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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
BG On Air 
 
√ Велев, АИКБ: По-добре да не изпълняваме ПВУ, отколкото да си убием икономиката 
В момента въглищните централи печелят добре и не са субсидирани, посочи председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал 
Парламентът задължи Министерския съвет да предоговори Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) с Европейската 
комисия в частта "Енергетика".  
"Абсолютно правилно решение, има обществен консенсус по този въпрос. Много се промени обстановката спрямо 
времето, в което е договаряно това намерение. Обществеността научи постфактум, това намерение е много екстремно. Би 
следвало в годините след 2025 г. да произвеждаме от въглища 13,5 тераватчаса по-малко, отколкото сме произвели 
миналата година. Това са огромни пари, които ще предизвикат дефицити на финанси и енергия", коментира председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в "България сутрин".  
Той изтъкна, че в момента въглищните централи печелят добре и не са субсидирани. Ясно е, че има недостиг на енергия в 
ЕС и няма бързо да се справим с енергийната криза, затова трябва да се предоговорят срокове, категоричен е Велев. 
По думите му трябва да предоговорим тези 40% към 2025 г. и да ги насрочим във времето - може да променим базовия 
период, да намалим процентите, да удължим срока. 
"Всичко това непременно трябва да го направим. При ситуацията, която е днес, по-добре да не го изпълняваме този План 
и да не се вземат тези пари, отколкото да се вземат и да си убием икономиката", подчерта председателят на АИКБ пред 
Bulgaria ON AIR. 
Велев отбеляза, че енергията от възобновяеми източници е много по-евтина, а във времето въглщниците централи ще 
отпаднат по чисто икономически причини. Целите не се променят, те ще се изпълнят в дългосрочен план, но трябва 
графикът да се промени, посочи гостът.  
Според него цената на енергийния микс ще се запази, а екстремните ситуации трябва да се регулират чрез компенсации и 
от надвзетите суми поради изкривения пазар. 
"Инвестициите са много важни, тъй като в последните години се свиха още повече. ПВУ е много добра възможност за 
подкрепа на тези инвестиции. Взетото от НС решение, с което задължава МС да извърши определени действия, също ще 
допринесе", каза още Васил Велев. Гледайте целия разговор във видеото. 
 
БГ Предприемач 
 
√ АИКБ обявява началото на номинациите за десетото юбилейно издание на годишните награди „Икономика на светло“, 
срокът за изпращане на номинации е до 28.02.2023 г. 
Наградите „ Икономика на светло“ ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец март 2023 г. 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика.  
Призът „Икономика на светло“ за 2022 г. ще се присъди в три категории: 

- За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата; 

- За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция; 

- За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 

Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет „Икономика на светло“, медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и изтеглете 
формуляра за номиниране. Срокът за изпращане на номинации е до 28.02.2023 г. Повече на www.bica-bg.org 
 
БНР Благоевград 
 
√ „Сюжети от деня“ на 13 януари 2023 г. с Иван Лазов 
Проблемите между България и Северна Македония по отношение началото на преговорите за членство в Европейския 
съюз ще трябва да се решат скоро –  това е позицията на европейските институции – доц. д-р Спас Ташев от Института за 
изследване на населението и човека към БАН. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/292002-velev-aikb-po-dobre-da-ne-izpalnyavame-pvu-otkolkoto-da-si-ubiem-ikonomikata
http://www.bica-bg.org/
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Стартираха номинациите на 10-тото издание на Годишните награди „Икономика на светло“ – Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Участниците от Асоциацията Дебати България завоюваха призови места в Световното първенство по дебати – Ани Ковачева 
– председател на клуба в Американския университет в Благоевград. 
Община Банско издаде електронен бизнес каталог в полза на предприемачите – репортаж. 
Започва рехабилитацията на пътя Сандански-Ново Делчево – разговор с кмета на общината Атанас Стоянов. 
„Автомобилен свят“: 
Трафик информация за автомобилистите. 
Как да пътуваме безопасно през зимата? – Алекси Стратиев, автомобилен експерт. 
 
3eNews 
 
√ БТПП пое председателството на Асоциацията на работодателите за 2023 г. 
Основна цел на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си - АИКБ, БСК, 
БТПП и КРИБ 
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 Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2023 година. В съответствие с 
установената ротация, председателят на БСК Добри Митрев (вляво на снимката) 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, 
съобщават от БТПП. 
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. 
 
ТПП Стара Загора 
 
√ Българската търговско-промишлена палата пое председателство на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели 
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 Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2023 година. В съответствие с 
установената ротация, председателят на БСК Добри Митрев (вляво на снимката) 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, 
съобщават от БТПП. 
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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. 
 
NBP.bg 
 
√ БТПП пое председателството на АОБР за 2023 година 
На Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели, проведено на 11 януари 2023 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 четирите 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 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 в София. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Йордан Арабаджиев: Тол системата е най-справедливият начин за заплащане на пътни такси 
Тол системата е най-справедливият начин за заплащане на пътни такси, заяви в "Денят започва" Йордан Арабаджиев, 
изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. 
"Били сме против определени подходи по отношение на тол системата. И в тази връзка винаги сме артикулирали, че трябва 
да има предвидимост, хоризонт всеки един да бъде подготвен за съответните изменения. И пътната инфраструктура трябва 
да отговаря на предвидените цени", подчерта Арабаджиев. 
Той поясни, че войната в Украйна коренно е променила ситуацията както в транспорта, така и във всички икономики в цяла 
Европа. 
"Освен войната, влезнаха нови изисквания по отношение на мобилния пакет. Имахме и скъсан диалог с 
правителството, което изключително затрудняваше нашата работа. Втората половина на годината премина под 
влиянието на възстановяване на диалога, бяхме поканени от служебния министър на транспорта и уточнихме важни 
теми", коментира Йордан Арабаджиев. 
Според него приемането на България в Шенген и еврозоната ще окаже изключително благоприятно влияние върху 
транспортния сектор. По думите му от чакането по границите загубите в сектора възлизат на стотици милиони. 
 
√ В кои градове у нас обявиха грипна епидемия и какво трябва да знаем за грипа? 
След две години, в които страната ни беше забравила за грипа, от вчера Бургаска област е първата, която е в грипна 
епидемия. Това се наложи заради резкия скок на заболелите от остри респираторни заболявания. Голяма част от тях са 
деца, а отделението за малки пациенти в бургаската болница е запълнено почти напълно. След анализ на 
заболеваемостта Шумен е втората област в грипна епидемия. Увеличават се болните и в областите Пазарджик, Варна, 
Ловеч. Ситуацията е динамична и не се знае кой ще е следващият регион, който ще обяви епидемия. 
От вчера до 17 януари включително учениците в Бургас излизат в грипна ваканция. Ако обаче се стигне до второ 
прекъсване на учебния процес, в която и да е друга обаст, то тогава ще има онлайн обучение. 
В Шумен противоепидемичните мерки са от вчера и ще са в сила до 18 януари. Противоепидемичните мерки включват 
спиране на плановите консултации на здрави бременни жени и деца; спиране на профилактичните прегледи и 
имунизациите; забрана на свижданията в болниците; ограничаване на провеждането на масови мероприятия. Учениците 
в Шумен излизат в грипна ваканция от днес до 18 януари. 
Засега във Варненска област няма да обявяват грипна ваканция. Процентът на заболеваемост е 195 на 10 000 души. За да 
бъдат спрени учебните занятия болните трябва да са над 200 на 10 000. Според експертите в Комисията за борба с грипа и 
острите респираторни заболявания във Варна ваканция ще се наложи да бъде обявена в края на януари. 
Във Варненска област е обявена грипна ваканция единствено в основно училище "Христо Ботев" в с. Аврен. Децата са 
спрени от занятия за периода 11 - 13 януари със заповед заповед на РЗИ заради високата заболеваемост. С грип и грипни 
симптоми са 47% от учениците. 
Пикът на грипната епидемия се очаква до две седмици. Към момента противоепидемични мерки се налагат по области, а 
не на национално ниво. РЗИ-тата по места обаче ежедневно наблюдават ситуацията. Към момента преобладаващи са 
щамовете от тип А - “Виктория” и “Дарвин”. На 9 януари в София е регистриран първият случай на грип - тип Б - при 15-
годишно дете. Грипът тип А и тип Б не се различават особено, основната разлика е във възрастта, тъй като от тип Б се 
разболяват предимно децата. Специалисти допускат, че още около месец ще нараства активността на грипната циркулация 
и след това около месец ще спада активно. Вероятно случаи ще има до март, а и до април. 
Признаците на настинка (обикновена настинка) са главно нарушено дишане през носа, кашлица и дращене в гърлото. В 
редки случаи може да се появяват лека температура, главоболие и отпадналост. Обикновено не настъпват усложнения и 
оплакванията отшумяват за няколко дни. 
За разлика от настинката, сезонният грип се характеризира с внезапна поява на висока температура, кашлица и болки в 
гърлото, придружени с главоболие и/или болки в мускулите и ставите. Усещането е за тежко боледуване. Други признаци 
на заболяването могат да включват обща слабост, втрисане, изпотяване, загуба на апетит, хрема и гадене. Най-честото 
усложнение при сезонния грип е пневмонията, а при децата може да се развие и инфекция на средното ухо. В редки случаи 
може да се стигне и до усложнения като възпаление на мозъка и на сърцето. Оплакванията, свързани със симптомите на 
сезонния грип, продължават повече от седмица. 
При COVID-19 често срещани симптоми са кашлица и повишена температура. Възможно е да се появят болки в гърлото, 
главоболие и болки в крайниците, както и обща слабост, а с течение на времето и задух. Възможни са и други признаци на 
заболяване като гадене, конюнктивит, подуване на лимфните възли и сънливост, нарушения на обонянието или вкуса. 
Инфекцията може да протече безсимптомно, но също така може да засегне дихателната и други системи в човешкото тяло. 
Възможни са различни усложнения и тежки възпалителни реакции. Особено уязвими за тежко протичане и усложнения 
при заразяване с грип или коронавирус са възрастните хора и тези с хронични заболявания. 
 
√ Защо Хърватия успя да влезе в еврозоната и Шенген - коментар на Огнян Златев 
Хърватия успешно премина към еврото, след присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари. 

bntnews.bg/news/yordan-arabajiev-tol-sistemata-e-nai-spravedliviyat-nachin-za-zaplashtane-na-patni-taksi-1220039news.html
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За първи път страна членка на ЕС, при това най-младата, влезе едновременно в еврозоната и Шенген. Така беше сложен 
край на дълъг етап, в който не бяха приемани нови членове - в еврозоната от 2008 година, а в Шенген - от 2015 година. 
Загреб се присъедини към Евросъюза 6 години след България и Румъния. България и Хърватия бяха приети заедно в 
"чакалнята" на еврозоната. 
Защо само Хърватия успя и какви са поуките за България, какви са ползите за Загреб от това членство - вижте какво 
каза пред нашия екип ръководителят на Представителството на ЕК в Загреб Огнян Златев. 
Защо Хърватия успя? 
- Още по времето на кандидатстването и след това навлизането на страната в ЕС са били ясно дефинирани 
стратегическите цели като национални такива и това е помогнало всичките правителства, които се смениха от 
2013 г. досега, независимо от своята партийна оцветеност, да работят именно за изпълнението и постигането на 
тези стратегически цели. Влизането на Хърватия в еврозоната и Шенген едновременно също има нещо символично, 
защото Хърватия е най-младата държава членка и в същото време успя за рекордно кратък срок, дори не е и на 
десетата година, а на деветата година и половина да постигне тези две цели и освен това е първата и единствена 
държава членка, която успя да влезе едновременно и в еврозоната, и в Шенген, което си е постижение. Така че 
определянето на ясни стратегически цели и упорита работа за тяхното постигане и през цялото време, независимо 
от политическата конюнктура. Другото, което аз можах да го видя със собствените си очи през последните четири 
години тук в Загреб е това, че хърватската дипломация работи много здраво, използва всякакви възможности за 
разширяване на своето влияние, за лобиране, за търсене и събиране на подкрепа и това дава резултати. Виждате 
именно позитивните решения за влизане в еврозоната и в Шенген. Нека не забравяме, че Хърватия успя да получи този 
статут, който позволява на хърватските граждани да пътуват до Съединените щати без визи. Нещо, за което 
България също се бори и работи доста време. Така че цели и упорита работа за постигането им - това е рецептата. 
Какви са най-преките ползи за Хърватия? 
- Първо неминуемо това има положителен ефект в икономически, политически и чисто междуличностния, 
международния аспект. Икономическият, защото Хърватия привлича още повече внимание върху себе си, още повече 
туристи, инвестиции. Сега на практика може да пътувате от Швеция до Дубровник, без да си показвате паспорта. 
Миналата година Хърватия успя да постигне показателите за рекордната за тях 2019 г. по отношение на броя  на 
туристите. За една държава, за която туризмът е някъде около 25% от икономиката това е изключително важно. 
Държавата става все по-разпознаваема и в международен план. Тук мога да направя връзка и със завършилото 
неотдавна Световно първенство по футбол, къде Хърватия отново се представи добре. Благодарение на това, не 
само по празниците, непрекъснато идват чужденци от цял свят, дори за кратък период. 2022 г., точно преди 
влизането в еврозоната страната получи рекордни рейтинги от трите най-сериозни финансови агенции. Това 
допринася за привличането на повече инвестиции и поставянето на държавата в по-ярка светлина. Това ще спомогне 
и за самите хърватски граждани - те са спокойни, че техните спестявания са в банки, които няма да бъдат ударени 
по един или друг начин, няма да пострадат от кризи. Хърватия получава достъп и до финансов ресурс, който е при 
доста по-добри условия, отколкото когато не си в еврозоната. За Шенген това ще има отношение за хората, които 
решат да посещават държавата, но и за превозвачите. Хърватия е транзитен маршрут за доста голямо количество 
товари и за хърватските превозвачи това ще е голямо облекчение. Политически ефектът е много силен. Особено тук 
на Западните Балкани това е доста добра индикация към останалите страни, които все още  не са членки на ЕС, но са 
в различна степен на кандидатстване, да се убедят с очите си какво всъщност носи едно членство в ЕС и в това най-
вътрешно ядро - членове на еврозоната и Шенген. Единствената стратегическа цел, която остана на Хърватия да 
постигне и за нея вече се работи от по-миналата година, е влизане в Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие, където и България е кандидат. 
В първите дни след приемането на еврото до нас достигнаха информации за повишение на цените. Оправдаха ли се 
страховете на хората и какви са Вашите наблюдения за информационната кампания? Това е дълъг процес - 1 януари 
е просто една дата, но за присъединяването към единната европейска валута се работи отдавна. 
- Информационната кампания започна още миналата година, като стъпки по нея се предприеха още по-рано. Тя е 
частично финансирана от националния бюджет и частично финансирана от ЕК. Мисля, че кампанията беше 
проведена добре. Не само чрез най-различни конференции, кръгли маси, клипове, спотове, диплянки, пътуващ из цялата 
страна автобус с информационни материали. Тя беше добре направена. Според предписаните правила и приетото 
местно законодателство още от септември месец миналата година цените трябваше да се изписват в двете 
валути по фиксиран курс. Но по-големите хранителни вериги започнаха да го правят още от по-рано - точно с тази 
цел, хората постепенно да привикнат със съотношението на цените. Действително, когато се случи 1 януари и 
еврото стана официално валута, малко след това стоях до един банкомат точно до нашия офис да видя дали работи 
- без никакви проблеми успях да си изтегля 10 евро. Факт е, че имаше няколко изолирани опити за използване на тази 
неяснота и как ще се работи в първите две седмици след въвеждането на еврото, защото отново според правилата 
първите две седмици от тази валута може да използвате и хърватските куни за абсолютно нормално платежно 
средство по фиксиран курс към еврото. Имаше такива търговци, направиха опити за спекулативно повишаване на 
цените. Но мога спокойно да кажа - аз съм ходил няколко пъти и на пазара, където за Загреб е традиция да се отиде 
на пазара Долац да си купувате пресни плодове и зеленчуци или цветя или в супермаркет цените не са променени по 
никакъв начин. Т.е. аз категорично не се съгласявам с такива спекулации или опити от изолирани единични случаи да 
се правят обобщения. Изобщо не е вярно. Нека не забравяме, че смяната на едно такова сериозно нещо, каквото е 
националната валута е много сериозен процес. И колкото и да предвиждаш и да се подготвяш за всякакви възможни 
сценарии, винаги нещо може да се случи инцидентно. Неслучайно, може да разговаряте и хора от други страни членки 
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на ЕС, които също приеха еврото за своя валута последните 10-15 години, те също ще ви кажат, че първите една - две 
седмици се наблюдават опити, било от незнание, било от зла умисъл да се направи такъв опит да се повишат цените 
спекулативно, това много бързо си намира решение - или се намесва държавата, или се намесва пазара. Сигурен съм, 
че нещата тук също ще се успокоят, поне аз не съм бил свидетел на нещо, което да ме впечатли, че нещо е поскъпнало 
- не, не бих казал, просто цените са в друга валута. 
Но и правителството даде заявка, че ще действат с твърда ръка. 
- Абсолютно, още в разработването в една част от комуникационната стратегия, имаше един специален дял, в 
който гражданите се призоваваха още тогава, ако усетят още преди влизането в еврозоната и са свидетели на 
спекулативно повишаване на цените, още тогава могат спокойно да напишат и да известят - има специално създаден 
такъв орган към Министерство на финансите. И там можеш да кажеш - ето, аз до вчера си купувах хляб и сирене от 
еди кой си търговец и вчера струваше еди колко си, обаче от днес без никакво основание това е по високо може 
спокойно да напишеш едно такова писмо. Има доста голяма мрежа от тайни клиенти, това са служители на различни 
контролиращи агенции, които посещават търговски обекти и проверяват на място дали има опит за спекулация с 
цените. Така че тук държавата и държавните органи мога да кажа, че работят много здраво,  когато стане дума за 
защита на обществен интерес. Самите хора го знаят и го усещат и затова разчитат толкова много на и на 
държавата да ги защити. 
 
√ Президентски избори в Чехия - кои са фаворитите 
Президентски избори в Чехия - днес и утре чехите застават пред урните, за да определят четвъртия държавен глава в 
съвременната история на страната. 
В надпреварата за наследник на настоящия президент Милош Земан участват 8 кандидати, като фаворитите са трима - 
лидерът на центристката партия "Ано", бивш финансов министър и премиер - Андрей Бабиш. Той е и сред най-богатите 
хора в Чехия. Дни преди вота беше оправдан по дело за измами с евросубсидии. 
Петър Павел - пенсиониран генерал, заемал висш пост в НАТО и 44-годишната Дануше Нерудова, която е професор по 
икономика. 
Ако никой от кандидатите не получи мнозинство, първите двама ще се изправят един срещу друг на балотаж след две 
седмици. 
Според анализатори вотът е оспорван и непредвидим, но и знак за силно разделение в чешкото общество. 
 
БНР 
 
√ НС ще обсъди забрана за износа на нефт и нефтени продукти с произход Русия 
Въвеждане на позиция "особен търговски управител", който да действа от името на правителството в казуси като този на 
рафинерията "Лукойл Нефтохим", и забрана за износа на суров нефт и нефтени продукти с произход Русия ще обсъжда 
днес парламентът. 
Предложението за създаване на фигурата "особен търговски управител" е на "Демократична България" (ДБ). 
В промените в Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 
произход, не е записано изрично името на рафинерията, но тя влиза в обхвата на стратегическите обекти и дейности, които 
са от значение за националната сигурност и са част от критичната инфраструктура в сектор "Енергетика". 
В мотивите към законопроекта изрично се посочва, че предложението е във връзка с ограничителните мерки срещу Руската 
федерация заради войната в Украйна. 
Предвижда се особения търговски управител да бъде назначаван от правителството за срок от 6 месеца, като мандатът му 
може да бъде удължаван само веднъж, а целта е да бъде защитен държавният интерес, когато има опасност от засягане 
на националната сигурност или нарушаване на ограничителни мерки от международни организации, задължителни за 
България. 
В дневния ред е включено и второ гласуване на предложената от ДПС забрана за износ на суров нефт и нефтопродукти, 
които са обект на дерогация, както и въвеждане на режим за облагане по ДДС и акцизи, с които да се компенсират високите 
цени на горивата. 
Депутатите избират състав на постоянни делегации в международни организации и ще решат дали да възложат на 
министъра на културата да предприеме стъпки за създаване на Български културно-информационен център в Тараклия. 
Пет министри ще отговарят на общо 25 въпроса на народни представители, половината от тях са зададени към служебния 
министър на околната среда и водите Росица Карамфилова. 
 
√ Парламентът реши свръхпечалбата от продажбата на горива от руски петрол да се облага 
Депутатите приеха Закона за компенсиране на цените на моторните горива 
След продължителни дебати народните представители приеха и на второ четене Законопроект за компенсиране на 
разходите на потребителите на моторни горива, внесен от Делян Добрев и група народни представители. Това стана с 
гласовете на 153 народни представители. От парламентарните групи нямаше нито един гласувал против, докато от БСП 5-
ма се въздържаха. Шестима от "Продължаваме промяната" също гласуваха с "въздържал се". 
В хода на дебатите заглавието на законопроекта беше променено и вместо за компенсиране на разходите на 
"потребителите на моторни горива" беше приета формулировката "потребителите на транспортни услуги". 
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Така парламентът реши свръхпечалбата от продажбата на горива от руски петрол да се облага. Разликата, формирана 
между евтиния руски петрол от сорта "Уралс", който преработва "Лукойл", и произведените от него горива, които се 
продават на цената на по-скъпия "Брент" в бензиностанциите, ще бъде връщана на потребителите. 
"Лукойл" ще внася 70 % от разликата между двата сорта във Фонда за сигурност на електроенергийната система и след 
това средствата ще бъдат използвани за компенсация по социални критерии потребители на транспортни услуги.   
До решението се стигна след остри дебати и разменени обвинения кой защитава руските интереси. Делян Добрев от ГЕРБ 
заяви, че: 
"Асен Василев ходи и се влачи по корем в Европейската комисия, по корем се влачи, за да получи България дерогация - да 
може "Лукойл" да купува евтин руски петрол и да печели милиарди". 
А Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" коментира: 
"Фиксирайки във формулата коефициента 0,5, вие гарантирате руския интерес, както го направихте, когато отдадохте 
нефтеното пристанище на "Лукойл" на цената на два магазина в мола, както осигурихте 12 години най-богатата компания 
в България да не плати един лев данък в държавата". 
След края на дискусията председателят на Енергийната комисия и вносител на законопроекта Делян Добрев се обърна 
към народните представители:  
"Благодаря, г-н председател, благодаря на всички колеги, които въпреки първоначални разногласия и кавги в пленарната 
зала в крайна сметка с голямо мнозинство приеха Законопроекта за компенсиране на потребителите на моторни горива с 
ново наименование -  потребителите на транспортни услуги. Благодаря ви". 
 
√ НС възложи на МС да преговаря със САЩ за нова ядрена мощност АР 1000 в АЕЦ "Козлодуй" 
Със 112 гласа "за", 45 "против" и 39 въздържали се парламентът възложи на Министерския съвет да преговаря с 
правителството на САЩ за сключването на междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в 
АЕЦ "Козлодуй" с технология АР 1000.   
Против решението се обявиха от БСП и "Възраждане".  
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви пред депутатите: "Това вече тук прилича не просто на елементарен 
лобизъм, но и на изключително сервилно отношение към една чужда сила, която ни поставя в много тежка, робска 
енергийна зависимост". 
"Не е работа на парламента да се занимава с отговорности и права на изпълнителната власт - първо, и второ - пълно 
объркване има да се водят преговори с американското правителство, което не е собственик, а канадски акционери са 
собственици на тази фирма. И трето: искаме първо да си довършим, да използваме парите на българския народ -  3 
милиарда лева, които вече са вложени в "Белене", и тогава ние с удоволствие бихме подкрепили и разширяването на 
"Козлодуй", каза Румен Гечев от БСП.   
Не беше прието предложението на "Продължаваме промяната" да не се посочва конкретен вид реактор.   
Росен Костурков коментира:   
"И трябва да ви кажа, че това наистина е доста смущаващо -  с решение на Народното събрание ние ще задължим 
българското правителство да купи едно точно определено до буква съоръжение от една точно определена компания. За 
мен, като бивш търговец, това е щастието на търговеца, а като депутат - това е определението за лобизъм". 
От ГЕРБ изтъкнаха, че в решението не е записано името на компанията, а технологията, която може да бъде приложена. 
Делян Добрев и Теменужка Петкова акцентираха върху това, че преди да бъде подписано споразумение, то трябва да бъде 
представено за одобрение на депутатите:   
"Изграждането на ядрена централа не е като да си купиш някой продукт, например вафли от магазина и да сравняваш 
цените. И преди да отидеш до магазина да не си определяш вътрешно каква вафла ще купиш. Това решение за АР 1000 по 
нищо не се различава от решението за Ф-16", заяви Делян Добрев. 
"Аз не смятам, че изграждането на нова ядрена мощност е извън правомощията на Народното събрание", каза Теменужка 
Петкова. 
 
√ До края на 2024 България ще може да внася суров руски петрол 
България ще може да изнася преработени от руски петрол продукти за Украйна и други „трети“ държави „при определени 
условия“. Това реши на второ четене бюджетната комисия в парламента. Законовите промени са свързани с наложените 
санкции върху руския петрол заради военната агресия на Москва в Украйна. Миналата година България получи право на 
изключение – да внася руски суров петрол до края на 2024 година. 
До края на 2024 година България може да внася руски суров петрол и преработени продукти, обясни заместник–
министърът на финансите Людмила Петкова. 
Промените трябва да влязат в сила от 5 февруари. Според тях – ако петролът е с произход друга страна – например 
Казахстан, но транзитно е преминал през територията на Русия, няма проблем да бъде внесен в България. И още - от 
„Продължаваме промяната“ настояват „Лукойл“ да бъде задължен да изготви план за преминаване към работа с неруски 
петрол до края на дерогацията. 
Това каза Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“. Бюджетната комисия отхвърли текстовете, но окончателното 
решение ще бъде взето днес в пленарната зала. 
 
√ Вицепремиерът Демерджиев ще обсъди с депутати от Турция мигрантския натиск 
Вицепремиерът Иван Демерджиев ще обсъди с депутати от Комисията по вътрешна сигурност на турския парламент 
състоянието на българо-турската граница и мигрантския натиск. 
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Делегацията, водена от председателя на Комисията по вътрешни работи на Великото Национално събрание на Турция 
Джелялеттин Гювенч, е на посещение у нас по покана на председателя на парламентарната комисия по вътрешна 
сигурност и обществен ред Хамид Хамид. 
Вчера при посещението си на граничния пункт "Капитан Андреево" Иван Демерджиев коментира, че благодарение на 
доброто взаимодействие с Турция нелегалният бежански поток към страната ни е намалял. През последните два дни 
мигрантският натиск се свежда до 130 опита да се премине граница ни. 
Предстои разполагането на камери за наблюдение по тази част от оградата, която не е подсигурена с технически средства, 
каза още Демерджиев. 
"Тази ограда се преодолява за минута. Така че дали по нея има или няма дупки, това не и помага особено много при 
справяне с мигрантския натиск. Помага ни техниката, която стои зад оградата. Възстановихме огромна част от тази техника. 
Разставили сме сили навсякъде. И благодарение най-вече на доброто взаимодействие с турската страна, опитите към 
момента за проникване са сведени до под 200 на дневна база. Опитите, които се правиха на дневна база, са равни на 
опитите на месечна база в момента. 1600 човека месечно се опитват да преминат този месец, а това бяха опитите за един 
ден", констатира министър Демерджиев вчера. 
През декември на среща в Истанбул президентите на България и Турция се договориха двете държави да засилят 
сътрудничеството при охраната на общата си граница. 
Днес представители на вътрешното и военното министерство ще инспектират състоянието на оградата на българо-турската 
граница. Очаква се в обхода да се включат главният секретар на МВР Петър Тодоров, директорът на „Гранична полиция“ 
комисар Росица Димитрова, както и командирът на 91-ви инженерен батальон подполковник Петко Петков. Предвидено 
е работното посещение да започне в 11 часа в Регионалната дирекция на гранична полиция в Елхово. 
 
√ Габрово чества 188 години от откриването на първото светско училище 
Днес в Габрово ученици, учители и жители на града честват 188 години от откриването на първото светско училище, чийто 
традиции в съвремието продължава Националната Априловска гимназия. Общността отбелязва годишнината с поредица 
от събития. 
Тържественият ритуал ще започне в 12 часа пред паметника на благодетеля на първото светско училище в българските 
земи Васил Априлов. Официален гост на празника ще е вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Програмата предвижда традиционната среща на гимназистите с априловци, завършили в годините назад, и вече 
реализирани в различни професионални сфери. 
В рамките на празничните прояви за 188-та годишнина ще се проведе среща с историка проф. Петър Стоянович. За разговор 
с гимназистите ще гостува и генералният директор на БТА Кирил Вълчев. 
В обособеното вече арт пространство на училището ще бъде открита изложба на Института за литература към БАН.  
 
√ МРРБ ще проверява ремонта на ул. „Граф Игнатиев“ около полунощ 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще направи проверка на качеството на строително-
ремонтните работи по ул. „Граф Игнатиев“ в София. 
Проверката със специализирана техника ще започне след 23.35 часа на 13.01.2023 г., съобщиха от МРРБ.  
Изпитването на качеството на извършените ремонтни дейности при реализацията на обект: „Изграждане, възстановяване 
и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2“, втори етап, ще продължи между 
60 и 120 минути. Планирано е да обхване участъци от ул. „Граф Игнатиев“ и кръстовищата с ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. 
„6-ти септември“. 
Началото на проверката ще започне след преминаване на последния трамвай по ул. „Граф Игнатиев“, около 23.35 
часа. Целта е да не се спира движението на обществения транспорт. 
МРРБ предварително се извинява на гражданите, живеещи в района, заради причиненото неудобство. 
 
√ Какви данъчни облекчения ползваме с подаване на годишна декларация в НАП? 
5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане на данъци до 31 март 
"Данъчната кампания стартира преди два дни и вече има над 3000 подадени декларации, от които повече от половината 
са подадени по електронен път. Данъчната кампания тази година ще продължи до 2 май, тъй като 30 април е почивен 
ден“. 
Това каза в интервю за БНР Антония Иванова, директор на Дирекция “Комуникации“ и говорител на НАП. 
Физическите лица има възможност да подават своите декларации за облагаемите доходи, които са получили през 
изминалата 2022 г. от хонорари, граждански договори и извънтрудови доходи или ако желаят да се възползват от 
данъчните облекчения, които са предвидени в Закона, за да намалят своята данъчна основа. 
"Всеки един от гражданите може да получи във всеки офис на НАП персонален идентификационен код и с него да 
проверява своята данъчно- осигурителна сметка онлайн за непогасени задължения. Защото няма да може да се възползва 
от данъчните облекчения“, посочва тя. 
Данъчни облекчения 
Антония Иванова припомня, че родителите на деца и на деца с увреждания са се възползвали от данъчни облекчения чрез 
работодателя си по основно трудово правоотношение и са подали необходимите декларации до 31 декември 2002 г., то 
работодателят може да им възстанови до края на януари 2023 г. удържания в повече данък за 2022 г. 
Размерът на сумата за получаване е въз основа на облагаемите доходи на родителите през 2022 г.. Те ще получат съответно 
до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две и до 1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания 
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намалението за 2023 г. на годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1200 
лв.  Родителите на деца с 50 и с над 50% увреждания имат право да ползват и двете данъчни облекчения 
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март. 
Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция 
www.nap.bg.  
Пълния разговор можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Отбелязваме Деня на българското кино 
Денят на българското кино отбелязваме на днешния 13 януари. Празникът се чества от 2005 година по инициатива на 
Националния филмов център. На днешния ден преди 108 години е била първата публична прожекция на първия български 
игрален филм "Българан е галант" на Васил Гендов. 
В няколко столични кина днес ще има безплатни прожекции. 
Професионалният празник на българското кино се отбелязва на фона на успешна година за сектора, казват от Националния 
филмов център - 25  премиери за 2022-ра и 650 хиляди зрители в салоните, където се е прожектирала българска продукция, 
което е най-доброто за последните 30 години. 
Най-новият филм на Зорница София "Майка" тръгва от днес по екраните. Лентата е вдъхновена от истинската история на 
Елена Панайотова, която когато разбира че не може да има деца създава театрална програма за малките в Широка лъка. 
Филмът не е биографичен, значителна част от него е снимана в едно от най-големите гета в света – Кибера, до Найроби. 
Зорница София: 
"Тази история не ме остави от момента, в който снимах документалния филм "Модус вивенди", в който Елена Панайотова 
беше един от седемте герои. Тогава Елена тъкмо беше започнала проекта в Широка лъка със сираците. Присъствах на нещо 
невероятно – 200 деца без родители, които ги караха с автобуси от различни градове. Енергията беше грандиозна". 
В Дома на киното тази вечер от 18 и 30 безплатно ще бъдат прожектирани анимацията на Сотир Гелев „Флорентинска нощ“ 
и документалния очерк „С внимание към детайла“ на доц. Георги Карайорданов. 
 
√ Над половината компании в Германия съобщават за недостиг на работна ръка 
Повече от половината германски компании изпитват затруднения да запълнят свободните работни места поради липса на 
квалифицирани работници, съобщиха в четвъртък от Германската търговско-промишлена камара (DIHK). Това е нов знак 
за проблеми пред растежа на най-голямата икономика в Европа, съобщава Ройтерс. 
Делът на компаниите, изправени пред трудности при наемането, достигна най-високото си ниво, установи DIHK в 
проучването сред 22 000 компании, от които 53% отчитат недостиг на работна ръка. 
"Можем да предположим, че около 2 милиона свободни работни места ще останат незаети, в резултат на което 
компаниите са се отказали от продукция на стойност близо 100 милиарда евро", посочи Ахим Деркс, заместник-
изпълнителен директор на DIHK. 
Устойчивостта на пазара на труда в Германия не означава, че компаниите се справят добре, добави той. Недостигът на 
персонал, високите цени на енергията и преминаването към климатична неутралност са "опасна комбинация“, която може 
да накара фирмите да преместят производството си в чужбина. 
"Недостигът на квалифицирани работници е не само в тежест за бизнеса, но също така застрашава успеха във важни задачи 
в бъдеще, като енергийния преход, цифровизацията и изграждането на инфраструктура", каза още той. 
Работниците със съответните умения стават все по-малко, включително в производствените сектори, които са "машинното 
отделение" на немската експортна мощ, посочи Деркс. 
Проучването на DIHK също така установи, че 67% от производителите на електрическо оборудване не са успели да запълнят 
свободните работни места, както и 67% от машиностроителните компании. В автомобилостроенето 65% от компаниите 
съобщават за недостиг на работна ръка. 
 
√ Енергийната криза през 2022 г. превърна Швеция в най-големия износител на ток в Европа 
Енергийната криза в Европа преобърна търговията с електроенергия през миналата година, като Швеция се превърна в 
най-големия износител на ток на стария континент с оглед на редица  прекъсвания на ядрените мощности на Франция, 
съобщава Блумбърг. 
Швеция е изпратила електроенергия за 33 тераватчас на други държави през 2022 г., което я превърна в износител на ток 
номер 1 за първи път, според данните на Entso-E, анализирани от Rystad Energy AS. 
В същото време Обединеното кралство се превърна в нетен износител на електроенергия за първи път и към него  се 
присъединиха Испания и Нидерландия. 
Търговията с електроенергия в Европа беше сериозно изнервена, тъй като Москва намали доставките на руски газ за 
региона, а проблемите с ремонти на остарелите ядрени централи във Франция я превърнаха във втория по големина 
вносител на електроенергия през миналата година. Тази криза беше облекчена от интерконектори, които свързват 
националните електрически мрежи, осигурявайки защита срещу прекъсване на захранването, посочва Блумбърг. 
"2022 г. беше проверка на реалността за много страни“, посочи Фабиан Ронинген, анализатор на енергийните пазари в 
Rystad. "Имахте всички тези сценарии "какво, ако", при които хората започнаха да си мислят за ситуация с прекъсванията 
на тока във Франция". 
Сътресенията на енергийните пазари насочиха вниманието към сигурността на инфраструктурата и значението на 
свързването на мрежите в целия Европейски съюз. 

bnr.bg/post/101763018/antonia-ivanova
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"Както всички широкомащабни инфраструктури, те се превръщат в точкови източници на риск чрез физически щети или 
кибератаки“, каза пред Блумбърг Лиза Фишер, програмен ръководител за климатично неутралните енергийни системи в 
мозъчния тръст E3G. "Въпреки това, колкото по-свързана е мрежата на ЕС, толкова повече опции имаме за намаляване на 
риска". 
До 2030 г. ЕС иска 27-те държави членки да могат да транспортират 15% от произведената от тях електроенергия към 
съседните страни. 
"Около половината от държавите членки на ЕС са на път да постигнат това. Така че, това е във възходяща траектория, но се 
нуждаем от повече усилия, посочи Лиза Фишер. 
 
√ Сръбската централна банка повиши водещата си лихва до 5,25% 
В четвъртък Сръбската централна банка повиши своя референтен лихвен процент с 25 базисни пункта до 5,25%, за да 
противодейства на нарастващата инфлация. 
По-рано днес сръбската официална статистика съобщи, че инфлацията в страната е нараснала през декември 2022 г. с 
15,1% на годишна база. 
Банката също така повиши лихвите по депозитните и кредитните улеснения съответно до 4,25% и 6,25%. 
В своя изявление след края на заседанието банката посочи, че "ще оцени необходимостта от бъдещо затягане на паричната 
политика в зависимост от движението на ключови парични и макроикономически фактори у дома и зад граница, както и 
от глобалната геополитическа ситуация през следващия период". 
 
√ Продажбите на дребно в Турция с ръст от 12,1% на годишна база през ноември 
Продажбите на дребно в Турция са ускорили темпото си на растеж през ноември, сочат данните на турския статистически 
институт, цитирани от ДПА. 
Продажбите на дребно са нараснали с 12,1 процента на годишна база през ноември, след растеж от 9,3 процента през 
октомври. 
Продажбите на нехранителни стоки са се увеличили със 17,7 на сто на годишна база през ноември, а тези на храни, напитки 
и тютюневи изделия - с 5,7 процента. 
Продажбите на автомобилни горива са нараснали с 3,9 процента. 
На месечна база продажбите на дребно са се увеличили с 1,5 процента през ноември, след ръст от 1,6 процента през 
предходния месец. 
Оборотът при продажбите на дребно се е увеличил със 125,4 процента на годишна база през ноември след ръст от 133 
процента през предходния месец. 
 
√ Забавяне на годишната инфлация в САЩ до 6,5% през декември 
Растежът на потребителските цени в САЩ на годишна база се забави през декември до 6,5%, достигайки най-ниско ниво 
от октомври 2021 г., показват последните данни на Департамента по труда. Това е пореден сигнал, че американската 
инфлация вече достигна пик с оглед на агресивната политика на Федералния резерв за повишаване на лихвите. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се понижи през декември с 0,1% спрямо ноември, когато нарасна с 0,1%, 
като това е първото понижение на инфлацията на месечна база от май 2020 г. насам, докато очакванията бяха за 
задържането ѝ нивата от предходния месец. 
Спрямо година по-рано (декември 2021 г.) американската потребителска инфлация се забави рязко 6,5% от до 7,1% през 
ноември, потвърждавайки осредните очаквания на финансовите пазари. Това е най-ниската годишна инфлация в САЩ от 
далечни октомври 2021 г. 
Годишната инфлация се забави за шести пореден месец, след като през юни 2022 г. тя скочи до 40-годишен връх от 9,1% 
(най-висока инфлация от ноември 1981 г. насам). 
 

Графика на индекса на потребителските цени (CPI) на САЩ 
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В същото време основната инфлация (изключвайки волатилните цени на храните и на енергията) нарасна през декември 
с 0,3% спрямо ноември, когато се повиши с 0,2% и се забави на годишна база до 5,7% от 6,0% месец по-рано. През 
септември 2022 г. основната инфлация в САЩ скочи с 6,6%, отбелязвайки най-високо ниво от август 1982 г. насам. 
Забавяне на инфлацията през декември се дължи на по-слабото нарастване на енергийните цени със 7,3% спрямо година 
по-рано след тяхно повишение с 13,1% през ноември. По-слабото повишение на енергийните цени в края на 2022 г. е в 
резултат на спад с 1,5% на цените на бензина след техен ръст с 10,1% месец по-рано, както и на известно забавяне на 
растежа на цените на мазута до 41,5% от 65,7% спрямо година по-рано. В същото време цените на тока се повишиха с 14,3% 
след техен растеж с 13,7% през ноември. 
Слабо забавяне на ценовия растеж имаше и при хранителните стоки, които поскъпнаха през декември с 10,4% на годишна 
база след повишение с 10,6% през ноември, докато цените на автомобили втора употреба се понижиха с 8,8% след 
нарастване с 3,3% месец по-рано. 
Въпреки поредното понижение, инфлацията в САЩ все още остава далеч над целевото ниво на Федералния резерв от 2 на 
сто. Днешните данни обаче сякаш потвърждават очакванията за забавяне на темпото на повишаване на американските 
лихви, като на следващото заседание на 31-ви януари/1-ви февруари Фед ще трябва да реши дали да повиши основната 
си лихва с 25 или с 50 базисни пункта. 
 
√ Кристалина Георгиева: САЩ могат да избегнат рецесия тази година 
Трудовите пазари в САЩ остават устойчиви, а потребителското търсене - силно, въпреки повишаването на лихвените 
проценти за борба с инфлацията. Това каза управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина 
Георгиева, цитирана от Ройтерс. 
Според нея има все повече доказателства, че САЩ могат да избегнат рецесия тази година и да постигнат "меко 
приземяване" на икономиката си . 
Тя каза още, че е имало здравословно преминаване от излишни покупки на стоки, които са били под ценови натиск, 
обратно към търсене на услуги и е имало по-разнообразни източници на растеж на икономиката. 
"Това дава известна аргументация за очакване, че САЩ ще избегнат изпадане в рецесия през 2023 г.", каза Георгиева на 
първия си брифинг за 2023 г. И всъщност, бих казала, че дори и от техническа гледна точка (САЩ) да са в рецесия, тя ще е 
много лека, допълни управляващият директор на МВФ. 
 
√ Зеленски очаква още оръжия от съюзниците, тежки боеве за Соледар 
Украйна твърди, че войските ѝ удържат позициите си в източния град Соледар, където се водят тежки сражения. 
Президентът Володимир Зеленски подчерта необходимостта от още оръжия от съюзниците. 
Украинските войски нанасят значителни загуби на руските сили в Соледар, каза президентът на Украйна Володимир 
Зеленски в поредното си видеообръщение. 
Руски източници в Донецкия регион твърдят, че в Соледар все още има "огнища на съпротива", като имаше и съобщения, 
градът вече е завладян.  
Зеленски добави, че се е срещнал с висши военни командири и е обсъдил какви подкрепления са необходими в битката 
за Соледар и близките градчета, както и действията в следващите дни по снабдяването с оръжия и боеприпаси и 
сътрудничеството с партньорите в това отношение. 
Той изрази надежда, че предложената на Украйна подкрепа от Полша и Литва може да означава, че други страни ще 
последват техния пример. 
Полският президент Анджей Дуда съобщи, че Варшава ще достави на Киев танкове "Леопард", а колегата му Гитанас 
Науседа - че Литва ще я снабди с противовъздушни оръжия и боеприпаси. 
Финландия изрази предпазливо желание да достави танкове "Леопард 2" на Украйна, отбелязва ДПА.  
Хърватия и Естония подкрепиха политически Украйна и изпратиха съществена военна помощ след руската агресия и ще 
продължат да го правят, заявиха хърватският премиер Андрей Пленкович и естонската му колежка Кая Калас на съвместна 
пресконференция в Талин. 
Предложената на Украйна подкрепа от Полша и Литва може да означава, че други страни ще последват техния пример, 
заяви Володимир Зеленски в интервю за полския обществен телевизионен канал Те Фау Пе Инфо . Ройтерс отбелязва, че 
изявлението е по повод обявеното от Варшава намерение да достави на Киев танкове "Леопард". Литва пък е готова да 
снабди Украйна със средства за противовъздушна отбрана и боеприпаси. 
Междувременно военното министерство на Словакия съобщи, че САЩ скоро ще изтеглят от страната своята система 
"Пейтриът", която беше разположена там в замяна на зенитно-ракетния комплекс С-300, предоставен за отбраната на Киев. 
Нидерландия и Германия също изпратиха на Словакия "Пейтриът", но Нидерландия вече изтегли своята система. 
Германските “Пейтриът” обаче ще останат поне до края на тази година. 
От руското външно министерство заявиха, че ако има преговори с Украйна, те трябва да бъдат преки. 
Най-добър вариант биха били преговори без посредници, заявява в интервю за ТАСС Алексей Полишчук, висш служител 
на външното министерство в Москва. Според него практиката показва, че западните посредници често действат не в полза 
на преговарящите страни, а на собствените си икономически и политически интереси. Той припомни, че разговорите 
миналата година между февруари и април в Беларус и Турция са водени пряко с украински представители. 
 
√ Доларът поевтинява, а еврото поскъпва към 7-месечен връх след отслабващата инфлация в САЩ 
Еврото поскъпна над 1,0800 долара за пръв път от април 2022 г. насам, докато индексът на долара спрямо останалите 
основни валути падна рязко до най-ниско ниво от юни 2022 г. , тъй като поредното забавяне на инфлацията в САЩ през 
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декември засилва инвеститорските очаквания, че Федералният резерв ще забави темпото на повишаване на 
американските лихви. 
Еврото поскъпна към 1,0835 долара - най-високо ниво от 25-и април 2022 г., преди да опита стабилизация около 1,0800 
нивото. 
 

Графика евро/долар 

 
 
Очакваното забавяне на темпото на вдигане на американските лихви от централната банка на САЩ допринесе за известно 
поскъпване и на британската лира към 1,2235 долара (най-високо ниво от 19-и декември 2022 г.), докато японската валута 
поскъпна към 130,25 йени за един щатски долар. 
Индексът на долара спрямо останалите шест основни валути пък падна рязко към 102,31 пункта, достигайки най-ниско 
ниво от 9-и юни 2022 г. 
 
√ Рекорден глобален внос на втечнен природен газ през 2022 г. 
Глобалният внос на втечнен природен газ (LNG) достигна рекордно високо ниво от 409 млн. тона през  миналата година, 
докато Европа се опитваше да замени доставките на руски тръбен газ и да изпревари Азия, за да привлече по-голямата 
част от LNG товарите. 
Това представлява нарастване спрямо световен внос на втечнен газ в размер на 386,5 млн. тона през 2021 г., посочва 
агенция Ройтерс, цитирайки данни на Refinitiv. 
Фирмата за анализ на суровините Kpler определя глобалния внос на LNG за 2022 г. на 400,5 млн. тона, което е увеличение 
в сравнение с внос на 379,6 млн. тона през 2021 г. 
Докато Азия беше основната дестинация за втечнен природен газ през предходните години, Европа се очерта като 
първокласен пазар за втечнен природен газ през миналата година, тъй като се стреми да замени доставките на газ по 
руските тръбопроводи. 
Предполага се, че Европа е внесла почти една четвърт от целия LNG, изтъргуван миналата година, спечелвайки 
конкуренцията с Азия, тъй като европейските референтни цени скочиха рязко, след като Русия започна да прекъсва 
доставките по тръбопроводи за повечето си клиенти на стария континент. 
През 2022 г. вносът на LNG в ЕС достигна 101 млн. тона, което е скок от 58% в сравнение с 2021 г., според данни на Refinitiv, 
цитирани от "Файненшъл таймс". Според същите данни, Европейският съюз е внесъл общо 24% от целия втечнен газ, 
търгуван миналата година. 
Голяма част от европейския внос на втечнен природен газ беше подпомогнат от слабото търсене в Азия, където Китай 
отбеляза рядък спад в потреблението на синьото горив на фона на забавяне на икономическия растеж, докато по-голямата 
част от Южна и Югоизточна Азия просто не можеха да си позволят рязко покачващите се цени на втечнения природен газ. 
Обръщането на Европа към втечнен природен газ създаде шок в търсенето на и без това затегнати глобален пазар на LNG, 
с допълнителни 50 милиона тона годишно търсене от ЕС, посочи базираната в Лондон консултантска компания Timera 
Energy. Ролята на Европа на пазара на втечнен природен газ рязко се промени от пасивен и гъвкав вносител на втечнен 
природен газ до пряк и агресивен конкурент, отбеляза още Timera Energy. 
Въпреки неотдавнашния спад на европейските еталонни цени на газа (газовите TTF фючърси) до под тези за Северна Азия, 
Европа продължава да привлича по-голямата част от износа на LNG от САЩ, тъй като търсенето в Азия все още е слабо. 
 
Икономически живот 
 
√ Прекалената родителска грижа сред причините младите у нас да не работят нито учат 
Притеснителни са изводите от проучването на Галъп по поръчка на Министерството на младежта и спорта, което е 
национално представително за младежите (15-29 г.). 
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Взаимодействието на младите с младежки организации и младежки работници у нас е ограничено. Делът на младежите, 
които не работят, не учат и не се развиват, изглежда значителен, макар и донякъде съпоставим с подобни тенденции в 
целия ЕС. В демографските разбивки личи солидната група младежи, които са в риск от маргинализация и поддържат 
нездравословен и неперспективен стил на живот, са част от основните изводи, което се правят на база на изследването. 
Половината от запитаните младежи казват, че познават свои връстници, които поне година нито учат, нито работят, нито 
по някакъв друг начин работят за повишаване на своята квалификация, т.е. групата на т.нар. NEETs (not in employment, 
education or training). Подобни индиректни въпроси съдържат и обща оценка на младите за връстниците им, и скрит 
отговор, че самите те са изпадали в такава ситуация. Делът на познанствата с такива хора очаквано се увеличава с 
възрастта. Разбира се, той съдържа не толкова конкретна регистрация, колкото и оценка от страна на младите към 
собственото им поколение. 
Над една втора от запитаните, които имат сред връстниците си хора, които не полагат усилия за своето развитие, 
образование или за собствени доходи, обобщават, че причината е всъщност вид мързел или безотговорност. Прави 
впечатление склонността на младите да идентифицират причината като вътрешноприсъща за личността, а не толкова да 
търсят вина в обстоятелства, държавата, институциите и др. Въпреки това, причини свързани с липсата на перспектива, 
подходяща работа или адекватно заплащане или пък просто липса на умения също изпъкват сред отговорите с дялове 
между 20 и 30% от познаващите. Любопитно е, че 23% от познаващите такива младежи, казват, че всъщност проблемът е 
в прекалената родителска грижа. 
Запитани директно дали познават т.нар. NEETs, които поне година не се развиват, но пък имат добър живот, просто защото 
родители или близки ги издържат, 39,3% казват „да“. А на съвсем директния въпрос дали сами са изпадали, или не са, в 
такава ситуация – поне за година да живеят добре, изцяло „на гърба“ на близките си хора, участниците в изследването 
очаквано отговарят по-сдържано. 85% твърдят, че не са изпадали в такава ситуация. Част от тях може и да скриват. 
Останалите обаче не крият, че сега или преди са били в такова положение. Това потвърждава и скорошни наблюдения, че 
понякога проблемът „нито учат, нито работят“ има всъщност и по-просто обяснение: прекомерно упование на семейна 
грижа. 
 

 
 
Очаквано, директният или индиректен досег с NEETs е характерен за млади с повече време за житейски опит, както и за 
представители на общностите с по-ниски доходи. 
Данните на изследването сочат, че социалните мрежи са се превърнали в основна платформа за изразяване на гражданска 
позиция сред младите (21,3% от запитаните казват, че употребяват социални мрежи за изява на гражданско мнение). 
Природозащитничеството също запазва своето място като традиционно младежка за нашата страна форма на участие 
(18,6%). Отношението към политиката като цяло (а в това число и членство в политически организации) обаче също запазва 
традиционно присъщите си ниски нива на ангажираност от страна на българските млади. 
Съвсем ниска като цяло обаче остава степента на участие в политически организации (4,1%) и това потвърждава данните 
от предишни изследвания. Досегът до религия също е нисък. По-висок изглежда той при ромите и особено в етнографската 
група българите мюсюлмани. 
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Благотворителната дейност (32,2% от запитаните казват, че са участвали) и доброволчеството (27,2%) продължават да 
бъдат най-разпространените форми на младежко участие (макар и законодателството у нас все още да изостава в тази 
насока). 
Данните по тези индикатори се потвърждават и от проведено съвсем наскоро изследване на Евробарометър, а показват и 
известна обнадеждаваща тенденция в сравнение с предишни вълни на изследване. От Галъп коментират, че времето ще 
докаже дали наистина пандемията, войната и т.н. са стимулирали активизация на доброволчеството, например. Като цяло 
обаче данните за въвлеченост на младежите в различни дейности и организации продължават да показват, че това е по-
скоро рядкост. 
 
√ Данъчна свобода без бюджет и фискална рамка 
Текстът е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
В началото на всяка година ИПИ обявява кога настъпва денят на данъчна свобода в България. Това е символична дата, 
която представя по един различен начин данъчната тежест и нивата на преразпределение през бюджета. Ако традиционно 
съпоставяме консолидираните приходи в държавната хазна, в т.ч. осигурителни фондове и общини, с размера на 
икономиката, за да оценим преразпределението, то данъчната свобода отчита колко дни трябва да работим само за 
държавата, за да попълним хазната. При нива на разпределение от около 40% през последните години, данъчна свобода 
обикновено настъпва някъде в края на май. 
Към началото на януари тази година, точно както и през предходната, не можем да обявим кога ще бъде данъчната 
свобода. Причината е, че отново влизаме в новата година без приет бюджет и съответно – без ясна рамка на публичните 
финанси. В момента в сила е т нар. удължителен закон, а покрай него в края на годината депутатите приеха и промени в 
различни политики, в т.ч. някои данъчни промени, които имат директно отношение към приходите. Отчитайки, че големи 
промени в основните данъци все пак няма, можем да предположим, че данъчната свобода отново ще дойде в края на 
май. Това обаче не променя факта, че липсва общата картина на публичните финанси и въобще не е ясно кога ще има 
стабилно мнозинство, което да приеме цялостен бюджет. 
През 2022 г. станахме свидетели на едно безкрайно обсъждане на бюджета. Започнахме годината без бюджет, после в 
края на февруари такъв беше приет, а в края на юни беше приета и актуализация – по същото време падна и редовното 
правителство. След лятото служебният финансов министър представи три сценария пред бюджета, които предизвикаха 
бурни дебати, в резултат нито един от сценариите не беше внесен като пакет закони в парламента, а след това се стигна и 
до новия удължителен закон. Всичко това създаде среда на фискална неопределеност, като в крайна сметка последните 
данни на финансовото министерство показват, че 2022 г. е завършила с консолидирани приходи в размер на 64,7 млрд. 
лв., в т.ч. 3,8 млрд. лв. приходи с извънреден характер за компенсация на високите цени на електроенергия на свободния 
пазар, което е точно 40% от БВП спрямо последната есенна макроикономическа прогноза на министерството. 
През 2023 г. изглежда неопределеността ще е дори по-голяма. Единият вариант е да се състави правителство с третия 
мандат, като бюджетът неизбежно ще бъде първата задача на новото правителство и може да бъде приет в сравнително 
кратки срокове. По-вероятно обаче изглежда това да не се случи. Ако отидем на избори, следващият рунд с мандатите ще 
бъде в края на март или началото на април. Новият парламент ще има около два месеца да приеме бюджет, тоест нов 
бюджет можем да очакваме малко преди средата на годината. Парадоксалното е, че в този сценарий е вероятно денят на 
данъчна свобода да изпревари приемането на бюджета. 
 
√ Ръстът на селскостопанските цени у нас под средния за ЕС 
Първите оценки на индексите на селскостопанските цени за 2022 г. показват, че те са били значително по-високи от 2021 
г. за почти всички основни категории продукти, както и за ключови селскостопански суровини, сочат данни, обобщени от 
Евростат. 
Изтъкват се три основни фактора за по-високи цени. Първият е прекъсването на световните селскостопански пазари, 
причинено от нахлуването на Русия в Украйна, като и двете страни са големи износители на зърно, пшеница, царевица, 
маслодайни семена (особено слънчоглед) и торове. 
Вторият двигател е широко разпространената суша, която се очаква да доведе до намаляване на добивите от култури, 
включително фуражни култури като сено, използвано като храна за добитък. Третият фактор е инфлационен натиск, не на 
последно място и цената на енергията. 
Данните на Евростат показват, че средната цена на селскостопанските стоки като цяло (продукция) в ЕС се е увеличила с 
24% между 2021 г. и 2022 г. Най-рязко е поскъпването на зърнените култури (+45%), яйцата (+43%) и млякото ( +31 %). 
Поскъпване има при всички стокови групи, с изключение на плодовете (-3%). 
За да се илюстрира широкоразпространеният характер на повишенията на цените в ЕС, акцентът е поставен върху 
зърнените култури, яйцата и млякото, трите продукта с най-рязко средно покачване на цените в ЕС през 2022 г. 
Данните за България показват, че от трите продукта най-голямо е годишното поскъпване на зърнените култури 
(49.83%). Яйцата у нас поскъпват спрямо 2021 година с 22,84%, а млякото с 21,62%. Спрямо показателите за страните 
от ЕС поскъпването у нас не е сред най-значимите. 
Средните цени на зърнените култури като цяло (съвкупност, която обхваща пшеница, ечемик, царевица, ръж и овес, както 
и други видове зърнени култури) са се увеличили във всички страни от ЕС между 2021 г. и 2022 г., като процентът варира 
от +33% в Австрия и Холандия, +34% в Латвия до +67% в Унгария и +70% във Финландия. 
Цените на яйцата също са се увеличили във всички страни от ЕС между 2021 г. и 2022 г., като процентът варира от +6% в 
Люксембург и +7% в Кипър и Гърция до +68% в Холандия, +74% в Белгия и +76% във Франция . 
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Сушата в целия ЕС през 2022 г. е намалила наличието на прясна трева като храна за млечни крави. През 2022 г. има 
повишения на цените на млякото във всички страни от ЕС, вариращи от сравнително ограничени +3% в Кипър (където 
козето мляко също е ключов продукт) и +9% в Малта до около +50% в Белгия, Литва, Унгария и Латвия. 
 
√ Влезе в сила регламентът, защитаващ ЕС от изкривяващи финансирания от трети страни 
Вчера влезе в сила Регламентът за чуждестранните субсидии („FSR“). Този нов набор от правила за справяне с 
изкривяванията, причинени от чуждестранни субсидии, ще позволи на ЕС да остане отворен за търговия и инвестиции, 
като същевременно гарантира равни условия за всички компании, опериращи на единния пазар. Регламентът е предложен 
от Eврокомисията през май 2021 г. и одобрен от Европейския парламент и Съвета на ЕС в рекордно кратък срок през юни 
2022 г. 
FSR се прилага за всички икономически дейности в ЕС: обхваща концентрации (сливания и придобивания), процедури за 
обществени поръчки и всички други пазарни ситуации. Новите правила дават на Комисията правомощието да разследва 
финансиране, предоставено от държави извън ЕС на компании, извършващи икономическа дейност в ЕС, и да компенсира, 
ако е необходимо, техните изкривяващи ефекти. 
С влизането си в сила регламентът ще премине в своята решаваща фаза на изпълнение и ще започне да се прилага след 
шест месеца, считано от 12 юли 2023 г. От тази дата Комисията ще може да започне служебни разследвания. Задължението 
за уведомяване за компаниите ще бъде в сила от 12 октомври 2023 г., уточняват от ЕК 
FSR се състои от три инструмента, които ще се прилагат от Комисията: 

• Задължение за дружествата да уведомяват Комисията за концентрации, включващи финансов принос от 
правителство извън ЕС, когато (1) придобитото дружество, една от сливащите се страни или съвместното 
предприятие генерира оборот в ЕС от най-малко 500 милиона евро и (2) включеното чуждестранно финансово 
участие е най-малко 50 милиона евро; 

• Задължение за компаниите да уведомяват Комисията за участие в процедури за възлагане на обществени 
поръчки, когато (1) прогнозната стойност на договора е най-малко 250 милиона евро и (2) включеното 
чуждестранно финансово участие е най-малко 4 милиона евро за държава извън ЕС; Комисията може да забрани 
възлагането на договори при такива процедури на дружества, които се възползват от изкривяващи субсидии. 

• За всички други пазарни ситуации Комисията може да започне разследвания по своя собствена инициатива 
(служебно), ако подозира, че може да са намесени изкривяващи чуждестранни субсидии. Това включва 
възможност за заявяване на ad hoc уведомления за процедури за обществени поръчки и по-малки концентрации. 

Концентрация, за която е постъпило уведомление, не може да бъде осъществена и на разследван участник не може да 
бъде възложен договор за обществена поръчка, докато е разследван от Комисията. В случай на нарушение на това 
задължение Комисията може да наложи глоби, които могат да достигнат до 10% от общия годишен оборот на компанията. 
Комисията може също така да забрани извършването на субсидирана концентрация или възлагането на обществена 
поръчка на субсидиран участник. 
FSR предоставя на Комисията широк набор от правомощия за разследване за събиране на необходимата информация. 
Ако Комисията установи, че съществува чуждестранна субсидия и изкривява единния пазар, тя може да балансира 
отрицателните ефекти по отношение на изкривяването с положителните ефекти на субсидията върху развитието на 
субсидираната икономическа дейност. Ако отрицателните ефекти надделяват над положителните, Комисията може да 
наложи структурни или неструктурни коригиращи мерки на дружествата или да ги приеме като ангажименти, за да 
коригира изкривяването (напр. продажба на определени активи или забрана на определено пазарно поведение). 
Като общо правило субсидиите под 4 милиона евро за три години се считат за „малко вероятно“ да бъдат изкривяващи, 
докато субсидиите под праговете за държавна помощ на ЕС „de minimis“ се считат за неизкривяващи. 
В контекста на концентрациите, подлежащи на уведомление, и процедурите за обществени поръчки, Комисията може да 
разгледа чуждестранни субсидии, предоставени до три години преди сделката. Наредбата обаче не се прилага за сключени 
концентрации и обществени поръчки, започнати преди 12 юли 2023 г. 
Във всички други ситуации Комисията може да разгледа субсидиите, предоставени 10 години назад. Въпреки това 
регламентът се прилага само за субсидии, предоставени през петте години преди 12 юли 2023 г., когато такива субсидии 
нарушават единния пазар след началото на прилагането. 
 
√ Цифровизацията може да даде тласъка, от който се нуждае производителността 
Текстът* е от блога на Международния валутен фонд, публикуваме го поради особената му актуалност и за 
България… 
Икономическото възстановяване на Азия от пандемията губи сила, тъй като затягането на финансовите условия, 
намаленото експортно търсене и рязкото и нехарактерно забавяне на Китай намаляват перспективите. 
В по-широк план дълбоките икономически белези от пандемията и слабият растеж на производителността, който я 
предшестваше, тежат върху дългосрочните перспективи за растеж на региона. Но въпреки тези предизвикателства, 
виждаме обещаващ път за повишаване на производителността на Азия, който минава през пейзаж, където тя има история 
на лидерство: цифровизацията. 
Цифровите технологии могат да повишат ефективността на публичния и частния сектор, да разширят финансовото 
включване, да подобрят достъпа до образование и да отворят нови пазари, като позволят на компаниите да обслужват 
отдалечени клиенти. 
Например по време на пандемията дигитализацията подобри разпределянето на ценни ресурси за здравни и социални 
помощи, позволявайки бързо предоставяне на помощ, като същевременно държи под контрол изтичането на публични 
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разходи. Дигитализацията спомогна за устойчивостта по време на пандемията, където в съчетание с голяма фискална 
подкрепа, дистанционна работа и онлайн продажби защити работниците, студентите и бизнеса. 
Азия като дигитална сила 
Цифровият пейзаж на Азия набъбна през последните години, обхващайки широка гама от иновации – от автоматизация на 
производството до платформи за електронна търговия, чак до цифрови плащания. Регионът представляваше 60 процента 
от патентите в цифрови и компютърни технологии точно преди пандемията, спрямо 40 процента две десетилетия по-рано. 
Производствената централа се радва на широко глобално лидерство в инсталирането на индустриални роботи. Китай е 
най-големият потребител на роботи, представляващ около 30 процента от пазара. 
 

 
Внедряване на индустриални роботи (хил. броя) 

 
Японската Rakuten, китайската Alibaba Group и индонезийската GoTo Group са основни играчи в електронната търговия с 
приходи, които съперничат на Amazon и Walmart. Пионерството на Индия в дигиталната инфраструктура, известна като 
„стекове“, я превърна във водещ пример за това как да се обединят цифровите плащания и идентификацията, за да се 
разшири достъпът до финансиране. Нарастващото младо население в Бангладеш, Индонезия и Виетнам бързо възприе 
нови технологии и се превърна в значителна потенциална клиентска база за цифровата икономика. 
Пандемията ускори тенденцията за дигитализация в региона. Делът на заявления за патенти за дистанционна работа и 
технологии за електронна търговия нарасна по време на пандемията, както и разходите за електронна търговия, като сега 
Азия представлява близо 60 процента от световните онлайн продажби на дребно. Приходите от електронна търговия 
нараснаха с 40–50 процента във Виетнам, Индонезия и Индия през 2020 г., изпреварвайки по-голямата част от света. 
Това бързо увеличение беше стимулирано от преминаването към плащания в брой и произтичащия от това бум на 
дигиталните алтернативи, особено електронните портфейли и предплатените карти. 
Цифровото разделение спира прогреса 
Въпреки успехите, дигиталното разделение в региона ограничава растежа на производителността. Достъпът до авангардни 
дигитални технологии е силно неравномерен в отделните държави и във фирмите. 
Малките и средните предприятия са изправени пред значителни бариери пред достъпа и използването на цифрови 
технологии. Наше проучване показва, че почти половината от МСП и около една трета от големите фирми, както и 
нововъзникващи и развиващи се в Азия съобщават за трудност при получаване на финансиране като основна пречка пред 
приемането на технологии. Ниските нива на цифровизация и трудностите при достъпа и приемането на нови технологии 
затрудняват тези фирми да работят от разстояние или да продават онлайн на фона на пандемията. 
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Ръст на електронната търговия по време на пандемията (в проценти) 

 
Бавното разпространение на технологии между водещи и изоставащи фирми също е в основата на технологичното 
разделение. Ограничения като недостига на работна сила с цифрови познания, неравен достъп до цифрова 
инфраструктура, слабости в правната среда, включително липса на подходящо законодателство относно защитата на 
данните и правата върху интелектуалната собственост, възпрепятстват споделянето на информация и доверието в 
технологичното усвояване. 
Цифровите пропуски също така пречат на работниците да извлекат пълните ползи от участието си в новата икономика и да 
разгърнат пълния си потенциал. Например, със само една четвърт от общото население, използващо интернет, Индонезия 
има един от най-ниските нива на проникване на интернет в Югоизточна Азия. И докато във Виетнам и Бангладеш има 
достъп, то интернет връзките често са бавни. 
Път за политика 
По-нататъшното подобряване на дигиталната грамотност и намаляването на дигиталното разделение между фирми, 
индустрии и работници ще помогне за преодоляване на пропуските в производителността. 
Настоящият текст се фокусира върху необходимите реформи за насърчаване на широкообхватни иновации и 
цифровизация, за да се повиши общата производителност и растеж в Азия. 
Приоритетите на реформата включват: 

• Подобряване на цифровата инфраструктура на държавите за повишаване достъпа до информация и технологии 

• Повишаване на цифровата грамотност и на квалификацията на младата работна сила в много страни, за да се 
отговори на търсенето на работодателите 

• Облекчаване на финансовите ограничения, пред които са изправени МСП, за да им се помогне да възприемат 
нови технологии. По-големият достъп до финансиране би помогнал на иноваторите да въведат нови продукти 

• Улесняване на приемането на нови технологии чрез рационализиране на регулациите в съответствие с 
развиващата се цифрова индустрия, подобряване на правната среда, включително относно защитата на данните 
и правата върху интелектуалната собственост, и улесняване на цифровата търговия. 

Азия е готова да продължи да води дигиталните иновации. Улесняването на равния достъп до технологии между фирми, 
индустрии и работници ще помогне на региона да се възползва напълно от икономическия тласък, който предлага 
цифровизацията. 
*Оригиналното заглавие е „Производителността в Азия се нуждае от тласък, който цифровизацията може да 
осигури“ 
 
3eNews 
 
√ Депутатите гласуваха единодушно за запазване на въглищните централи, задължават правителството да предоговори 
Плана за възстановяване 
В доклада предлагат повече пари за съхранение на енергия за бизнеса и хората и допълнително финансиране за 
енергийна ефективност 
За първи път от няколко години насам депутатите постигнаха консенсус в парламента, а обединяващата спойка се оказа 
въглищната енергетика. След месеци на препирни и подвиквания кой е виновен за подготвеното затваряне на въглищните 
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централи, сега депутатите единодушно решиха да търсят от Брюксел предговаряне на поетите ангажименти по 
Националния план за възстановяване и устойчивосто. 
Депутатите гласуваха единодушно да задължат Министерския съвет да започне процедура по предоговаряне на Плана за 
възстановяване. Основната промяна, важна за народните представители е да отпадне задължението за намаляване с 40% 
на въглеродните емисии спрямо 2019 година, изчете предложенията председателят на енергийната комисия в парламента 
от ГЕРБ Делян Добрев, който бе и вносител на проекта. 
Заседанието на депутатите се проведе при силни мерки за сигурност. Точно в днешния ден синдикатите имаха национален 
протест в защита на въглищната енергетика. А депутатите отделиха достатъчно време, за да поговорят с лидерите на 
протеста. 
Целта е да удължим работата на централите до 2038 година, подчерта от трибуната Добрев. Малко по-късно в дебатите 
Драгомир Стойнев от БСП подчерта, че вече сме намалили с 48% въглеродните емисии спрямо 1990 година както и 
повечето държави от нашия регион. Не може да се взема предвид базова година 2019 година и да се иска намаляване с 
40% до 2025 г., защото това означава, че да намалим с още 40% въглеродните емисии.  
Всички депутати се съгласиха да започнат преговори за максимално добри условия за сектор енергетика 
В раздел нисковъглеродна икономика предложението е национална инфраструктура за съхранение на ВЕИ да се 
преработи за батерии за физически лица и бизнес с 50% безвъзмездна помощ. В доклада се предлага също в 
сектора развитие на геотермална енергия 50% да се пренасочи за енергийна ефективност за сграден фонд за еднофамилни 
и жилищни сгради с 50% безвъзмездно финансиране. Добрев подчерта, че така парите за геотермална енергия се запазват, 
защото ще ангажира бизнеса да участва с още поне толкова средства. Ако това има възможност да не се случи след два 
месеца, ще преразгледаме това предложение, но единствено с условието да остане приоритет запазването на въглищните 
централи. Искам да подчертая, че не променяме целите, а инвестираме в батерии в геотермална енергия, сменя се 
подходя, вместо държавата да купува държавни батерии и да купува, се предлагат грантови схеми 50 на 50 за бизнеса, 
целите остават същите, инвестицията става двойно по-голяма. За геотермална  енергия са предвидени 343 млн. лева за 
държавно предприятие, половината от тези средства грантова схема 171 млн. лева, така публичната инвестиция плюс 
частна ще е точно толкова и дори повече, допълни Добрев. 
Труден момент за преговори 
Въпросът е доколко предоговарянето е възможно. Тези точки ще бъдат трудни за предоговаряне, подчерта председателят 
на Продължаваме промяната Кирил Петков. Войната промени обстановката в региона, в новата обстановка сме готови да 
преразгледаме решението, особено ако ще доведе до успех, подчерта Петков. Продължаваме промяната предлага 
предоговарянето да се направи заедно с Румъния и Гърция. Така успехът би бил гарантиран предвид променената 
геополитическа обстановка и войната в Украйна, допълни Петков. 
Повече коментари и дебати бяха свързани с последните предложения, но безпрецедентно депутатите се обединиха около 
запазването на въглищните централи. Да намалим потреблението, повече средства за енергийна ефективност, насочена 
към еднофамилните и многофамилни жилищни сгради, коментира Жечо Станков. Важно е да остане целта за намаляване 
на въглеродните емисии. Но поставената цел в плана за намаляване на 40% на емисиите до 2025 г. беше крайно 
амбициозна и нереалистична.  
Красимир Вълчев от ГЕРБ подчерта, че е важно оттук нататък да има правителство, парламент, които да отстояват 
политиките, за да бъде спазено и изпълнено решението на Народното събрание. Трябва да сме достатъчно убедителни 
пред Европейската комисия. 
Предстои Министерство на енергетиката да направи стратегията за енергиен преход по години, но нито едно от тях не 
може да стане в амбициозни преход до три години, допълни той. 
Всички приветстваха безпрецедентното решение, което обедини депутатите, а от Възраждане на няколко пъти посочиха 
важната роля на депутата Искра Михайлова. Тя самата подчерта, че се радва, че всички подкрепят решение, за което са се 
борили в продължение на месеци. 
Този ентусиазъм, че днес ще вземем това решение, не значи нищо и шансът да се случи това е минимален, не го ли знаехме 
това преди шест месеца, коментира Александър Ненков от ГЕРБ. Искра Михайлова коментира, че преди месеци беше 
невъзможно, както беше невъзможно всички да се обединят. Но топката беше прехвърлена отново, че Възраждане са 
настоявали за изцяло нов план, което наистина е било невъзможно. Михайлова контрира, че това е бил първоначалния  
текст, който впоследствие е бил допълнен.  
Проблемът е, че вместо да черпим ресурси от този план се оказва, че той може да ни тежи като воденичен камък и всичко 
това се случи с усилията на всички депутати. 
В първоначалния план беше записано постепенно и поетапно извеждане на въглищните централи до 2030 г. и извеждането 
от експлоатация е необратимо, все пак беше даден шанс за 40% намаляване на емисиите, което не задължаваше 
централите да бъдат затворени. Занапред е важно да се запазят инвестициите, увеличаване на инвестициите, да се 
направят нови инвестиции в екологизация. На масата с Европейската комисия трябва да сложим на масата въвеждане на 
енергийна ефективност, ВЕИ, ускорени инвестиции в нисковъглеродна икономика и съхранение на енергия, защото в 
противен случай няма как да постигнем и затваряне на ТЕЦ до 2038 година, коментира Владислав Панев от Демократична 
България, част от Зелено движение. 
Проблемът е, че много решения бяха дълго време забавяни в годините, защото за затваряне на въглищните централи 
заради неспазване на нормите за въздух се говорим от 2009 година насам, а това така и не се случи. Дебатите повече от 
час и половина не минаха и без предизборна реторика. 
Започна гласуване първо на точките за преформулиране на средствата от национална инфраструктура за съхранение на 
батерии към инвестиции във батерии за бизнеса и гражданите, както и част от средствата за геотермална енергия да се 
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пренасочат за грантови схеми за енергийна ефективност и ВЕИ или Решение за задължаване на Министерски съвет да 
промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика - т. ІІ, т.4, т.4.1 и т. 5. Гласуваха 208 народни 
представители, 159 за, 48 въздържал се и 1 против. Но веднага започна дебат защо Продължаваме промяната са гласували 
въздържал се, а депутатът гласувал против от Продължаваме промяната подчерта, че не иска повече средства за пасивна 
енергийна ефективност, а за рекултивация на терените в Стара Загора и иновации, разработване на нови работни места. 
Преди финалното гласуване беше дадена 30 минутна почивка. Преди окончателното гласуване на решението депутати 
отидоха на протеста на синдикатите в защита на енергийната сигурност на страната. 
Текстът от решението за промяна на Плана беше приет единодушно със 185 гласа "за". Текстът за въглищните централи 
като точка 1 подкрепиха 180 народни представители от всички политически сили и трима се въздържаха.  
Припомняме, че преди повече от година депутатите решиха да бъде запазена ядрената енергетика като ключов отрасъл 
за страната ни. От това решение до момента няма постигнати никакви реални последствия за енергийният сектор и 
ядрените проекти все още са само на хартия. 
 
√ "Булгаргаз" прогнозира увеличение на цената на природния газ за месец март 
Държавната "Булгаргаз” прогнозира поскъпване на природния газ през месец март. От компанията предлагат синьото 
гориво да струва 138,82 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 70.98 EUR/MWh, изчислена по фиксинга 
на БНБ. 
Цената за месец март е формирана на база прогнозните стойности на различните компоненти в нея към 11.01.2023 г. в 
съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. Това припомнят от 
държавното дружество. Обявявайки прогнозни стойности, “Булгаргаз” ЕАД“ изпълнява изискванията на Закона за 
енергетиката да уведомява предварително своите клиенти за цената на природния газ. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за м.март 2023 г., ще бъде депозирано в КЕВР на 
01.03.2023 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 28.02.2023 г. 
Припомняме, че преди ден "Булгаргаз" предложи на КЕВР понижение на цените за месец февруари с 24,5%. Ако 
предложението бъде одобрено от регулатора то от следващия месец цената ще бъде 135,38 лв./MWh или 69,22 EUR/MWh 
(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
 
√ Цената на газа на Газов хъб Балкан с ден за доставка 13 януари се понижава с 2.34 % 
 

 
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 13 януари 2023 г. е 133.15 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 23 253 MWh. 
Стойността се понижава с 2.34 % спрямо отчетените 136.34 лв. за MWh с ден за доставка 12 януари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 17 873 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  за 12 януари  изтъргуваният  обем е 6 700 MWh при постигната цена от 130.45 лв. за 
MWh. 
Това е незначително повишетие с 0.37 % спрямо отчетените 129.97 лв. за MWh и изтъргуван обем от 8 332 MWh в посочения 
сегмент на 11 януари 2023 г. 
Референтната цена е 133.15 лв. за MWh. 
 
√ Газовата връзка България - Сърбия може да заработи до следващата зима 
Газовата връзка между България и Сърбия ще бъде завършена до началото на следващия отоплителен сезон. Това заяви 
вчера пред сръбските медии директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович. Към момента са закупени около 50 на сто от 
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тръбите, а около 90 на сто от трасето е разчистено. Около 25 процента от тръбите са заварени и трябва да започне 
полагането. Отчуждаването приключи успешно, каза Баятович пред сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА. 
По думите му няма да има проблем със завършването на сръбското трасе от Ниш до Димитровград. Според него 
българската страна ще направи първата заварка до 1 февруари. Баятович очаква интерконекторът, който ще свърже 
сръбската и българската газова система, да даде възможност за диверсификация на източниците.  
Баятович отбеляза, че българският участък е по-лек и по-къс от този в Сърбия, допълва Танюг. 
Директорът на "Сърбиягаз" коментира, че е добре, че има спад на цените на газа на борсата и обясни, че Сърбия има два 
милиарда кубични метра газ по петролната формула, която сега дава цена от 396 долара за 1000 кубически метра. 
На 29 май сръбският президент Александър Вучич обяви, че в телефонни разговори с президента на Русия Владимир Путин 
се е договорил по основни въпроси на газовия договор между двете страни. По думите му тогава договорът ще бъде 
сключен за три години, като цената на газа ще се изчислява по петролната формула, което означава от 310 до 408 долара 
за 1000 куб. м. Вучич отбеляза тогава, че тази цена е най-добрата в Европа, припомня ТАСС. 
Баятович каза пред РТС, че доставките на руски газ по „Турски поток“ се изпълняват безпроблемно.  
Той допълни, че Сърбия има достатъчно транспортен капацитет и че всички компресорни станции са в перфектно 
състояние, а в хранилище в Унгария Сърбия има повече от 280 милиона кубически метра газ, докато в хранилището 
Банатски двор има 286 милиона кубични метра газ. Баятович увери, че Сърбия е енергийно осигурена. 
 
√ Повишение с 4.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 378.57 лв. за MWh с ден за доставка 13 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 378.57 лв. за MWh с ден за доставка 13 януари 2023 г. и обем от 81 085.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст 
от 4.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 452.92 лв. за MWh, при количество от 41 984.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 100.60 MWh) е на цена от 304.22 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 224.84 лв. за MWh и количество от 3352.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 174.87 лв. за MWh ( 3252.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 576.97 лв. за 
MWh при количество от 3783.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 278.73 лв. за MWh при обем от 3226.5 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 363.78 лв. за MWh (186.00 евро за MWh) за 12 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 13 януари се повишава до 378.57 лв. за MWh ( увеличение с 4.1 %) по данни на БНЕБ или 193.56 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 12 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 5 103.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 373.32 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     32,33%    2163.84 
Кондензационни ТЕЦ   48,23%    3228.32 
Топлофикационни ТЕЦ   5,54%    371.1 
Заводски ТЕЦ    1,85%    123.74 
ВЕЦ     3,60%    240.75 
Малки ВЕЦ    1,77%    118.71 
ВяЕЦ     4,16%    278.24 
ФЕЦ     1,88%    125.87 
Био ЕЦ      0,64%     43.08 
Товар на РБ         5780.91 
 
√ Леко покачване на цените по европейските електроенергийни борси за 13 януари. Гърция остава с най-високи нива 
Румънската OPCOM затвори при цена от 193,56 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 211,71 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 193,56 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 13 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 231,57 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
155,54 евро/мвтч. Най-високата цена от 295,00 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 89,41 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 67 973,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 13 януари ще бъде 211,71 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 138,42 гвтч. Максималната цена ще бъде 295,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 156,74 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на 
пазара от цяла Европа. 

https://ibex.bg/
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 13 януари е 162,02 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 190,76 евро/мвтч. Най-високата цена от 258,96 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
и тя ще бъде 92,11 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 856,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 13 януари на Словашката енергийна борса е 150,27 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 19 ч и тя ще е 238,30 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 82,94 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 121,28 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 172,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 56,23 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 13 януари е 162,92 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
184,36 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 63 626,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 197,99 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 99,01 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 66,64 евро/мвтч на 13 януари. Пиковата цена ще бъде 88,47 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 621 653,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 105,95 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 2,02 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 13 януари ще се продава за 195,32 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Забавената инфлация в САЩ повиши цената на европейските акции в четвъртък 
С най-висок ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение завърши общият европейски измерител 
Stoxx 600 
Европейските пазари на акции в четвъртък затвориха на най-високото си ниво от април 2022 г., въпреки променливия 
следобед след публикуването на данните за инфлацията в САЩ. Възходът на цените на акциите започна още на старта на 
търговията под влияние на прогнозите за данните за ръста на потребителските цени в САЩ през декември, които бяха 
обявени следобед. 
Очакванията на инвеститорите се оправдаха, защото Министерството на труда отчете забавяне на инфлацията годишна 
база до 6.5% от 7.1 на сто през ноември. Обявените официални данни напълно съвпаднаха прогнозата на експерти, 
анкетирани от Trading Economics. 
На месечна база, обаче, инфлацията е спаднала с 0.1% спрямо ноември, което е най-голямото месечно намаление на 
потребителски цени в страната от април 2020 година. Оптимистичните данни за инфлацията в САЩ добавят аргументи за 
това, че най-тежката инфлация в страната от четири десетилетия постепенно намалява. Въпреки това, годишната инфлация 
остава висока и продължава да оказва сериозен натиск върху американските домакинства, чиито разходи за живот не 
спират да се повишават. 
Отслабването на инфлационния натиск в Съединените щати може да бъде решаващ аргумент в полза на по-нататъшното 
забавяне на затягането на паричната политика от страна на Федералния резерв (Фед). 
Хю Робъртс, ръководител на екипа за анализите в Quant Insight, каза пред CNBC, че данните за инфлацията не е дал никакви 
допълнителни послания на пазарите, затова инвеститорите очакват изказвания на членове на борда на Фед в петък, за да 
разберат каква парична политика евентуално ще обяви централната банка на САЩ. 
Инвеститорите започнаха внимателно да следят и финансовите отчети на публичните компании в сезона на отчетите, който 
стартира на 10 януари. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.59%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше испанският IBEX 35 (+0.91%), следван от френския CAC 40 (+0.84%), 
италианския FTSE MIB (+0.81%), британския FTSE 100 (+0.55%) и германския DAX (+0.54%). Възходящият тренд се запази до 
края на сесията, като за някои индикатори дори се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение завърши 
общият европейски измерител STOXX 600. 
Секторният индекс на акциите на компаниите от търговията на дребно поведоха на печелившите измерители с близо 2%, 
докато акциите на химикалите и здравеопазването бяха надолу с около 0.1%. 
След новината, че продажбите на превозни средства с електрически двигатели (BEV), произведени от Volkswagen, са се 
увеличили с над 26% и достигат 572.1 хил., след което делът им в общите продажби на всички марки автомобили на VW 
се увеличава до 6.9% спрямо 5.1% през 2021 г. За последните 12 месеца, обаче, Volkswagen намали доставките на 
автомобили през 2022 г. със 7% - до 8 милиона 262.8 хиляди коли, което се дължи на недостиг на резервни части и спиране 
на производството, се казва в прессъобщение на германската компания. Това е най-големия спад на продажбите за 
последните 10 години. Въпреки това, днес на борсата във Франкфурт цената на акциите на VW се повиши с 0.74%. 
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Пазарната стойност на онлайн магазина за дрехи ASOS скочи с 14.82% и се изкачи на върха на Stoxx 600. Компанията 
потвърди прогнозата си за текущата година, въпреки 3% спад в приходите през четиримесечния период, приключил на 31 
декември. 
Акциите на Centrica PLC поскъпнаха с 5,29% след новината, че Ръсел О'Брайън от Shell PLC ще стане новият главен финансов 
директор на енергийната компания. 
Сред печелившите от включените в индекса Stoxx 600 акции на най-големите компании в региона, са и книжата на 
шведската енергийна компания Orron Energy, които поскъпнаха със 7.74%. 
Акциите на Tesco Plc загубиха 0.77%, въпреки че най-големият търговец на хранителни стоки в Обединеното кралство 
потвърди своята оперативна печалба за цялата година и насоки за свободен паричен поток за силно представяне през 
зимните празници. 
Цената на книжата на Marks & Spencer Group Plc се понижи с 0.14%, въпреки че продажбите на британската верига 
универсални магазини за третото фискално тримесечие се повишиха с 9,9% на фона на силните предколедни числа. 
Капитализацията на Ubisoft Entertainment SA се срина с 14.03%, след като френският разработчик на видеоигри влоши 
прогнозата си за фискалната 2023 година, приключваща през март. Компанията изчислява, че тази година ще реализира 
оперативна загуба от около 500 милиона евро, въпреки че преди това очакваше печалба от 400 милиона евро. 
Швейцарската компания Logitech International SA, която произвежда компютърна периферия (клавиатури, мишки, 
високоговорители и др.), понижи прогнозите си за текущата фискална година на фона на слабите предварителни отчети за 
третото финансово тримесечие, което приключи на 31 декември. Тримесечните приходи на Logitech са намалели със 17-
18% на годишна база и възлизат на 1.26-1.27 милиарда долара, според прессъобщение на компанията през борсата в 
Цюрих. Оперативната печалба е спаднала до 171-176 милиона долара в сравнение с 263 милиона долара година по-рано. 
В резултат цената на акциите се понижи до минус 16.87%, за да заеме дъното на Stoxx 600. 
Сред губещите са и акциите на френския производител на медицинско оборудване Orpea S.A., които се обезцениха с 
16.55%. 
 
√ Руската ядрена енергия остава несанкционирана и ще просперира в световен мащаб още поне десетилетие 
След десетилетия на пренебрегване западната ядрена индустрия е загубила голяма част от способността  си да 
строи нови АЕЦ или дори да ги поддържа 
Проф. Тейн Гъстефсен от университета Джорджтаун, Вашингтон 
Докато западната ядрена индустрия се проваля, руската Росатом изгражда ядрени електроцентрали (АЕЦ) навреме и в 
рамките на бюджета по целия свят. В същото време продава и уран на САЩ. В продължение на четиридесет години 
ядрената енергия на Запада беше навряна в кучешка колиба. Още от инцидентите Три Майл Айлънд и Фукушима – да не 
говорим за Чернобил между тях – ядрената енергия бе отбягвана като небезопасна и неикономична. Но днес, изправен 
пред упорито нарастващите емисии на парникови газове (ПГ), Западът отново хвърля поглед върху възможностите на 
ядрената енергия. 
Има обаче проблем: след десетилетия на пренебрегване западната ядрена индустрия е загубила голяма част от 
способността си да строи нови АЕЦ или дори (в случая на Франция) да ги поддържа, тъй като квалифицирани работници и 
опитни мениджъри са напуснали или са се пенсионирали. В САЩ през последните три десетилетия не са пускани в 
експлоатация нови АЕЦ (въпреки че една трябва да започне скоро, но с петнадесет години закъснение). Към момента на 
писане нито един от традиционните лидери, които все още са активни в гражданската ядрена енергия, не е в състояние да 
изпълни ядрен проект навреме или дори близо до планирания бюджет. 
С изключение на руснаците. Руската ядрена индустрия се откроява като рядък – наистина уникален – случай на 
високотехнологичен сектор, който не само се е възстановил от края на съветската ера и хаоса, който последва, но е 
разработил ефективна експортна стратегия, която му позволява да просперира днес както никога преди. Ядрената 
индустрия на Русия процъфтява, благодарение главно на международния бизнес. Според Алексей Лихачов, главен 
изпълнителен директор на Росатом, руският ядрен монополист, Русия в момента работи върху 23 ядрени енергоблока в 
дузина различни страни, включително Китай, Индия, Беларус, Турция, Унгария и Египет. 
Компанията е продала продукти на стойност 10 милиарда долара в чужбина през 2022 г., което е 15% увеличение спрямо 
предходната година, а текущият ѝ портфейл от чуждестранни поръчки възлиза на над 200 милиарда долара. „Росатом“ 
активно ухажва нови клиенти, най-вече в развиващия се свят; предлага пакет „пълно обслужване“, който обхваща 
изграждането и експлоатацията, както и доставката и преработката на ядрено гориво. Руското правителство активно 
подкрепя „Росатом“ с нисколихвено финансиране. Накратко, руската ядрена енергия напредва. 
Но това не е всичко. В допълнение към изграждането и експлоатацията на нови АЕЦ, Росатом изнася обогатен уран в много 
страни по света, включително САЩ и Европа. (В допълнение, Росатом предоставя услуги на пет страни от ЕС, които 
експлоатират построени от Русия АЕЦ.) Въпреки че приходите не са сравними (само около $1 милиард на година), износът 
на горива е политически ключов. Поради тази зависимост, ядрената индустрия на Русия не е под санкциите на Запада 
(както е обсъдено по-долу) и няма вероятност да бъде така в скоро време. В този момент Росатом е в състояние да работи 
безпрепятствено както в страната, така и в чужбина. Това е един от малкото сектори в руската икономика, които могат да 
направят това. 
И за САЩ, и за Европа последиците са сериозни. Първо, те ще продължат да зависят от руския обогатен уран още няколко 
години, потенциално отслабвайки общия им фронт по отношение на санкциите. (Наистина, вече имаше значителни 
разногласия между членовете на ЕС относно тяхната политика спрямо руската ядрена енергия.) 
Второ, и което е по-фундаментално, нито американската ядрена индустрия, нито нейните европейски колеги, в сегашното 
им грохнало състояние, са в никаква позиция да се конкурират в търговска посока с руснаците в изграждането на нови АЕЦ, 
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независимо дали у дома или в развиващия се свят. Русия трябва да продължи да заема водеща позиция в ядрената 
енергетика за известно време. Единствените заплахи за нейния ядрен бизнес, както ще видим след малко, вероятно ще 
бъдат Китай – и геополитиката на Кремъл. 
Как се стигна до тази ситуация? 
Изненадващият ядрен ренесанс на Русия 
Настоящият търговски успех на Росатом е забележителна история за почти смърт и прераждане. Руската ядрена програма 
за граждански цели се роди от съветската програма за ядрени оръжия. Но краят на Съветския съюз през 1991 г. беше 
катастрофа за ядрената индустрия. 
През следващите петнадесет години тя до голяма степен се разпадна. Ключови активи бяха разграбени от олигарси, а това, 
което остана, в повечето случаи спря работа. Три големи чуждестранни проекта на индустрията, в Китай, Индия и Иран, 
всички наследени проекти, останали от съветската епоха, изостанаха значително от графика. Имаше масивна загуба на 
умения, тъй като опитни работници напуснаха работа и си потърсиха прехрана другаде. До 2005 г. руската гражданска 
ядрена програма на практика бе спряна. 
Но същата година Путин назначи политик, Сергей Кириенко, за ръководител на ядрената програма. Кириенко имаше 
смесена кариера до този момент – включително катастрофален петмесечен престой като министър-председател, който 
съвпадна с финансовия срив на Русия през 1998 г. – но той се оказа талантлив мениджър. Той отново събра блуждаещите 
активи на Росатом под един покрив и след като изгони олигарсите, накара непокорните доставчици и изпълнители в 
индустрията да работят отново съвместно. През следващите единадесет години той изгради Росатом в мощен консорциум. 
През 2016 г. Путин го награди с таен медал и висша длъжност като номер 2 в президентската администрация на Кремъл, 
където е и днес. 
Тайната не беше случайна. Когато Росатом беше създаден през 2007 г., той наследи както гражданските АЕЦ, така и 
военните оръжейни активи. Кириенко положи енергични усилия да отдели военното крило от цивилното, но разделянето 
се оказа по-лесно постижимо на хартия, отколкото в действителност. Днес цивилната и военната част на Росатом остават 
свързани, тъй като много части от веригата за ядрени доставки, започвайки с добива на уран, обслужват както военни, така 
и цивилни клиенти в Русия. Но военната част беше (и е) финансирана директно от правителството, докато цивилната част 
трябваше да се самоиздържа. За Кириенко това беше решаваща разлика. Той беше започнал с амбициозни планове за 
разширяване на ядрената енергия в Русия, но скоро осъзна, че има малко вътрешно търсене на нови АЕЦ в 
електроенергиен сектор, доминиран от газ, и така Кириенко насочи погледа си към външния пазар. 
За целта той трябваше да убеди международната общност, че Росатом е станал по същество цивилен бизнес, с други думи, 
да създаде нов „търговски“ имидж на компанията. Като цяло той беше успешен и Росатом дължи сегашния си просперитет 
до голяма степен на международния бизнес, който изгради. 
Въздействието на западните санкции 
Поради важната си роля като доставчик на уран и ядрено гориво за АЕЦ по света, включително САЩ, Росатом не е под 
западни санкции. САЩ, по-специално, разчитат на Русия за нискообогатен уран за собствените си АЕЦ. Въпреки че се 
полагат усилия за разработване на заместители, за момента Росатом е просто твърде ценен, за да бъде санкциониран. Но 
дори и да бъдат наложени санкции, операциите на Росатом до голяма степен няма да бъдат засегнати от тях. Вътрешно 
неговата верига за доставки, която, както беше споменато, преминава от добива на уран до изграждането и експлоатацията 
на електроцентрали, зависи много малко отвън. Като пряк наследник на съветската ядрена програма, той е проектиран от 
самото начало да бъде самостоятелен, с минимална зависимост от вносни проекти и компоненти. 
Това остава така и днес. Наистина, като водеща руска високотехнологична компания, на Росатом все повече се възлага 
мисията да запълва пропуските, свързани със санкциите, в други руски индустрии. Международният бизнес на Росатом 
може да е малко по-уязвим от санкции, но засега има малко признаци за това. Само една страна, Финландия, се оттегли 
от текущия проект с Росатом. (Чешката република прекрати частичната собственост на Русия върху ядреното 
подразделение на Skoda, ситуация, наследена от съветско време, но включваща различна руска компания.) По-голямата 
част от международната клиентска база на Росатом се състои от „приятелски страни“, които са спазвали внимателен 
неутралитет по отношение на украинската война и не е задължително да подкрепят западните санкции срещу Росатом. 
(Унгария, въпреки че е член на Европейския съюз, има дългогодишно партньорство с Росатом, която дори сега строи нова 
АЕЦ там.) 
Чуждестранните проекти на Росатом наистина използват широко неруска работна сила и материали, главно за да 
задоволят изискванията на своите клиенти за местни доставки. Но те се състоят главно от нискотехнологични суровини, 
които не се доставят от трети страни и следователно не са засегнати от санкции. 
Предстоят множество предизвикателства 
И все пак, отделно от санкциите, Росатом и руската ядрена енергетика може да се изправят пред множество 
предизвикателства. Един от тях е технологичният прогрес. За да се справят с високите разходи и дългите срокове за 
одобрение на големите традиционни електроцентрали, няколко западни страни, особено САЩ и Франция, насърчават 
разработването на малки модулни реактори, така наречените „ММР“. Те имат няколко потенциални предимства. Могат да 
се транспортират лесно и да се сглобяват бързо на място. Индивидуални единици, монтирани на борда на кораба като 
„плаващи ядрени съоръжения“, биха могли да осигурят енергия за офшорни сондажни платформи или отдалечени 
крайбрежни места. SMR могат да бъдат един от ключовете към утрешния ядрен ренесанс, особено в развиващите се 
страни, основният пазар на Русия. 
Ако това се случи, Русия ще бъде в добра позиция. Русия е единствената страна в света, която експлоатира ледоразбивачи 
с ядрени двигатели и плаващи АЕЦ, като и двете се захранват от малки реактори. Руският опит в проектирането и 
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изграждането на малки реактори датира от десетилетия назад в съветската епоха и има множество поколения 
последователно подобрени проекти. 
„Росатом“ работи върху разполагането им не само на атомни ледоразбивачи и плаващи платформи, но и на сушата. Вече 
е планирана малка АЕЦ в Якутия, в Далечния изток на Русия, а Росатом също подписа споразумение с Киргизстан за 
проучване на разполагането на малки реактори там. 
Обратно, западните страни изостават много в развитието и внедряването на ММР. Първите модулни реактори ще 
продължат да се основават на конвенционална технология за лека вода, но все още са далеч от внедряването. Например 
базираната в САЩ NuScale току-що подаде до регулаторната комисия там заявлението за стандартно одобрение на 
дизайна за своя VOYGR SMR на 1 януари тази година. Но първите блокове ще бъдат готови едва около 2030 г., според 
оценките на компанията, дори ако се приеме, че няма забавяне на регулаторното одобрение и строителство. 
Ключът към бъдещето на SMR в по-дългосрочен план вероятно ще бъдат така наречените реактори от „Четвърто 
поколение“, базирани на революционни проекти, които се откъсват изцяло от традиционната технология за реактори с 
лека вода. Но Четвърто поколение все още е незряла технология и надпреварата за лидерство в него едва сега започва. 
По-близката заплаха за лидерската позиция на Росатом е Пекин. Китай има енергична ядрена програма, която е напълно 
независима от Русия. Китай е на първо място в света по брой единици в процес на изграждане и се движи бързо към 
проекти от следващо поколение. Първият реактор от поколение IV в Китай достигна пълна мощност миналия месец. Той 
използва модулен дизайн, като всеки модул има 100 MWe мощност. Търговският блок ще има шест модула, подредени в 
кръг за 600 MWe обща мощност. В този момент нито Русия, нито която и да е западна страна разполагат с нещо подобно 
на сравнително напреднал етап на разгръщане. Засега китайската ядрена програма е фокусирана върху вътрешния пазар, 
а единственият международен проект е в Пакистан. Но китайците имат амбициозни планове за разширяване в чужбина и 
ако миналият опит е някаква насока, те скоро ще вкарат Росатом в пряка международна конкуренция. 
И накрая, най-големите предизвикателства за Росатом може да са рискът за безопасността и репутацията. Още от 
катастрофата в Чернобил през 1986 г. руската ядрена индустрия има отлични показатели за безопасност. Но руското 
нахлуване в Украйна поражда сериозна нова заплаха. В Украйна работят четири АЕЦ – по ирония на съдбата, всички те са 
съветско производство. Руски ракети вече са паднали близо до една от тях, централата в Запорожие, която се намира близо 
до сегашната фронтова линия между руските и украинските сили. 
Спорно е кой е отговорен за безопасността на централата. Досега Русия се съпротивляваше на усилията на 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да поеме управлението на централата и вместо това предложи 
Росатом за тази роля. Но за Росатом този план е пълен с рискове. Ако централата бъде повредена и има радиоактивно 
замърсяване, освен по-нататъшното страдание, което това би причинило на украинския народ, щетите за репутацията на 
Росатом ще бъдат изключителни. 
Въпреки тези рискове Росатом и руската гражданска ядрена индустрия изглежда вероятно ще запазят водещата си роля 
поне още десетилетие. Предстоящите предизвикателства са реални, но те ще дойдат повече от технологичните промени и 
нарастващата конкуренция от страна на Китай, отколкото от санкциите, от които Росатом така или иначе остава засега 
изключен. 
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Harvard University Press. 
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√ Rystad Energy: Инвестициите в нисковъглеродни проекти ще нараснат с 60 млрд долара през 2023 г. 
Инвестициите за нисковъглеродни проекти ще се увеличат с 60 милиарда долара тази година, което е с 10% повече от 2022 
г. в резултат на развитието на вятърната енергия, но и поради значителното увеличение на финансирането на 
инфраструктура за улавяне, използване и съхранение на водород и въглерод (CCUS), показва проучване на Rystad Energy . 
Инвестициите в зелените сектори нараснаха с 21% през 2022 г. като изпреварват за пръв път тези за нефт и газ. Уплашените 
от инфлацията разработчици изглежда обаче, че ще обуздаят ръста на разходите тази година. В същото време с 
отслабването на инфлационния натиск се очаква разходите да се възстановят. 
Инвестициите в геотермалната енергия, улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид (CCUS), 
водородната, водноелектрическата, офшорната и наземната вятърна, ядрената и слънчевата индустрии се очаква да 
достигнат 620 милиарда долара през 2023 г. спрямо около 560 милиарда долара миналата година. Сегментите на услугите, 
включени в нашите изчисления, включват проектно оборудване и материали, инженеринг и строителство, кладенци, 
операции и поддръжка, както и логистика, а също и плавателни съдове, смятат от компанията за анализи. 
Най-значителен ще бъде приносът на слънчевите и вятърни мощности на сушата. Разходите за инвестиции в слънчева 
енергия през тази година ще възлизат на 250 милиарда долара, нараствайки само с 6% през 2022 г. Въпреки това, 
благодарение на намаляващата цена на полисилиция, който  е и основният двигател на разходите за слънчеви 
фотоволтаични клетки, ръстът на капацитета ще бъде по-значителен. Независимо от сравнително незначителното 
увеличение на инвестиционната стойност, инсталираната мощност се очаква да нарасне с приблизително 25% до 1250 
гигавата (GW). 

https://thanegustafson.substack.com/p/russian-nuclear-power-unsanctioned?utm_source=post-email-title&publication_id=861637&post_id=95065806&isFreemail=true&utm_medium=email
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Ръстът ще варира значително при различните индустрии. Очаква се най-значително да е увеличението при водородът и 
CCUS - съответно със 149% и 136%. Общите вложения за водород ще достигнат 7,8 милиарда долара през 2023 г., докато 
инвестициите в CCUS ще възлизат на около 7,4 милиарда долара. 
За разлика от това, пазарът на водноелектрическа енергия се очаква да се свие през 2022 г., докато инвестициите в ядрена 
енергия се очаква да останат относително непроменени. Предвижда се инвестициите за вятърна енергия на сушата да се 
увеличат с 12% до около 230 милиарда долара, а за вятърна енергия в морето прогнозата е за ръст с 20% до 48 милиарда 
долара. Очаква се разходите за геотермална енергия да скочат значително – около 45% – макар и от сравнително ниска 
начална позиция. 
„По-слабият от очакваният растеж не е повод за паника за този нисковъглероден сектор. Много високата инфлация 
обикновено предизвиква фискални ограничения в индустриите и разходите вероятно ще се възстановят през следващите 
години. Перспективата за водорода и CCUS е изключително розова с напредването на технологиите и с подобряването на 
широкомащабната осъществимост на тези решения, коментира водещият проучването Audun Martinsen от Rystad Energy. 
Инвестициите в ниски въглеродни емисии са с по-кратък цикъл от индустриите с изкопаеми горива и следователно са по-
чувствителни към инфлационен натиск. Плановете за проекти, дейностите, касаещи разрешителните и подкрепата за 
компаниите от правителствата доказват очаквания ръст на инвестициите през тази година. Въз основа на вероятните 
дейности, инвестициите за всеки проект са изчислени въз основа на специфични характеристики и прогнози през 2023 г. 
Кои сектори ще са с най-голяма полза? 
Разглеждайки отделните типове сегменти, най-голям ръст през тази година ще постигнат компаниите за експлоатация и 
поддръжка – 16%. Тези компании ще са по-ангажирани с  общия инсталиран оперативен капацитет, който ще нарасне тази 
година с темпове, подобни на 2022 г., смятат от Rystad. В тази връзка експертите напомнят, че в експлоатация влиза 
изграденият допълнен капацитет от миналата година. Разходите на тези доставчици също са в по-голяма степен 
обусловени от труда, отколкото в други сектори, а високата потребителска инфлация вероятно ще повиши заплатите за 
квалифициран труд, увеличавайки разходите на сегмента, посочват анализаторите. 
Логистичните и плавателни компании, силно насочени към офшорни проекти и морска търговия, се очаква да получат 15% 
повече тази година. Разходите в секторите свързани с оборудването, материалите, инженеринга и строителството, за които 
се харчат по-голямата част от глобалните инвестиционни средства, се очаква да нарастват с около 9% годишно. Новият и 
относително малък пазар на доставчици за оказване на нисковъглеродни, добре свързани услуги, се прогнозира да 
нарасне с 33% тази година. Въпреки значителното увеличение, инвестициите в този пазар ще възлизат само на около 3,7 
милиарда долара. 
Регионални съображения 
Някои доставчици не са насочени към глобалния пазар, предпочитайки да се фокусират върху регионални клиенти. 
Местоположението на потвърдените проекти през тази година показва, че Африка е настроена да привлече най-висок ръст 
на инвестициите – увеличение с  26% , главно благодарение на проекти за вятърна енергия на сушата в Египет. Австралия 
заема второ място с 23% ръст с разширяване в почти всички сектори. 
Азиатският ръст от 12% е силно повлиян от амбициите на Китай в областта на слънчевата и вятърната енергия, докато 
Законът за намаляване на инфлацията в САЩ и увеличаването на възобновяемите енергийни източници и CCUS ще 
спомогнат за повишаване на инвестициите в Северна Америка с 9% тази година. Европа е изправена пред 
предизвикателство от висока инфлация и криза в регионална верига на доставки, което води до прогнозиран ръст на 
инвестициите от 7% – много по-ниско от темпото, необходимо за постигане на амбициите на REPowerEU на Европейския 
съюз, сочат още резултатите от проучването на Rystad Energy. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Храните у нас поскъпнали с 29% за година 
Двуцифрената инфлация в България се отрази и на цените на продуктите, като най-голям годишен ръст беше отчетен при 
захарта, олиото и яйцата. Като цяло поскъпването средно за година е с 22,4%  на най-необходимите продукти и 29% на по-
широка база. Според Димитър Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, обаче не 
бива да се чертаят апокалиптични сценарии. 
"Вярно е, че с 82% са по-скъпи яйцата на годишна база - януари 2022 - 2023 г. И през 2022 и 2021 г. сме имали темпове на 
растеж. Имаме стабилен пазар от гледна точка на конкурентна цена и ценообразуване, но от гледна точка на по-високите 
разходи на производство, имаше ръст. Няма спекула, поскъпването е нормално. По-ниска цена значи компромис с работни 
места и начин на подреждане на бизнеса", обясни Димитър  Иванов пред Нова телевизия. 
По думите му в хората има страх и паника какво ще стане."Винаги е имало алчни хора, а такива времена като днешните 
предполагат тяхната поява. В момента има и спекуланти, които целят повече печалба, които нарушават законите заради 
алчност. Такова понятие като граница и таван на цената няма. Държавата трябва да упражни контрол и спазване на закона, 
за да има нормален пазар, но без да се намесва в ценообразуването. Имаме ситуация, близка до перфектната по 
отношение на конкурентноспособността. В енергоресурсите има равновесие, баланс. При ескалиране на войната, никой 
не може да каже какво ще стане", посочи Иванов. 
Според него в момента има равновесни цени, но все още има накъде да се стабилизират.  
 
√ Прогноза: Пазарът на бизнес имоти у нас през 2023 г. ще запази активността си около нивата от миналата година 
Пазарът на бизнес имоти в България през 2023 г. ще запази активността си около нивата от миналата година. Основни 
купувачи отново се очаква да бъдат местни инвеститори, които разполагат с достатъчно средства или имат достъп до 
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изгоден кредитен ресурс. Това прогнозираха от консултантската компания "Къшман енд Уейкфийлд Фортън" 
(Cushman&Wakefield Forton) в обзора си за периода, съобщиха от компанията.  
"Изминалата 2022 г. беше предизвикателна по отношение на инвестиционния пазар. Войната в Украйна, голямата 
динамика в цените на строителните материали и на енергийните ресурси създадоха усещане за обща несигурност, което 
се допълни от очакванията за ръст на лихвите. Предвид продължаващите тенденции на пазара, очакваме през настоящата 
година активност предимно от местни инвеститори. Засилен интерес ще има към подценени активи и активи с потенциал. 
Бизнес имоти на атрактивни локации, със стабилна доходност, ще продължават да бъдат желани обекти за покупка", 
посочи Явор Костов, управляващ партньор в Cushman&Wakefield Forton.  
По предварителна информация на компанията, общият обем сделки с бизнес имоти през 2022 година е малко над 270 
млн. евро. Преобладават сделките с традиционни за пазара активи – офис и търговски площи, като се наблюдава и 
раздвижване в сегмента на индустриалните имоти.   
Продължава плавният ръст на наемите във всички сегменти на пазара на бизнес имоти – тенденция, която се наблюдава 
от края на 2022 г. и отразява високите нива на инфлация. Засилен интерес към наем на площи и развитие на нови проекти 
отбелязваме при гъвкавите офис площи и ритейл парковете, посочват от Cushman&Wakefield Forton. 
Офис площи 
През 2022 г. пазарът на офис площи в София претърпя осезаема промяна, свързана с налагането на гъвкав модел на работа 
и оптимизация на площи от страна на много компании. На практика се прекъсна връзката между ръст на бизнеса и 
разширение на офиса. Работата от дистанция позволи на много компании, особено в ИТ и BPO сферата - изнасянето на 
бизнес услуги, да се разрастват без да наемат допълнителни площи. Това означава, че въпреки стабилните нива на 
подписаните наемни договори през 2022 г., пазарът все още не може да се върне към обемите  си от 2018-2019 г. 
Основният двигател остават подновяванията на изтичащи договори и преместванията на наематели към нови сгради на 
по-атрактивни локации, но това не носи органичен растеж. Въпреки завършването на относително голям обем нови офис 
сгради през годината, делът на свободните офиси остана относително стабилен – около 16 на сто. В същото време нови 
проекти почти не се започват и офисите в строеж намаляват осезаемо - през 2022 г. те паднаха под 200 000 кв. м. Това ще 
доведе до постепенното усвояване на свободните площи и до недостиг на качествени офиси в средносрочен план, когато 
търсенето се нормализира. 
"През 2023 г. очакваме строителството на нови офис площи да запази ниски темпове, предвид несигурния пазар и трудно 
предвидимите разходи. От друга страна, в условията на очаквана рецесия, много сектори ще забавят или спрат своя растеж, 
което ще повлияе негативно на търсенето. Всичко това подсказва, че пазарът ще остане активен, но при по-слаби обеми 
спрямо пиковите години. Изместването на търсенето към по-нови и качествени проекти ще засили сегментацията на 
пазара и ще доведе до освобождаване на площи и по-високи нива на незаетост в клас B сегмента", коментира Йордан 
Кръстев, мениджър "Офис площи" в Cushman&Wakefield Forton. 
Гъвкави офис площи 
2022 година бе определено силна за гъвкавите офиси и коуъркинг работни площи. Това се основава на увеличеното 
търсене като обем и навлизането на нови типове клиенти на този пазар. В резултат от тези тенденции през годината 
отвориха нови пространства и общото предлагане на коуъркинг площи и обслужвани офиси (serviced offices) в София вече 
наближава 60 000 кв. м.  
"Интересна тенденция е, че почти всички нови площи през изминалата година отвориха във висок клас офис сгради, 
например "Майфлекс" (MyFlex) в Megapark, "Бетахаус" (Betahaus) в Advance Business Center и др. Това затвърждава новия 
тренд, който от C&W Forton очертахме още в началото на годината – гъвкавите офис решения вече стават част от микса на 
офис сградите", коментира Красимир Петров, мениджър "Управление на имоти и активи" в Cushman&Wakefield Forton. 
Нивото и разнообразието на услуги и продукти в сегмента продължава да се диверсифицира за вече по-големия спектър 
от клиенти – от индивидуални потребители и стартъпи до средни и големи корпоративни клиенти, които имат различни 
изисквания за стандарта на завършване на офис пространствата и включения набор от услуги. 
Очакванията за 2023 г. са обемът от клиенти, търсещи гъвкави офис решения, да продължи да нараства. Предлагането 
също ще се повиши, тъй като този тип площи имат висока заетост и някои от операторите планират да се разрастват. 
Наблюдава се и интерес от страна на наемодателите да интегрират гъвкави офис площи в сградите си. През следващата 
година на пазара вероятно ще се появят между 10 и 20 хил. кв. м нови коуъркинг и обслужвани офиси в София. 
Търговски площи 
Изминалата 2022 година беше белязана от изключително бързото развитие на сегмента на ритейл парковете. Открити бяха 
над 100 000 кв. м нови площи, основно през втората половина на годината. Това е близо три пъти над площите, отворили 
през 2021 г. Бързото развитие в този сегмент се усети първоначално при вълните на затваряне на търговски площи по 
време на КОВИД-19 пандемията, когато ритейл парковете останаха незасегнати от затварянията и дори спечелиха пазарни 
позиции. Експанзията на търговците към по-малките градове и липсата на подходящи площи там също допринесе за тази 
тенденция. Към момента в страната оперират над 300 000 кв. м ритейл паркове, като в това число влизат единствено тези 
с отдаваема площ над 5000 кв. м. Очакванията са в рамките на следващите две години обемът на този пазар да се увеличи 
с над 50 на сто.  
"Добрата новина е, че почти изцяло отшумя негативният ефект за пазара на търговски площи от КОВИД-19 затварянията. 
Нараства делът на търговците, които активно отварят нови обекти. През 2022 г. видяхме и навлизане на нови брандове, 
предимно от съседни пазари. Интересът е основно в категории като облекла и обувки в бюджетен и среден ценови 
сегмент", коментира Йорданка Великова, експерт "Търговски площи" в Cushman&Wakefield Forton. 
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По данни на компанията, много от вече опериращите на пазара марки като Pepco, Sinsay и др. също продължават активно 
да отварят нови обекти. Бързо разрастване отбелязват и FMCG секторът, магазините за обзавеждане на дома (JYSK), също 
дрогериите и спортните стоки.   
"Имаме запитвания от нови брандове за навлизане на местния пазар, което също е положителен знак. Най-често отново 
става въпрос за търговци в масовия ценови сегмент, които вече присъстват на съседни пазари или търсят масирана 
експанзия в Централна и Източна Европа. Разрастването на подобни вериги е обяснимо предвид растящата инфлация, 
която се очаква да насочи масовото потребление към марки в по-бюджетния ценови сегмент", допълва Йорданка 
Великова. 
Индустриални имоти 
Пазарът на индустриални площи през 2022 се характеризираше с висока активност на започнатите проекти. Специфично 
за него е, че основният обем от новото строителство на складови и производствени сгради е за собствено ползване. Ръстът 
на инфлацията и повишените строителни и оперативни разходи доведоха до значително увеличение на наемите на 
логистични площи. Към края на 2022 г. в София те достигнаха нива от 5 евро/кв. м за първокласни имоти поради 
повишените строителни разходи. Постепенното усвояване на предлаганите под наем проекти доведе до драстично 
намаление на свободните площи и те достигнаха приблизително един процент от общото предлагане. 
"Най-силно въздействие през следващата година очакваме да оказват непредвидимостта и волатилността на разходите за 
строителство, а освен него и покачването на лихвите на финансиране и нормите на капитализация за недвижимите имоти. 
Това ще постави трайно под напрежение нивата на доходност и очакванията са да доведе до нов ръст на наемните цени 
на индустриални и логистични площи", казва Жоро Ангелов, мениджър "Индустриални и логистични площи" в 
Cushman&Wakefield Forton. 
 
√ Дълговете на американските домакинства стигнаха 16,5 трлн. долара 
Сумарният дълг на американските домакинства се е увеличил миналата година  със 7,65% в сравнение с предходната и е 
достигнал $16,5 трлн. Това съобщи изданието The Hill, като се позова на изследване на финансовата компания NerdWallet. 
Средностатистическото американско домакинство през миналата година дължи около $222 хил. по ипотеки, $17 хил. по 
кредитни карти, както и $29 хил. по автокредити. При това сумарният дълг по кредитните карти нарасна до $460 
милиарда,  съобщава Интерфакс, като цитира проучването на NerdWallet. 
"Потребителите се чувстват  притиснати от високите цени и процентни ставки, а заплатите просто не  стигат за тях. Това 
принуждава много хора да вземат трудни решения  и да трупат  дългове, за да платят предмети от първа необходимост", 
коментира експертът на NerdWallet по кредитните карти Сара Ратнър 
Според изследването средният доход на домакинствата в САЩ през миналата година е нараснал с 4%, а поскъпването на 
живота  е с 8%. 
 
√ Пандемичният бум на пазара на персонални компютри приключи 
Световните доставки на персонални компютри през четвъртото тримесечие на  2022 г. са намалели с 28,1%  до 67,2 
млн. броя.  Това сочат предварителните данни на International Data Corporation (IDC), цитирани от международните 
информационни агенции 
Ппандемичният бум на пазара приключи, отбелязват експерти. Въпреки това доставките на компютри  през 2022 година 
надхвърлят нивата от преди пандемията от Ковид-19 и възлизат на 292,3 милиона броя.  
При тази ситуация прогнозите за бъдещето остават песимистични, тъй като повечето потребители имат относително нови 
компютри, а ситуацията в световната икономика се  влошава. 
Очакванията са, че в края на 2023 г. някои пазарни сегменти  могат да се върнат към растежа. Подемът на компютърния 
пазар в целия свят обаче се очаква през 2024 г. 
„Твърдо вярваме, че  пазарът има потенциал за възстановяване през 2024 г. виждаме  и  възможности за растеж през 2023 
г.“, каза вицепрезидентът на IDC Райан Рейт. 
Китайската Lenovo и американските HP Inc. и Dell Technologies са в тройката на световните лидери по брой продадени 
устройства през четвъртото тримесечие на 2022 г. Apple Inc. стана единствената компания, продажбите на която нараснаха 
през изминалата година с  2,5%. 
 
√ Петролът се насочва към силен седмичен ръст 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, но са на път да запишат седмичен ръст от над 6% поради 
признаците за ръст на търсенето в Китай и очакванията за по-малко агресивно повишаване на лихвените проценти в 
Съединените щати, пише Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,38 долара, или 0,45%, до 83,65 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се  понижи с 0,25 долара, или 0,32%, до 78,14 долара за барел. 
Брентът е на зелено с 6,7% за седмицата, докато WTI се е повишил с 6,2%, възстановявайки повечето от загубите от 
миналата седмица. 
Анализатори казаха, че неотдавнашните покупки на суров петрол от Китай и увеличаването на пътния трафик  в страната 
са подхранили доверието във възстановяването на търсенето във втората по големина икономика в света след повторното 
отваряне на нейните граници и облекчаването на ограниченията срещу COVID-19. 
„Като се има предвид фокусът върху енергийната сигурност, ние очакваме, че китайският внос ще продължи да се 
увеличава, особено след като рафинериите наберат скорост и складирането на суров петрол продължи да бъде 
стратегически приоритет“, посочи в бележка до клиенти стратегът за суровините на RBC Майкъл Тран. 
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Анализатори на ANZ посочиха като друг обнадеждаващ знак фактът, че индексът на задръстванията, обхващащ 15-те 
китайски града с най-голям брой регистрации на превозни средства, се е повишил с 31% спрямо седмица по-рано. 
Цените на петрола също бяха подкрепени от спада на долара до почти деветмесечно дъно, след като данните показаха, че 
месечната инфлация в САЩ е спаднала за първи път от април 2020 г., засилвайки очакванията, че Федералният резерв ще 
забави темпото на повишаване на лихвите. 
По-слабият долар обикновено стимулира търсенето на петрол, тъй като прави стоката по-евтина за купувачите, 
притежаващи други валути. 
Въпреки това, някои от печалбите от седмицата вероятно ще се изпарят в азиатската търговия, каза Вандана Хари, 
основател на доставчика на анализи на пазара на петрол Vanda Insights. 
„Суровият петрол е в процес на корекция, дори и скромна.... Последните две сесии бяха почти изцяло движени от 
подновени надежди за политиката на Фед, които, като се има предвид опита от последното тримесечие, са склонни да 
бъдат краткотраен феномен “, каза Хари. 
 
√ Потреблението на въглища миналата година чупи предишен световен рекорд 
Световното потребление на въглища се е повишило с 1,2% през 2022 г., надхвърляйки за първи път 8 милиарда тона за 
една година и засенчвайки предишния рекорд, поставен през 2013 г. Това показва последният годишен пазарен доклад на 
Международната агенция по енергетика за въглища Coal 2022, предава elEconomista.es. 
Докладът прогнозира, че потреблението на въглища ще остане стабилно до 2025 г., тъй като спадовете на зрелите пазари 
ще бъдат компенсирани от силното търсене от нововъзникващите икономики в Азия. На практика това означава, че 
въглищата ще останат най-големият източник на емисии в глобалната енергийна система. 
Според S&P Global Commodity Insights износът на термични въглища от САЩ по море се очаква да намалее тази година. По-
евтините руски изкопаеми горива се оказват популярни в Южна и Югоизточна Азия, като в същото време се очаква Китай, 
Индонезия и Индия да увеличат местното си производство. 
Европа, откъсната от доставките на руски природен газ поради конфликта в Украйна, ще остане купувач на американски 
въглища. Вътрешното потребление обаче ще продължи да намалява, тъй като се включват повече възобновяеми 
енергийни източници. 
Китай е готов да отмени неофициалната си двугодишна забрана за австралийски въглища, за да разнообрази базата си за 
доставки. Тази мярка, според S&P, е малко вероятно да засегне китайския внос на среднокачествени въглища, които той 
може да закупи на по-ниска цена от Русия. Въпреки това, висококачествените австралийски въглища (6000 kcal/kg) ще се 
върнат на китайския пазар, повишавайки цената на висококалоричните въглища. 
Очаква се европейското търсене да остане стабилно поради войната в Украйна, която постави на пауза много инициативи 
за зелена енергия. Очакваното възстановяване след миналогодишните суши обаче ще попречи на европейските пазари на 
въглища да растат значително.  
 
√ Световният икономически форум: Кризата с разходите за живот е най-големият световен риск в момента 
Кризата с разходите за живот вследствие на инфлацията, влошена от войната в Украйна и постпандемичното отваряне на 
икономиката, е най-големият риск през идните две години. Това се посочва в проучване на Световния икономически 
форум, цитиран от Франс прес. 
Този риск, който създава значително напрежение в многобройни региони на света, тласкайки милиони хора към крайна 
бедност и същевременно засилващ социалното напрежение, надвишава последиците от природните бедствия и 
екстремни природни явления, определяни като най-големия дългосрочен риск. 
"Геоикономическите конфликти и напрежение предизвикаха серия от дълбоко свързани помежду си планетарни рискове", 
сочи комюнике по повод публикуването на доклада за рисковете по света през 2023 година на Световния икономически 
форум, предава БТА. Това проучване се провежда сред 1200 експерти и политици и бе публикувано вчера. 
Тези рискове включват "натиск върху доставките на електроенергия и хранителни стоки, който ще продължи през идните 
две години и сериозно задълбочаване на кризата с разходите за живот и дълговите задължения" заради скока в цените на 
електроенергията и лихвите, според комюникето. Те "вредят на усилията за борба с други дългосрочни заплахи, най-вече 
климатичните промени и изчезването на биоразнообразието", сочи мнението на анкетираните. 
Това проучване се публикува пет дни преди началото на голямата годишна среща на Световния икономически форум, 
което ще се проведе в швейцарския курорт Давос от 16 до 20 януари. 
Докладът, изготвен в партньорство с консултантската компания за застраховане и управление на риска "Марш Макленън" 
(Marsh McLennan) и швейцарската застрахователна компания "Цюрих иншуранс груп" (Zurich Insurance Group), призовава 
за бързи съвместни действия в глобален план с оглед на "все по-малкото прозорци за действие". 
"Световната пандемия и войната в Европа изведоха на пръв план кризите с електроенергията, инфлацията, храненето и 
безопасността", сочи комюникето, което подчертава и риска от "поляризация на обществата заради дезинформация и 
недостоверна информация и заради геоикономическите войни". 
"Освен ако светът не започне да си сътрудничи ефективно при приспособяването към климатичните промени, то идните 
10 години ще донесат по-голямо глобално затопляне и екологична катастрофа", се посочва в текста на проучването. 
Паралелно с това кризите, свързани с геополитическите конфликти между отделните страни, "заплашват да създадат 
безпрецедентни по мащаба си бедствия, тъй като изчезват инвестиции в здравеопазването, образованието и 
икономическото развитие, което още повече подкопава социалното сближаване". 
„Икономическите последици от COVID-19 и войната в Украйна доведоха до рязко нарастваща инфлация, бързо затягане  на 
паричните политики и започнаха ера на нисък растеж и ниски инвестиции. Правителствата и централните банки могат да 

https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12103717/01/23/El-consumo-de-carbon-bate-su-record-mundial-en-2022.html
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се сблъскат с упорит инфлационен натиск през следващите две години, не на последно място като се има предвид 
потенциалът за продължителна война в Украйна, продължаващите затруднения от пандемията и икономическата война, 
стимулираща отделянето на веригата за доставки“, пишат авторите. 
„Глобалната икономическа фрагментация, геополитическото напрежение и по-нестабилното преструктуриране могат да 
допринесат за широко разпространени дългови проблеми през следващите 10 години. Дори ако някои икономики 
претърпят по-меко от очакваното икономическо кацане, краят на ерата на ниските лихвени проценти ще има значителни 
последици за правителствата, бизнеса и хората“, добавят те. 
Една от ръководителките на Световния икономически форум Саадия Захиди заяви на пресконференция в Лондон, че 
анкетираните експерти и високопоставени лица са изразили мнение, че традиционните конфликти са се превърнали в по-
малък риск в сравнение с геоикономическите (санкции, търговски бариери) или информационните войни. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Какво се знае за разследваната компания за криптовалути и какви са били схемите за финансови измами; Гости: 
Журналиста Петър Илиев и бившият експерт във финансовото разузнаване в ДАНС Иван Кавръков. 

- За бъдещето на въглищните централи, предоговарянето на условията по Плана за възстановяване и устойчивост и 
ходовете на ДПС преди третия мандат; Гост: Депутатът Рамадан Аталай. 

- Кризата във властта и завръщането на НДСВ на политическата сцена; Гост: Станимир Илчев.За проблемите в  
- транспортния бранш и възможните решения; Гост: Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Симеон Дянков за цените, инфлацията и решенията за преодоляването им. 
- Какво се знае за разследваната компания за криптовалути. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На свобода срещу 3 хиляди лева. Как ще продължат протестите, след като пуснаха дрогирания и пиян шофьор, 

убил дете на пътя в Бузовград. 
- Сценариите за третия мандат; Гост: Тома Биков от ГЕРБ. 
- Защо от „Възраждане" искат референдум за запазване за българския лев; Гост: Костадин Костадинов. 
- Дръжте крадеца! Как задигнаха автомобил от вътрешен двор в столицата. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Минус 10 точки от талона за движение в аварийното на магистралата, вземат повече на пияни и отказващите 
дрегер 
в. Труд  - Одобряват ни задължително преди развода 
в. Труд - ДАНС проверява разминавания при машинния вот 
в. Телеграф  - Глобиха кмет за данък кола 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Всяко трето жилище в София пустее - нито се продава, нито се дава под наем 
в. 24 часа – Среднощни заседания, протести и нова коалиция - всички искат тецовете да работят 
в. 24 часа – Прокуратурата с разследване срещу криптобанка: Руснаци със санкции изпрали милиони през NEXO, зад която 
стоят българи 
в. 24 часа  - С 2 млрд. лева от "Лукойл" ще дават компенсации за горивата 
в. Труд - България и Турция заедно срещу трафика на хора 
в. Труд - България продължава силово да отблъсва мигранти 
в. Телеграф  - НС праща властта с 9 задачи пред Брюксел 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Комисар Владимир Димитров, началник на отдел " Киберпрестъпност" в ГДБОП: Фирмите да обучават 
служителите си на киберсигурност - за месец имаме 5 измами, компания изгоря с 6 милиона евро 
в. Труд  - Димитър Дилчев, изпълнителен директор на ЦГМ, пред "Труд News": Качествен градски транспорт не се постига 
с политиканстване 
в. Телеграф - Изпълнителният директор на НФЦ Петър Тодоров: Въвеждаме електронно кандидатстване и пускаме нов сайт 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Днес - прогнозите на социолога Добромир Живков: ГЕРБ ухажват ДБ, но вторият и третият ешелон се 
съпротивляват; 
в. Труд - Под половината българи одобряват членството ни в ЕС; 
в. Телеграф - Мислете и за утре! 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 09.00 часа – заседание на Народното събрание. 
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- От 11.00 часа МВР и МО ще инспектират инженерното възпрепятстващо съоръжение на българо-турската 
граница. 

- От 10:30 ч. в зала "Изток" председателят на 48-ото НС Вежди Рашидов ще се срещне с делегацията на 
Вътрешната комисия на Великото национално събрание на Република Турция. 

- От 15:00 ч. гостите от Турция ще имат среща с Иван Демерджиев, вицепремиер по обществения ред и сигурност 
и министър на вътрешните работи на Р България, която ще се състои в Гранитна зала на Министерски съвет. 

- От 11.00 часа премиерът Гълъб Донев ще се запознае на място с напредъка на проекта по изграждането на 
Национална детска болница. Ще присъства и министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. 

- 19,00 часа "Електра" отново на сцената на Софийската опера. 
- От 18:00 в централата на ДПС Делегацията на Вътрешната комисия на Великото национално събрание на 

Република Турция ще има среща с ръководството на ДПС. 
*** 
Габрово. 

- От 12.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде в Габрово на честването на 188 години от създаването на 
Националната Априловска гимназия. 

*** 
Карлово. 

- Министърът на енергетиката Росен Христов ще предостави дарение от 212 инверторни климатици за отопление 
за хората, чиито домове пострадаха от природното бедствие през септември в карловско. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 ч. в близост до затвора в Бургас министърът на правосъдието Крум Зарков ще даде началото на 
строителни дейности, с които ще започне изграждането на първото у нас преходно отделение - т.нар. half way 
house. 

- От 18.30 часа в Културен дом НХК ще започне концерт 10 години Сдружение "Емона" със специалното участие на 
ДФТ "Радост" и ФТА "Никола Гинов". 

- От 18.30 в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще бъдат прожектирани филмите "Флорентинска нощ" 
и "С внимание към детайла" по повод Деня на българското кино. 

*** 
Поморие. 

- В 11.00 часа пред паметника на Пейо Яворов ще бъдат положени венци и цветя по повод 145 години от 
рождението на поета. 

*** 
с. Пиперков чифлик. 

- От 19.00 часа ще се състоят запалване на сурвакарски огън и игри. 
*** 
Свищов. 

- От 17:00 часа ще се проведе факелно шествие от Къща музей "Алеко Константинов" до паметника на 
Щастливеца, където ще бъдат отбелязани 160-години от рождението на писателя. Ще присъства 
вицепрезидентът Илияна Йотова. 

*** 
Стара Загора. 

- От 12.30 часа, зам.-кметът на Стара Загора Радостин Танев, заедно със секретаря на Общинска администрация 
Делян Иванов, директорите на дирекции "Опазване на обществения ред и управление при кризи" - Пламен 
Тодоров, и на "Транспорт, чистота и екология" - Росица Копривчина, ще проверят готовността на фирмите, 
ангажирани със зимното поддържане на пътната мрежа в общината. Ще бъдат посетени базите в кв. "Кольо 
Ганчев" и кв. "Голеш". 

- От 10.00 часа в Културния център ще се отбележи Банго Васил - Ромската Нова година с културна програма и 
трудова борса. 

- От 11.00 часа в храм "Света Троица" Негово преподобие архимандрит Богослов Димитров - протосингел на 
Старозагорска митрополия и старозагорски свещеници ще отслужат заупокойна молитва по повод 145 години от 
повторното освобождение на Стара Загора /13 януари 1878 г./. 

*** 
Шумен. 

- От 10.30 часа в зала 203 на Община Шумен ще се проведе Общо събрание на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците на общините от област Шумен. 

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

