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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Economynews.bg 
 
√ АИКБ иска облекчаване на трудовата имиграция 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за 
внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, в т.ч. на заети лица, като решение на голяма част от 
проблемите на пазара на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция 
по заетостта (АЗ) Полина Маринова. Участие в нея взеха и Кремена Калчева и Лиляна Георгиева, които отговарят за 
координацията и контрола на услугите по заетостта и за международната миграция и трудовото посредничество в АЗ. 
„Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша 
основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За 
българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По 
данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум,  под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Членовете на Националния съвет на АИКБ предложиха програмите за обучения на заети лица да бъдат по-гъвкави, като се 
даде възможност на работодателя да бъде одобряван еднократно, след което в рамките на годината да може да получава 
средства за обучение на новонаети и заети лица според нуждите си. 
Изпълнителният директор на агенцията Полина Маринова посочи, че през 2023 г. се предвижда обединяване на повече 
финансови стимули в една програма, която работодателите могат да използват за наемане на работници. Тя ще дава и 
възможност работодателите да определят и ментор за обучение на новонаетите лица, който ще бъде субсидиран от АЗ. 
„Имам амбиция да възстановя дейността на Съвета към изпълнителния директор на Агенция по заетостта, в който разчитам 
на вашите становища и експертиза, за да продължим добрата съвместна работа на Агенцията и социалните партньори, в 
частност и с АИКБ. В близко бъдеще се надяваме да дадем своя принос към повишаване на заетостта на пазара на труда, 
тъй като въпреки липсата на одобрен към момента национален план за действие, още през януари ще продължи 
реализацията на някои програми и мерки за субсидирана от държавния бюджет заетост, както и за обучения на безработни 
и заети лица, в т.ч. чрез дуално обучение. Предстои до месец стартиране и на два проекта, финансирани по Програма 
„Развитие на човешките ресурси“, в т.ч. „Родители в заетост“, която е добре позната на бизнеса и на семействата с малки 
деца, за които по проекта се осигуряват детегледачи. Новият проект „Започвам работа“ е с 3 компонента, насочени към 
т.нар. неактивни лица, т.е. тези, които не учат, не работят, а и не търсят работа, като няма да има ограничения по отношение 
на възраст, престой като безработен, наличие на трайни увреждания и др.“, допълни още Маринова. 
Експертите от Агенцията посочиха още няколко възможности, върху които работят, за облекчаване на предприятията при 
наемане на кадри. Сред тях са възможността за електронно подписване и отчитане на договори и стартирането на 
обучения с ваучери чрез електронна система. 
По време на срещата бяха обсъдени предстоящи промени в законови и подзаконови нормативни документи за 
насърчаване на заетостта, за миграцията и трудовата мобилност,  утвърждаване и стартиране на Националния план за 
действие по заетостта за 2023 г., както и конкретни предложения от страна на браншови организации, членове на АИКБ, 
във връзка с изменение на Закона за трудова миграция и мобилност, касаещи условията за достъп до пазара на труда на 
работници - граждани на трети държави, възможностите за провеждане на дуални обучения за възрастни, въвеждането 
на повече електронни услуги от АЗ и тяхното популяризиране, мерки за ограничаване на измамите от т.нар. 
„професионални безработни“, „френска безработица“, обединяване на усилията при провежданото от Агенцията по 
заетостта проучване на потребностите от кадри, активиране на неактивни лица и други важни за бизнеса дейности. 
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√ АИКБ: Облекчаването на трудовата имиграция е ключово за пазара на труда 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за 
внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, в т.ч. на заети лица, като решение на голяма част от 
проблемите на пазара на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция 
по заетостта (АЗ) Полина Маринова. Участие в нея взеха и Кремена Калчева и Лиляна Георгиева, които отговарят за 
координацията и контрола на услугите по заетостта и за международната миграция и трудовото посредничество в АЗ. 
„Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша 
основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За 
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българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По 
данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум, под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Членовете на Националния съвет на АИКБ предложиха програмите за обучения на заети лица да бъдат по-гъвкави, като се 
даде възможност на работодателя да бъде одобряван еднократно, след което в рамките на годината да може да получава 
средства за обучение на новонаети и заети лица според нуждите си. 
Изпълнителният директор на агенцията Полина Маринова посочи, че през 2023 г. се предвижда обединяване на повече 
финансови стимули в една програма, която работодателите могат да използват за наемане на работници. Тя ще дава и 
възможност работодателите да определят и ментор за обучение на новонаетите лица, който ще бъде субсидиран от АЗ. 
„Имам амбиция да възстановя дейността на Съвета към изпълнителния директор на Агенция по заетостта, в който разчитам 
на вашите становища и експертиза, за да продължим добрата съвместна работа на Агенцията и социалните партньори, в 
частност и с АИКБ. В близко бъдеще се надяваме да дадем своя принос към повишаване на заетостта на пазара на труда, 
тъй като въпреки липсата на одобрен към момента национален план за действие, още през януари ще продължи 
реализацията на някои програми и мерки за субсидирана от държавния бюджет заетост, както и за обучения на безработни 
и заети лица, в т.ч. чрез дуално обучение. Предстои до месец стартиране и на два проекта, финансирани по Програма 
„Развитие на човешките ресурси“, в т.ч. „Родители в заетост“, която е добре позната на бизнеса и на семействата с малки 
деца, за които по проекта се осигуряват детегледачи. Новият проект „Започвам работа“ е с 3 компонента, насочени към 
т.нар. неактивни лица, т.е. тези, които не учат, не работят, а и не търсят работа, като няма да има ограничения по отношение 
на възраст, престой като безработен, наличие на трайни увреждания и др.“, допълни още Маринова. 
Експертите от Агенцията посочиха още няколко възможности, върху които работят, за облекчаване на предприятията при 
наемане на кадри. Сред тях са възможността за електронно подписване и отчитане на договори и стартирането на 
обучения с ваучери чрез електронна система. 
По време на срещата бяха обсъдени предстоящи промени в законови и подзаконови нормативни документи за 
насърчаване на заетостта, за миграцията и трудовата мобилност, утвърждаване и стартиране на Националния план за 
действие по заетостта за 2023 г., както и конкретни предложения от страна на браншови организации, членове на АИКБ, 
във връзка с изменение на Закона за трудова миграция и мобилност, касаещи условията за достъп до пазара на труда на 
работници - граждани на трети държави, възможностите за провеждане на дуални обучения за възрастни, въвеждането 
на повече електронни услуги от АЗ и тяхното популяризиране, мерки за ограничаване на измамите от т.нар. 
„професионални безработни“, „френска безработица“, обединяване на усилията при провежданото от Агенцията по 
заетостта проучване на потребностите от кадри, активиране на неактивни лица и други важни за бизнеса дейности. Това 
съобщиха от пресцентъра на АИКБ. 
 
Economy.bg 
 
√ АИКБ: Трябва да се облекчи режима за внос на работна сила у нас 
Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за 
внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, в т.ч. на заети лица, като решение на голяма част от 
проблемите на пазара на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция 
по заетостта (АЗ) Полина Маринова. Участие в нея взеха и Кремена Калчева и Лиляна Георгиева, които отговарят за 
координацията и контрола на услугите по заетостта и за международната миграция и трудовото посредничество в АЗ. 
„Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша 
основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За 
българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По 
данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум, под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Членовете на Националния съвет на АИКБ предложиха програмите за обучения на заети лица да бъдат по-гъвкави, като се 
даде възможност на работодателя да бъде одобряван еднократно, след което в рамките на годината да може да получава 
средства за обучение на новонаети и заети лица според нуждите си. 
Изпълнителният директор на агенцията Полина Маринова посочи, че през 2023 г. се предвижда обединяване на повече 
финансови стимули в една програма, която работодателите могат да използват за наемане на работници. Тя ще дава и 
възможност работодателите да определят и ментор за обучение на новонаетите лица, който ще бъде субсидиран от АЗ. 
„Имам амбиция да възстановя дейността на Съвета към изпълнителния директор на Агенция по заетостта, в който разчитам 
на вашите становища и експертиза, за да продължим добрата съвместна работа на Агенцията и социалните партньори, в 
частност и с АИКБ. В близко бъдеще се надяваме да дадем своя принос към повишаване на заетостта на пазара на труда, 
тъй като въпреки липсата на одобрен към момента национален план за действие, още през януари ще продължи 
реализацията на някои програми и мерки за субсидирана от държавния бюджет заетост, както и за обучения на безработни 
и заети лица, в т.ч. чрез дуално обучение. Предстои до месец стартиране и на два проекта, финансирани по Програма 
„Развитие на човешките ресурси“, в т.ч. „Родители в заетост“, която е добре позната на бизнеса и на семействата с малки 
деца, за които по проекта се осигуряват детегледачи. Новият проект „Започвам работа“ е с 3 компонента, насочени към 
т.нар. неактивни лица, т.е. тези, които не учат, не работят, а и не търсят работа, като няма да има ограничения по отношение 
на възраст, престой като безработен, наличие на трайни увреждания и др.“, допълни още Маринова. 
Експертите от Агенцията посочиха още няколко възможности, върху които работят, за облекчаване на предприятията при 
наемане на кадри. Сред тях са възможността за електронно подписване и отчитане на договори и стартирането на 
обучения с ваучери чрез електронна система. 
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По време на срещата бяха обсъдени предстоящи промени в законови и подзаконови нормативни документи за  
насърчаване на заетостта, за миграцията и трудовата мобилност, утвърждаване и стартиране на Националния план за 
действие по заетостта за 2023 г., както и конкретни предложения от страна на браншови организации, членове на АИКБ, 
във връзка с изменение на Закона за трудова миграция и мобилност, касаещи условията за достъп до пазара на труда на 
работници - граждани на трети държави, възможностите за провеждане на дуални обучения за възрастни, въвеждането 
на повече електронни услуги от АЗ и тяхното популяризиране, мерки за ограничаване на измамите от т.нар. 
„професионални безработни“, „френска безработица“, обединяване на усилията при провежданото от Агенцията по 
заетостта проучване на потребностите от кадри, активиране на неактивни лица и други важни за бизнеса дейности. 
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√ АИКБ: Облекчаването на трудовата миграция и програми за обучение са ключови за пазара на труда 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима 
за внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, в т.ч. на заети лица, като решение на голяма 
част от проблемите на пазара на труда 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за 
внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, в т.ч. на заети лица, като решение на голяма част от 
проблемите на пазара на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция 
по заетостта (АЗ) Полина Маринова. Участие в нея взеха и Кремена Калчева и Лиляна Георгиева, които отговарят за 
координацията и контрола на услугите по заетостта и за международната миграция и трудовото посредничество в АЗ. 
„Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша 
основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За 
българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По 
данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум,  под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Членовете на Националния съвет на АИКБ предложиха програмите за обучения на заети лица да бъдат по-гъвкави, като се 
даде възможност на работодателя да бъде одобряван еднократно, след което в рамките на годината да може да получава 
средства за обучение на новонаети и заети лица според нуждите си. 
Изпълнителният директор на агенцията Полина Маринова посочи, че през 2023 г. се предвижда обединяване на повече 
финансови стимули в една програма, която работодателите могат да използват за наемане на работници. Тя ще дава и 
възможност работодателите да определят и ментор за обучение на новонаетите лица, който ще бъде субсидиран от АЗ. 
„Имам амбиция да възстановя дейността на Съвета към изпълнителния директор на Агенция по заетостта, в който разчитам 
на вашите становища и експертиза, за да продължим добрата съвместна работа на Агенцията и социалните партньори, в 
частност и с АИКБ. В близко бъдеще се надяваме да дадем своя принос към повишаване на заетостта на пазара на труда, 
тъй като въпреки липсата на одобрен към момента национален план за действие, още през януари ще продължи 
реализацията на някои програми и мерки за субсидирана от държавния бюджет заетост, както и за обучения на безработни 
и заети лица, в т.ч. чрез дуално обучение. Предстои до месец стартиране и на два проекта, финансирани по Програма 
„Развитие на човешките ресурси“, в т.ч. „Родители в заетост“, която е добре позната на бизнеса и на семействата с малки 
деца, за които по проекта се осигуряват детегледачи. Новият проект „Започвам работа“ е с 3 компонента, насочени към 
т.нар. неактивни лица, т.е. тези, които не учат, не работят, а и не търсят работа, като няма да има ограничения по отношение 
на възраст, престой като безработен, наличие на трайни увреждания и др.“, допълни още Маринова. 
Експертите от Агенцията посочиха още няколко възможности, върху които работят, за облекчаване на предприятията при 
наемане на кадри. Сред тях са възможността за електронно подписване и отчитане на договори и стартирането на 
обучения с ваучери чрез електронна система.  
По време на срещата бяха обсъдени предстоящи промени в законови и подзаконови нормативни документи за 
насърчаване на заетостта, за миграцията и трудовата мобилност,  утвърждаване и стартиране на Националния план за 
действие по заетостта за 2023 г., както и конкретни предложения от страна на браншови организации, членове на АИКБ, 
във връзка с изменение на Закона за трудова миграция и мобилност, касаещи условията за достъп до пазара на труда на 
работници - граждани на трети държави, възможностите за провеждане на дуални обучения за възрастни, въвеждането 
на повече електронни услуги от АЗ и тяхното популяризиране, мерки за ограничаване на измамите от т.нар. 
„професионални безработни“, „френска безработица“, обединяване на усилията при провежданото от Агенцията по 
заетостта проучване на потребностите от кадри, активиране на неактивни лица и други важни за бизнеса дейности. 
 
БСК 
 
√ БСК предаде председателството на АОБР за 2023 г. на БТПП 
На Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), проведено на 11 януари 2023 
г., Българската търговско-промишлена палата (БТПП) пое от Българската стопанска камара (БСК) ротационното 
председателство на АОБР за 2023 година. В съответствие с установената ротация, председателят на БСК Добри Митрев 
предаде председателството на АОБР за 2023 г. на председателя на БТПП Цветан Симеонов. 
Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев – председател на УС на АИКБ, Добри Митрев – 
председател на УС на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Румяна Георгиева – парламентарен секретар и 
ръководител сектор „Индустриални отношения“ към КРИБ, както и експерти от четирите работодателски организации. 
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АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на 
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Работещите в предприятията, 
членуващи в четирите работодателски организации, представляват над 82% от всички наети лица у нас, а произвежданата 
от тях брутна добавена стойност представлява 86%. 
Председателството на АОБР от БСК през 2022 г. бе отчетено като успешно с оглед трудната ситуация, свързана с постковид 
обстановката и възникването на поредица от икономически кризи, като следствие от драстичното повишение цените на 
енергоносителите и инфлацията в страната ни. Въпреки предизвикателствата през изминалата година, бяха проведени 
множество официални срещи с представители на държавни институции, вкл. с министър-председателя Гълъб Донев, с 
министри от служебното правителство, с представители на политически партии и др., на чието внимание бяха представени 
ключови проблеми, стоящи пред бизнеса, в контекста на кризисната ситуация. 
За отчетния период бяха изготвени 21 официални писма и 38 позиции по актуални теми, касаещи бизнес средата, вкл. 
доставките и цените на природен газ и ел. енергия, Националния план за възстановяване и устойчивост, приемането на 
страната ни в Еврозоната, тол-таксите и др. Част от позициите бяха изработени в партньорство с национално 
представителните организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“. 
Благодарение на активната роля на членовете на АОБР бяха съществено ограничени енергийните цени за небитовите 
потребители и постигната висока степен на диверсификация на доставките на природен газ по линия на успешно 
проведени публични тръжни процедури. 
По време на днешното заседание членовете на АОБР обсъдиха следващи действия за намиране на работещи решения във 
връзка с енергийната криза и инфлацията. 
Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за 2023 г, в т.ч. национални приоритети, 
приоритети в областта на бизнес средата и икономиката, в енергетиката и „зеления“ преход, в образованието и пазара на 
труда, социалната политика, както и в европейските политики и инвестиции. След съгласуване и одобрение от членовете 
приоритетите ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в началото на всяка година, 
насрочена за 19 януари 2023 г., от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА. 
 
БТПП 
 
√ БТПП пое ротационното председателство на АОБР за 2023г. 
На пресконференция на 19 януари в БТА ще бъдат представени приоритетите на организацията за 2023г.  
На Общо заседание на Асоциацията на организациите на българските работодатели, проведено на 11 януари т.г., 
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) пое от Българската стопанска камара (БСК) ротационното 
председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2023 година. В съответствие с 
установената ротация, председателят на БСК Добри Митрев предаде председателството на АОБР за 2023 г. на 
председателя на БТПП Цветан Симеонов. 
Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев – председател на УС на АИКБ, Добри Митрев –  
председател на УС на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Румяна Георгиева - парламентарен секретар и 
ръководител сектор "Индустриални отношения" към КРИБ, както и експерти от съответните работодателски организации.  
АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на 
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Работещите в предприятията, 
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82% от всички заети лица у нас, а произвежданата от 
тях брутна добавена стойност представлява 86%. 
Председателството на АОБР от БСК през 2022 г. бе отчетено като успешно с оглед трудната ситуация, свързана с постковид 
обстановката и възникването на поредица от икономически кризи като следствие от драстичното повишение цените на 
енергоносителите и инфлацията в страната ни. Въпреки предизвикателствата през изминалата година  бяха проведени 
множество официални срещи с представители на държавни институции, вкл. с министър-председателя Гълъб Донев, с 
министри от служебното правителство, с представители на политически партии  и др.,  на чието внимание бяха 
представени ключови проблеми, стоящи пред бизнеса, в контекста на кризисната ситуация. 
За отчетния период бяха изготвени 21 официални писма и 38 позиции по актуални теми, касаещи бизнес средата, вкл. 
доставките и цените на природен газ и ел. енергия, Националния план за възстановяване и устойчивост,  приемането на 
страната ни в Еврозоната, тол-таксите и др. Част от позициите бяха изработени в партньорство с национално 
представителните организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“. 
Благодарение на активната роля на членовете на АОБР  бяха съществено ограничени енергийните цени за небитовите 
потребители и постигната висока степен на диверсификация на доставките на природен газ по линия на успешно 
проведени публични тръжни процедури.   
По време на заседанието членовете на АОБР обсъдиха следващи действия за намиране на работещи решения  във връзка 
с енергийната криза  и инфлацията. 
Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за 2023г,.в т.ч. национални приоритети, 
приоритети в областта на бизнес средата и икономиката, в енергетиката и „зеления“ преход, в образованието и пазара на 
труда, социалната политика, както и в европейските политики и инвестиции., които след съгласуване и одобрение от 
членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в началото на всяка година, 
насрочена за 19 януари 2023 г., от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Държавата ще субсидира и болниците със смесен капитал 
Държавата вече ще субсидира болниците със смесен капитал - държавен и общински. Това реши парламентът, приемайки 
на първо четене промени в Закона за лечебните заведения, внесени от д-р Костадин Ангелов от ПГ на ГЕРБ-СДС и група 
народни представители. 
В мотивите се посочва, че до момента този тип многопрофилни областни болници поемат редица специализирани 
дейности, включително и спешната медицинска помощ, за които държавните болници получават субсидии, а областните 
досега не са получавали. 
С поправката се цели да се даде допълнително финансиране на общинските болници със смесено участие. 
 
√ Какво съдържа решението за изменение на Плана за възстановяване? 
На продължило почти шест часа заседание вчера вечерта, депутатите от енергийната комисия постигнаха партийно 
съгласие по текст на решение, с което задължават Министерския съвет да преразгледа Плана за възстановяване и 
устойчивост в частта му, засягаща енергетиката. 
В решението е заложено България да предоговори плана, като го съобрази с плана за намаляване на енергийната 
зависимост от Руската федерация - REPowerEU. Министерският съвет, чрез вицепремиера по управление, на европейските 
средства трябва да започне преговорите до края на март тази година. 
Едно от изричните условия на Народното събрание е работата на въглищните централи да не бъде ограничавана до 2038 
година. Също така планът трябва да бъде предоговорен в частта му, засягаща изграждането на паркове за батерии с общ 
капацитет 6000 мегавата. Вместо това парите трябва да отидат за нови възобновяеми енергийни източници, геотермална 
енергия и модернизиране на електропреносната и електроразпределителната мрежа. 
Ето и целия текст на приетото решение от Енергийната комисия: 
1. Задължава Министерския съвет чрез заместник-министър председателя по управление на европейските средства 
и министъра на енергетиката в срок до 31.03.2023 г. да предприеме всички необходими действия и на основание чл. 21 
"Изменение на плана за възстановяване и устойчивост" от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на 
съвета от 12 февруари 2021 г., включително и в редакцията му след постигнатото на 14.12.2022 г. политическо 
споразумение между Съвета и Европейския парламент относно изменения Регламент, въз основа на промяна в 
обективните обстоятелства, невъзможността на България да изпълни поетия ангажимент и с цел постигане на 
приоритетите на плана REPowerEU да отправи обосновано искане до Комисията, като направи предложение за 
изменение на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и да постигне съгласие и предварителна 
положителна оценка от Европейската комисия относно изменение 
на Плана за възстановяване и устойчивост на Р България в следните раздели: 
- в раздел 2.Б. „Зелена България" , 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, реформа 10 - "Декарбонизация на енергийния 
сектор" /стр.113/ да отпадне поетият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на 
електроенергия с 40% до края на 2025 г., вземайки изходните нива от 2019 г. Министерския съвет следва да 
предприеме такива действия, с които да гарантира привеждането на ангажиментите за декарбонизация (реформа 
10 на НПВУ) в съответствие с общоевропейските цели, като се осигури работата на централите на въглища без 
ограничение поне до 2038 г. 
2. Всички текстове от НПВУ и съпътстващите документи и законодателни инициативи, свързани с поетия 
ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на електрически енергия с 40% до края на 2025 
г., взимайки изходните нива от 2019 г., отпадат. 
3. Във връзка с преговорите Министерският съвет да договори максимално добри условия за Република България в 
сектор енергетика в съответствие с мерките и вазможностите за финансова подкрепа по Регламент (ЕС) 2021/241 
за създаване на механизьм за възстановяване и устойчивост на новия план на EC - REPowerEU. 
II. 
1.в раздел 2.Б. "Зелена България, 2.Б. 1 Нисковъглеродна икономика, Реформа 10, "Инвестиция 8 - Национална 
инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ /RESTORE/" /стр. 115/ да се преработи в грантова 
схема за батерии за физически и юридически лица с интензитет на помощта 50%. 
2. в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б. 1 Нисковъглеродна икономика, Реформа 8, Инвестиция 6 - "Схема в подкрепа на 
изграждането на минимум 1.4GW ВЕИ и батерии" /стр.108/ да се преработи, като отпадне подкрепата за ВЕИ и се 
преформулира като "Инвестиция в грантова схема за батерии за физически и юридически лица с интензитет на 
помощта 50%". 
3. - в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 7: "Развитие на използването на 
геотермална енергия в България за производство на електрическа и топлинна енергия" - 171,5 млн. лв. да се 
пренасочат в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 1: "Енергийна ефективност 
в сграден фонд" - за многофамилни жилищни сгради, а останалата сума да се преформулира като грантова схема за 
физически и юридически лица с интензитет на помощта 50% 
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4. Възлага на Министерския съвет, чрез зам.-министър председателя по управление на европейските средства, чрез 
Централно координационно звено и в съответствие с чл.21 на Регламент 2021/241 да осигури пренасочване на всички 
текущо спестени средства при изпълнение на проектите от НПВУ, вкл. при тяхно приключване и/или прекратяване 
към Зелена България, компонент 4. Нисковъглеродна икономика и Проект "Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд". 
5. Възлага на Структурата за наблюдение и докладване по НПВУ в Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, да преразгледа за следващи приеми по компонент 4. Нисковъглеродна икономика, Проект 
подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, както следва: - бюджетните лимити на 
териториално ниво/общини/ с оглед осигуряване провеждането на балансирана регионална политика; 
допустимостта на еднофамилните жилищни сгради; самоучастието на крайните бенефициенти, вкл. предвид 
предстояща реформа, дефиниция и критерии за "енергийна бедност" за домакинствата в Закона за енергетиката. 
6. в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б. 1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 7: "Развитие на използването на 
геотермална енергия в България за производство на електрическа и топлинна енергия 200 млн. лв. да се пренасочат в 
раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 1: "Енергийна ефективност в сграден 
фонд" - за многофамилни жилищни сгради, а останалата сума да се преформулира като грантова схема за физически 
и юридически лица с интензитет на помощта 50% 
7. Реформа 11: "Подобряване на корпоративното управление на държавните компании в енергийния сектор", свързана 
с отделянето на собствеността на двата оператора ("Булгартрансгаз" ЕАД и ЕСО ЕАД) от корпоративната 
структура на Български енергиен холдинг да отпадне. 
 
√ МС определи таван на пазарните приходи на производителите на електроенергия 
Министерският съвет определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходите на 
производителите на електроенергия. 
Ако получат приходи над тези стойности, производителите дължат вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“, чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на 
енергията. 

• АЕЦ „Козлодуй“ ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 180 лв/ МВтч стойност на произведената 
електроенергия. 

• За производителите на електроенергия от кондензационни централи на въглища тази стойност е 350 лв., 
увеличена с умножената по 1.32 средномесечна цена на тон СО² емисионни квоти за МВтч. 

• За производителите на електроенергия от въглища с добавено гориво от биомаса (твърди или газообразни горива 
от биомаса) и/или отпадъци и/или нефтопродукти и/или комбинация от тях - 350 лв. увеличена с умножената по 
0.9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СО², за един МВтч. 

• Производителите на електроенергия от ВЕИ без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на 
пазарните приходи при 350 лв/ МВтч стойност на произведената електроенергия. 

 
√ България преговаря с Румъния за доставка на природен газ след 2026 година 
България преговаря с Румъния за доставка на природен газ след 2026 година. Това съобщи енергийният министър Росен 
Христов, който е изслушван в енергийната парламентарна комисия. 
По думите му на 2 февруари предстои и среща в Баку, на която ще се обсъдят доставки на газ от Азербайджан. В момента 
страната ни получава около 50% от количествата си именно от там. 
Министърът уточни, че няма споразумение с Турция за доставка на синьо гориво, а само за преминаване по турските тръби 
на договорени от България количества. 
"При техническа липса на капацитет на гръцките терминали ние може да използваме турски терминали", каза Росен 
Христов. 
Той коментира и възможността за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост така че да не затваряме 
въглищни централи. 
По думите му е намерено решение централите да намалят емисиите си без да затворят. Ще бъде отложено съкращението 
на хора, работещи във въглищните централи. 
"Териториалните планове не покриват хората, които си запазват работата и продължават да работят. Те са за 
хората, които си губят работата и трябва да се вкарат някакви средства за тяхното преквалифициране", каза още 
Росен Христов. 
 
√ Външният министър: 1 октомври е евентуалната дата за членство на България в Шенген 
1 октомври е датата, която "евентуално би могла да се очертае" за членството на България в Шенген, заяви министърът на 
външните работи Николай Милков по време на открито изслушване в ресорната парламентарна комисия. 
От началото на годината Швеция пое ротационното европредседателство, но в очертаните от Стокхолм приоритети не 
присъства разширяването на зоната за безвизови пътувания. 
Швеция подкрепя разширяването на Шенген, което е потвърдено и след изборите там, заяви министър Николай Милков. 
Той е провел разговор с посланичката на страната за България. Тя отговорила, че единствено консенсусни и безспорни 
приоритети са изведени на преден план за европредседателството на Швеция: 
"Увери ме, че Швеция ще продължи да работи за разширяването на Шенген и това, че формално приоритетът не е 
вписан като такъв, не означава, че Швеция няма да подкрепя развитието на процеса на разширяване на Шенген". 
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Предстои изясняване на това какво точно Нидерландия очаква да види в предстоящия доклад за България и подготовка 
на Министерство на външните работи да отговори на всички запитвания при проверката: 
"Електронни системи, работата на консулските служби, каквото и да проверят, то трябва да бъде в съответствие 
и то не към днешна дата, а към датата на евентуалното ни присъединяване, която би могла да се очертае 1-ви 
октомври", коментира министър Милков. 
 
√ Шефът на АПИ: Планът е 3000 километра да бъдат ремонтирани през тази година 
Планираме до края на януари да направим инвестиционна програма за ремонти и поддържане на републиканската пътна 
мрежа. Планът е 3000 километра да влязат в ремонтни дейности през 2023 година, заяви в "Денят започва" инж. Венцислав 
Ангелов, председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура". 
По думите му приоритет през 2023 година е доизграждането на автомагистралите "Хемус", "Струма", "Европа" и пътя Русе-
Бяла, обхода на град Бяла, както и трасето от Видин до Ботевград. 
"Автомагистралите ще бъдат доизградени с национален бюджет, с помощта на европейски програми. Ще се търси 
и друг вариант за финансиране на тези участъци - определени участъци да се отдават на концесия", допълни инж. 
Венцислав Ангелов. 
Той поясни, че трасетата са важни за икономическия растеж на държавата. 
"Проблемът с незаконното строителство е сериозен, необходима е промяна в Закона за устройство на 
територията", каза още инж. Венцислав Ангелов. 
Подчерта, че в цялата страна е въведено зимно поддържане, налични са техниката и материалите. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Бургас и Шумен от днес са в грипна епидемия 
От днес в област Бургас са в грипна епидемия. Децата излизат във ваканция до 17 януари. От днес в грипна ваканция са и 
в област Шумен. Във Варненска област се очаква областния щаб да вземе решение дали да предприемат същите мерки. 
На национално ниво обаче грипна ваканция не се налага. Това обявиха здравният и просветния министър. Ако обаче се 
стигне до второ прекъсване на учебния процес в някоя от засегнатите области - обучението на децата ще продължи в 
електронна среда. 
Мерките, които предприемат здравните власти, е преустановяване на консултациите за бременни и кърмачета, на всички 
профилактични прегледи и имунизации, както и на свижданията в болниците. 
 
√ От нашите пратеници в Загреб: Как въвеждането на еврото се отрази върху дребната търговия 
При условията на покачваща се инфлация в Европа, и въобще при глобална икономическа криза, Хърватия въведе еврото. 
Това стана на 1 януари, а до края на седмицата приключва преходният период, в който все още може да се плаща с куни. 
Пазарът Долац в сърцето на Загреб. В делничния ден купувачите са предимно възрастни хора. Някои от тях все още свикват 
с новата валута, но повечето продавачи търпеливо обясняват и пресмятат. 
"Старите хора се възползват от това, че е тихо, че никой не ходи много да пазарува и ние ги виждаме как са навсякъде 
на пазара, броят с малко по-голямо затруднение - дали беше 5 или 10 цента и какво означава", каза Виолета Станичич, 
ръководител на ЕП в Загреб. 
Цените все още са и в куни, и в евро, но някои сергии вече предпочитат да изписват само в новата валута. В обедната 
почивка отиваме на пазар с ръководителя на ЕП в Загреб Виолета Станичич. Първо купува мандарини. Закръгляне на цената 
има, но то е за улеснение при самото пазаруване. 
"Тук пише, че са 1,86 евро, аз поисках да си взема малко повече за две евро. 
В каква валута върнаха? 
"В евро и даже, доколкото виждам, е хърватски цент" 
Цените в Загреб са се повишили, но далеч преди приемането на еврото и една от причините е инфлацията, която е около 
13 процента. Следващата покупка - свежа салата за едно евро. 
"Сега платих с куни, имам още дребни от тях. До края на седмицата може да плащаме с тях. Всъщност трябва да 
запомня да си запазя малко за спомен", коментира Виолета Станичич. 
Закръглянето на цената на хляба е нагоре, яйцата са поскъпнали още миналата година, но сиренето е без промяна, дори 
малко по-евтино. 
"Същата цена е. Какво да кажа - 20 куни си беше и преди това, две евро и половина", каза Станичич. 
В закритата част на пазара някои търговци са поставили надписи, че предпочитат да се плаща с карта - за улеснение докато 
трае преходът от куна към евро. 
Поскъпването в Хърватия е на два етапа, без връзка с приемането на еврото - заради пандемията се развиват доставките 
на екологична храна и търговците се възползват, повишавайки цените. А вторият е през есента в резултат на кризата и 
промените цените на горивата. За семейството на българката Ралица Татон, която от година и половина живее в Загреб, 
има разлика в крайната сума за обичайните покупки. 
"За мен, съпруга ми и двете ми деца, да речем за един период от около една седмица сметката беше за около 180 евро, с 
абсолютно всичко, без никакви лишения, миналата седмица платихме 250 евро. Което е осезаемо. След това погледнахме 
цените и видяхме, че продуктите сами по себе си са увеличени с малко, но когато ги съберем заедно, това дава голямо 
отражение върху крайния резултат", коментира Ралица Татон. 
Промяна в битовите сметки няма, не е имало никакъв проблем да се изтеглят евро от банкоматите. Банковите сметки 
автоматично са конвертирани към единната валута. 

https://bntnews.bg/news/shefat-na-api-planat-e-3000-kilometra-da-badat-remontirani-prez-tazi-godina-1219930news.html
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И ако по-възрастните хървати са леко смутени от промяната, младите хора приемат ЕС за даденост. 
"Имам приятели, които са млади, проспериращи успели. На тях това им харесва. За тях това наистина означава, че 
стават част от голямото европейско семейство. Приемането на еврото улеснява техния начин на живот", 
коментира Ралица Татон. 
Ралица е получила предупреждение, че се разпространяват фалшиви банкноти от 50 евро. Паралелно в Хърватия набира 
скорост дискусия защо цените в съседна Словения, която отдавна е въвела еврото, цените са по-ниски. 
 
БНР 
 
√ Парламентът ще разгледа промени в Плана за възстановяване и устойчивост 
Парламентът ще разгледа промени в Плана за възстановяване и устойчивост. Депутатите ще дискутират предложението 
на партия "Възраждане" за цялостното му променяне и на ГЕРБ за частични корекции. Целта е запазването на въглищните 
ни централи и запазване позициите ни на енергийния пазар. 
Още при обсъждане на седмичната програма от "Продължаваме промяната" поискаха да бъде включен и текст, който 
задължава властта за позиция на България и срещи с Румъния и Гърция за отразяването на войната в Украйна върху 
енергийната сигурност на региона. Никола Минчев: 
"Нашият проект е по-близко със сигурност до този на ГЕРБ и този на ГЕРБ е по-близко до нашия, отколкото са двата до 
"Възраждане", и няма пречка да бъдат разгледани заедно. Дори напротив, това е най-нормалната парламентарна 
практика". 
Парламентът отхвърли искането. 
Искра Михайлова от "Възраждане" възрази, като посочи, че позицията на ПП е лицемерна. И добави, че предложението 
им е недопустимо и е размиване на дебата, за да не може в пленарна зала да вземат адекватното решение за запазване 
на въглищните комплекси. 
"Вие ги заложихте в плана за унищожаване, и сега в момента, в мига, в който ние се опитваме да поправим тази грешка, 
продължавате да искате това унищожаване, размивайки дебата." 
Парламентът ще обсъди и Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива, внесен от 
Делян Добрев и група народни представители. Той въвежда вноска за преработвателите на руски нефт, която  ще се набира 
от Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Приходите от тази вноска ще се използват за компенсация на всички 
потребители, включително стопанските, предлагат от ГЕРБ. 
 
√ Внасят извънредна точка в парламента за запазване на въглищните централи до 2038 г. 
Репортаж на Добромир Видев от заседанието на енергийната комисия в парламента 
Редактирано предложение за запазване на въглищния сектор внасят комисията по енергетика като извънредна точка в 
дневния ред на депутатите. Решението трябва да удължи работата на ТЕЦ-овете до 2038 г. А не те да бъдат затворени през 
2025-а, както предвижда Планът за възстановяване. 
След часове дебати и пренаписване на финалния текст депутатите от енергийната комисия решиха да задължат 
Министерския съвет за изиска промяна в Плана за възстановяване. От него трябва да отпадне поетия от страната ни 
ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производството на ток с 40 процента до кая на 2025 година. 
Финалната версия остана въпреки предупрежденията на служебния министър на енергетиката Росен Христов, че по-
тясната формулировка ще затрудни договарянето с ЕК. 
Преди редовното заседание в четвъртък депутатите от комисията ще се съберат. И ще поискат решението да влезе като 
извънредна точка за обсъждате в пленарната зала. 
До петък не може да се чака, припомни председателят на енергийната комисия Делян Добрев. 
"Защото синдикатите организират протести, всъщност автобусите вече пътуват от по-далечните места". 
 
√ Изслушват шефа на НЗОК в здравната комисия в НС 
Парламентарната комисия по здравеопазване ще изслуша управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р 
Петко Салчев във връзка с постъпило писмо от Българския лекарски съюз с искане за прекратяване мандата на д-р Салчев. 
Специализираният съвет към министъра на здравеопазването междувременно ще обсъжда как се справят участниците в 
снабдяването с лекарства със задачата да осигурят липсващите у нас медикаменти от първа необходимост и кога ще има 
допълнителни количества от тях в аптеките. 
 
√ За отпадане на данъка върху земеделските субсидии до 100 хил. лв., гласува ресорната комисия на НС 
Без дебати и с пълно единодушие всички членове на земеделската парламентарна комисия подкрепиха предложението да 
отпадне на данъка върху земеделските субсидии до 100 000 лева. Предложението беше внесено от "Продължаваме 
промяната" и засяга промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното 
подоходно облагане. България е една от малкото страни в ЕС, които до момента не са освободили от данъци получаваните 
от фермерите европейски субсидии. Ако законопроектът бъде приет и в пленарна зала, за прилагането му ще трябва да се 
изчака нотификация от Брюксел. 
 
√ АДФИ: Нарушения при 21 обществени поръчки за 29 млн. лв. за четвъртото тримесечие на 2022-ра 
Държавната финансова инспекция е проверила обществени поръчки за 430 милиона лева през последното тримесечие на 
2022 година. Проверени са и договори за 270 милиона лева. 

https://bnr.bg/post/101762908/vnasat-izvanredna-tochka-v-parlamenta-za-zapazvane-na-vaglishtnite-centrali-do-2038-g
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Неоснователно провеждане на обществени поръчки и нецелево разходване на средства – това са само част от 
установените нарушения през последното тримесечие на миналата година, съобщават от Държавната финансова 
инспекция. 21 обществени поръчки или изобщо не са проведени, или са неправомерно проведени, обобщават 
инспекторите. Стойността им е близо 29 милиона лева. 
От установени нецелево използвани средства за 3,6 милиона лева в бюджета са възстановени 157 000 лева. При 
установени вреди за 790 000 лева, в хазната са върнати обратно малко над 17 500 лева. 
 
√ Патентното ведомство: Малки и средни предприятия могат да кандидатстват за финансиране при защита на 
интелектуална собственост 
Кандидатстването е от 23 януари 
От 23 януари малките и средните предприятия ще могат да се възползват от ваучери на стойност до 2350 евро, след като 
Патентното ведомство на България съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост стартира 
кампания за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия (МСП). 
Това съобщават от Патентното ведомство, като уточняват, че: 
Всички малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за два вида ваучери (1 и 2) от Фонда за малки и средни 
предприятия (МСП) през 2023 година. 
Какво представлява Ваучер 1? 
Ваучер 1 ще възстановява до 90 на сто от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална 
собственост на стойност до 1350 евро. На национално ниво приложимите разходи за тази услуга са 1500 евро. 
Предварителната диагностика осигурява директен контакт между МСП и експерт по интелектуална собственост, с чиято 
помощ предприятието да идентифицира за кои свои активи може да получи закрила като интелектуална собственост. 
Интелектуалната собственост ще позволи на предприятието да защити бизнеса и продуктите си от недобросъвестно 
копиране или неправомерно използване от конкурентите.  
Повече за експертния анализ за бизнеса научете тук: 
Какво представлява Ваучер 2? 
Ваучер 2 ще покрива регистрацията на търговска марка и промишлен дизайн на национално, регионално, европейско и 
международно ниво за максимум 1000 евро. Процентът на възстановяване ще бъде 75 на сто за търговски марки и 
дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на 
международно ниво. 
Как да кандидатствам? 
Кандидатите трябва да регистрират своето предприятие в страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост 
(СЕСИС) за Фонда за малки и средни предприятия - https://euipo.europa.eu/sme-fund/bg/user/login, след което да изтеглят 
формуляр за заявка от менюто.  
Най-често задаваните въпроси открийте тук.   
Предстои стартирането на кампания за ваучер 3, който предвижда да се подпомагат МСП при получаването на европейски 
патент, както и ваучер 4, насочен към придобиване на закрила за сортове растения. 
 
√ Фотоволтаиците като близко бъдеще и мрежата като батерия - кога ще се случи у нас? 
За безвъзмездно финасиране по ПВУ отделното домакинство ще може да кандидатства за инсталация или за ток, 
или за топла вода 
В бъдеще ползите от фотоволтаичните инсталации ще стават все по-големи, ефектът е безспорен, твърди Драгомир Цанев 
от Центъра за енергийна ефективност. 
За инсталации за производство на ток и за затопляне на вода по Плана за възстановяване и устойчивост гражданите ще 
могат да кандидатстват за грант до 15 000 лева за фотоволтаици за ток и по 1960 лева за соларен бойлер. 
Логиката на програмата е да подпомогне еднофамилните сгради, изтъкна Цанев в интервю за БНР. 
Обемът на програмата е планиран да стигне за 10 000 домакинства. 
Процесът на кандидатстване предвижда предварително да платим цялата стойност на инвестицията, не всички 
домакинства обаче могат да си позволят да извадят наведнъж тази сума, коментира Драгомир Цанев. 
Инсталация от 5 киловата може да ни спестява около 140 лева през летните месеци и около 80 лева през зимните, гласят 
изчисленията на Драгомир Цанев. 
Реално спестяванията в рамките на година ще са около 1000 лв., дори повече, уточни той. 
По думите му, възвращаемост на вложените от нас самите средства, извън процентите от гранта, може да се постигне в 
рамките на 3-4 години, а след това да "генерираме печалби и защита от енергийните кризи". 
Батериите са скъпи и с по-кратък живот, имат петгодишен цикъл, след което трябва да се сменят, предупреди Драгомир 
Цанев. 
Експлоатационните срокове на една фотоволтаична инсталация са над 20 години. Дългосрочната прогноза е цените на 
компонентите за фотоволтаици да намаляват. 
Да използваме мрежата като батерия – това е бъдещето на тези технологии, подчерта Цанев в предаването "Хоризонт до 
обед". 
"Балансиране на малки мрежи в рамките на градски райони, в рамките на малките населени места, така че съседни 
потребители да успяват да компенсират производството на единия с потреблението на другия." 
Цените на енергията не очакваме да падат и когато има икономически стимул, хората и бизнесът се ориентират бързо, 
посочи Драгомир Цанев. 

https://www.youtube.com/watch?v=VoI2zvLhPJQ&ab_channel=BulgarianPatentOffice
https://euipo.europa.eu/sme-fund/bg/user/login
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/help-sme-fund-2022
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Има предложения за нови закони за енергийните общности, това е една от реформите, по които България търпи санкции 
от ЕК и се стопират инвестиционните интереси, стана ясно още от думите му. 
В Гърция само 3-4 години след приемането на законодателството вече има над 1200 енергийни кооператива, даде пример 
Цанев. 
Няма път назад, категоричен е Драгомир Цанев. Според него въпреки "популисткия уклон" към стария тип енергийна 
система, бъдещето е във възобновяемите енергийни технологии. 
Повече по темата чуйте в звуковите файлове.  
 
√ Световната банка намали прогнозата си за растежа на БВП на България до 1,7% през 2023 г. 
В последния си доклад за глобалните икономически перспективи Световната банка прогнозира забавяне на растежа на 
брутния вътрешно продукт на България от 3,1% през 2022 г. до 1,7% през 2023 г. 
Това представлява рязка низходяща ревизия спрямо прогнозата на СБ от юни 2022 г., когато тя очакваше растеж на 
българската икономика с 4,3% през настоящата година. 
За 2024 г. Световната банка очаква ускоряване на растежа на БВП на България до 3,3%, което обаче е под прогнозата ѝ от 
миналия юни за експанзия с 3,7 на сто. 
 
√ Световната банка ревизира надолу прогнозите си за глобалната икономика 
Световната икономика може лесно да изпадне в рецесия през 2023 г. 
Световната банка намали своите прогнози за глобалния растеж през 2023 г. до нива, балансиращи на ръба на рецесията за 
много страни, тъй като въздействието на повишаването на лихвените проценти на централните банки се засилва, войната 
на Русия в Украйна продължава и водещите двигатели на световна икономика двигателите се задъхват, съобщава Ройтерс. 
СБ заяви, че сега очаква растеж от 1,7% на глобалния БВП през 2023 г. - най-бавното темпо на експанзия от близо три 
десетилетия, изключвайки световните рецесии от 2009 г. и 2020 г. В предишния си доклад за глобалните икономически 
перспективи през юни 2022 г. банката прогнозира растеж в световен план от 3% през 2023 г. За 2024 г. банката очаква 
известно ускоряване на икономическия растеж до 2,7 на сто. 
Банката каза, че голямото забавяне в напредналите икономики, включително рязкото намаляване на прогнозата й както 
за Съединените щати, така и за еврозоната, до растеж от едва 0,5%, може да предвещава нова глобална рецесия по-малко 
от три години след последната. 
"Като се имат предвид крехките икономически условия, всяко ново неблагоприятно развитие – като по-висока от 
очакваната инфлация, рязко повишаване на лихвените проценти за нейното овладяване, възобновяване на пандемията от 
Covid-19 или ескалиране на геополитическото напрежение, могат да тласнат световната икономика към рецесия", се 
посочва в изявление на банката, придружаващо доклада. 
Мрачната перспектива ще бъде особено тежка за нововъзникващите пазари и развиващите се икономики, каза Световната 
банка, тъй като те се борят с тежко дългово бреме, слаби валути и растеж на доходите и забавящи се бизнес инвестиции, 
като сега се прогнозира годишен темп на растеж от 3,5% през следващите две години, което е по-малко от половината от 
темпото през последните две десетилетия. 
"Слабостта в растежа и бизнес инвестициите ще усложни вече опустошителните обрати в образованието, 
здравеопазването, бедността и инфраструктурата и нарастващите изисквания от изменението на климата“, каза 
президентът на Световната банка Дейвид Малпас. 
Икономическият растеж на Китай през 2022 г. спадна до едва 2,7%, което е вторият най-бавен темп от средата на 70-те 
години на миналия век (след Covid икономическата криза през 2020 г.), тъй като ограниченията, свързани с политиката на 
"нулев Covid", сътресенията на пазара на имоти и сушата удариха потреблението, производството и инвестициите, се казва 
в доклада на СБ. Банката прогнозира възстановяване на китайския растеж до 4,3% за 2023 г., но това е с 0,9 процентни 
пункта под прогнозата от юни. 
Световната банка отбеляза, че в някои държави инфлационният натиск е започнал да намалява с наближаването на края 
на 2022 г. с оглед на по-ниски цени на енергията и суровините, но предупреди, че рисковете от нови прекъсвания на 
доставките са високи и повишената базисна инфлация може да продължи. Това може да накара централните банки да 
отговорят, като повишат лихвените проценти с повече от очакваното към момента, влошавайки глобалното забавяне. 
Банката призова за по-голяма подкрепа от страна на международната общност, за да помогне на страните с ниски доходи 
да се справят с продоволствените и енергийни шокове, на хора, разселени поради конфликти, и нарастващ риск от дългови 
кризи. В доклада на СБ се казва, че са необходими ново концесионно финансиране и безвъзмездни средства, заедно с 
привличането на частен капитал и вътрешни ресурси, за да се подпомогне увеличаването на инвестициите в адаптирането 
към климатичните промени, човешкия капитал и здравеопазването. 
Докладът идва в момент, когато се очаква бордът на Световната банка тази седмица да обмисли нова "еволюционна пътна 
карта" на институцията, за да разшири значително капацитета си за кредитиране за справяне с изменението на климата и 
други глобални кризи. Планират се преговорите с акционерите, водени от САЩ, като това би представлявало най-голямото 
обновяване на бизнес модела на банката от създаването й в края на Втората световна война, посочва Ройтерс. 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101762477
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Януарски прогнози на СБ за глобалния БВП, сравнени с прогнозите от юни 2022 г. 
 

 
 
Целият доклад на Световната банка може да видите ТУК. 
 
√ Боевете в Донбас продължават, Киев съобщи, че част от Соледар е превзета от руските сили 
Боевете в Донбас продължават и украинските сили удържат Донецка област, заяви украинският президент Володимир 
Зеленски, след като ръководителят на руската частна военна компания „Вагнер” Евгений Пригожин каза по-рано, че 
нейните сили са превзели град Соледар. 
Правим всичко, за да укрепим украинската отбрана в Донецка област, изтъкна украинският президент: 
„Сега страната терорист и нейните пропагандатори претендират, че някаква част от нашия град Соледар, почти напълно 
разрушен от окупаторите, е постижение на Русия. Те ще представят това и вече го представят на обществото там, така че 
да поддържат мобилизацията и да дават надежда на тези, които подкрепят агресията. Но боевете продължават, Донецка 
област се държи и ние непрекъснато правим всичко възможно да засилим украинската отбрана“. 
Президентският съветник Олексий Арестович посочи, че част от града е превзета, но украинските сили контролират 
западните и северните му части. Пътят от южната му страна обаче е под контрола на руснаците. 
Според Генералния щаб на украинската армия, руските сили понасят големи загуби при офанзивата срещу Соледар и 
опитите им да прекъснат пътищата за снабдяване на украинските войски към Бахмут. 
Друг президентски съветник Михайло Подоляк коментира, че въпреки смяната в ръководството на руските сили, Русия ще 
претърпи поредица от поражения. 
По-рано началникът на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов пое командването на Обединената войскова 
групировка в Украйна. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ С електронната трудова книжка доказваме по-лесно стаж при пенсиониране 
Божидар Божанов, депутат от "Демократична България" и бивш министър на електронното управление, „В 
развитие” 
Дигитализирането на трудовата книжка е закъсняла мярка у нас, защото никъде другаде няма трудова книжка и ние през 
2023 година най-накрая трябва да премахнем нещо, което е пълен анахронизъм, коментира Божидар Божанов, депутат от 
"Демократична България" и бивш министър на електронното управление, в предаването „В развитие” с водещ Вероника 
Денизова. 
Конкретните ползи от замяната на трудовата книжка с електронна са свързани с доказването на трудов стаж при 
пенсиониране, защото при сега действащото положение при загубване на трудова книжка настъпват големи главоболия. 
При дигитализираната трудова книжка само работниците ще имат пълен достъп до трудовото си досие, докато достъпът 
на работодателя ще е само до определени данни. 
„Например, той не трябва да има достъп до възнагражденията при предишен работодател. В момента 
работодателите виждат на какви заплати си работил преди това, което е излишен достъп до информация”, смята 
депутатът. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38030/GEP-January-2023.pdf
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За период от три-четири години работодателите ще трябва да изпратят сканирани копия на трудовите книжки на 
служителите си, за да се попълнят данните назад във времето в новия електронен регистър, който ще бъде изграден, 
обясни Божанов. 
По думите на събеседника дигитализацията на трудовата книжка директно не помага на борбата със сивия сектор и 
трудовите измами, но електронизирането на всеки процес и възможността органите да правят по-добри анализи въз 
основа на голямата съвкупност от данни, могат да разкрият някакви бели петна тук и там и да се позволи извършването на 
последващи проверки в сивия сектор. 
Що се отнася до въвеждането на електронен чип в личните карти Божанов посочи, че това е много закъсняла тема по много 
причини. 
„Вече се създава опасност и от наказателни процедури и за националната сигурност, включително”, изтъкна 
събеседникът. 
Процесът вече се е отпушил, но трябва да се действа доста прецизно във връзка с електронната идентификация, за да не 
налеем пари, които са планирани през 2016 г. в нещо, което е остаряло като концепция през 2023 г., предупреди Божанов. 
Предвижда се възможността за мобилно приложение за идентификация на гражданите, като е планирано тя да се 
извършва чрез лицево разпознаване и сканиране на лична карта. Този процес може много да бъда улеснен, ако просто си 
вземеш личната карта, допреш я до телефона отзад и така регистрираш телефона си за електронна идентификация. Така 
първоначалната регистрация ще бъде много по-лесна и ще улесни използването на технологията, посочи събеседникът. 
По думите на Божанов за електронната идентификация и електронната трудова книжка има консенсус сред политическите 
сили и няма сериозни политически разминавания между тях. 
Има ли проблем с китайските камери за наблюдение в столичния градски транспорт  и с  руските валидатори в 
метрото и уязвими ли са те за неоторизиран достъп? 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ България може да стигне средното ниво за ЕС, ако хване "зелената нишка" 
Д-р Димитър Събев, Институт за икономически изследвания към БАН, Светът е бизнес, 11.01.2023 
Отказът от изкопаеми горива трябва да се случи бързо, но по план. Планът за възстановяване и устойчивост би ни помогнал. 
Можем да спечелим много и финансово, и политически, ако възприемем идеята „ние сме зелени“. Ако последователно 
хванем "зелената нишка", България може да стигне до средното европейско ниво, дори без да увеличава дълга. В този 
свят трябва да имаш своята ниша, не можеш да си универсален. Това е особено валидно за икономиката. Това заяви д-р 
Димитър Събев, Институт за икономически изследвания към БАН, в предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков. 
По негово мнение, ако наистина вярваме, че трябва да се грижим за по-малкия въглероден отпечатък, "не трябва с лека 
ръка да зачеркваме атомните мощности и възможността България да заздрави своята атомна енергетика".    
„Въглищата са отживелица и друго е бъдещето“. 
Събев смята, че е имало възможност да се избегне рецесията в България, „ако политиците говореха по-обещаващо и по-
окуражително“. 
„В момента хората са изплашени и ще е учудващо, ако БВП не падне – поне през първото тримесечие на годината“. 
В глобален мащаб той очаква изместване на капиталовите потоци към нови дестинации. "Много е трудно да се „изстиска“ 
още растеж от западния богат свят. Възможен е прираст, но той ще е за сметка друго. Има момент на насищане, който е 
достигнат в точки като Япония и Западна Европа... В САЩ ситуацията е различна – там има още място за растеж", обясни 
Събев. 
"В следващите 5-10 години може да се очаква пренасочване на инвестиционните потоци към т.нар. глобален юг. Има 
я и другата теория – че богатият привлича още богатства... Ще има капитал и към развитата част на света, но 
налице е едно много голямо пренасищане... Идва десетилетието на Африка и Южна Америка". 
Събев коментира очакваната посока за инфлацията, като прогнозира задържане, „освен ако центровете на политическата 
власт не решат да се освободят от огромния дългов товар, толерирайки малко повече инфлация“. 
Според него ефектите от увеличаването на дълга в световен мащаб се простират отвъд икономиката. 
„Това е трансфер на власт. Тези, които са задлъжнели, техните действия са ограничени в коридор – става дума както 
за държавите, така и за индивидите. Това нещо нараства – коридорът се стеснява и все повече хора са в него“. 
По думите на Събев ниският дълг на България – 24% към брутния вътрешен продукт – значи, че „можем да сме спокойни 
– да не се спекулира с това, но  безотговорността или твърде голямата пасивност могат да ни изиграят лоша шега“. 
Събев отбеляза, че увеличаването на дълга дава пространство за растеж – възможности да се привлекат технологии, да се 
заложи на индустриализацията. „Възможно е да стигнем до нивото на Полша и да мръднем напред икономически“, посочи 
той. 
В глобален план гостът изрази очаквания за важни решения, от които да се насочим към глобална социалдемокрация или 
тоталитарно общество. 
Повече по темата вижте във видео материала. 
 
√ Страхът от инфлацията в Европа избледнява по-бързо от цените 
Инфлацията остава далеч от зоната на комфорт на централните банки 
Инфлацията в еврозоната остава близо до исторически връх, но очакванията на потребителите относно пътя на цените до 
голяма степен се върнаха обратно към дългосрочната си норма. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/114242-s-elektronnata-trudova-knizhka-dokazvame-po-lesno-stazh-pri-pensionirane
https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/114285-idva-desetiletieto-na-afrika-i-yuzhna-amerika-kapitalovite-pototsi-shte-se-prenasochat-natam
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В Германия, Италия и Испания - три от четирите най-големи икономики на валутния блок - безпокойството от инфлацията 
през следващата година е близо до или под средното от въвеждането на еврото през 1999 г., показват данни на 
Европейската комисия. 
Това ще дойде като облекчение за Европейската централна банка, която се стреми да поддържа очакванията за бъдещите 
цени обосновани и в четвъртък ще публикува месечното си проучване за възгледите на 350-те милиона граждани на 
региона. 
 

 
 
Но инфлацията далеч не е близо до зоната на комфорт на централните банки. Във Франция, например, потребителите 
остават по-разтревожени за цените от обикновено. Такъв е случаят и с Хърватия, която се присъедини към еврозоната през 
януари. 
Поради тази причина – дори при връщане на инфлацията към едноцифрени стойности и падане на цените на природния 
газ – служителите казват, че лихвените проценти все още трябва да се повишат значително. Ето какво влияе върху 
възгледите за инфлацията в най-големите икономики в еврозоната, както и в нейния най-нов член. 
Германия 
Век след като хиперинфлацията унищожи икономиката, страхът от спираловидно нарастване на цените остава част от ДНК-
то на много германци и обяснява защо средното ниво на безпокойство е по-високо, отколкото в повечето европейски 
страни. Правителствената горна граница на цената на газа отстрани удара от последния инфлационен епизод, при който 
ценовите печалби достигнаха над 11%. И докато тази мярка е ограничена, необичайно топлото зимно време също помага. 
Франция 
Потребителите се възползваха от едни от най-щедрите държавни помощи в Европа, за да компенсират скока в цените на 
енергията. Но безпокойството се увеличи през 2023 г., тъй като правителството премахна отстъпките за бензин и дизел и 
намали ограниченията за това колко могат да се повишат сметките на домакинствата. 
Италия 
Докато инфлацията е сред най-бързите в региона, италианците са по-притеснени от въздействието на по-високите лихвени 
проценти на ЕЦБ върху икономическия растеж и способността на държавата да финансира огромния си държавен дълг. 
Новото правителство, водено от десния премиер Джорджия Мелони, похарчи около 75 милиарда евро, за да предпази 
семействата и бизнеса от най-лошото увеличение на цените на енергията, включително намаляване на данъците и 
отстъпки за гориво в бензиностанциите. 
Испания 
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Испания обяви нова поредица от мерки на стойност 10 милиарда евро, за да поддържа натиск върху цените през 2023 г., 
след като инфлацията намаля бързо през последните месеци. В началото на годината министър-председателят Педро 
Санчес премахна скъпата субсидия за гориво, но въведе нови данъчни облекчения за основни стоки, за да облекчи 
инфлацията на храните, която се движи около 15%. Неговото правителство също така запази поредица от намаления на 
енергийните данъци и планира да поиска от Брюксел удължаване на горната граница на цената на газа за Иберийския 
полуостров. 
Хърватия 
Приемането на общата валута този месец накара някои търговци на дребно и доставчици на услуги в 20-ата членка на 
еврозоната да повишат цените, което засили притесненията на потребителите. Миналата седмица премиерът Андрей 
Пленкович призова предприятията да върнат цените на нивата от декември и ги заплаши с неуточнени санкции, ако не се 
съобразят. 
 
√ Уолстрийт вярва, че оживлението на еврото едва сега започва 
Общото мислене на анализаторите от Уолстрийт подкрепя виждането, че поскъпването на еврото едва сега 
започва 
Поради понижението на енергийните цени и отслабващите прогнози за рецесия в региона, започва да се очертава ясният 
разказ, че най-тежките икономически щети вече са приключили и европейските активи са евтини. 
Според стратезите на Deutsche Bank AG и Morgan Stanley еврото може да поскъпне до 1,15 долара, което е повече от 
сегашния седеммесечен връх от 1,07 долара. Nomura International Plc прогнозира покачване до 1,10 долара до края на 
месеца, а Гарет Гетинби от Aegon Asset Management планира да увеличи позицията си във валутата. 
"Времето наистина е чудодейно", заяви Марк Маккормик, валутен стратег в TD Securities, в интервю за телевизия 
Bloomberg. "Това беше много добър буфер, който помогна на еврозоната да не изпадне в рецесия". 
 

 
 
Това е драстична промяна в настроенията в сравнение с 2022 г., когато еврото се срина до паритет спрямо долара. Меките 
температури на целия континент премахнаха най-катастрофалните икономически сценарии, което даде на инвеститорите 
увереност да се върнат на пазара. 
Тенденциите извън Европа също подкрепят бичите перспективи. Много инвеститори очакват слабост на долара, особено 
ако инфлацията в САЩ се забави и Федералният резерв наближи края на цикъла си на затягане. Бързият темп на отваряне 
на Китай също се разглежда като положително развитие за европейската икономика, тъй като прекъсванията във веригата 
за доставки намаляват. 
"Рисковете от спад на еврото намаляват с по-ниските цени на газа", казва Геттинби, портфолио мениджър в Aegon. 
"Европейските икономически изненади продължават да се засилват, докато в САЩ те намаляват". 
Печалбите са широко разпространени в целия регион. Индексът Stoxx 600 се е повишил с 5% досега през тази година, а 
допълнителната доходност, която инвеститорите изискват, за да държат по-рисковия европейски дълг, намалява от 
средата на октомври. 
За "мечките" все още има опасения, че Русия може да засили нападението си в Украйна, а постоянно високите цени на 
енергията могат да попречат на растежа. По-добри данни за инфлацията или икономиката на САЩ също могат да 
предизвикат ново засилване на долара за сметка на еврото, ако Фед запази агресивната си позиция. 
Стратезите от JPMorgan Chase & Co. все още са предпазливи по отношение на траекторията на икономиката, но твърдят, че 
една по-настъпателно настроена Европейска централна банка ще подкрепи еврото. Наскоро банката промени позицията 
си от негативна на неутрална за първи път от месеци насам. 
Паричните пазари сочат, че ЕЦБ ще затегне политиката с около 150 базисни пункта през тази година, докато от Фед се 
очаква да увеличи лихвите с 60 базисни пункта. Търговците ще очакват последните данни за инфлацията в САЩ в четвъртък 
за допълнителни доказателства, че ценовият натиск отслабва. 
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"Парчетата се подреждат на мястото си в полза на по-устойчив спад в цената на долара", написа Джордж Саравелос, 
ръководител на отдела за валутни изследвания в Deutsche Bank, в бележка, в която изложи положителната си позиция за 
еврото. 
"Два ключови фактора, които стимулират привлекателността на долара като актив убежище - енергийният шок в Европа и 
политиката на нулев Covid в Китай - се промениха", добави той. "В крайна сметка обратът в политиката на Фед е последното 
липсващо звено". 
 
√ Бюджетният дефицит на Русия нараства рекордно, тъй като войната удря финансите 
Графика на деня, 11.01.2023 г. 
 

 
Графика: Bloomberg 

 
Дефицитът на федералния бюджет на Русия се увеличи до рекорд през декември, тъй като приходите се сринаха на фона 
на ограниченията върху износа на петрол и разходите за нахлуването в Украйна нараснаха. 
Фискалният дефицит достигна рекордните 3,9 трилиона рубли (56 милиарда долара) миналия месец, според изчисления 
на Bloomberg, базирани на предварителни правителствени данни, публикувани във вторник. Това доведе дефицита за 
цялата година до около 3,3 трилиона рубли, обръщайки излишъка през 11-те месеца на годината. 
По-късно финансовият министър Антон Силуанов потвърди цифрата за цялата година, която според него възлиза на 2,3% 
от брутния вътрешен продукт, в телевизионни коментари на заседание на правителството. „Тези показатели не са лоши“, 
каза премиерът Михаил Мишустин след краткия доклад на Силуанов. Нито един от официалните лица не спомена войната. 
Предварителните данни показват, че разходите за годината са се увеличили с повече от една трета в сравнение с 
предвоенните прогнози. Правителствените разходи в Русия са силно сезонни, като в края на годината често идват големи 
скокове, които увеличават дефицита. 
Притоците от високите цени на петрола, газа и други износни стоки през първата половина помогнаха да се компенсират 
нарастващите разходи, но тази тенденция сега се променя. 
Цените на руския петрол се сринаха, след като държавите от Г-7 наложиха таван, целящ да ограничи печалбите на Кремъл. 
Правителството вече започна да намалява или забавя несвързаните с войната разходи и обсъжда по-високи данъци за 
някои големи компании, за да помогне за покриване на недостига. 
Въпреки натиска, фискалната позиция на Русия остава силна, благодарение на годините на строга политика. Дефицитът 
тази година се прогнозира на 2% от брутния вътрешен продукт, приблизително в съответствие с нивото от 2022 г. Но 
валутната прогноза се основава на цена на петрола от $70 за барел, с около $20 над нивата, наблюдавани през декември. 
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Ако цените на руския суров петрол останат на нивото от декември, приходите ще паднат с около 2,4 трилиона рубли, или 
1,6% от БВП, под целта тази година, според Александър Исаков, икономист в Bloomberg Economics. 
 
√ Русия губи по 170 млн. долара на ден от тавана на петрола, а скоро - по 280 млн. 
Г-7 обмисля два ценови тавани за руски рафинирани петролни продукти 
Таванът на цените на руския петрол струва на Кремъл 172 милиона долара на ден (160 млн. евро), докато Западът се опитва 
да възпре военната машина на Москва, каза финландски изследовател. 
Загубените приходи ще нараснат до 280 милиона долара на ден, когато таванът бъде разширен за рафинираните продукти 
от 5 февруари, се казва в доклад на базирания в Хелзинки Център за изследване на енергията и чистия въздух (CREA). 
Изследването предоставя допълнителни доказателства за това как таванът, наложен от страните от Г-7 - и свързаните с 
него санкции на Европейския съюз - удрят Москва. Водещият руски суров петрол вече се продава на по-малко от 
половината международни цени. 
„Забраната на ЕС за петрола и таванът на цената на петрола най-накрая започнаха да действат и въздействието 
е толкова значително, колкото се очакваше“, каза Лаури Миливирта, водещ анализатор в CREA. 
Изследователската организация каза, че ЕС трябва да се стреми да затегне още повече санкциите спрямо Москва. По-
нататъшното намаляване на тавана до $25-$35 за барел, от $60, все още би било над руските производствени и 
транспортни разходи, но би намалило приходите на страната от износ на петрол с поне още €100 милиона на ден, според 
CREA. 
„От съществено значение е да се намали горната граница на цената до ниво, което лишава Кремъл от облагаеми 
печалби от петрол и да се ограничи оставащия внос на петрол и газ от Русия“, каза Миливирта. 
Въпреки че отстъпката за Urals може да нараства, винаги има възможност Русия да направи произволни съкращения на 
доставките – нещо, което Кремъл заплаши – което да повиши по-широките цени на петрола. Русия търси начини да се 
противопостави на тавана на цените, за който президентът Владимир Путин казва, че е „незаконен“. 
Увеличаващата се отстъпка за сорта Urals в страната следва забраната на ЕС от 5 декември за почти целия внос на суров 
петрол по море от Русия. Едновременно с това блокът се присъедини към Г-7 в налагането на таван върху цената на 
доставките от Русия. Всеки, който желае достъп до западни услуги - като стандартна застраховка в индустрията - може да 
го направи само ако плаща $60 или по-малко за барел. 
 

 
 
Русия досега е транспортирала 3,1 милиарда евро суров петрол с кораби, обхванати от тавана на цените, по-голямата част 
от който се облага с данък от правителството, каза CREA. Други мерки, въведени заедно с намаляването на тавана на 
цените, като засилване на санкциите за неспазване и допълнителни санкции върху продажбите на танкери, биха могли да 
намалят приходите от изкопаеми горива с още 200 милиона евро на ден, се казва в доклада. 
Русия ще следи международните цени на своя суров петрол и ще използва резултатите от тези наблюдения, за да ограничи 
всякакви възможни ценови отстъпки, които се появяват, каза енергийното министерство на страната. 
Наредбите за мониторинг ще бъдат публикувани скоро и ще се основават на президентски указ от декември, който има за 
цел да противодейства на тавана на цените, се казва в изявление на министерството, което добавя, че всички мерки ще 
бъдат в съответствие с пазарните принципи, без да се уточнява. 
Националните производители на суров петрол запазиха добива си стабилен на средно около 10,9 милиона барела на ден 
през януари, според изчисления на Bloomberg, базирани на данни от отдела CDU-TEK на Министерството на енергетиката 
на САЩ. Има признаци обаче, че износът може да се понижи. 
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Два ценови тавани 
Държавите от Г-7 се стремят да подготвят две горни граници на цените за руските рафинирани петролни продукти, за да 
отчетат тези, които се търгуват на по-високи цени от суровия петрол, както и тези, които се продават с отстъпка, според 
служител. 
Като част от усилията да санкционира Русия за нахлуването й в Украйна, Европейският съюз е готов да забрани вноса на 
рафинирани руски продукти на 5 февруари и да наложи тавани на цените за износа за трети страни, което ще засегне по-
специално дизеловото гориво, нафтата и мазут. Точните механизми и ценовите нива все още се договарят между страните 
от Г-7 и ЕС. 
Системата, която е насочена към ограничаване на приходите на Русия, като същевременно избягва скокове в цените на 
петрола, е била успешна и в двете цели досега, каза представител на Г-7, който говори с репортери при условие за 
анонимност. Руският суров петрол тип Urals, неговият най-голям експортен поток, беше 37,80 долара за барел в 
пристанището на Балтийско море Приморск в петък, според данни, предоставени от Argus Media. Това беше по-малко от 
половината от цената на фючърсите на Brent в същия ден. 
 

 
 
Забраната за рафиниран петрол в някои отношения е по-сложна за проектиране и изпълнение. Дизелът и керосинът 
исторически се търгуват на пo-високи цени в сравнение със суровия петрол, докато мазутът се продава с отстъпка, каза 
служителят. Освен това цените бяха изключително нестабилни през последната година. 
Някои европейски служители се притесняват от недостиг на дизелово гориво през годината, но представителят на Г-7 каза, 
че пазарът трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се адаптира. 
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Руският дизел, например, който в момента се продава в Европа, вероятно ще намери купувачи в Латинска Америка и 
Африка. Междувременно Европа вероятно ще може да купува дизел от Близкия изток и САЩ, които в момента продават 
повече в Латинска Америка и Африка. Служителят, който го описа като пренареждане на търговията през Атлантическия 
океан, каза, че това може да доведе до по-високи разходи за доставка, тъй като някои пратки ще се движат на по-голямо 
разстояние. 
ЕС трябва да преразгледа нивото на тавана на цените на суровия петрол в средата на януари и някои страни искат да 
намалят тавана с 5%. Служителят на Г-7 отбеляза, че пазарът вече е помогнал за по-ниски цени, което предполага, че не е 
необходима официална бюрократична промяна. 
Служителят каза, че Китай и Индия са успели да договорят по-ниски цени на суровия петрол с Русия след въвеждането на 
тавана. 
 
3eNews 
 
√ Депутатите ще разглеждат варианти за промяна в ПВУ на фона на протести за запазване на въглищната енергетика 
Парламентът ще обсъди две проекторешения, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това предвижда 
точка трета от дневния ред за работа на народните представители. 
Депутатите ще продължат с разглеждането на проект на решение за задължаване на Министерския съвет да предприеме 
всички необходими действия за съставяне на нов Национален план за възстановяване и устойчивост. Вносители на проекта 
са Костадин Костадинов („Възраждане“) и група народни представители. Народното събрание ще обсъди и проект на 
решение за задължаване на Министерски съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, 
предложено от Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, предаде БТА. 
Миналата седмица народните представители обсъдиха какво може да се направи за запазване на въглищните централи 
по повод на проекторешението, внесено от "Възраждане". До гласуване на проекторешението не се стигна заради 
изчерпване на времето на пленарното заседание.  
От "Възраждане" поискаха предоговаряне на ПВУ в частта за декарбонизация в енергийния сектор и либерализацията на 
пазара на електрическа енергия на дребно. От ГЕРБ-СДС подкрепиха предоговаряне на цели по Плана в частта енергетика. 
От "Продължаваме Промяната" предложиха България заедно с Румъния и Гърция да издейства дерогация на 
ангажиментите за намаляване на емисиите на въглищните централи, както и да се приеме нова енергийна стратегия на 
страната. 
Вчера пленарната зала отхвърли искането на "Продължаваме Промяната" (ПП) в програмата за четвъртък да бъде 
включено и внесеното от тях проекторешение, свързано с ПВУ. Никола Минчев настоя трите проекта да бъдат разгледани 
днес, но предложението му за включване в дневния ред бе отхвърлено с 90 гласа "за", 10 "против" и 91 "въздържал се", 
след прегласуване. 
От ПП предложиха НС да приеме проект на решение за изготвяне на позиция на България и иницииране на срещи с 
Румъния и Гърция, във връзка с отразяването на последиците от войната в Украйна върху енергийната сигурност в региона 
и Националния план за възстановяване и устойчивост, но предложението им не бе прието.  
Искра Михайлова от "Възраждане" пък каза, че предложението на ПП е недопустимо и е размиване на дебата, за да не 
може в пленарна зала да вземат адекватното решение за запазване на въглищните комплекси. 
Днес в програмата е и първо гласуване на промени в Закона за медиацията, в Гражданския процесуален кодекс и в Закона 
за електронното управление. На второ четене депутатите ще обсъдят изменения в Закона за енергетиката, както и 
Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни. 
Народното събрание ще разгледа проект на решение за възлагане на Министерски съвет провеждане на преговори с 
правителството на САЩ относно сключване на Междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена 
мощност в АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000. Проектът е внесен от Делян Добрев и група народни представители. 
В друга точка от дневния ред депутатите се очаква да гласуват на второ четене Законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за енергетиката, внесен от Делян Добрев и група народни представители. Целта на Законопроекта за изменение 
и допълнение на Закона за енергетиката е да въведе в законодателството съоръженията за съхранение на електрическа 
енергия, като класифицира съхранението на енергия, като една от електроенергийните дейности. 
Съхранението на енергия играе важна роля в процеса на преход към въглеродно неутрална икономика, подобрява 
стабилността на енергийната мрежа, сигурността на електроснабдяването и намалява разликата между екстремните 
стойности на цените на енергията. По тази причина, трябва да се внедри широка гама от технологии за съхранение, 
притежаващи всички характеристики по отношение на мощност, капацитет и време за реакция, за да допринесат за 
стабилността на мрежата, регулиране на напрежението, оперативен резерв, диспечиране, повторно диспечиране и т.н. 
Създава се нов раздел „Съхранение на електрическа енергия“, в който се регламентират основните положения, свързани 
с тази дейност – оператор, съоръжение за съхранение, равнопоставен достъп до преносната и разпределителните 
електрически мрежи и равнопоставен достъп до всички пазари на електроенергия и евентуални механизми за 
балансиране на капацитета. 
Предложените изменения в Закона за енергетиката, предоставят възможност на оператора на преносната мрежа да 
предложи временна схема на присъединяване на цялата или част от заявената мощност в случаите, в които за целта на 
присъединяване, следва да се извърши реконструкция и развитие на мрежата. Така, производителите и клиентите ще имат 
възможност да изберат дали да се присъединят след извършване на съответните промени в мрежата или да се възползват 
от предложената временна схема на присъединяване, като се съгласяват да присъединят чест от заявената мощност и/или 
намалят производството и/или потреблението си, в ситуации на претоварване на системата. 
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Освен този проект на закон, депутатите ще гласуват на второ четене и Законопроект за компенсиране на разходите на 
потребителите на моторни горива, внесен от Делян Добрев и група народни представители. Със закона се въвежда 
устойчив механизъм за адекватна компенсация на високите цени на моторните горива, тъй като те са един от двигателите 
на инфлацията в страната. Следва да се има предвид, че приетият регламент (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА от 6 октомври 2022 
година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията не покрива изцяло хипотезата, касаеща 
българския пазар и по-конкретно преработката и рафинирането на нефт с произход Русия. 
Рафинерията на територията на България прилага договор за преработка и рафиниране основан на процесинга (ишлеме). 
Този договор е сключен с „Лукойл Бенелукс“ БВ, регистрирано в Нидерландия. По този начин свръхпечалбите от ниската 
цена на нефта с руски произход и високата пазарна цена на петролните продукти, които се продават на пазара на база на 
цените на петрола от сорт „Брент“ се преместват към „Лукойл Бенелукс“ БВ и „Литаско“, Швейцария и съответно към 
крайния собственик – Лукойл „Русия“. От тази гледна точка е необходимо да се вземат мерки, за да може евтиният руски 
петрол да се превърне в евтини горива за потребителите. В противен случай крайния резултат е, че договарянето на 
дерогация е направено в полза на частни търговски субекти. Предлагаме да се въведе вноска за преработвателите на руски 
нефт. Вноската ще се набира от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Приходите от тази вноска ще се 
използват за компенсация на всички потребители, включително стопанските. Проекта на закон предлага набраните 
средства от вноската във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да се прехвърлят в НАП и да бъде продължен 
сегашния ред на компенсиране на потребителите. 
Разглежданите енергийни промени в Нардоното събрание ще се случват, докато пред сградата на Парламента ще 
протестиерат миниьорите с искания за запазване на въглищните централи. 
 
√ Комисията по енергетика: Служебното правителство да преговаря със САЩ за строеж на нова ядрена мощност на 
площадка „Козлодуй“ 
Министерски съвет (МС) да проведе преговори с правителството на САЩ за сключване на Междуправителствено 
споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" с технологията АP1000 (блок 7 на АЕЦ "Козлодуй"). 
Това се казва в проектът на решение, взето от комисията по енергетика към Народното събрание с 10 гласа „за“, 2 против  и 
7 „въздържал се“. В частност става въпрос за преговори между компанията "Нови мощности" и "Уестингхаус". 
Според решението, Министерски съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 1 март 2023 г. трябва да предприеме 
всички необходими действия за изграждане на енергиен обект - ядрена централа за утвърдената от Агенцията за ядрено 
регулиране (АЯР) Площадка номер 2 - блок 7 на АЕЦ "Козлодуй". Един от мотивите за взетото решение е опасността от 
загуба на получения ОВОС за 7 блок. 
В тази връзка и предвид това, че навсякъде по света се изграждат два енергийни блока се предвижда Министерски съвет 
да предприеме и всички необходими действия за започване на лицензионна процедура и процедура по ОВОС за 
изграждане на втори идентичен блок на утвърдената от АЯР площадка (блок 8 на АЕЦ "Козлодуй"). 
МС трябва вземе и решение за обявяване на енергийния обект - ядрена централа за "обект с национално значение" по 
смисъла на Закона за устройство на територията и за "национален обект" по смисъла на Закона за държавната собственост. 
В рамките на обсъждането енергийният министър обясни, че страната ни има вече споразумение за дейности в ядрената 
енергетика с правителството на САЩ и предложи преговорите за нова мощност на площадката на 7-ми блок на АЕЦ 
„Козлодуй“ да се водят между компанията „Нови мощности“ и „Уестингхаус“ с цел постигане на споразумение. 
Преди това по време на заседанието на енергийната комисия в отговор на питане от депутата от БСП Драгомир Стойнев за 
мнение,  министърът на енергетиката Росен Христов заяви, че на 17-ти януари тази година ще бъде представен проект 
на  „Енергийна стратегия на България“. В нея е записано, че  България има нужда от изграждане на четири нови ядрени 
реактора - два на площадката на "Белене" и два на площадката в АЕЦ "Козлодуй" (7-ми и 8-ми блок).  Министър Христов 
заяви, че страната ни трябва да се стреми към изграждане на 4 000 мегавата ядрени мощности и не трябва да се ограничава 
в технологията. Затова, както се изрази той, страната ни не трябва да се ограничава и трябва да се преговаря с всички 
водещи компании като "Уестингхаус, EDF, а не само с правителството на САЩ. Той обърна внимание на обръщането на 
редица страни към атомната енергетика, включително и амбицията на Швеция за изграждане на четири блока. 
По време на разговорите в парламентарната енергийна комисия Георги Самандов от Български възход лансира идеята за 
участие на страната ни в завод за строителство на модули с определен процент по примера на участието в LNG-терминала 
в Александруполис.  
 
√ Намалението на горивата от 25 ст. се преражда във ваучерна схема, но само за уязвими потребители и при подоходен 
критерий 
Разработването на критериите за най-нуждаещи се хора от подкрепата се пада на Министерски съвет 
Помощта за горивата ще бъде под формата на ваучери, с които ще се компенсират разходите на уязвимите потребители 
за транспорт и то след таргетиране. Това решиха депутатите от комисията по енергетика към Народното събрание по време 
на заседанието си в късните часове в сряда 11 януари. Преди това по предложение на председателя на енергийната 
комисия те приеха и решение за таргетиране на помощта. 
С това на практика на второ четене бе приет и предложения от Делян Добрев и група народни представители законопроект 
за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива. Сега вече Законопроект за компенсиране на 
разходите на потребителите за транспорт. 
Водещ критерий за получаване на помощта ще е нивото на доходите, а средствата ще бъдат отпускани само по 
предназначение, т.е. само за транспорт. Кои хора и при какви доходи ще могат да се възползват от тази помощ ще трябва 
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да реши Министерски съвет. Както обясни заместник-министъра на финансите Людмила Петкова в рамките на заседанието 
такива са изискванията на европейската комисия. 
Задължените лица по този законопроект ще правят вноски във „Фонд сигурност на електроенергийната система“ на база 
на еталона на петрол сорт Brent, минус стойността на руския сорт Urals. Половината от разликата между стойността на 
двата сорта ще е за държавата, а другата половина – за рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, а впоследствие се 
умножава по количеството произведени горива, стана ясно от обяснението на председателя на енергийната комисия и 
вносител Делян Добрев. 
По думите му, рафинерията е декларирала, че за тази година очаква печалба от 2,1 млрд. лева, от които държавата ще 
вземе близо половината. Останалите 1 млрд. лв. пък ще бъдат обложени по закона за свръхпечалбата с данък от 33 
%.  Добрев изрази увереност също така, че сигурните приходи се гарантират от този закон, поради опасения, че пак може 
да има „ишлемета“ и някакви швейцарски фирми да се навъртят, и накрая да кажат: "Нищо не спечелихме през 2023 г.". 
Законопроектът предвижда министърът на икономиката и индустрията ежемесечно да определя средномесечните цени 
на суровия нефт сорт Brent и от руски произход. 
Правителството може да преустанови предоставянето на помощта при липса на средства, решиха още депутатите. Законът 
ще влезне в сила три дни след приключване на процедурата по нотификация и с правото на Европейския съюз за 
предоставяне на държавните помощи. Министърът на икономиката и индустрията ще трябва да изготви необходимите 
документи по нотификацията. 
 
√ Министър Христов: Работим с пет държави от ЕС и търсим решение как да не затваряме въглищните централи 
Кирил Петков не може да бъде решение на казуса с Плана за възстановяване, защото е негов причинител, смята 
енергийният министър 
„Не само с Гърция и Румъния, а и с още пет държави от ЕС работим изключително активно, за да успеем да намерим 
решение, което да не включва затваряне на въглищни мощности в страната, защото това е въпрос на енергийна и на 
национална сигурност. Бившият министър-председател Кирил Петков обаче не може да бъде част от решението на 
проблема, защото е негов причинител.“ Това обяви пред журналисти в Народното събрание министърът на енергетиката 
Росен Христов. Повод за неговата реакция бе казаното от Петков по-рано през деня, че е говорил с министъра на 
енергетиката на Гърция, който е изразил съгласие двете държави заедно да искат нови разговори с ЕК по темата за 
бъдещето на въглищните централи.   
„В телефонен разговор с гръцкия ми колега изясних ситуацията. Той е приел неформално и като израз на любезно 
отношение разговора с Кирил Петков, но по никакъв начин не е поемал ангажимент за съвместно предоговаряне на 
задълженията на двете държави, касаещи бъдещето на въглищните централи“, поясни Христов. По неговите думи, 
министър Скрекас е силно разстроен от това, че по този начин се спекулира с неговото име. 
„Ние сме поели ангажимент и ще изпълним всичко, което приема ЕС в областта на декарбонизацията. Искаме нашият План 
за възстановяване и устойчивост да бъде напълно съобразен с европейските инициативи. Предходното правителство, 
оглавявано от Кирил Петков, обаче е поело ангажименти без никакви анализи и обосновки. Очевидно тези хора нямат 
никакви компетенции, коментира енергийният министър. По неговите думи, сега да се прехвърля проблема на съседни 
държави и чрез тях да се опитваме да предоговаряме ангажиментите си, е абсолютно некоректно. Министър Христов 
припомни, че настоящото правителство работи още от м. август миналата година по този въпрос, следвайки определена 
стратегия и в сътрудничество с други държави. „Пред нас е поставена за решаване една почти невъзможна задача и ние 
мобилизираме огромен ресурс, за да намерим решение“, заключи енергийният министър. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 12 януари спада с 2.51% 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 12 януари 2023 г. е 136.34 лв. за MWh. 
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Изтъргуваният обем е 17 873 MWh. 
Стойността се понижава с 2.51 % спрямо отчетените 139.85 лв. за MWh с ден за доставка 11 януари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 19 388 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  за 11 януари  изтъргуваният  обем е 8 332 MWh при постигната цена от 129.97 лв. за 
MWh. 
Това е понижение на стойността с 1.84 % спрямо отчетените 132.41 лв. за MWh и изтъргуван обем от 10 273 MWh в 
посочения сегмент на 10 януари 2023 г. 
Референтната цена е 136.34 лв. за MWh. 
 
√ „Булгаргаз“ предлага с 24,51% по-ниска цена на газа през февруари 
„Булгаргаз“ предлага цената на газа за февруари от 135,38 лв. за MWh. Това е понижение с 24,51 % спрямо стойността на 
синьото гориво през месец януари (179,33 лв. за MWh). 
„Днес, 11.01.2023 г. “Булгаргаз” ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена на природния газ за м. февруари 
2023 г. 
Цената, в размер на 135,38 лв./MWh или 69,22 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз 
и ДДС), e образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. 
Предложената от „Булгаргаз“ ЕАД цена е с 24.51% по-ниска от утвърдената регулирана цена за м. януари 2023 г.“, се казва 
в съобщението на газовото дружество. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за м. февруари 2023 г. ще бъде депозирано в КЕВР 
на 01.02.2023 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 31.01.2023 г., уточняват от „Булгаргаз“. 
 
√ Пробив при ВЕИ за домакинствата - до 20 KW минават на уведомителен режим? 
Ще бъдат ли облекчени процедурите за изграждане на слънчеви бойлери и панели за ток от домакинствата за новата 
програма по Плана за възстановяване 
Пробив при ВЕИ за домакинствата - до 20 KW минават на уведомителен режим? С тази информация гръмна депутатът от 
Демократична България Владислав Панев във Фейсбук. Депутатите приеха окончателно промените в Закона за устройство 
на територията, където приеха окончателно отпадането на разрешителното за строеж и други процедури  при 
инсталацията на фотоволтаици на къщи, потвърди Владислав Панев пред 3еNews. В първоначалния си вариант 
предложението е било до 10,8 KW. Това беше и една от най-големите пречки за домакинствата да се включат в пуснатата 
за обществено обсъждане от Министерството на енергетиката мярка за финансиране на соларни бойлери или соларните 
системи за гореща вода както е по-правилно да ги наричаме и за изграждане на фотоволтаици заедно със системи за 
съхранение.  
Към момента шест месеца ще са необходими за хората, които искат да се възползват от европейските пари за слънчеви 
бойлери (соларните панели за гореща вода) и за фотоволтаици, коментира пред 3eNews Балин Балинов от Грийнпийс, 
България. Преминаването на уведомителен режим вече променя ситуацията, защото би насърчило много хора все пак да 
се включат. 
Това е изключително важна промяна за хората, която би спестила изключително много административни пречки, а това 
беше основната бариера.  Важно е да видим какъв ще бъде окончателният текст, за да коментираме, обясни Балинов. 
Предстои гласуване на промените в пленарна зала. На пръв поглед това дава възможност на все повече хора лесно да 
инвестират във ВЕИ, но въпросът е какво ще правят с излишната енергия, ако процедурите за включване в 
електроразпределителната мрежа остават бавни и сложни. Все още не се говори и за толкова важното нетно отчитане, при 
което енергията би могла да се премества от едно място на друго и ако фотоволтаикът на къщата ви на село произвежда 
повече енергия, тя да може да се ползва от вас, когато сте в апартамента си в града например. За тези промени обаче няма 
все още политическа воля, бизнес интерес от страна на дружествата и обществен натиск.  
Ако въвеждането на уведомителен режим касае само процедурата в общината, това не е реална промяна, защото и до 
момента там процедурата отнема около един час и напрактика е на уведомителен режим, но след това трябва да се 
подадат документи за присъединяване, да се даде точка за достъп, а всичко преминава през енергодружествата, 
коментират специалисти. При положение че за едно домакинство са нужни максимум до 12 KW, как се реши да станат 20 
kW. Какво ще ги прави домакинството след като изискването е енергията да е само за собствени нужди при условие, че 
няма решение по темата с нетното отчитане, коментират специалистите. 
Ефектът върху програмата за изграждане на соларни бойлери и панели от гражданите 
Едно е сигурно, промените определено ще имат ефект при новата мярка по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да 
се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи. Допустими кандидати, обитаващи собствено 
еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда, апартамент. Жилището, с което се кандидатства, 
трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) 
на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). 
В момента тече общественото обсъждане и остават две седмици, така че всеки, който има коментари, предложения, 
възражения би могъл да ги изпрати.Предложения и коментари могат да се подават в срок до 23.02.2023 г. (включително) 
единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за 
възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ ТУК.  Предложенията и коментарите следва да 
бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за 
процедурата. 
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По тази процедура са предвидени 60 млн. лева и е разделена на два компонента - Компонент 1 за закупуване на слънчеви 
инсталации за битово горещо водоснабдяване и Компонент 2 за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, 
включително системи за съхранение на електрическа енергия. 
Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение по Компонент 1 е до 100% от стойността 
на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв., и до 70%  от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева по 
Компонент 2. 
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване на необходимите документи в ИСУН. 
Но това не би било особено затруднение. Но пък кандидатът трябва да е собственик на жилището, което не трябва да 
изпълнява други бизнес или стопански функции. Други притеснителни изисквания са например собственикът на жилището 
поне шест месеца назад да представи сметки за електроенергия, което означава, че правилата са неприложими за къщи в 
строеж.  
Хубавото е, че предвидените средства ще могат да се отпускат до 2025 година, но пък ще могат да се възползват до 9000 
домакинства, което поставя всички в много конкурентна среда особено предвид другото важно изискване първо да сте 
изградили системата или да сте в процедура от юни. Има възможност да започнете и тази процедура сега, затова е толкова 
важна промяната в закона за въвеждането на уведомителен режим за изграждането на системите. 
Въпросителните- ако панелът само не е достатъчен за отопление, 
в по-добра ситуация ли са хората, които вече са започнали 
Възможно е да изградите соларна система за гореща вода или фотоволтаик и за многофамилно жилище. Но тук според 
Балинов може би възможността е дадена по-скоро проформа, за да няма дискриминация. Причината за затруднението е 
не толкова в необходимостта от разрешение от етажната собственост, колкото заради факта, че по-скоро е удачно да се 
направи ВЕИ инсталация на покрива, не толкова на терасата, но това е въпрос на реална оценка от фирмата изпълнител. 
Друг въпрос е доколко е логично да се нашарят всички фасади с фотоволтаици. Необходимостта от одобрение може да 
създаде допълнителна конкуренция между отделните собственици в етажната собственост.  Всъщност тук условието е 
домакинството да се откаже от стара и неефективна инсталация за отопление като печка на дърва и въглища, но дали ще 
трябва задължително да я премахне след поставянето на панела не става ясно. И още нещо ако новата инсталация не ти 
осигурява необходимото отопление, няма да те финансират с климатик или термопомпа и ще се окаже, че човек премахне 
стария уред за отопление, ще даде пари за нов, който няма да му осигурява необходимата енергия и ще трябва да търси 
допълнителни варианти. Може би не става ясно, но според специалисти изграждането на 10 MW мощност няма да е 
достатъчно за отоплението през зимата, затова са необходими системите за съхранение. 
Друг е въпросът колко домакинства биха могли сега да извадят предварително 15 000 лева за такива системи. И колко 
ефективни ще са те за домакинството и ще постигнат ли целта да имаме по-добро, евтино и екологично отопление и 
електроенергия. 
Друг въпрос е доколко фирмите ще поемат вълна от поръчки за по-малки домакинства.В интернет има и списък от близо 
2 хиляди души в цяла България, които могат да поставят такива инсталации. Това е задължително условие. Друго – човек 
сам да намери фирма. Тук опираме отново до желанието на фирмите да сътрудничат. Някои от фирмите отговарят, че не 
се занимават с малки обекти. Те внасят такива соларни системи, обаче предпочитат да се занимават с по-големи обекти, 
от които печелят повече и не им се занимава с малки домашни обекти", подчерта Балин Балинов. 
 
√ Повишение с 27.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 363.78 лв. за MWh с ден за доставка 12 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 363.78 лв. за MWh с ден за доставка 12 януари 2023 г. и обем от 83 155.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 27.5 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 432.16 лв. за MWh, при количество от 42 409.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 746.20 MWh) е на цена от 295.41 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 270 лв. за MWh и количество от 3347.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 199.03 лв. за MWh ( 3213.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 580.88 лв. за 
MWh при количество от 3353.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 323.26 лв. за MWh при обем от 3305 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 285.33 лв. за MWh (145.88 евро за MWh) за 11 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 12 януари се повишава до 363.78 лв. за MWh ( увеличение с 27.5 %) по данни на БНЕБ или 186.00 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 5 795.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 256.71 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     35,48%    2164.98 
Кондензационни ТЕЦ   48,32%    2948.28 

https://ibex.bg/
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Топлофикационни ТЕЦ   6,06%    370.07 
Заводски ТЕЦ    1,84%    112.28 
ВЕЦ     0,17%    10.16 
Малки ВЕЦ    2,47%    150.88 
ВяЕЦ     3,38%    206.46 
ФЕЦ     1,79%    109.34 
Био ЕЦ      0,49%     29.67 
Товар на РБ         5476.78 
Интензитетът на СО2 е 575g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Покачване на цените по европейските електроенергийни борси за 12 януари, Гърция е с най-високи нива 
Румънската OPCOM затвори при цена от 186,00 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 214,02 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 186,00 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 12 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 220,96 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
151,04 евро/мвтч. Най-високата цена от 297,00 евро/мвтч ще бъде в 17 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 101,76 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 66 340,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 12 януари ще бъде 214,02 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 138,83 гвтч. Максималната цена ще бъде 333,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 7 ч и в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 129,20 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на 
пазара от цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 12 януари е 174,59 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 196,03 евро/мвтч. Най-високата цена от 229,32 евро/мвтч ще бъде в 17 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч 
и тя ще бъде 106,62 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 81 965,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 12 януари на Словашката енергийна борса е 169,95 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и тя ще е 237,05 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 101,64 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 118,92 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 10 ч и 
тя ще е 170,01 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 60,01 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 12 януари е 168,12 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
179,59 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 68 692,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 189,94 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 129,20 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 70,74 евро/мвтч на 12 януари. Пиковата цена ще бъде 95,77 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 596 282,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя ще 
достигне 119,49 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 0,10 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 12 януари ще се продава за 178,73 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Основните европейските борсови индекси се повишиха в сряда в очакване на данните за инфлацията в САЩ 
С най-висок ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение завърши испанският измерител IBEX 35 
По време на вчерашната търговия основните европейските борсови индекси се повишаваха постоянно, тъй като 
инвеститорите се подготвяха за данните за инфлацията за декември в САЩ, които трябва да бъдат публикувани в 
четвъртък. Прогнозите са за забавяне на ръста на потребителските цени. 
Апетитът за риск остава на пазарите на фона на нарастващите надежди, че премахването на анти-COVID ограниченията в 
Китай ще даде тласък на икономиката на страната, както и на други страни по света. Междувременно много търговци, 
обаче, смятат, че това ще доведе и до нова вълна от коронавирус, пише Trading Economics. 
Участниците на пазара очакват данни от Министерството на труда на САЩ за динамиката на потребителските цени в САЩ 
през декември, които ще бъдат публикувани в четвъртък. Междувременно в петък започва отчетният сезон в страната, 
който ще стартира с резултатите на най-големите банки. 
Във вторник търговците проследиха изявленията на председателя на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джеръм Пауъл, 
който взе участие в конференцията на централната банка на Швеция в Стокхолм. Той обаче не засегна темата за паричната 
политика и перспективите пред икономиката. 
„Възстановяването на ценовата стабилност по време на период на висока инфлация може да изисква мерки, които са 
непопулярни в краткосрочен план, тъй като повишаваме лихвите, за да забавим икономиката“, каза Пауъл, като посвети 
остатъка от речта си на ролята на Фед в политиката за климата. Речта не съдържаше никакви директни указания за това 
накъде се насочва паричната политика на Фед, който повиши лихвените проценти седем пъти през 2022 г., но посочи, 
че тази година са вероятни още увеличения на основната лихва. 
Пазарните участници проследиха и статистиката за еврозоната. През ноември 2022 г. продажбите на дребно в Италия са 
се увеличили с 0.8% спрямо предходния месец, когато цифрата е спаднала с 0.4%, според италианската държавна 
статистическа служба Istat. Анализаторите прогнозираха продажбите да спаднат с 0.3%. 
На годишна база продажбите на дребно в Италия са нараснали с 4.4%. Продажбите на хранителни стоки през ноември са 
се увеличили с 0.6%, на нехранителни - с 1%. На годишна база продажбите на хранителни стоки нарастват с 6.6%, на 
нехранителни - с 2.9%. 
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До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.44%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+0.41%), следван от френския CAC 40 (+0.35%), 
германския DAX (+0.33%), италианския FTSE MIB (+0.07%) и само испанският IBEX 35 потъна с 0.03%. Възходящият тренд се 
запази до края на сесията, като германският индекс DAX се покачи с 1.17% до най-високото си ниво от 14 947 пункта от 
февруари на 2022 година на фона на нарастващия оптимизъм относно производството и перспективите за растеж през 
годината за най-голямата икономика на еврозоната. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение завърши 
испанският измерител IBEX 35. 
От секторните индекси начело излезе измерителят на акциите на търговците на дребно, които  отбелязаха най-голям ръст 
от 2.3%, следвани от финансовите услуги и химическата индустрия, и двете с над 1%, докато книжата на застрахователите 
се противопостави на тенденцията и завършиха сесията със спад от 1.1%. 
Цената на акциите на германската химическа компания Wacker Chemie се повиши с 9.90% и се изкачи на върха на Stoxx 
600, след като анализаторите на банката UBS казаха, че цената би трябвало да надмине средните прогнози на 
анализаторите през следващото тримесечие и препоръчаха рейтинг „купува“ за акциите. 
Близо до върха на Stoxx 600 акостира европейският предприемач за недвижими имоти Aroundtown, регистриран в 
Люксембург, който управлява имоти в много страни на Западна Европа, чийто акции се повишиха с 8.59%, а от началото на 
годината нарасна с 21.5% досега, въпреки че остава надолу с около 10 на сто за предходната година. 
Цената на акциите на LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA се повиших с 2.12%. Ръководителят на Christian Dior Пиетро 
Бекари ще стане главен изпълнителен директор и председател на марката Louis Vuitton, LVMH, която притежава и двете 
фирми, се казва в изявление. На тези позиции Бекари ще замени Майкъл Бърк, ветеран от LVMH, който работи в 
компанията от 1986 г. Бърк ще получи нова позиция и ще докладва директно на ръководителя и собственик на групата 
Бернар Арно, според прессъобщението. На мястото на Пиетро Бекани начело на Christian Dior ще бъде назначена дъщерята 
на Бернар Арно – Делфин. 
Акциите на JD Sports Fashion PLC се повишиха с 6.98%. Британският търговец на дребно прогнозира коригирана печалба 
преди данъци за фискалната 2023 г., която приключва на 31 март, в горната граница на пазарните очаквания на фона на 
доброто представяне през празничния период. 
Акциите на Standard Chartered PLC добавиха 0.52%. Британската банка проучва варианти за смяна на собствеността върху 
своето глобално авиационно подразделение. 
Акциите на Sika AG спаднаха с 3.5% до обед, но следобед рязко обърнаха тренда и затвориха с ръст от 1.04%. Швейцарската 
химическа група увеличи приходите през 2022 г. с 13% до рекордните 10.49 милиарда швейцарски франка (9.68 милиарда 
долара) на фона на силния ръст на приходите по света и особено бързото развитие на бизнеса в Северна и Южна Америка. 
Цифрата междувременно е малко по-ниска от очакванията на анализаторите, които прогнозираха приходи от средно 10.6 
милиарда франка, според FactSet. 
В същото време книжата на J Sainsbury PLC се понижиха с 2.00%, въпреки че британската верига супермаркети също очаква 
печалба преди данъци за финансовата 2023 г., в горния край на текущия диапазон на прогнозата поради рекордните обеми 
на търговия по време на коледните празници. 
Книжата на ABN AMRO поевтиняха с 0.41%. Главният финансов директор на нидерландската банка Ларс Крамер ще се 
оттегли и ще напусне компанията на 30 април, се казва в изявление на банката. ABN AMRO вече е започнала да търси нов 
финансов директор. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на британският застраховател Direct Line, който се представи най-зле от включените 
в общия европейски индекс емисии, след като цената спадна с 26.26%. Застрахователната компания обяви, че ще откаже 
да даде окончателния си годишен дивидент за 2022 г. Това се дължи на нарасналите искове за обезпечение през декември 
поради лошо време, инфлацията и проблемите с веригата за доставки, което го доведе до годишна загуба, заради повечето 
разходи за обезщетения от размера на продадените полици за изминалата година. 
 
Мениджър 
 
√ Сайт с пояснения за въвеждането на еврото у нас тръгва през март 
Информация за въвеждане на еврото ще бъде качена на специално създадена интернет страница. Тя трябва да е готова до 
март. На нея гражданите и бизнесът ще се информират за всички аспекти от приемането на единната европейска валута и 
ще получават обратна връзка. 
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Това посочва министърът на финансите Росица Велкова в отговор на депутатски въпрос относно кампанията по въвеждане 
на еврото у нас. Интернет страницата ще има версия за мобилни устройства. От октомври миналата година са започнали 
съвместните действия между Министерството на финансите и "Информационно обслужване" и вече са уточнени 
параметрите на сайта. 
На него ще бъдат качени документите, регламентиращи въвеждането на еврото - като Националния план и закона за 
въвеждането му, ще бъдат описани и ползите от приемането му и начините на обмяна на валутата, както и промените за 
гражданите и бизнеса. 
Българите ще могат да видят също външния вид на евробанкнотите и монетите и защитата им, както и добрите практики 
от другите страни. От Министерството на финансите уточняват, че са запазили 10 домейна, изписани на латиница и 
кирилица, с цел да осигурят разпознаваемост на страницата за еврото и да няма злоупотреби с нея. 
 
√ Ръст на цените на петрола на фона на надеждите за повишение на търсенето в Китай 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, надграждайки печалбите от предишната сесия, тъй като 
перспективите за търсене в Китай се подобриха. Ръстът обаче бе малък, тъй като инвеститорите чакат данните за 
инфлацията от Съединените щати, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,03 долара, или 0,04%, до 82,70 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се  повиши с 0,01 долара, или 0,01%, до 77,42 долара за барел. 
И двата показателя се покачиха с 3% в сесията в сряда, подкрепени от надеждите за подобрена глобална икономическа 
перспектива и загрижеността относно въздействието на санкциите върху добива на руски суров петрол. 
„Китай ускорява трупането на запаси от суров петрол преди празниците по случай Лунната Нова година, тъй като 
перспективите за търсенето са подобрени на фона на обратен завой в политиката на страната срещу COVID“, каза Тина 
Тенг, анализатор в CMC Markets. 
Най-големият вносител на петрол отваря отново икономиката си след края на строгите ограничения на COVID-19, което 
повиши оптимизма, че търсенето на гориво ще нарасне през 2023 г. 
Очаква се промишленото производство да е нараснало с 3,6% през 2022 г. спрямо предходната година, каза 
Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай, въпреки производствените и логистичните 
смущения от ограничаването на COVID-19. 
„Има продължаващ оптимизъм на петролния пазар, подхранван от повторното отваряне на Китай, и с наближаването на 
Китайската Нова година увеличените пътувания трябва да подкрепят търсенето на бензин и реактивно гориво“, коментира 
Серена Хуанг, ръководител на анализите на APAC във Vortexa. 
Досега резервациите за изходящи полети в Китай бяха само на 15% от нивата преди пандемията през седмицата, след като 
страната обяви, че ще отвори отново границите си, въпреки скока от 192% спрямо същия период на миналата година, 
съобщи фирмата за данни за пътувания ForwardKeys в четвъртък. 
Предстоящите данни за инфлацията в САЩ обаче са ключов рисков фактор за петрола, добави Тенг от CMC Market. Това 
кара търговците да бъдат предпазливи преди публикуването на данните днес. 
Икономистите очакват покачването на основните потребителски цени в САЩ да се забави до годишен темп от 5,7% през 
декември, спрямо 6% месец по-рано. 
Освен това пазарът се подготвя за допълнителни ограничения, насочени към продажбите на руски горива, които трябва да 
влязат в сила през февруари, тъй като Европейският съюз (ЕС) продължава да работи върху допълнителни санкции срещу 
Москва заради нахлуването в Украйна. 
Администрацията за енергийна информация на САЩ заяви, че предстоящата забрана на ЕС за внос на петролни продукти 
по море от Русия на 5 февруари може да бъде по-разрушителна от забраната на ЕС за внос на суров петрол по море от 
Русия, въведена през декември. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Въпросите и отговорите за пътната инфраструктура - за средствата, строителството, злоупотребите; Гост: 
Председателят на АПИ - инж.Венцислав Ангелов. 

- Казусът с въглищните централи - ще има ли решение; Гост: Депутатът от "Продължаваме промяната" - Радослав 
Рибарски. 

- Грипната вълна и действията на властите; Гост: Главният държавен здравен инспектор - доц. Ангел Кунчев. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Към третия мандат. При какви условия от „Продължаваме Промяната" ще подкрепят последния опит за редовно 
правителство; Гост: Кирил Петков. 

- След напрежението и фаталната катастрофа във Враца, при която загина 3-годишно дете. Била ли е пияна 
лекарката, оказала спешна помощ на пострадалите. 

- Яйцата - с най-голям ръст в цените за последната година. Кои са другите продукти-рекордьори в потребителката 
кошница и ще поскъпват ли още храните. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
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в. 24 часа – Някой заглушава GPS навигацията над българския бряг на Черно море 
в. 24 часа - Уволняват лекарката с 1,44 промила от инцидента с мъртвото дете - тя казва, че пиела много лекарства 
в. Труд - Свободен режим за солари на покрива 
в. Труд  - Доставени са тестове COVID/грип и тамифлу 
в. Телеграф - Броим 271 лв. за да отчитат дистанционно 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – На път за КАТ глобиха депутат от "Промяната" за кола без регистрация 
в. 24 часа – Чезне оптимизмът на Иванов, Нинова има план, но чака 
в. 24 часа  – Националната карта за висшето образование: България първа в ЕС по дял на чужденците студенти по медицина 
в. Труд - Белев и Сандов разрешили отстрел на защитени диви кози за трофеи 
в. Телеграф  - Словесни престрелки в НС заради британеца терорист 
в. Телеграф  - Ски курортите се напълниха с туристи 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Малина Крумова, председател на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата": Да, 
арогантността на пътя възмущава най-много, но подавайте сигнали: не може да има полицай на всяко кръстовище! 
в. Труд  - Христо Терзийски, депутат от ГЕРБ и бивш вътрешен министър, пред "Труд NEWS": Трябва да се поправят щетите 
в МВР, причинени от Бойко Рашков 
в. Телеграф  - Служебният министър на правосъдието Крум Зарков: Механизмът за разследване на главния прокурор ще 
ни вкара в Шенген 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Пикът на инфлацията мина, ред е на заплатите да настигат 
в. Труд - Особености на третия мандат за съставяне на правителство 
в. Труд  - "Омагьосаният кръг" на ългарската политика 
в. Телеграф - Кой (не) е виновен? 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
ГКПП "Капитан Андреево". 

- От 10.30 часа вицепремиерът по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван 
Демерджиев ще инспектира работата на ГКПП "Капитан Андреево". 

*** 
София. 

- От 11.30 часа пред служебния вход на Народното събрание КНСБ и КТ "Подкрепа" организират протест "Да 
защитим енергийната сигурност на страната". 

*** 
Благоевград. 

- От 13.00 ч. пред къщата, в която е живял видният минен предприемач Йосиф Кенерлиджи (ул. "Цоло Тодоров" 
15) ще бъде открита паметна плоча на признателност към него, по лична инициатива на председателя на 
Общински съвет - Белоградчик, Боян Минков и краеведа Иван Трифонов. 

*** 
Бургас. 

- В 12.30 часа в квартал "Свети Георги" ще бъдат засадени 35 широколистни растения. 
- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Моралът е доброто" - документален филм за Кристиан Таков. 

*** 
Видин. 

- От 11:00 ч. в залата на Общинския съвет ще се проведе обществено обсъждане на Проект на правилник за 
изменение и допълнение на правилника на Община Видин за финансово подпомагане на изследвания и 
процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми. 

*** 
Поморие. 

- От 17.00 в Регионална библиотека "Пейо Яворов" ще бъде открита изложбата "Морето пише красиво". 
*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа, в зала "Лубор Байер" в Стара Загора ще бъде открита традиционната януарска художествена 
изложба за 2023 година. 

*** 
Сухиндол. 

- От 11:00 часа ще бъдат официално открити новите помещения, в които ще се помещава полицейският участък. 
Сградата се намира в центъра на града, където е и здравната служба. Официален гост ще бъде заместник-
министърът на вътрешните работи Моника Бийчър. 

*** 
Търговище. 
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- От 17.30 ч. Община Търговище организира информационна среща във връзка с новата процедура за саниране на 
многофамилни жилищни сгради "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 
етап I". 

*** 
Шумен. 

- От 10.00ч. в зала 2 на Областна администрация Шумен ще се проведе заседание на Областна комисия "Военни 
паметници". 

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. до 2021 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

