Европа отчита брутално понижение на възобновяемата енергия, използвана в транспорта 
Впечатляващ спад в количеството възобновяема енергия, използвана в транспортния сектор за 2021 г. отчита Евростат. 
Това става ясно от наскоро публикувани данни от статистическата агенция на ЕС, а тенденцията засяга почти всички страни 
от ЕС и се дължи на промяна в методологията за изчисление на биогоривата. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
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Само четири от 27-те страни членки – Хърватия, Дания, Финландия и Литва – успяха да подобрят своя дял от възобновяема 
енергия в сравнение с 2020 г., като всички останали страни записаха низходяща траектория, според Евростат. Ирландия се 
справи най-зле, като намали наполовина своя дял от възобновяема енергия в транспортния сектор. Островната нация 
спадна от 10,2% дял на възобновяемите енергийни източници през 2020 г. до 4,3% през 2021 г. 
Унгария също отбеляза рязък спад, като от 11,6% дял спадна на 6,2%. В Люксембург се наблюдава спад от 36,7 процентни 
пункта, стартирайки от 12,6% през 2020 г. до 8% през 2021 г. 
Нациите от Централна и Източна Европа са били обект на намаления, вариращи от 20,2% в Чехия до 13,8% в Полша и 10,2% 
в Румъния. В България спадът е от 9,1% на 7,61 на сто, става ясно от данните на Евростат. 
Най-големите нации в ЕС също не бяха имунизирани: Германия видя как една пета от възобновяемия си дял в транспорта 
ѝ бе заличен, спадайки от 10% на 8%. Франция, междувременно, регистрира по-скромно: намаление от 11%, докато Италия 
отбеляза сравнително малък спад от около 6,8%, понижавайки от 10,7% през 2020 г. на 10% през 2021 г. 
Промяна в методологията 
Въпреки, че Европейската комисия отказа официален коментар, едно от обясненията за спада е, че актуализираната 
Директива за енергия от възобновяеми източници (Renewable Energy Directive (RED II) влезе в сила, налагайки нов подход 
към изчисляването на енергията от възобновяеми източници, коментира Euractiv. Попитан относно спада в транспортната 
възобновяема енергия в страната, говорител от германското министерство на околната среда потвърди, че промяната се 
дължи на това, че 2021 г. е първата година, изчислена според спецификациите на RED II. 
„Както делът, така и общото количество възобновяема енергия в транспорта са почти еднакви през 2020 г. и 2021 г., само 
статистическият метод се е променил“, каза говорителят. „Ако методът RED II се използва и за двете години, стойността за 
2020 г. е около 7,9%, а за 2021 г. около 8%“, добавиха те. 
Една голяма промяна в рамките на RED II е, че количеството биогорива, произведени от отработеното готварско олио и 
някои животински мазнини, които могат да допринесат за постигане на целите за възобновяема енергия в транспорта, е 
ограничено до 1,7%. 
Това ограничение, което трябваше да влезе в сила във всяка държава-членка до 30 юни 2021 г., премахва тези биогорива 
над лимита от 1,7% от зачитането към целите на ЕС, а това от своя страна ограничава напредъка на декарбонизацията, 
съгласно документите. 
Сабо Золтан, консултант по устойчивост за индустриалната група Ethanol Europe, каза пред изданието, че спадът в дела на 
възобновяемата енергия може да се дължи основно на това. „Спадът от 2020 г. до 2021 г. не е просто резултат от 
методологична промяна. Най-вече се свежда до ограничаване на отработеното готварско олио (used cooking oil UCO) при 
изчисляване на приноса към целите на RED II“, каза той. 
„Някои държави, по-специално Ирландия, Унгария, Словения, Португалия и Холандия, имаха през 2021 г. повече от 
половината възобновяеми енергийни източници в автомобилния транспорт, базирани на UCO. Днес този дял най-вероятно 
е още по-висок“, добави той. 
Държавите-членки не са законово задължени да ограничават използването им до 1,7%, но биогоривата от отработеното 
готварско олио и някои животински мазнини не могат да се прилагат за целите на ЕС за възобновяема енергия извън това 
ниво, припомнят специалисти. 
Промяна на лимита е разрешена съгласно Директивата за възобновяема енергия, но трябва да бъде одобрена от 
Европейската комисия. Малките островни държави Малта и Кипър са освободени от тавана от 1,7%. 
Появиха се спорове 
Зелените активисти поставиха под съмнение неограниченото използване на биогорива, получени от отработеното 
готварско олио, като средство за декарбонизиране на транспортния сектор, твърдейки, че UCO, внесени от чужбина, може 
да e свързано с измами. 
Липсата на доставка на отработеното готварско олио от ЕС наистина доведе до високи нива на внос. Около 68% от вноса 
на UCO през 2019 г. е от Азия и Съединените щати. Проучване от 2022 г. на Международния съвет за чист транспорт (ICCT), 
базирана в САЩ организация с нестопанска цел, постави под съмнение способността на азиатските страни да отговорят на 
нарастващото търсене на UCO от Европа. 
Проучването заключава, че повишаването на търсенето на биогорива от ИГО увеличава риска ограничените суровини, като 
необработено палмово масло, да бъдат използвани незаконно за увеличаване на внесените количества на този остатъчен 
продукт. 
В отговор индустрията подчерта, че компаниите вносители са законово задължени да се придържат към предпазните 
мерки, наложени от ЕС за проверка на внасяните стоки. 
Приносът на биогоривата на растителна основа към целите за възобновяема енергия на транспортния сектор също е 
ограничен съгласно RED II, като е наложен таван от 7%. 
Комисията реши да ограничи биогоривата на растителна основа поради опасения, че доходоносните суровини за 
биогорива водят до обезлесяването в развиващите се страни, явление, известно на езика на ЕС като непряка промяна в 
земеползването (indirect land use change, ILUC). 
Промишлеността обаче постави под съмнение методологията, използвана за изчисляване на нивата на ILUC в чужбина, 
като вместо това позиционира биогоривата от култури като средство за бързо заместване на изкопаемите горива. По този 
начин намалява емисиите в сектор, който традиционно е труден за декарбонизация. 
 
√ Русия увеличава търговията в областта на атомната енергетика 
По последни данни, през миналата година експортът в този стратегически сектор е нараснал с над 20%, тъй като 
дългосрочните проекти засилват влиянието на Русия 



19 

 

Експортът на ядрени материали и технологии от Русия нарасна рязко от началото на войната в Украйна, което позволи 
Кремъл да увеличи приходите и затвърди влиянието върху ново поколение от международни купувачи, така че САЩ и 
техните съюзници избягват въвеждането на санкции по отношение на сектора, се казва в публикация на Bloomberg. 
Данните за търговията, събрани от Кралския обединен институт за отбранителни изследвания на Великобритания Royal 
United Services Institute (RUSI) показват, че продажбата на руско ядрено гориво и технологии в чужбина са се увеличили 
повече от 20 % през 2022 г. Покупките от страна на държавите от Европейския съюз са скочили до най-високото ниво за 
последните три години. Търговията се разширява по много направления: от Египет и Иран до Китай и Индия, се посочва в 
статията. 
Търговията носи добра печалба, но работата не е само в парите. Всеки път, когато руският гигант „Росатом“ се споразумява 
да построи нов реактор, той потенциално осигурява парични потоци. И политическо влияние за десетилетия напред. 
Този бизнес позволява формиране на продължителни отношения. Това е свързано с големи първоначални разходи 
(обичайно с предоставяне на кредит от Русия) и дългосрочни споразумения за обслужване на АЕЦ, обучаване на оператори 
и зареждане с гориво. Такова финансово и техническо сътрудничество може също така да укрепи дипломатическите 
връзки. 
„Това е един от аспектите на съперничеството между великите сили, в което сме въвлечени сега“, казва Едуин Лиман, 
директор по ядрена безопасност Union of Concerned Scientists във Вашингтон. „Руските лидери разглеждат ядрената 
търговия като начин за укрепване на алиансите.“, цитира думите му агенцията. 
Отказ от санкции 
Тази задача се опростява от липсата на конкуренция. Русия продължи да инвестира в производството на ядрено гориво и 
технологии след разпадането на СССР, дори когато индустрията в други страни започна да запада. 
Това е една от причините, поради които САЩ и европейските съюзници, които обсъждат различни санкции срещу руските 
държавни корпорации от началото на войната, така и да не ги въведат. Опасенията са свързани с това, че прекратяването 
на доставките на руско гориво за собственият им ядрен сектор би бил твърде болезнен от гледна точка на икономиката. 
Росатом доставя около една пета от обогатения уран, необходим за 92-та реактора в САЩ. Европейски компании, 
произвеждащи електроенергия за над 100 млн. души също зависят от корпорацията, се констатира в материала. 
Както отбеляза Дария Должикова, анализатор към RUSI по санкциите, данните, на които се позовава центърът за анализи 
се базират на руски данни от руски митници. По думите й, цифрите са непълни и не отразяват сътрудничеството с такива 
страни, срещу които са въведени санкции като Иран. По възможност тези данни се потвърждават чрез сравняване с 
общодостъпна информация за експорта. 
„Проектите в областта на атомната енергетика са с много дълги срокове, така че е много трудно да се правят окончателни 
изводи“, добавя тя. „Но данните действително Но данните действително сочат за приоритет за пазари, които могат да се 
въздържат от санкции срещу руския експорт на атомна енергия или организации“. 
Съдейки по тези цифри, членовете на НАТО, включително България, Чехия, Унгария и Словакия са продължили да купуват 
гориво от Русия през миналата година, независимо от молбата на Украйна за прекратяване на търговията, след като Русия 
взе под контрол най-голямата атомна електроцентрала в Европа, пише Bloomberg. 
„Росатом ежегодно получава милиарди долари от бизнеса в чужбина“, заявява Петър Котин, президент на украинската 
компания Енергоатом. „Парите, които получават отиват за финансиране на войната“. През този месец Украйна въведе 
санкции срещу Росатом и призова другите страни да последват примера й. 
Дори в Украйна обаче девет от реакторите, които се контролират от Киев работят със запаси от руско гориво. По думите на 
Котин, била са необходими години, за преминаване на горивото на Wesinghouse Electic Co. със съдействието на 
американски консултанти, при това пълна диверсификация е невъзможна още три-четири години. 
Такива страни като България, Финландия, Словакия също обявиха плановете си за смяна на доставчиците. Но това не пречи 
на Русия да разшири присъствието си в Европа. 
В Унгария ще бъдат пуснати два реактора, а право за строителството получи Росатом без провеждане на открит търг. Русия 
покрива 80% от разходите чрез кредит в размер на 10 млрд. евро. Към момента на завършване на строителството през 
следващото десетилетие проектът ще  е една от най-големите чуждестранни инвестиции в Източна Европа. Унгария, както 
и някои други страни от ЕС са против включването на ядреното гориво в санкциите, докато други членки на блока, такива 
като Полша, Германия и Балтийските страни подкрепят тази идея, се казва още в публикацията. 
Геостратегия, а не търговия 
Както показват данните, получени от RUSI, на дела на горивото за остарелите реактори в бившите страни съюзници от СССР 
се падат почти две пети от експорта на Росатом през 2019 година. Но най-бързо растящите пазари са разположени още по-
далеч. 
„Това е геостратегическа, а не търговска технология“ смята Марк Хибс, анализатор по атомна енергетика от Фонда Карнеги, 
Берлин. „Предоставяйки държавно финансиране, Русия може да свали финансовите рискове от други страни“. 
Председателят на Росатом, Алексей Лихачов заяви през този месец, че корпорацията води преговори за нови проекти с 
близо 10 страни и три-четири от тях са близо до подписване на междуправителствени споразумения. По думите му, всички 
страни, където Росатом вече строи атомни електроцентрали всичко върви по план, пише Bloomberg. 
Росатом не е  обект на правилата за неразпространение на ядрените оръжия, въведени от Министерство на енергетиката 
на САЩ. Русия доставя ядрено гориво в Индия, по отношение, на която Западът въведе търговски ограничения след ядрен 
опит през 1974 г., и изгражда два реактора в страната, които трябва да заработят през 2025 г. Миналата година Росатом 
достави на Китай гориво на стойност над 375 милиона долара за реактор, който според Министерството на отбраната на 
САЩ може да увеличи запасите от ядрени оръжия на Пекин. 
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ЮАР, който през последните няколко седмици беше посетен от високопоставени служители от САЩ и Русия е добър 
пример за стратегическото направление в сферата на търговията на ядрените технологии. Правителството на единствената 
африканска страна, използваща към настоящия момент ядрени реактори през миналия месец не продължи 
споразумението със САЩ, което осигурява достъпът до гориво в замяна на гаранции за неразпространение. Това отвори 
още една възможност за Росатом. 
„В миналото те се надяваха да направят в ЮАР това, което правят в Египет и Турция, но в много по-големи мащаби“, казва 
Хартмут Винклер, изследовател в сектора на енергетиката от Университета в Йоханесбург. „Росатом е заинтересован от 
договори, които им носят влияние, особено в страни, които се придържат към неутралитет, когато става дума за Украйна“, 
се казва още в публикацията. 
 
√ Доларът връща силата си спрямо повечето валути в сряда, след две поредни сесии на загуби 
Общият индекс ICE Dollar, който показва представянето на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, 
швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), нарасна с 0.32% 
По време на вчерашната търговия щатският долар се покачва стабилно спрямо повечето валути, след като две поредни 
сесии от началото на седмицата поевтиняваше, търговците продължиха да оценяват данните за инфлацията в САЩ през 
януари, която се оказа благоприятна за американската валута, според „Ройтерс“. 
Както стана известно предния ден, потребителските цени (CPI индекс) в САЩ са се повишили с 6.4% през януари в 
сравнение със 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 
анкетираните от Trading Economics специалисти. По-бавното от очакваното забавяне на инфлацията повишава 
вероятността Фед да продължи да поддържа строга парична позиция и да повишава основната лихва. 
Пазарът очакваше данните за продажбите на дребно в САЩ за януари, за да се оцени по-добре състоянието на 
икономиката на САЩ. Според консенсусната прогноза, продажбите миналия месец са скочили с 1.8% на годишна база след 
спад от 1.1% през декември. 
Общият индекс ICE Dollar, който показва представянето на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски 
франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), е нараснал с 0.32% в сутрешната търговия, а по-
широкият WSJ Dollar Index, в който са включени 16 валути, се повиши с 0.29%. 
Еврото се понижи с 0.21% до 1.0716 долара спрямо 1.0738 долара при затварянето на сесията във вторник, като се 
отдалечава от деветмесечния си връх от 1.1 долара, достигнати на 1 февруари, тъй като инвеститорите продължават да 
залагат на по-дълъг период на високи лихвени проценти. Очаква се Европейската централна банка (ЕЦБ) да повиши 
основните лихвени проценти с още 50 базисни пункта през март и с нови 25 б.п. след това. Лихвеният процент по депозита 
в момента е 2.5%, но пиковата лихва се очаква да достигне 3.25%. 
Британският паунд се понижи най-много от европейските валути спрямо щатския долар, до 1.2089 долара спрямо 1.2173 
долара в края на последната сесия или дневен спад с 0.70 на сто. Допълнително ускоряване на поевтиняването на 
британската валута оказаха обявените днес данни за инфлация в Обединеното кралство, която спадна до 10.1% през 
януари от 10.5% през декември, под пазарните прогнози от 10.3%. Инфлацията се понижава за трети пореден месец до 
най-ниското си ниво от септември миналата година, като най-голям принос за спада имат пътническият транспорт, 
моторните горива и ресторантите и хотелите. 
Японската йена също остана под натиск, като се понижи с 0.13% до 133.34 йени спрямо 133.16 йени ден по-рано. 
Основният конкурент на щатския долар в Европа – швейцарският франк спадна с 0.35% до 0.9243 франка за един 
американски долар, отдалечавайки се от 18-месечния си връх от 0.906 франка, достигнат на 2 февруари, а инвеститорите 
продължават да оценяват перспективите за затягане на паричната политика от Швейцарската национална банка (SNB), 
след данните за инфлацията в САЩ. Рязкото забавяне на инфлацията в страната ограничи очакванията за това колко още 
SNB ще повиши цената на заемите. Ценовите данни за декември показаха, че инфлацията се е забавила до 2.8%, под 
прогнозите на банката от 3% и пазарните оценки от 2.9%. SNB повиши основния си лихвен процент със 175 базисни пункта 
миналата година, когато повиши разходите по заеми от отрицателната територия за първи път от 2011 година. 
Руската рубла отстъпва на долара на международните пазари с 0.28% до 73.8000 рубли за един американски долар, а на 
московския междубанков пазар средният курс на руската валута купува/продава е 73.64/77.11 рубли за долар към 9 часа 
българско време. В сравнение с предходния ден средният курс на покупка се увеличи с 46 копейки, средният курс на 
продажба спадна с 44 копейки. 
Стоковите валути също останаха под натиск. В Азия канадският и новозеландският долари, които са силно зависими от 
китайската икономика се сринаха, след като Народната банка на Китай (PBC) днес реши да налее във финансовата система 
ликвидност на стойност 702 млрд. юана (около 103.2 млрд. долара). Според изявление, публикувано на сайта на банката, 
мерките са насочени към "поддържане на разумна и адекватна ликвидност в банковата система", което наблюдателите 
изтълкуваха като бърза реакция срещу , което наблюдателите изтълкуваха като бърза реакция срещу  заплахи за 
финансовата система на страната. Австралийският долар се понижи с 1.22% до 0.6900 щатски долара за един „австралиец“, 
а новозеландският долар се обезцени с 0.90% до 0.6278 американски долара за едно „киви“. 
Другите две стокови валути, които са силно зависими от цените на петрола – канадският долар и норвежката крона 
поевтиняха съответно с 0.42% до 1.3391 канадски долара за един американски и с 0.57% до 10.1887 норвежки крони за 
един щатски долар. На стоковата борса в Лондон цените на петрола рязко поевтиняха. Американският лек суров петрол 
(WTI) с доставка до 21 февруари спадна с 1.49% до 77.88 долара за барел, а европейският Brent се понижи с 1.36% до 84.42 
долара за барел. 
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Мениджър нюз 
 
√ Фирми от Иран добавени към 10-тия пакет санкции на ЕС срещу Русия 
Европейският съюз обяви нов пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна, която започна февруари миналата 
година. Но този път действието му се разширява и срещу "субекти" от още една държава - Иран. 
„Вече почти една година агресивната война на Русия сее смърт и разруха. Путин не само води брутална война на бойното 
поле, но и злобно се насочва към цивилни. Агресорът трябва да плати за това. Днес засилваме натиска с 10-ти пакет 
санкции”, каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана на сайта на Комисията. 
Тя заяви, че санкциите предвиждат забрана на износ за Русия на стойност 11 млрд. евро, който да лиши руската икономика 
от критични технологии и индустриални стоки. 
„За максимално въздействие ние се насочваме към много промишлени стоки, от които Русия се нуждае. Жизненоважни 
стоки като електроника, специализирани превозни средства, машинни части, резервни части за камиони и реактивни 
двигатели. Ние също така се насочваме към стоки за строителния сектор, които могат да бъдат насочени към руската армия, 
като антени или кранове“, каза тя. 
Пакетът предвижда и ограничаване на износа на стоки с двойна употреба и стоки с напреднали технологии. 
„Предлагаме контрол върху 47 нови електронни компонента, които могат да се използват в руски оръжейни системи, 
включително дронове, ракети, хеликоптери. И върху специфични редкоземни материали и термокамери. С това 
забранихме всички технологични продукти, открити на бойното поле. И ние ще се погрижим те да не намерят други начини 
да стигнат до там. Ето защо за първи път в историята ние добавяме субекти от трети държави към санкциите за двойна 
употреба на Русия. Иранската Революционна гвардия предоставя на Русия безпилотни самолети Shahed за атакуване на 
гражданска инфраструктура в Украйна. Ето защо сега добавяме седем ирански предприятия към нашия режим за двойна 
употреба. Сега те са под пълна забрана да продават чувствителни стоки на Русия. И ние сме готови да изброим 
допълнителни ирански и други субекти от трети страни, които предоставят чувствителни технологии на Русия. Това трябва 
да действа като силно възпиращо средство за други компании и международни търговци“, каза председателят на ЕК. 
Върховният представител по външната политика и сигурност на ЕС Жозеп Борел заяви, че 10-тия пакет от санкции включва 
100 души и образувания, като поясни, че мерките са насочени срещу тези, които са отговорни за политическите решения, 
военните действия, пропагандата и дезинформацията, както и организаторите на депортациите на деца от Украйна. 
По думите на Фон дер Лайен 10-ти пакет въвежда нови мерки за предотвратяване на заобикалянето на санкциите. 
„Ще проследим олигарси, които се опитват да се скрият или да продадат активите си, за да избегнат санкции. И заедно с 
държавите-членки ще създадем преглед на всички замразени активи на Руската централна банка, държани в ЕС. Трябва 
да знаем къде се намират и каква е стойността им. Това е от решаващо значение с оглед на възможното използване на 
публични руски активи за финансиране на реконструкцията в Украйна“, добави тя, 
Смята се, че западните санкции са довели до замразяването на активи на Руската централна банка на стойност около 300 
млрд. евро. 
„Работим в тясно сътрудничество с държавите-членки, операторите и партньорските страни, за да се справим със 
заобикалянето на санкциите. Нашият специален пратеник Дейвид О'Съливан се обръща към трети държави, за да осигури 
стриктно прилагане на санкциите и да предотврати заобикалянето им“, се казва в съобщението на председателя на ЕК. 
Фон дер Лайен призовава държавите от ЕС да приемат този нов пакет от санкции бързо. „Нашата цел е да въведем, заедно 
с нашите партньори от Г-7, допълнителни  санкции до 24 февруари - точно една година след като Путин започна своята 
имперска война“, отбеляза тя. 
 
√ Цените на петрола растат въпреки увеличението на запасите в САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, тъй като надеждите за стабилно възстановяване на 
търсенето на гориво в Китай компенсираха загубите, произтичащи от силата на зелените пари и голямото увеличаване на 
запасите от суров петрол в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,52 долара, или 0,61%, до 85,90 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,63 долара, или 0,80%, до 79,22 долара за барел. 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) заяви, че търсенето на петрол ще се повиши с 2 милиона барела на ден 
през 2023 г., което е със 100 хил. барела на ден повече в сравнение прогнозата от миналия месец, до рекордните 101,9 
милиона барела на ден, като само Китай ще е отговорен за увеличение с 900 хил. барела на ден. 
Китай ще представлява почти половината от ръста на търсенето на петрол през 2023 г., след като страната разхлаби 
мерките срещу разпространението на COVID-19, посочи базираната в Париж агенция. 
Междувременно щатският долар, който обикновено се движи обратно пропорционално на цените на суровия петрол, 
скочи на фона на възходящите данни за продажбите на дребно в САЩ. 
„Що се отнася до Китай, оптимистичните перспективи на ОПЕК и МАЕ помогнаха, като нетният тласък нагоре компенсира 
тежестта на натрупването на огромните петролни запаси в САЩ“, каза Вандана Хари, която е основател доставчика на 
анализи на петролния пазар Vanda Insights. 
Запасите от суров петрол в САЩ скочиха миналата седмица с 16,3 милиона барела до 471,4 милиона барела, най-високото 
ниво от юни 2021 г., съобщи Администрацията за енергийна информация (EIA). По-голямото от очакваното нарастване до 
голяма степен се дължи на корекция на данните, която според анализаторите намалява влиянието върху цените на 
петрола. 
„Очаква се цените на петрола да се колебаят в тесен диапазон, хванат между различната динамика на търсенето и 
предлагането“, каза независимият пазарен експерт Суганда Сачдева. 
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„Докато стабилно нарастващото производство в САЩ и набъбващите запаси, съчетани с широко възстановяване на щатския 
долар, действат като насрещен вятър за цените на петрола, все пак разказът за силно съживяване на търсенето от Китай и 
перспективите за съкращения на добива, свързани с Русия, вдигат цените на петрола “, добави Сачдева. 
 
Cross.bg 
 
√ Министър Росица Карамфилова и кметът на София Йорданка Фандъкова ще дадат съвместен брифинг 
Днес, 16 февруари 2023 г., министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и кметът на София Йорданка 
Фандъкова ще дадат съвместен брифинг относно проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано 
производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за 
третиране на битовите отпадъци на Столична община“. 
Брифингът ще се състои от 12,00 часа в сградата на МОСВ на бул. „Княгиня Мария Луиза“ №22. 
 
√ След оставката на зам.- министъра Благовест Кирилов: Министерство на електронното управление излезе с официална 
позиция 
След като премиерът Гълъб Донев освободи от длъжност заместник-министъра на електронното управление Благовест 
Кирилов, МЕУ излезе с официална позиция по казуса. Той напуска поста по собствено желание, съобщиха от 
правителствената пресслужба. 
„Изборът на независими членове на Съвета на директорите на „Информационно обслужване" АД е осъществен след 
проведена публична процедура за номиниране на кандидати за независими членове на Съвета на директорите на 
дружеството. 
Процедурата е проведена от Агенцията за публични предприятия и контрол, която е независим орган. Списъкът на 
номинираните кандидати е публикуван и достъпен на сайта на агенцията. Видно от публикувания списък, двамата избрани 
за членове на Съвета на директорите са част от петимата номинирани кандидати", пише в позицията на ведомството. 
От там допълват, че поканата за свикване на Общото събрание на „Информационно обслужване" АД, на което е следвало 
да бъдат избрани предложените за членове на съвета, е публикувана в Търговския регистър и е публично достъпна повече 
от един месец преди провеждане на самото събрание. 
„Процедурата по номиниране, класиране и избор е проведена при стриктно спазване на разписаните правила в Закона за 
публичните предприятия и правилника за неговото прилагане. 
Министърът на електронното управление Георги Тодоров категорично заявява, че в своите решения и действия ще 
продължи да се ръководи от принципите за законосъобразност, честност и прозрачност, като в никакъв случай няма да се 
повлияе от опити за внушения, имащи за цел други интереси, различни от интереса на държавата", пишат още от МЕУ. 
По-рано от БСП разкриха, че са сезирали прокуратурата за евентуална готвена подмяна на вота на 2 април, за която 
намекнал и освободения от длъжност Благовест Кирилов. Според социалистите подадената от Кирилов оставка 
сигнализира за сериозна заплаха за нормалното провеждане на предстоящите избори. 
 
√ Камелия Нейкова: Бюлетината от машината ще е с по-едър шрифт и по-дълга 
Министерски съвет ще отговаря за видеонаблюдението по време на изборите на 2 април. Техническото осигуряване е 
възложено на „Информационно обслужване“. Това каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова в студиото на  сутрешния 
блок на BTV „Тази сутрин“. 
Видеонаблюдението ще бъде с други устройства, а не с камерите в училищата. В чужбина пък няма да има 
видеонаблюдение. 
Бюлетината от машините ще е с по-едър шрифт, за да може СИК да няма затруднения по време на своята работа, добави 
Камелия Нейкова. 
Вчера изтече крайният срок за регистрация на партии и коалиции в ЦИК. Регистрирани са 16 партии и седем коалиции. 
За три от подалите документи имаме постановен отказ, тъй като документите не отговаряха на изискванията на закона. 
Имаше непълноти, заяви Нейкова. 
Гарантираме, че ЦИК ще направи всичко възможно навреме да приеме свое решения и да организира така изборния 
процес, че всеки български гражданин да може да упражни правото си на глас както в страната, така и извън нея. И всички 
гласове да бъдат отчетени от секционните избирателни комисии, добави председателят на ЦИК. 
Избирателите ще могат да изберат дали да гласуват с машина или с хартиена бюлетина на предсрочните парламентарни 
избори на 2 април. 
Бюлетината от машината ще е почти същата като предишна, но може би ще е по-дълга. Няма опасения за разкриване 
тайната на вота, правихме експеримент, каза Нейкова. 
Председателят на ЦИК обясни, че ще се наложи изменение на софтуера на машините заради измененията в Изборния 
кодекс. Камелия Нейкова уточни, че гласуването извън страната ще протече както и в предишните избори. 
 
√ Петър Витанов остава ръководител на Делегацията на българските социалисти в ЕП 
Прогресивният алианс на социалистите и демократите (С&Д) препотвърди единодушно членството на българския 
евродепутат Петър Витанов. Това стана по време на заседание на втората по големина група в Европейския парламент, 
проведено в Страсбург, съобщиха от пресцентъра на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Витанов остава 
и ръководител на Делегацията на българските социалисти. Двете решения трябваше да бъдат препотвърдени, след като в 
неделя той беше изключен от БСП. Действие, което ще оспорва в съда като противоуставно. 
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По процедура първо бюрото на Прогресивния алианс на социалистите и демократите (S&D) на извънредно свикано 
заседание разгледа искането на Витанов да остане в групата като независим. Съобразно правилата решението беше 
потвърдено и официално на заседание на цялата група, където Витанов беше аплодиран от своите колеги. Председателят 
Ираче Гарсия подчерта, че се радва, че Петър Витанов е част от семейството на социалистите в Европейския парламент. 
Останалите български евродепутати подкрепиха също Витанов, който остава и ръководител на делегацията. Ден по-рано 
те разпространиха и декларация, в която казват: "В дейността си Петър Витанов последователно утвърждава принципите 
и ценностите, които трябва да отстоява всяка левица: свобода, солидарност, справедливост". В същото време българските 
социалисти в ЕП са притеснени от "популистките послания и недемократичните методи, с които ръководството на БСП 
задълбочава кризата на доверие, довела до серията изборни катастрофи". 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Мерките на правителството за овладяване на цените. За какво ще следят контролните органи при проверките в 
търговските вериги. Гост: Служебният министър на икономиката Никола Стоянов; 

- На живо от Етрополе - осмокласник е със счупени пръсти след побой от маскирани. Какви са причините за 
инцидента и кои са извършителите; 

- За употребата на насекоми в хранителни продукти. Какви са европейските правила за регулация и как ще се 
извършва контролът в България; 

НТВ, „Здравей, България" 
- Месец и половина преди парламентарния вот - ще има ли пренареждане или политическата криза ще 

продължи? Какво сочат данните от последното проучване на агенция „Тренд"; 
- Каква подкрепа очакват от ГЕРБ на вота? И как скандалът „Магнитски" ще се отрази на резултатите от изборите. 

Гост: Даниел Митов; 
- Как да защитим домовете си при земетресение и кои сгради са най-уязвими при трус - проверка - в „На твоя 

страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 

- в. 24 часа – Парадоксът на млякото! Поевтинява на едро, но поскъпва на дребно; 
- в. Труд - Дават до 1 млн. лева на фирми за фотоволтаици; 
- в. Телеграф - Скъпотията топи парите за черни дни; 

Водещи заглавия на вътрешните страници 
- в. 24 часа – Череп и кости върху парфюма и шампоана; 
- в. 24 часа - Как лявата голяма коалиция се смали до 4, за да мине през вратата на ЦИК; 
- в. Труд - Изборните шефове стават видеооператори; 
- в. Труд - Прокуратурата води дела срещу всички от "Магнитски 2"; 
- в. Телеграф - Кабинетът наваксва със законите; 
- в. Телеграф - Януарското парно по-евтино с 5%; 

Водещи интервюта 
- в. 24 часа - Николай Василев, икономист: Липсата у нас на голяма криза (война, земетресение, извънземни) дава 

на политиците лукса да бягат от отговорност; 
- в. Труд - Топфинансистът Бисер Манолов пред "Труд News": Дигиталното евро тази година ще стане факт; 
- в. Телеграф - Председателят на КАБ арх. Владимир Милков: Най-устойчивите сгради на земетръс са панелните; 

Водещи анализи 
- в. 24 часа - Ген. Атанасов май тайно симпатизира на ген. Радев, импиичмънтът го прави мъченик; 
- в. Труд - Да погледнем повече гео на геополитиката; 
- в. Телеграф - Пропастта зейва още повече. 

 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 14:00 часа ЦИК ще проведе брифинг за организирането и произвеждането на предстоящите предсрочни 
избори за народни представители, насрочени за 2 април 2023 г. 

- От 16.30 часа в Централната сграда на БАН официално откриване на изложбата "150 години от гибелта на Васил 
Левски. Места на памет (1873 - 1933)", подготвена съвместно от Института за исторически изследвания и 
Централната библиотека на Българската академия на науките. 

- От 11:00 - 13:00 ч., зала "Launchee" (партер ЦУМ), ще се проведе Национален форум, посветен на елиминирането 
на хепатит B и С в България. 

- От 11:00 ч. в зала "Васил Левски" на хотел "Хаят", Организацията на евреите в България "Шалом" и 
представители на над 10 неправителствени организации ще подпишат декларацията "Срещу омразата, която ни 
разделя" - против езика на омразата и за забраната на Луковмарш. 

- От 18:00 - 20:00, Галерия "Мисията", ще бъде представена изложбата "Пейзаж или вътрешно пространство" с 
работи на проф. Димитре Печич. 

*** 
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Бургас. 
- От 18.00 часа в Културен център "Морско казино" предстои среща-разговор с основна тема "За Апостола на 

свободата в светлината на новооткритите документи в архивите на Република Турция". С лектор: проф. Пламен 
Митев. Входът е свободен. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Службогонци" по Иван Вазов. Гостува Драматичен театър - Ловеч. 
*** 
Казанлък. 

- От 13.30 часа, пред Ритуалната зала в Гробищен парк - Казанлък, - опелото на дългогодишния кмет, деен 
общественик и индустриалец Стефан Дамянов. 

*** 
Кюстендил. 

- От 17.30 часа в заседателната зала на общинска администрация кметът Петър Паунов и председателят на ОбС 
Иван Андонов ще отговарят на въпроси, поставени от жители на общината. 

*** 
Стара Загора. 

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

- От 17.30 часа в Къща музей "Гео Милев" ще се състои "Четем и мечтаем" - музикално - поетичен спектакъл по 
стихове на Леда Милева. Участват възпитаници на НУМСИ "Христина Морфова". 

- От 18.30 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои "Дивият свят на природата - близък и далечен!" - прожекция 
на филми на Зелени Балкани, Мечешки истории и БагаТур. Вход свободен. 

- От 19.00 часа в Културния център ще се състои втора премиера на "ММЕ, кой пръв започна" по Деян Дуковски. 
- От 19.30 часа в Кукления театър ще се състои спектакълът за възрастни "Хотел" на Държавен куклен театър - 

Стара Загора. 

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

