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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
bTV 
 
√ Облекчаването на трудовата имиграция и програмите за обучение са ключови за пазара на труда у нас   
За българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за 
внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, като решение на голяма част от проблемите на пазара 
на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция по заетостта Полина 
Маринова. 
„Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша 
основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За 
българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По 
данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум,  под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Изпълнителният директор на агенцията Полина Маринова посочи, че през 2023 г. се предвижда обединяване на повече 
финансови стимули в една програма, която работодателите могат да използват за наемане на работници. 
„След по-малко от месец предстои стартиране на два проекта, както и  „Родители в заетост“, която е добре позната на 
бизнеса и на семействата с малки деца, за които се осигуряват детегледачи. Новият проект „Започвам работа“ е с 3 
компонента, насочени към т.нар. неактивни лица, т.е. тези, които не учат, не работят, а и не търсят работа, като няма да 
има ограничения по отношение на възраст, престой като безработен, наличие на трайни увреждания и др.“, допълни още 
Маринова. 
Експертите от Агенцията посочиха още няколко възможности, върху които работят, за облекчаване на предприятията при 
наемане на кадри. Сред тях са възможността за електронно подписване и отчитане на договори и стартирането на 
обучения с ваучери чрез електронна система. 
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√ Президентът: Изборът на БСП за трети мандат няма общо с Nexo, но казусът може да повлияе при правителство на ДБ 
Решението "БСП за България" да получи третия мандат за съставяне на правителство е взето от президента преди появата 
на казуса с Nexo и не е повлияно от него. Това заяви държавният глава Румен Радев. 
"Така съм преценил и разчитам, че БСП ще направи максимално възможното. Не съм се ръководил от скандала с Nexo 
в това си решение, взел съм го преди това. Но този казус има потенциала да повлияе на едно бъдещо правителство с 
мандат на "Демократична България" и това го виждаме всички", заяви Радев. 
Той заяви, че се е спрял са БСП като последна възможност за излъчване на кабинет от 48-ото Народно събрание, тъй като 
това според него е партията с най-голям шанс да състави правителство. 
"Виждате, че БСП не бърза да поставя червени линии, съхрани диалога и в много случаи показа, че е готова на 
компромис и решения, които да работят за повечето партии. БСП работи и с политическите си опоненти, например 
- беше в основата за решаване на кризата с избор на председател на Народното събрание", изтъкна Румен Радев. 
Президентът Румен Радев и служебният премиер Гълъб Донев присъстват на представянето на 30-годишна стратегия за 
развитието на енергетиката на България. Събитието е организирано от Министерство на енергетиката. Стратегията ще бъде 
представена от ресорния министър Росен Христов. 
 
√ Министър Росен Христов представя проект за развитие на българската енергетика през следващите 30 години 
Служебният енергиен министър представя проект на стратегия за развитие на българската енергетика през следващите 30 
години. 
Росен Христов вече обяви, че служебният кабинет планира, да я внесе за разглеждане в Народното събрание. Планът 
предвижда строеж на четири нови ядрени блока до 2050 година. Два от тях - заместващи на пети и шести блок на АЕЦ 
"Козлодуй", които поетапно ще бъдат изведени от експлоатация. 
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Според служебния министър, България трябва да вземе кардинално решение дали ще развива ядрена енергетика, на фона 
на дебатите за бъдещето на въглищните ни централи. На събитието ще присъстват президентът Румен Радев и служебният 
премиер Гълъб Донев. 
 
√ Кристиан Вигенин: Приемаме третия мандат не с особен ентусиазъм, а с политическа отговорност 
Приемаме третия мандат с ясна визия. Ние си носим нашата отговорност по Конституция. Не можем да кажем, че го 
взимаме с някакъв особен ентусиазъм, защото си даваме сметка колко трудно ще бъде, но все пак смятаме, че нашият 
политически опит дава шанс да създадем среда, в която партиите да могат да си говорят и ако има политическа воля да 
стигнем до решение за създаване на правителство - това заяви в студиото на "Денят започва" депутатът от "БСП за 
България" и заместник-председател на НС Кристиан Вигенин. 
На Националния съвет утре се очаква да бъде даден мандат на ръководството на БСП да разговаря с всички политически 
формации или да ги покани на разговор. 
"Трябва да видим на тези разговори две неща - първо, има ли искрено желание да търсим съгласие за създаване на 
правителство и ако има такова, да подходим по следващите въпроси - кои са политиките, законите, действията, 
които трябва да предприеме едно правителство. Да видим какъв хоризонт бихме дали на едно такова правителство 
дали ще се търси вариант за по-дългосрочен кабинет или по-краткосрочен с ясна програма. Трябва и да обсъдим дали 
такова правителство трябва да бъде преди всичко експертно, в което да няма политически фигури или в него да 
участват политически фигури от партиите, които застават зад него, което означава един по-сериозен 
ангажимент", обясни Вигенин. 
Той уточни, че ако при първата среща видим, че няма нагласа и няма искрено желание за създаване на правителство, 
тогава няма смисъл и от следващите стъпки. Ще се опитаме внимателно да преценим какво различно можем да направим 
този път, за да се направи този последен опит. Този мандат не го разглеждаме като на БСП, а като мандат на целия 
парламент, който има последен шанс да създаде правителство, допълни Вигенин. 
Ако се види, че има ясна перспектива за съставяне на правителство и има смисъл да се даде малко повече време за 
разговори, тогава няма да се бърза за мандата. Ако обаче няма такава перспектива за съставяне на кабинет, нямаме 
намерение да бавим мандата, посочи Кристиан Вигенин. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Гръцкият министър по миграцията ще посредничи за приемането на България в Шенген 
Опазването на външните граници на ЕС трябва да се засили и трябва да има по-голяма солидарност от страна на ЕК и 
останалите държави членки. Това заявиха в съвместно изявление вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван 
Демерджиев и Нотис Митарачи, министър по миграцията и убежището на Република Гърция. 
Двамата са обсъдили мигрантския натиск по границите на България и Гърция. 
"Постигнахме единомислие, че ролята на Европейската комисия трябва да бъде по-засилена и тя много по-активно 
да участва в този процес, като подкрепя двете държави", каза вътрешният министър. 
Фокусът по опазване на външните граници трябва да се засили и трябва да има по-голяма солидарност от страна на 
държавите членки по този въпрос, подчерта още той. 
"Колегата Митарачи се ангажира да посредничи в тези разговори и да отстоява позицията, че ЕК би трябвало да 
подпомогне както финансово така и с всички други средства двете държави, така че ние да изградим технически 
съоръжения, за да можем успешно да пазим границите на Съюза". 
Диалогът с Турция е ключов, за да успеят тези усилия и ние смятаме да бъдем своеобразни посредници в диалога между 
ЕК и Турция, така че проблемите да бъдат разрешени по начин, приемлив и за двете страни, каза още Демерджиев. 
Демерджиев и Митарачи са обсъдили и приемането на България в Шенген, като гръцкият министър се е ангажирал лично 
да посредничи в разговорите, така че Австрия да промени решението си по отношение на страната ни. 
"Всичко, което споделихме в рамките на днешната среща ме прави оптимист, че процесът ще бъде финализиран във 
втората половина на тази година", посочи Иван Демерджиев. 
Изправени сме пред общи предизвикателства, като държави членки на външна граница, които първи посрещат 
нелегалната миграция, заяви от своя страна Нотис Митарачи. 
"От една страна ние се нуждаем от ефективна и ясна рамка за охрана на външните граници на ЕС, но освен това и от 
система на ефективна солидарност за държавите членки на първа линия. Заради повишения миграционен натиск през 
2022 г. трябва да постигнем съгласие за незабавни мерки за охрана на външните граници", каза гръцкият министър. 
Приемането на България и Румъния в Шенген е важно не само за ЕС, но и в частност за Гърция, каза още министърът. 
"Бяхме разочаровани, че на последния Европейски съвет не беше постигнато решение по този въпрос. Гърция предприе 
инициатива за по-бързото решаване на въпроса за България и Румъния в Шенген и в рамките на тази инициатива аз 
посетих Виена миналата седмица и се срещнах с канцлера Карл Нехамер и вътрешния министър на страната", каза 
още Митарачи. 
 
√ Транспортният министър: Забраната за износ на продукти от руски петрол може да повиши цените на горивата 
40% по-евтини карти за обществен транспорт за пенсионерите, 70% намаление за учениците и безплатно пътуване на 
децата до 10 години. Това ще гласува Министерски съвет следващата седмица като част от мерките срещу високите цени 
на горивата, заяви в "Денят започва" вицепремиерът по икономическите политики и министър на транспорта Христо 
Алексиев. 

https://bntnews.bg/news/kristian-vigenin-bsp-priemame-tretiya-mandat-ne-s-osoben-entusiazam-a-s-politicheska-otgovornost-1220461news.html
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Той отечете, че в момента цените на горивата у нас са най-ниски не само в ЕС, но и в цяла Европа и изтъкна, че това е плод 
на целенасочени усилия на служебното правителство. 
"На ежедневна база получавам информация на цените на горивата в България и всяка седмица правим анализ на 
цените на борсите и тези в другите държави. От август отчетливо има тренд само в посока надолу. През август 
цените на горивата у нас не са били най-ниските в Европа, например били са по-високи от тези в Сърбия и Унгария", 
посочи той. 
Съдбата на "Лукойл" 
Алексиев коментира, че решението на Народното събрание да забрани износа на продукти от руски петрол създава риск 
за повишаването на цените на горивата у нас, както и за затварянето на рафинерията. 
"Въпреки анализите, дадени на народното събрание, то прие закони и решения, които създават рискове за повишение 
на цените и за спиране на работата на "Лукойл". Не беше нужно народните представители да приемат закони, които 
са по-рестриктивни от изискванията на ЕК, а тези компромиси от страна на ЕК са направени точно заради това, 
България, като най-бедната страна в ЕС, да се възползва от дадената дерогация. Затова не виждам логиката на 
народните представители защо трябваше да подходим толкова стриктно в случая", каза вицепремиерът по 
икономическите политики. 
Според него държавата не е готова да поеме контрола на рафинерията при нужда, но след решението на парламента, 
правителството работи и по този сценарий. 
"Говореше се за държавна компания, която да поеме контрола на горивата и нищо не се случи - само пари се изхарчиха 
две години. Да поемеш целия процес по снабдяване със суров петрол, неговата преработка и дистрибуция, нова е много 
тежък процес, защото не е само работа на "Лукойл" по преработката на суров петрол. Има и много сложна система 
и логистика за снабдяване и дистрибуция. За подобно решение трябва подготовка и се видя, че държавата няма 
подобен ресурс и познания, но след като е прието от Народното събрание, ние работим и по този сценарий", заяви 
Алексиев. 
"Български пощи" 
Последното редовно правителство е потискало "Български пощи" да не работи на на нивата, на които това е възможно, 
заяви Христо Алексиев. 
"Можело е много повече да бъде направено за подбряване на услугите и за пазарния дял на "Български пощи", за мен 
имат много по-сериозен потенциал, от този, които демонстрират в момента", коментира той. 
В момента се работи за повишаване на ваучерите за храна на служителите на "Български пощи", предвижда се и 
повишение на заплатите, но то ще е по-малко от исканото от синдикатите стана ясно от думите на Алексиев. 
Медицински хеликоптер 
Днес изтича срокът на обществената поръчка за наем или т.нар. сух лизинг на медицински хеликоптери. Държавата 
предлага докато текат процедурите по закупуване на летателни машини да наемем хеликоптер срещу 1 млн. евро за две 
години. 
Ако има кандидати, до средата на годината, страната ни ще разполага с поне един медицински хеликоптер, допълни 
Алексиев. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Проверка на БНТ: Какви са цените на горивата в България и в съседни държави 
Оказва се, че в България е най-евтиното гориво на Балканите, а дори и в цяла Европа 
Много гърци, но и сърби и румънци, живеещи близо до българската граница, зареждат горива в България, тъй като тук са 
по-евтини. Цената на най-масовите горива в съседните държави е по-скъпа с между 10 стотинки до над 1 лев на литър. 
Наши екипи направиха проверка. 
Най-масовия бензин – А-95 в България е с 1 лев по-евтин от Гърция. В Серес например, гърците зареждан бензин между 
1,80 и 2,00 евро за литър или около 3,50 до 3,90 лева. За сравнение в България цената на този клас бензина е между 2,50 
и 2,70 лева за литър. По-евтин при нас е и дизелът. Разликата обаче там е с около 0,60 стотинки. За литър дизел в южната 
ни съседка плащат средно 1,80 евро за литър, или около 3,50 лв., докато у нас за литър плащаме средно около 2,95 лева. 
Заради големият отлив на местни хора от гръцките бензиностанции в близост до българската граница, много от малките 
фирми фалират, поради липса на клиенти. 
Христониас Максимас: "В България в момента цената на дизела, който ме интересува мен, е два пъти по-ниска от 
Гърция. Аз зареждам големи количества и за моите камиони и коли и ми е доста по-евтино. Аз бих добавил, че много 
мои колеги и роднини от централните части на Гърция дори и Атина идват да зареждат в България, защото е по-
евтино. При нас няма държавна помощ за горивата, а заплатите не се повишават. Според мен в България в момента 
е най-евтиното гориво на Балканите, а може и в цяла Европа". 
Йоргос - шофьор от Гърция: "Зареждам често, винаги пълен резервоар. Поне 2-3 пъти в месеца идвам до тук". 
Кокалас Йоргос - собственик на бензиностанция в Гърция: "Трудно е, много е трудно. Най-вече при нас малките бизнеси 
не ни помага никой. При големите вериги е по-лесно, те се справят, ние обаче загиваме". 
Атанас Кочев - бизнесмен в Гърция: "От наши близки знаем, че в Серска област в момента специално, техните жители 
всички идват да зареждат в България. Чуваме че има предложение в Серска област да въведат дотация на горивата, 
защото бензиностанциите изнемогват и нямат работа и се опитват да запазят бизнеса си". 
Проверка на БНТ в Румъния пък установи, че цените на масовите горива в северната ни съседка не са много по-различни 
от тези в България. Стойността на бензиностанциите на най-използвания бензин А-95 е почти идентична с тази у нас. При 

https://bntnews.bg/news/transportniyat-ministar-zabranata-za-iznos-na-produkti-ot-ruski-petrol-mozhe-da-povishi-cenite-na-gorivata-1220463news.html
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дизела обаче цената е по-висока с около 10 стотинки за литър. А при пропан-бутана разликата е дори по-голяма над - 40 
стотинки за литър. Затова и някои румънци предпочитат да зареждат с гориво автомобилите си в България. 
Мариус Щефан: "Цените са много високи. Не можем да ги удържим, както през последните години. В началото имахме 
и отстъпка от държавата, 0,50 леи на литър гориво, но от 1 януари тази помощ спря". 
Ангел Най: "В България цените на горивата са по-ниски от тези тук в Румъния. - Знаете ли, дали шофьорите идват в 
България, да зареждат гориво тогава? - Да, много хора зареждат гориво в България или Унгария". 
Сходна е ситуацията и в Сърбия. Цените на най-масовите горива са с около 15 до 40 стотинки по-високи от тези в България. 
Така средно бензин А-95 струва около 170 динара или малко над 2,80 лв. Дизелът е около 195 динара за литър или близо 
3,30 лв., а пропан-бутанът се търгува за 110 динара или за над 1,80 лв. Това е с около 60 стотинки по-скъпо спрямо цената 
в България. Все пак пътуващите до страната ни с цел зареждане на гориво не са много, но работещите у нас сърби не 
пропускат да заредят автомобилите си на по-ниските цени в България. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев ще открие кръгла маса за енергетиката до 2053 г. 
Президентът Румен Радев ще открие кръгла маса на тема "Българската енергетика – Стратегия 2023-2053", предаде 
репортер на БНР. Форумът, в който ще участва и министър-председателят Гълъб Донев, е организиран от Министерството 
на енергетиката. 
По време на събитието ще бъде представен проект на стратегия за развитието на енергетиката през следващите 30 години. 
В документа, който предстои да бъде приет от Министерския съвет, се предвижда залагането на изграждане 2000 мегавата 
ядрени мощности на площадката на Втора атомна в Белене. Както и на още 2000 мегавата, които да заместят пети и шести 
блок на АЕЦ "Козлодуй". 
 
√ Комисия на НС ще обсъди улесняване на наемането на чужденци със "синя карта" 
На извънредно заседание депутатите от парламентарната социална комисия ще обсъдят за второ гласуване промени в 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. 
Те бяха внесени от Надежда Йорданова от "Демократична България" и група народни представители, и бяха приети на 
първо четене в пленарната зала на 23 декември. С тях се улесняват възможностите за наемане на работа у нас на 
висококвалифицирани специалисти от страни извън Европейския съюз чрез така наречената синя карта. 
Промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност бяха приети на първо четене в пленарната зала със 122 
гласа "за", 34 "против" и двама "въздържали се". 
В мотивите на вносителите се посочва, че с текстовете са отменени пречките във връзка с командироването на 
чуждестранни служители със "синя карта" както в рамките на България, така и извън страната за определен срок. 
Въвежда се и възможност за работа от разстояние на територията страната, ако това е уговорено между работодателя и 
чуждестранния служител. 
Променена е процедурата по смяна на работодател – след изтичане на първите 12 месеца на упражняване на 
висококвалифицирана заетост чужденецът може да смени своя работодател свободно, като за целта новият работодател 
трябва да уведоми Агенцията по заетостта по електронен път. 
При обсъжданията имаше възражения от "Възраждане" и ДПС. 
Срокът за внасяне на предложения между двете четения изтече на 9 януари. 
 
√ Австрийският бизнес представя проучване за работата си в България 
Търговското представителство към австрийското посолство у нас ще представи резултатите от годишното проучване сред 
австрийските фирми в България. Анкетата представя инвестиционните нагласи и оценката на австрийските компании за 
бизнес климата в страната. 
На събитието ще присъстват посланикът на Австрия у нас Андреа Икич-Бьом, търговският съветник Филип Купфер, очаква 
се и българският вицепремиер Атанас Пеканов. 
Заедно с резултатите от проучването, ще бъде представен и опитът на австрийския бизнес в България. 
 
√ Стабилизация на годишната инфлация в България на ниво от 16,9% през декември 
През декември годишната инфлация в нашата страна стабилизира на ноемврийското ниво от 16,9%, сочат данните на 
Националния статистически институт. 
На месечна база обаче има повишение на потребителските цени с 0,9% спрямо ноември, когато инфлация нарасна с 0,8%. 
Сериозно поскъпване през последния месец на годината се наблюдава при потребителската група "развлечения и култура" 
(месечен ръст с 8,5%). В здравеопазването цените нарастват с 2,2%, а в ресторантьорския и хотелиерския бизнес - с 1,4%. 
При някои групи храни и напитки също има увеличаване на цените, като поскъпването на хранителните продукти и 
безалкохолните напитки е с 1,0% спрямо месец по-рано. 
Транспортните цени обаче се понижават с 2,3%, а тези за облекло и обувки - с 1,2%. Спрямо година по-рано ценовият 
растеж при транспорта се забавя през декември до 8,1% от 11,4% през ноември, а за облекло и обувки - до 7,6% от 8,1%. 
За разлика от тях, разходите нарастват по-бързо за отдих и култура (14,8% спрямо 10,8% през ноември) и за здравеопазване 
(8,7% спрямо 6,6%). 
По традиция през последния месец на годината, когато са коледните празници, винаги се наблюдава малко по-висока 
инфлация. 
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Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през декември пък нараства с 0,8% на 
месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база остава на ноемврийското ниво от 14,3%. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от 
критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. 
Индексът на цените за малката кошница пък се повишава през декември 2022 г. с 1,2% спрямо месец по-рано и с цели 
22,8% от началото на годината, след като през първите единадесет месеца на 2022 г. инфлацията в малката потребителска 
кошница се повиши с 21,4% спрямо същия период година по-рано. 
През декември 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са 
се променили спрямо предходния месец, както следва: увеличение с 1,0% при нехранителните продукти, повишение с 
1,5% на цените на хранителните продукти и с 0,5% на услугите. 
 
√ Консултативният съвет по тютюна ще обсъди неясноти в подпомагането на производители 
Консултативният съвет по тютюна заседава днес в министерството на земеделието. Тютюнопроизводителите ще обсъдят 
с ръководството на агроведомството количествата и качеството на произведения през миналата година тютюн и ще 
поискат разяснения по промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. 
Финансовото подпомагане е важно за оцеляването на сектора и браншът отдавна води битки да бъде включен в 
европейското финансиране наравно с другите сектори – казва председателят на Националната асоциация на 
тютюнопроизводителите  Цветан Филев. 
"За 2023 г. са фиксирани малко над 40 милиона евро", посочи той. 
Кой и как ще получи тези пари? Отговор на този въпрос ще търсят стопаните днес. 
Неяснотите след направените промени в Закона за подпомагане на земеделските производители са много. 
"Даже от министерството на земеделието има изпратени указания към общинските служби по земеделие как щ есе 
извършва регистрацията за 2023 г. на тютюнопроизводители. Тези указания не могат да бъдат разчетени дори от 
служителите в общинските служби по земеделие 
Все още не е ясно и какви ще са ставките за различните сортове тютюн. 
 
√ Промените в НЗОК - опит за рестарт на здравната система и търсене на диалог 
"Търсим отпушване в преговорния процес, тъй като здравната система е на пауза през последните две години. Това на база 
на резултатите, на постоянно покачващата се средна възраст на работещите в сектора, на все по-малкото лекари и 
медицински сестри. Решенията се налагат сега, а не да се отлагат".  
Това каза пред БНР доц. Антон Тонев, председател на здравната комисия в парламента, във връзка с предсрочното 
освобождаване на проф. Петко Салчев като управител на Националната здравноосигурителна каса.  
И подчерта, че още в началото на октомври миналата година са забелязани проблеми с липсата на диалог.  
"При изслушването проф. Петко Салчев отговаряше обратното на зададения въпрос - казваше неща от сорта - "не, аз 
смятам, че имаше постигнато съгласие", "не, аз смятам, че сме спазили наредбите". На заседанието присъства и д-р Иван 
Маджаров от БЛС и когато му беше дадена думата, той каза, че под формата на неизбежност или на единствен възможен 
вариант, те са разбирали за решенията на НЗОК, без това да е съгласувано. След като на това изслушване не успяхме да 
намерим път напред за изчистване на въпросите, мнозинството почти единодушно реши, че трябва да се започне нов 
разговор с нов управител на НЗОК и първата стъпка беше направена".  
Оптимистичната прогноза е нов управител да бъде избран до края на месеца. Подуправителят на НЗОК д-р 
Йорданка Пенкова временно ще изпълнява длъжността управител на институцията, поясни доц. Тонев. И подчерта, че:   
"В профила на бъдещия управител ще залегнат критерии като независимост, възможност за самостоятелни решения".  
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С коментар по темата в предаването "12+3" се включи и д-р Костадин Сотиров, член на УС на Сдружението на 
общопрактикуващите лекари. По думите му между лекарското съсловие и ръководството на НЗОК е липсвал резултатен 
диалог:   
"Събираме се на среща. Говорим. Но само говорим. Няма резултат, има неразбиране. При поставяне на наши предложения 
в полза на здравноосигурените хора или не получаваме отговор, или получаваме трудноразбираеми отговори, с които се 
отхвърлят предложенията. През април, когато се въвеждаха електронният амбулаторен лист и електронните направления, 
Здравната каса упорито настоя тези направления, нищо че са електронни, с генерирането им да ги изпращаме към 
Националната здравна информационна система и да ги разпечатваме и на хартия. Едно безумно печатане и съхранение 
на хартия, което за нас, лекарите, е загуба на време от по 1-2 часа на ден".  
Интервюто на Елена Бейкова и Даниела Големинова с доц. Антон Тонев и с д-р Костадин Сотиров в предаването "12+3" 
можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Пловдивска област е пред грипна епидемия 
В Пазарджик също обобщават данните и ще решат мерките в следващите дни 
Заради усложнената грипна обстановка пловдивският областен управител свиква Областен оперативен щаб.  Областта е 
пред грипна епидемия, тъй като случаите на заболелите са се увеличили драстично. Това съобщи Ангел Стоев след 
разговор с директора на РЗИ – Пловдив Сийка Димчева. Заседанието на областния щаб ще реши какви мерки ще се 
предприемат. Те ще бъдат съгласувани с Министерството на здравеопазването.  
"Вероятно ще бъдат въведени ограничения в здравните заведения и евентуално обявяване на грипна ваканция", каза 
Ангел Стоев. 
Има увеличаване на регистрираните случаи от грип, ковид и остри респираторни инфекции от последните дни, съобщиха 
лекарите и от Пазарджик. Там се проведе заседание на областния щаб, от където ще изпратят данните пред Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор и ще се реши дали и от кога ще бъде обявена грипна епидемия. 
 
√ Кюстендилска област е далеч от грипна епидемична обстановка 
Процентът на заболеваемост на 10 хил. души население в Кюстендилска област се е увеличил от 114 за изминалата 
седмица на 130 седмична заболеваемост сега. Границата е 190 на 10 хиляди и не се налага на този етап въвеждането на 
противоепидемични мерки. Това беше казано на среща при областния управител инж. Александър Пандурски и 
регионалните здравни власти. Иначе в регион има доказан грипен вирус при изпратени в Национална референтна 
лаборатория изследвания. 
В Кюстендилска област най-висока заболеваемост има при децата до 4-годишна възраст, следвана от 5 до 9-годишните. 
Свободни легла има достатъчно както в детските, така и в инфекциозните отделения, успокоиха от болничните заведения. 
По отношение на учебния процес броят на отсъстващите в училищата за двете седмици е 15 – 16%. За миналата седмица е 
15%, а сега – 16%, уточнено бе още по време на работната среща.  
Кога и ще се обяви грипна ваканция за учениците, коментира д-р Илияна Кръстева, завеждащ епидемиологичния отдел 
при РЗИ: 
"Едно време, щом отсъстват 30%, спирахме училищата независимо дали е обявена или не грипна епидемия. Вече са 
променени малко обстановките относно учениците. Първо, не можем да спираме училища, без да е обявена грипна 
епидемия. Второ, смята се, че това е неефективна мярка, тези 30% не означават нищо. Един вид, ако преценим по време 
на епидемия, можем да спре училищата и при 10% заболеваемост, а при 50% можем да не ги спрем". 
 
√ В универсалните пенсионни фондове се осигуряват малко над 3,9 млн. души 
Средният размер на натрупаните средства е близо 4000 лв. на човек 
Малко над 3,9 милиона души са осигурени в най-масовия вид задължителни пенсионни фондове – универсалните, като 
средният размер на натрупаните средства е близо 4000 лева на човек. Това сочат най-новите данни на Комисията за 
финансов надзор. 
Към 30 декември 2022 г. и деветте частни фонда за  допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали 
доходност над минималната, която се определя от Комисията.  За 24-те месеца - от 31 декември 2020 г. до края на 2022 г., 
минималната доходност за универсалните, е отрицателна и е минус 6,36 на сто. 
От всички универсални пенсионни фондове, в които задължително се осигуряват родените след 31 декември 1959 г., с 
положителна доходност от малко над 1%, е един от фондовете. В тези фондове най-много – 610 000 души, са осигурените 
на възраст от 45 до 49 години. 
Минималната доходност на професионалните пенсионни фондове за периода на годишна база е минус 5,13 на сто. С 
положителна доходност са четири фонда от този вид. 
В професионалните фондове са осигурени 310 000 души. 
Данните сочат, че среднопретеглената доходност на доброволните пенсионни фондове за последните две години е минус 
1,3% на годишна база. Осигурените в тези фондове са малко над 644 000 души. Също четири от фондовете от този вид са с 
положителна доходност. В  доброволни пенсионни фондове по професионални схеми осигурените са 10 000 души. 
Последните данни на Комисията за финансов надзор сочат, че хората, възползвали се от правото си за промяна на участие 
и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди за деветте месеца на 2022 г. до края на септември са 265 000 души, 
като общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд е малко над един милиард и сто милиона 
лева. 
 

https://bnr.bg/post/101764911/promenite-v-nzok-opit-za-restart-na-zdravnata-sistema-i-tarsene-na-dialog
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√ Онлайн търговията ще продължи да увеличава дела си 
България е сред лидерите на Балканите по отношение дигитализацията и модернизацията на бизнеса 
Продължава да е валидна тенденцията, установена през последните години - онлайн търговията се увеличава средно с 30-
35%. Процесът ще продължи, дори и да не е с това темпо. 
Това е мнението, изразено пред Радио София, на Преслав Бобев, председател на Европейската асоциация на дигиталните 
експерти (EURODEA). 
По думите му, това ще продължи да бъде водещо в потребителското поведение. Все повече хора ще пазаруват онлайн, 
още повече, че по-младите с навици в дигиталния свет вече стават платежоспособни. 
Физическият магазин няма да изчезне, но ако някой търговец не може да се адаптира в дигиталния свят, ще изостава в 
бизнеса. 
Коронавирусната пандемия даде стимул в дигиталните дейности. Все повече компании проумяха възможностите и ги 
прилагат за гъвката дистанционна работа. 
България е сред добрите примери в тази сфера. Всички технологии са налични у нас, въпросът е да се използват адекватно 
и пълноценно. Много от търговците правят важния преход или изцяло минават в онлайн пространството. 
Бизнесът си дава ясна сметка, че са нужни инвестиции в тази област. 
Според Бобев все още много от клиентите не знаят правата си при онлайн търговията или имат недоверие към обявените 
възможности (например за връщане на стока, купена през сайт). 
България е сред лидерите на Балканите по отношение на дигитализацията и модернизацията на бизнеса, подчерта още 
Бобев. Страната ни е демократична, но бизнесът не среща очакваната подкрепа от страна на държавните структури. 
Експертът препоръча държавата да търси и да се вслушва в мнението на бизнесмени и мениджъри, да има повече 
комуникация. 
„Ако бизнесът е оставен да работи спокойно, той ще продължи да се развива. Много предприемачи вече мислят и се 
пренастройват към преминаването в еврозоната и към Шенген. Дано тези цели не се отложат“, пожела Преслав Бобев. 
 
√ Очаква се лихвените проценти на ЕЦБ да достигнат връх от 3,25%, преди да започне тяхно намаление 
Битката на ЕЦБ с инфлацията може да приключи в рамките на половин година, тъй като централните банкери започват да 
обмислят обръщане на настоящото повишение на лихвите още през юли, прогнозират икономисти, анкетирани от агенция 
Блумбърг. Депозитната лихва на ЕЦБ ще бъде повишена до връх от 3,25% спрямо сегашното ниво от 2%, като това се очаква 
да стане на три стъпки. Проучването на Блумбърг показва две увеличения с половин пункт (с 0,5%) на срещите на 
централната банка през февруари и март, последвани от увеличение с 25 базисни пункта през май или на заседанието през 
юни. Според осреднената прогноза на анкетираните анализатори се очаква това да бъде последвано от намаляване на 
лихвения процент до 3% в началото на третото тримесечие на 2023 г. 
Такъв сценарий предполага драстичен обрат на събитията, който обаче ЕЦБ не предвижда. Повечето от нейните членове 
смятат, че лихвите ще останат на високите нива, след като бъде достигната така наречената крайна лихвена ставка и никой 
от тях досега не е призовал за намаляване на лихвите след това. 
Според последното проучване MLIV Pulse на Блумбърг, инвеститорите обаче виждат лихвения процент по депозитите да 
се покачва още повече, като повече от половината от анкетата прогнозират, че той ще достигне връх от 3,5% или дори над 
това ниво. 
Докато ръстът на цените в еврозоната се забавя и потребителите са по-малко притеснени, централните банкери се стремят 
да намалят основната инфлация, която достигна рекорд миналия месец, тъй като по-високите разходи за енергия и 
заплатите се отразяват със закъснение върху цените. "Докато базовата инфлация не достигне връх, промяната в основната 
инфлация няма да промени нашата решимост", каза през миналата седмица шефът на централната банка на Австрия 
Роберт Холцман. 
Анкетираните от Блумбърг икономисти също така смятат, че основният ценови показател, който изключва храни, енергия 
и други ценово волатилни продукти, ще достигне връх от средно 5,1% през настоящото тримесечие, преди да се забави до 
3,5% през последните три месеца на 2023 г. В същото време се очаква общата инфлация да се понижи с 3,7% от 8,5% през 
този период. 
 
√ Роберт Хабек: Енергийната криза все още не е приключила 
Министърът на икономиката на Германия Роберт Хабек подчерта в понеделник, че енергийната криза "все още не е 
приключила", но добави, че съоръженията за съхранение на газ са "добре заредени". 
Говорейки на енергийна среща на върха на бизнес изданието "Ханделсблат" (Handelsblatt) в Берлин, Хабек отбеляза в 
обръщението си, че енергийната криза може да приключи през 2024 г., разкривайки, че терминалът за втечнен природен 
газ (LNG) в град Брунсбютел се очаква да започне работа през следващия уикенд. 
Икономическият министър също така заяви, че има "основателна причина" да се смята, че страната ще може да запълни 
газовите си хранилища  на "адекватни цени" за предстоящия зимен сезон. "Ако успеем да излезем от зимните месеци с 
адекватни нива на съхранение на газ, няма да преживеем отново миналогодишната лудница", каза още министърът. 
През декември на немското пристанището Вилхелмсхафен в Северно море отвори врати първият в страната терминал за 
втечнен природен газ. 
 
√ Спад на цената на газа в Европа с над 10% към 57 евро за мегаватчас 
Природният газ в Европа поевтинява с над 10% при старта на търговията през новата седмица, поевтинявайки под 60 евро 
за мегаватчас за пръв път от септември 2021 г., тъй като перспективите за изобилно предлагане получиха тласък с оглед на 

https://bnr.bg/post/101764989/preslav-bobev
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запълнените газови запаси в Китай, принуждавайки продавачите да изпращат товари с втечнен природен газ (LNG) към 
стария континент. 
Фючърсите на нидерландския газов хъб TTF с доставка през февруари поевтиняха към 13.00 часа българско време вчера с 
11,7% към 57,25 евро за мегаватчас, като за кратко удариха ценово дъно около 56,70 евро/MWh - най-ниско ниво от 
началото на септември 2021 г. 
От началото на настоящата година синьото гориво в Европа вече поевтинява с около 22%. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Агенция Блумбърг съобщава, че китайските вносители на газ се опитват да пренасочат доставките за февруари и март към 
Европа на фона на ниските цени в азиатска държава и високите складови запаси. Това намалява опасенията сред мнозина 
на пазара, че повторното отваряне на икономиката на Китай след отказа от политиката на "нулев Covid" ще засили 
търсенето и това рискува да оттегли LNG товарите от Европа. 
Пазарите на газ се успокояват тази година след бурната 2021 г., когато енергийните цени скочиха до рекордни нива и 
засегната силно икономиките навсякъде. В Европа се появи известен оптимизъм, че най-лошото може би вече е отминало, 
тъй като инфлацията започна да отслабва, както и страховете от рецесия. 
Основен принос за ниските цени на газа обаче продължава да оказва необичайно меката зима в Европа. Въпреки че тази 
седмица се очаква рязко застудяване, то вероятно ще бъде за кратко и няма да бъде достатъчно силно, за да намали 
сериозно запасите в газохранилищата, които останаха почти без промяна през последния месец, тъй като търсенето остава 
под контрол, докато вносът на LNG е силен. 
Газохранилищата в Европа има запълняемост от около 82% през последните няколко седмици спрямо едва 50% преди 
година и доста над петгодишната сезонна норма от 70 на сто. 
"Понастоящем изглежда няма край за загубите (поевтиняването) на европейския газов пазар. Ситуацията на паника от 
миналата година беше заменена от увереност, че Европа ще премине тази зима без никакви проблеми с доставките", 
посочи Energi Danmark, предаде Блумбърг. 
Има обаче предупреждения, че кризата, която беше предизвикана от резките съкращения на доставките на руски газ след 
нахлуването в Украйна, далеч не е приключила. Европа "има късмет" с времето и доставките остават изложени на риск от 
геополитически събития, отбеляза председателят на Iberdrola Игнасио Санчес Галан. Цените на синьото гориво могат и да 
са паднали, но все още са почти два пъти по-висок от техните петгодишни осреднени стойности за това време на годината. 
Засега пазарът на по-евтин газ получава помощ и от другаде. Възобновяемите енергийни източници допринасят за по-
малко използване на газ за електричество в Европа, като в събота Германия произведе безпрецедентно количество 
вятърна енергия, докато Великобритания също достигна рекорд на вятърната енергия през миналата седмица. 
 
√ Андрю Бейли, АЦБ: Махмурлукът от времето на Лиз Тръс продължава 
Управителят на Английската централна банка (Bank of England) Андрю Бейли предупреди, че страната все още изпитва 
"ефекта на махмурлука" от финансовата нестабилност по време на предишния премиер Лиз Тръс.  
Андрю Бейли заяви в парламента, че цената на правителствените заеми, която скочи след минибюджета на Лиз Тръс и 
нейния министър на финансите Куази Куартенг, се е нормализирала. Той обаче допълни, че международните инвеститори 
все още са много предпазливи с отпускането на пари за британското правителство. 
 "Ще отнеме известно време, за да убедим всички, че сме се върнали там, където бяхме преди", каза Бейли. Директорът 
на банката заяви, че това не е защото той се съмнява в сегашното правителство на Риши Сунак и по никой начин не иска да 
е негативен, но "махмурлукът" от финансовата криза продължава. 
През септември паундът падна рязко на международните финансови пазари, а разходите по държавните заеми скочиха, 
след като администрацията на Лиз Тръс обеща огромен пакет от данъчни облекчения, без да обясни как ще бъдат 
финансирани. Това доведе до скок на лихвите по ипотечните кредити до 14-годишен връх. 
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Английската централна банка освен това трябваше да се намеси, за да успокои финансовите пазари, след като в резултат 
на хаоса бяха изложени на риск някои пенсионни фондове. Новият министър на финансите Джеръми Хънт отмени почти 
всички данъчни планове на Лиз Тръс и настъпи известна финансово нормализиране. 
 
√ Александър Новак: Руските енергийни приходи са се увеличили с 28% през 2022 г. 
Вицепремиерът на Русия Александър Новак заяви в понеделник, че приходите на страната от петрол и природен газ са 
скочили с 28% през 2022 г. до 2,5 трлн. рубли (около 36,71 млрд. долара), като износът на петрол се е увеличил със 7 на 
сто, а петролното производството е нараснало с 2 на сто до 535 млн. тона, предаде Ройтерс. 
Освен това производството и износът на втечнен природен газ са се увеличили с 8%, но износът на тръбопроводен газ е 
намалял "в резултат на санкционни ограничения и саботаж на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2", уточни 
Новак на правителствено заседание. 
Новак каза още, че "Газпром" е увеличил доставките на газ за Китай чрез тръбопровода "Силата на Сибир" до 15,5 
милиарда кубически метра през 2022 г. 
Производството на въглища се е увеличило през миналата година с едва 0,3%, но е достигнало най-високото си ниво от 
2020 г., според бившият енергиен министър. 
През 2022 г. енергийният сектор "демонстрира стабилна работа" и "устойчивост на външни предизвикателства", като 
същевременно гарантира енергийната сигурност на Русия и значително допринася за бюджета на страната, заключи Новак. 
 
√ Световен икономически форум в Давос: Очаква се глобална рецесия през 2023 г. 
Две трети от главните икономисти в частния и публичния сектор, анкетирани от Световния икономически форум (WEF), 
очакват глобална рецесия през 2023 г., заяви в понеделник организаторът на срещата на бизнес и политически лидери в 
Давос - Саадиа Захиди, предаде Ройтерс. 
Около 18% от анкетираните смятат световната рецесия за "изключително вероятна", което е над два пъти повече, отколкото 
в предишно аналогично проучване, проведено през септември 2022 г. Само една трета от респондентите в проучването 
смятат рецесията като малко вероятна. 
"Настоящата висока инфлация, нисък икономически растеж, висок дълг и среда с висока фрагментация намаляват 
стимулите за инвестициите, необходими за връщане към растеж и повишаване на жизнения стандарт на най-уязвимите в 
света“, посочи Саадиа Захиди в изявление, придружаващо резултатите от проучването. 
Проучването на WEF се основава на 22 отговора от група старши икономисти, избрани от международни агенции, 
включително Международния валутен фонд, инвестиционни банки, мултинационални компании и презастрахователни 
групи. 
Проучването идва, след като миналата седмица Световната банка намали своите прогнози за глобалния растеж за 2023 г. 
до нива, близки до рецесия за много от държавите, тъй като въздействието на повишаването на лихвените проценти на 
централната банка се засилва, войната на Русия в Украйна продължава, а основните двигатели на световния икономически 
растеж се задъхват. 
Дефинициите за това какво представлява рецесия се различават по света, но обикновено включват перспективата за 
свиващи се икономики, вероятно с висока инфлация при сценарий на "стагфлация", отбелязва Ройтерс. 
Що се отнася до инфлацията, проучването на WEF отчита големи регионални вариации: процентът на анкетираните, 
очакващи висока инфлация през 2023 г., варира от едва 5% за Китай до цели 57% за Европа, където въздействието от 
миналогодишното покачване на цените на енергията се разпространи върху по-обширната икономика. 
Мнозинството от икономистите също така виждат по-нататъшно затягане на паричната политика в Европа и Съединените 
щати (съответно 59% и 55% от респондентите), като централните банкери са хванати между рисковете от твърде много или 
твърде малко затягане (повишаване) на лихвите. 
Девет от 10 респонденти очакват както слабото търсене, така и високите разходи за заеми да се отразят негативно на 
компаниите, като повече от 60% също така посочват по-високи вложени разходи. 
Тези предизвикателства се очаква да накарат мултинационалните предприятия да намалят разходите - от намаляване на 
оперативните разходи до съкращаване на работници. Въпреки това не се очаква прекъсванията на веригите на доставки 
да причинят значително забавяне на бизнес дейността през 2023 г. 
Кризата с разходите за живот може би също наближава своя връх, като мнозинството от анкетираните (68%) очакват тя да 
бъде по-малко тежка до края на 2023 г. 
 
Банкеръ 
 
√ Над 2 млрд. евро е стокообменът между България и Унгария 
Външният министър на Унгария Петер Сиярто препотвърди категоричната подкрепа на Унгария за членството на 
страната ни в Шенген 
Служебният външен министър Николай Милков се срещна с унгарския си колега Петер Сиярто. Това е първото посещение 
на чуждестранен министър на външните работи у нас от началото на годината. Сиярто ще бъде приет и от държавния глава 
Румен Радев. Ще се срещне и служебния министър на енергетиката Росен Христов. Сред темите на разговор във външното 
министерство беше възходящото развитие на търговско-икономическите отношения между България и Унгария, като 
стокообменът през 2021 г. надхвърли 2 млрд. евро и данните сочат, че ще сме свидетели на допълнително увеличение 
през 2022 г. Министър Милков изрази задоволство и от силното инвестиционно присъствие на Унгария в страната ни. 
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Бе потвърдена категоричната подкрепа на Унгария за важните външнополитически приоритети на България. Обсъдени 
бяха възможностите за задълбочаване на отличното партньорство в различни области от взаимен интерес, 
сътрудничеството между България и Унгария в рамките на Европейския съюз и НАТО, присъединяването на страната ни 
към Шенгенското пространство и към ОИСР, смекчаване на последиците от продължаващата руска военна агресия срещу 
Украйна. 
Специално внимание бе отделено на мигрантския натиск, особено през Западните Балкани, като унгарският външен 
министър Сиярто подчерта благодарността на Будапеща за активния ангажимент на България и сигурното и коректно 
сътрудничество, което страната ни осигурява. 
Последиците от войната в Украйна са неблагоприятни както за Унгария, така и за България, констатираха двамата 
министри. Темата бе обсъдена с акцент върху предизвикателството за енергийните доставки в Европа. Сиярто определи 
България като една от най-важните транзитни страни за природен газ за Унгария. Унгарският гост изрази благодарност за 
оказаната от България помощ при доставките на ядрени отоплителни елементи за унгарските ядрени електроцентрали.  
Петер Сиярто препотвърди категоричната подкрепа на Унгария за членството на страната ни в Шенген и определи като 
неприемливо решението България да бъде спряна страната за пореден път. “Ще продължим да настояваме да не се 
прилагат двойни стандарти и няма да позволим субективни критерии да изместят обективните”, посочи още унгарският 
министър и подчерта, че България изпълнява обективно критериите за членство в Шенген. 
Милков съобщи, че 1 октомври тази година би могла да бъде реалистична дата за приемането на България в Шенген, като 
уточни, че датата не е съгласувана с партньорите, но отчита настоящите реалности. 
 
√ Само три приватизационни фонда платиха дивидент за 2021 г. 
Преди тридесет години, в началото на масовата приватизация, застанаха 81 приватизационни фонда. Днес само 38 от тях 
са на пазара, като те са преобразувани в холдинги. По пътя дотук някои дружества бяха ликвидирани, а други решиха да 
продължат дейността си като обикновени акционерни дружества. 
Преобладаващият брой от тези холдинги са с регистрация в София, но има и няколко в други областни градове в страната 
– Бургас, Дупница, кк “Слънчев бряг”, Кюстендил, Пловдив /4 холдинга/, Ловеч, Добрич, Асеновград и Варна.  
Някои от холдинговите компании са специализирани в определени сектори, а други са с по-широк портфейл от дъщерни 
фирми. Финансовите им резултати са шарени, а дивиденти от печалбата за 2021 година изплащат само три от тях – “Стара 
планина холд” АД – София, Холдингово дружество “Дунав” АД – Враца и “Индустриален капитал холдинг” АД – София.  
“Стара планина холд”  
е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността 
си. Брутната сума, заделена за изплащане на акционерите през този период е в размер на над 42,5 милиона лева. Брутният 
дивидент на предприятията от групата на “Стара планина холд” за 25 финансови години е в размер на 215.6 милиона лева. 
Сумата на дивидент през последните три години расте. 
Общото събрание на “Стара планина холд”   гласува дивидент от печалбата за 2021 г. в общ размер на 6 181 039.84 лева. 
Сумата за една акция бруто е 0.29825 лева. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) 
е 0.2833375 лв. след приспадане на дължимия данък. Сумата за разпределение расте през годините.  
Например, паричният дивидент от печалбата за 2020 г. е в общ размер на 5 162 755.04 лева, а всеки акционер е получил 
за една акция бруто по 0.249122807 лева. ”  Стара планина холд”   задели от положителния финансов резултат за 2019 г. за 
дивиденти общо 5 090 041.52 лева или бруто за една акция по 0.245614100 лева.  
“Индустриален капитал холдинг” АД – София  
също оцени високо доверието на акционерите си през последните три години. Общото събрание гласува дивидент от 
печалбата за 2021 г. в общ размер на 1 493 483.12 лева. Сумата за една акция бруто е 0.0947368421 лева. Сумата нето за 
една акция (само за акционери физически лица) е 0.09 лева. 
Парите, които холдингът разпределя за паричен дивидент растат. От печалбата за 2020 г. за акционерите са заделени 1 161 
598 лева, което означава бруто по 0.07368421 лева за една акция.   Общото събрание е гласувало дивидент от печалбата 
за 2019 г. общо за1 158 693.99 лева или за една акция бруто по 0.0735 лева.  
Холдинговото дружество “Дунав” АД – Враца  
ще   разпредели паричен дивидент от печалбата за 2021 г. в общ размер  на 362 275 лева. Всеки акционер ще получи за 
една своя акция бруто по 1.685 лева. След приспадане на данъка нетната сума (само за акционери физически лица)  е по 
1.60 лева. 
За 2020 и 2019 г. ХД “Дунав” не е разпределяло дивиденти. 
Разпределянето на печалбата се извършва по начин, определен от общото събрание 
Дивидентите на акционерите се изчисляват, като определената от общото събрание част от печалбата, разпределена като 
дивидент, се раздели на броя на акциите дружеството. Право на дивидент имат само инвеститорите, които са включени в 
списък на акционерите на дружеството, издаден от “Централен депозитар” АД към 14-я ден, следващ деня на общото 
събрание, на което е взето решението за разпределяне на дивидент. 
Дивидентите се разпределят в абсолютен размер за всяка акция, като при източника от брутната сума се удържа данък за 
физическите лица, в размер определен от закона. Дружеството е длъжно да започне изплащането на гласувания на общото 
събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва чрез една или няколко 
банки съгласно предоставен от “Централен депозитар” АД списък на акционерите. 
За неполучените дивиденти акционерите ползват общата 5-годишна давност по Закона за задълженията и договорите. 
След изтичане на този срок, тези суми остават в баланса на дружеството. 
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√ ВАС окончателно реши: летим със 140 км/час по магистрала 
Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за движение по пътищата, която предвижда 120 км/ч максимална разрешена скорост за движение 
по магистрала, съобщиха от пресцентъра на ВАС. 
През април 2022 г. тричленен състав на Върховния административен съд отмени разпоредбата, тъй като беше открито 
противоречие между текста от правилника и разпоредбите в закона, който се явява нормативен акт от по-висш ранг. 
Съгласно Закона за движение по пътищата разрешената максимална скорост на водачи категория „В“ по магистрала е до 
140 км/час. Впоследствие обаче Министерският съвет обжалва решението пред касационен състав. 
Правилникът за прилагане на Закона за движение по пътищата е приет с Постановление на Министерски съвет № 36 от 
05.03.1996 г. и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 25 от 22.03.1996 г. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните 
актове (ЗНА) правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на 
държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Но същият трябва да съответства на Конституцията и 
на другите нормативни актове от по-висока степен. В случая е налице противоречие между оспорената разпоредба на 
Правилника и чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.  
Следва изрично да се отбележи, че при противоречие между два акта от различна степен се прилага този с по-висок ранг, 
т.е. прилага се законът. В случая обаче се налага изрична отмяна на незаконосъобразния текст, за да не съществуват в 
правния мир разпоредби, които противоречат на закон и поради това да нарушават правата на гражданите. 
Върховните магистрати приемат, че с отмяната ще се осигури яснота и прозрачност по отношение изискванията към 
гражданите, както и по отношение правата и задълженията им във всеки един конкретен случай. Само по този начин ще 
бъдат спазени принципите на достъпност, публичност и прозрачност и предвидимост. 
Задължението на правораздавателните и административните органи да прилагат по-високия по степен акт не означава 
мълчалива отмяна на по-ниския по степен акт, именно поради изискването за правна сигурност, за да е ясно дали 
съответният подзаконов нормативен акт е отменен или не, доколкото адресати на същия са не само правораздавателните 
органи, а в случая – всички граждани в качеството им на водачи на ПМС или на пешеходци. 
Решението по административно дело № 5856 от 2022 г. е окончателно. 
 
√ Безработицата достигна през декември най-ниското равнище за месеца от 4,7% 
Миналата година завършва с най-ниското регистрирано равнище на безработицата за декември от 4.7 процента. Нивото 
на безработица продължава да бележат спад на годишна база, намалявайки в края на 2022 г. с 0,1 процентни пункта. 
9 938 са започналите работа с посредничеството на бюрата по труда през декември, новорегистрираните безработни са 
били 26 413 – с 2 669 повече спрямо ноември, като достигат 153 944, отчитат от Агенцията по заетостта. Бизнесът е заявил 
5 542 работни места – най много в преработващата промишленост, държавното управление, хотелиерство и 
ресторантьорство и търговия. Най-търсените професии през месеца са били персонал, полагащ грижи за хората; персонал, 
зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници по събиране на отпадъци и работници в добивната и 
преработващата промишленост. 
 
√ Расте броят на банкнотите в обращение, вече са почти 600 млн. 
В края на декември миналата година в обращение в страната са били 596 688 730 броя банкноти в лева, информират от 
Българската народна банка. 
На месечна база броят им се повишава с 23 050 833. Спрямо края на 2021-а на пазара са били с 27 535 877 банкноти. 
Увеличение има при всички номинали. 
Най-много банкноти в обращение отново са били тези с номинал 50 лева – 236 637 722  броя. Двайсетачките са 124 033 555, 
а тези с номинал 100 лева – 114 542 396 броя. Другите номинали – по 5 и 10 лева, са под сто милиона броя. 
Ако се върнем назад в годините, статистиката сочи, че в края на 1999 година в обращение са били „само“ 160 559 571 
банкноти. Тогава банкнотата с най-голям номинал е била тази от 50 лева и от нея в обращение са били 20 074 488 броя. 
По онова време най-много са били разпространени банкнотите с номинал един лев – 37 223 418 броя. Те обаче вече не са 
в обращение – от началото на 2016 година, но на касите на БНБ продължават да се обменят. 
Припомняме, че банкнотата с най-висок номинал – 100 лева, беше пусната в обращение от 8 декември 2003 година. 
В края на миналата година стойността на банкнотите, които са в обращение у нас в лева, е била 26 826 372 935 лева. Спрямо 
ноември има ръстът от 985 797 290 лева, а на годишна база увеличението е с 2 688 497 680 лева. 
С най-голям дял в стойността на банкнотите в обращение са тези с най-висок номинал – от 50 лева (44.11 процента) и от 
100 лева (42.70 на сто). 
В края на 1999 година стойността на банкнотите, които сме използвали в обращение, е била 2 002 694 095 лева. За 
изминалите години тя се е увеличила над 13.3 пъти. 
През четвъртото тримесечие на миналата година броят на регистрираните и задържани неистински банкноти, циркулирали 
в паричното обращение, е най-висок. Статистиката отброява 335 броя. 
За сравнение, през първата четвърт на 2022-а те са били 202, между април и юни са 168, а в периода юли-септември – 127. 
 
√ Нов посланик ще представлява Казахстан в България 
Нов посланик ще представлява Казахстан в България. Заместник-министърът на външните работи Костадин Коджабашев е 
приел копия на акредитивните писма на Виктор Валериевич Темирбаев. 
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Заместник-министър Коджабашев е изтъкнал значението на Казахстан като основен партньор и традиционен приятел на 
България в Централна Азия, както и готовността на страната ни за активизиране на политическия диалог и засилване на 
контактите между хората. 
Сред обсъдените теми са били отличните двустранни отношения, сътрудничеството в областта на образованието и науката, 
както и потенциалът за развитие на търговско-икономическите връзки. 
Двустранни търговско-икономически отношения между България и Казахстан остават на символично ниво. 
През 2021 г. стокообменът възлиза на 48.10 млн. щ. долара. 
За периода януари-ноември миналата година двустранната търговия е на стойност 78.69 млн. щ. долара, като има ръст и 
при износа на български стоки и при вноса от Казахстан. Търговското салдо е положително за нашата страна. 
Сред стоките, които изнасяме за Казахстан са медикаменти, части за летателни апарати, Медицински, хирургически, 
зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати и други. Над две трети от вноса пък включва Нефтен газ и други 
газообразни въглеводороди. 
Нашата страна има потенциал да увеличи износа си за Казахстан 
на редица стоки и услуги, коментираха от икономическото министерство. Става въпрос за медикаменти; технологични 
линии за преработка на плодове и зеленчуци; сглобяеми конструкции; помпи за течности; електрически акумулатори; кари 
– високоповдигачи; машини и апарати; сметачни и счетоводни машини; осветителни тела; строителни и туристически 
услуги; препарати за поддържане на косата; препарати за уста; мебели; дърводелски изделия; готови сосове и препарати 
за сосове; плодови сокове; замразени зеленчукови смеси, консерви и други. 
Туризъм 
Туристическите връзки между България и Казахстан отбелязаха през последните години съществено развитие. 
Възможностите на нашата страна в тази област обаче, са много по-големи. В тази връзка, в бъдеще е необходимо да се 
разгърне туристическата ни реклама в Казахстан, да се разшири системата от чартърните полети до българските курорти, 
по-широко да се използват възможностите ни в областта на планинския, балнеоложкия и културно-историческия туризъм. 
Казахстан е република в централната част на Евразия. Страната е с площ от 2.725 млн. km² (трета по големина в Азия и 
девета в света), което я прави най-голямата вътрешноконтинентална и  унитарна държава в света. Населението ѝ е над 18 
000 000 души.  
Съществена роля за икономическия потенциал на Казахстан играят природните ресурси. Страната е богата на въглища, 
нефт, природен газ, редица черни и цветни метали, злато, боксит. 
 
√ Първата съвместна за ЕС покупка на газ ще е “много преди лятото” 
ЕК има намерение да стартира схемата си за съвместни покупки на газ в целия ЕС “много преди лятото”, каза 
еврокомисарят по енергетиката и заместник-председател на ЕК Марош Шефчович, цитиран от Ройтерс.  
След първата среща на представители на ЕС за координиране на планираните покупки Шефчович каза, че е приканил 
страните членки да си взаимодействат бързо с ключови компании от сектора на местните пазари за оценка на обемите газ, 
които са необходими , за да запълнят хранилищата преди началото на следващата зима. 
ЕК цели да публикува съвкупното търсене, за да привлече купувачи в началото на пролетта, заяви еврокомисарят. 
 
√ Германия изостава с офшорните вятърни мощности 
Въвеждането на монтирани извън сушата нови вятърни мощности от Германия се очаква да се забави през тази 
година, което ще е сериозно предизвикателство пред целта на Берлин да увеличи повече от три пъти капацитета 
им до края на десетилетието, показва най-новият анализ на сектора. 
Европейският икономически мотор разчита все повече на електроенергия, получена от монтирани в морето 
ветрогенератори в хода на битката си да замени руското синьо гориво, което получаваше по газопроводите и да изведе от 
експлоатация атомните си блокове до средата на април. Страната иска да инсталира офшорен капацитет от най-малко 30 
гигавата до 2030-а и от поне 70 гигавата до 2045-а когато планира да стане въглеродно неутрална, в хармония с новата 
правна рамка, която влиза в сила през този месец. 
Проблемът е, че в момента са монтирани едва 8.1 гигавата, по информация на съвместно проучване, публикувано на 
16 януари от няколко индустриални асоциации. 
А това прави трудно постижими въпросните зелени целеви равнища. Само един офшорен капацитет от 342 мегавата е 
влязъл в експлоатация през 2022-а, а през тази се предвижда добавянето на едва 247 мегавата. По-значително разширения 
не се очаква преди 2025-а когато е планирано инсталирането на 1.8 гигавата, твърдят още анализаторите. Което означава, 
че Берлин трябва да ускори решително планирането, за да изгради около 20 гигавата за срок от пет години. 
“Заедно с политиците трябва да създадем незабавно реалистична база за постигането на целевите разширения в полето 
на офшорната вятърна енергия за производство на електричество и на зелене водород”, посочват в официално изявление 
шест свързани с офшорния сектор асоциации. 
 
√ Източна Европа: Ще намалее ли инфлацията? 
Индексът на потребителските цени в България най-накрая е стабилен. Това е добра новина. Според анализаторите на 
iBanFirst, глобалният доставчик на финансови услуги, индексът на потребителските цени бавно ще се понижава през 
следващите месеци, главно защото цените на енергията следват низходяща тенденция на ниво Европейски съюз. 
Инфлацията обаче ще остане добре установена, особено при хранителните продукти. Това означава, че няма лесно 
завръщане към нивата на инфлация отпреди Ковид. 
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Очакванията са също, че през втората половина на годината инфлацията при енергията може да тръгне отново нагоре, тъй 
като по-високото равнище на търсенето в Китай може да засили пазарните дисбаланси. „Това означава, че през по-
голямата част от 2023 г. със сигурност са необходими по-строги финансови условия. Като се има предвид, че икономиката 
на ЕС, включително българската, е по-устойчива от първоначално прогнозираното, това позволява на централните банки 
да останат с агресивна парична политика“, коментира Йохан Габриелс, регионален директор за Югоизточна Европа в 
iBanFirst. 
В Западна Европа и в САЩ тенденции са малко по-различни. 
Индексът на потребителските цени за декември се понижи значително в Германия – с 8.7 на сто на годишна база (при 
10.4% през ноември), и във Франция – с 6.7 на сто (при 7.1% за ноември). 
В САЩ инфлацията отново се понижи – до 6.5 на сто на годишна база според индекса на потребителските цени, публикуван 
на 12 януари. Значителното поевтиняване на бензина обяснява наблюдаваната през декември дефлация от минус 0.1 на 
сто. 
Спадът отчасти може да се обясни с рязкото намаляване на цените на енергията. Въпреки това, според анализатори на 
iBanFirst, той все още не е достатъчен, за да повлияе на паричната политика и тя да излезе от режима на затягане. 
Според тях, съществува висок риск инфлацията отново да се повиши през пролетта и/или лятото на 2023 г., главно поради 
по-високи цени за енергия. Това може да се случи при дефицит на петролния пазар вследствие на съкращенията на ОПЕК+, 
забраната на ЕС за внос на руски петрол и трудности при запълването на газовите запаси за следващата година в 
Европейския съюз. Следователно е твърде рано да се смята, че пикът на инфлацията в Европа е отминал. 
 
3e-news.net 
 
√ ЕК: Даден План за възстановяване може да се променя само по изключение 
Европейската комисия е запозната с решението на Народното събрание на България за преразглеждане на българския 
план за икономическо възстановяване от пандемията, заяви на пресконференция в отговор на въпрос вчера говорител на 
Комисията. Все още не сме получили официално искане от българските власти в тази посока, добави той. Правилата 
предвиждат, след като Съветът на ЕС е одобрил даден план, промени да се правят само по изключение. Съответната 
държава трябва да докаже, че повече не е в състояние да изпълни части от плана или целия план заради обективни 
обстоятелства, поясни говорителят, цитиран от БТА. 
ЕК е готова да обсъжда поставените в плановете цели, които е необходимо да бъдат променени. Това може да наложи 
задълбочена оценка от Комисията случай по случай, отбеляза той. 
Дори променен, планът трябва да отговаря на всички изисквания за оценка, включително по отношение на нуждата 37 на 
сто от отпусканите от ЕС средства да бъдат насочени към опазване на околната среда и да се изпълняват препоръките на 
ЕК. За България това включва изискването за постепенно изчистване на икономиката от въглеродно замърсяване, уточни 
говорителят. 
Българският план бе одобрен през май миналата година. Вниманието сега трябва да бъде насочено към неговото 
изпълнение. Засега планът предвижда значителни средства за промени и инвестиции в областта на енергетиката, напълно 
съвместими с целите на ЕС за прекратяване на зависимостта от руските изкопаеми горива. Българският план предвижда 
намаляване на замърсяването от производството на енергия с 40 на сто до 2025 година. Същевременно са предвидени 
възможности за инвестиции във възобновяема енергия и средства за съхранение на енергия - общо над 2 милиарда евро, 
заяви говорителят. 
България е на първо място в ЕС по замърсяващо производство. Готовността на страната за преминаване към по-чиста 
икономика бе решаваща за одобряването на плана, отбеляза той. 
Когато държава от ЕС поиска преразглеждане на плана, до извършването на новата оценка плащанията няма да бъдат 
засегнати, поясни говорителят. По неговите думи преоценката се извършва по правилата за предварително одобрение - 
т.е. ЕК и Съветът на ЕС ще разполагат с няколко месеца, за да се произнесат по исканите промени. 
 
√ Понижение с 8.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 234.36 лв. за MWh с ден за доставка 17 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 234.36 лв. за MWh с ден за доставка 17 януари 2023 г. и обем от 84 968.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст 
от понижение с 8.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 295.08 лв. за MWh, при количество от 41 990.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 977.90 MWh) е на цена от 173.64 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 152.36 лв. за MWh и количество от 3436.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 18.99 лв. за MWh ( 3513.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 371.44 лв. за 
MWh при количество от 3342.8 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 180 лв. за MWh при обем от 3428 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 254.93 лв. за MWh (130.34 евро за MWh) за 16 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 17 януари се понижава до 234.36 лв. за MWh ( спад с 8.1 %) по данни на БНЕБ или 119.83 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 726.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 285.88 лв. за MWh. 

https://ibex.bg/
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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     34,78%    2167.27 
Кондензационни ТЕЦ   45,59%    2840.73 
Топлофикационни ТЕЦ   5,49%    342.05 
Заводски ТЕЦ    1,99%    124.3 
ВЕЦ     0,16%    10.21 
Малки ВЕЦ    1,64%    102.46 
ВяЕЦ     5,36%    333.89 
ФЕЦ     4,52%    281.79 
Био ЕЦ      0,45%     27.95 
Товар на РБ         5539.92 
Интензитетът на СО2 е 564g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Понижение на енергийните цени по електроенергийните борси на Балканите за вторник 17 януари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 119,83 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 132,48 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 119,83 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 17 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 150,87 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
88,78 евро/мвтч. Най-високата цена от 189,76 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 9,71 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 733,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 17 януари ще бъде 132,48 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 130,23 гвтч. Максималната цена ще бъде 192,49 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде между 2 ч и 5 ч и тя ще бъде 50,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 17 януари е 141,41 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 159,49 евро/мвтч. Най-високата цена от 189,76 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
и тя ще бъде 99,51 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 70 491,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 17 януари на Словашката енергийна борса е 139,51 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 189,65 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 96,19 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 136,22 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч тя 
ще е 189,47 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 90,71 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 17 януари е 143,81 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
162,50 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 82 686,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 190,10 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 99,45 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 133,57 евро/мвтч на 17 януари. Пиковата цена ще бъде 151,15 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 503 416,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя ще 
достигне 188,83 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 89,51 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 17 януари ще се продава за 169,15 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Цените на европейските електроенергийни борси остават в диапазона до 140 евро за MWh. С малки изключения 
Производството на електроенергия се увеличава, а по-топлото време успява да държи цените на европейските 
електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ на поносими нива. По-малко е и влиянието на природния газ, заради 
свитото участие в производството. Като цяло ценовите нива остават по-ниски от очакваните, но все пак достатъчно високи 
особено за малките и средни предприятия. Няма как да не се отбележи и тенденцията, за постигната разлика от няколко 
пъти в цените на различните електроенергийни борси. Като цяло обаче съществена промяна на този етап не се наблюдава 
и цените остават в диапазона до 140 евро за MWh. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия във всички страни от Европа нараства и възлиза на 53 775.34 GWh през втората 
седмица на 2023 г.  За сравнение, през първата седмица  производството на електроенергия според коригираните данни 
е било в обем от 52 512.34 GWh. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 
48 790.98  GWh (47 147.91 GWh към 8 януари) във вечерните часове на 15 януари 2023 г. според данните на energy charts, 
базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните данни. 
От това общо производство през втората седмица на новата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 13 178.14 GWh 
(27.01 %). От тях на кафявите въглища 3389.43 GWh или 6.95 %, а на каменните – 3027.69 GWh (6.21 %). Природният газ 
държи дял от 10.91 % или 5323.75 GWh. Участието на ядрената енергия е изчислено на 12 356.76 GWh или 25.33 % (13 026.46 
GWh или 27.63 % седмица по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници (само слънце и вятър) е в обем от 23 256.08 GWh или 47.66 % (20 439.37 
GWh или 43.35 % през първата седмица). 
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 Вятърните централи на сушата са произвели обем от 12 650.37 GWh (25.93 %), а офшорните – 1646.67 GWh (3.37%).  
Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 1147.69 GWh (2.35 %), Редно е да се отчете и участието 
на водноелектрическите и помпените мощности – 5.53 % и 6.58 % съответно, както и на биомасата – 3.22 %. 
Цените 
Силна разнопосочност, основно заради времето и индустриалните изненади в някои страни, бяха движещи през 
изминалата седмица. 
Ценовите нива в сегмента  „ден напред“ след повишението, отчетено в първия ден от миналата седмица тръгнаха 
разнопосочно с ден за доставка 10 януари. Понижение бе отчетено на седем от европейските електроенергийни борси 
като варираше от (минус) 1.6 % на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM (до 137.46 евро за MWh ) и 4.8 % на 
електроенергийната борса в Германия (123.13 евро за MWh) до 19.7 % на гръцката HENEX (151.49 евро за MWh). На 
останалите 15 европейски електроенергийни борси в посочения сегмент бе регистрирано повишение – между 0.1 % в 
Словения (138.68 евро за MWh) в Словения и 2.0 % в Унгария (143.02 евро за MWh) до 14.0 % в Полша (172.81 долара за 
MWh). 
Доста по-висок бе скокът на Иберийския пазар – 27.5 %, при което стойността достигна до 109.40 евро за MWh. 
Разнопосочно бе и движението на ценовите нива на електроенергийните борси извън континента. Така при спад с 2.3 % в 
Ирландия и Северна Ирландия бяха постигнати 147.00 евро за MWh, а значително по-слабия ръст от едва 0.3 % доведе до 
142.50 евро за MWh във Великобритания. 
С ден за доставка 11 януари на част от борсите се върна поскъпването, а на други – спадът. Като цяло разликата в 
постигнатите нива между отделните европейски електроенергийни борси бе доста любопитен. Така значителното 
понижение от 32.6 % цената на електроенергийната борса в Белгия спадна до 86.25 евро за MWh, а още по-високото 
движение в посока надолу с цели 33.1 % свали нивото на борсата в Нидерландия до 87.21 евро за MWh.  При спад с 31.4 % 
стойността във Франция падна до 87.90 евро за MWh, а в Германия почти същия спад (31.7 %) – до 84.08 евро за MWh. 
Затова пък на останалите осем европейски електроенергийни цените скочиха – до 145.88 евро за MWh (плюс 6.1%) на IBEX 
и OPCOM.  Доста по-високия ръст от 12.7 % доведе до цена от 180.25 евро за MWh в Италия, а значителния скок от 57.3 % 
вдигна цената на гръцката  HENEX до 238.24 евро за MWh. 
Разнопосочното движение остана и с ден за доставка 12 януари като на половината  от европейските електроенергийни 
борси в сегмента ден напред бе отчетено понижение, а на останалата половина – скок. Спадът бе от незначителен – 0.1 % 
(166.60 евро за MWh) и 0.8% (178.73 евро за MWh) в Италия до 10.2 % (214.02 евро за MWh) в Гърция и 15.9 % (70.74 евро 
за MWh ) в Германия. По-ниския спад в процентно отношение от 7.7 % свали съществено и стойността във Франция до 
81.17 евро за MWh. 
На този фон  увеличението 10.6 % върна ценовите нива, постигнати на електроенергийните борси в Португалия и Испания 
до 92.69 евро за MWh. Същественият скок от 27.5 % обаче вдигна цената на БНЕБ и OPCOM до 186.00 евро за MWh. 
Най-висока остана цената в посочения сегмент на борсата в Гърция – 214.02 евро за MWh, въпреки понижението спрямо 
предходната търговия с 10.2 на сто. 
Ценовите нива се промениха достатъчно, така че с ден за доставка 13 януари да бъдат отчетени стойности, които се оказаха 
нежелани за някои от европейските електроенергийни борси. 
Затова пък спадът, отчетен на почти всички европейски електроенергийни борси (без три) с ден за доставка 14 януари 
върна цените на някои от тях на доста ниски нива.  Нещо повече – бе отчетена огромна разлика между стойностите на 
различните пазари. Така съществения спад от 56.0 % доведе до цена от 29.34 евро за MWh в Германия, докато ръстът от 
10.4 % вдигна стойността в Гърция до 233.81 евро за MWh.  Тази разлика от почти десет пъти не може да се обясни само с 
разликата във времето и трябва да се вземат предвид абсолютно всички фактори. 
Продължилото понижение с ден за доставка 15 януари свали още повече цената в Германия до невероятните 9.26 евро за 
MWh (спад с 68.4 %). Доста по-различна остана стойността в съседна Франция – 34.88 евро за MWh (плюс 37.6 
%).  Значителното понижение с 49.0 % на българската IBEX и румънската OPCOM до 95.91 евро за MWh. Въпреки 
понижението с 9.9 % цената в Италия остана на ниво от 145.48 евро за MWh, а това от 13.4 % - до 202.58 долара за MWh в 
Гърция. 
Много по-ниска остана и цената на Иберийския пазар – 22.05 евро за MWh при понижение с 58.4 %. 
С ден за доставка 16 януари цените на европейските електроенергийни борси се връщат към ръст. Така скокът от 1.290,5 
% в Германия връща стойността до 128.75 евро за MWh, а повишението от 286.2 % - до 134.70 евро за MWh във Франция. 
При ръст от 35.9 % цената на БНЕБ и OPCOM се връща до ниво от 130.34 евро за MWh. 
Иберийският пазар заедно с борсата в Швейцария са единствените, при които понижението е видимо. Така спадът с 40.00 
% свали стойността в Португалия и Испания до едва 13.22 евро за MWh. В същото време понижението от 2.1 %  доведе до 
постигането на цена от 153.44 евро за MWh на борсата в Швейцария. Така феноменът разлика от над 10 пъти на различните 
европейски електроенергийни борси се повтаря и през новата седмица. 
Средна месечна и средна годишна цена към 15 януари 2023 г. 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси през вторите седем дни от новата 2023 г. се променя 
като на някои от тях се наблюдава спад, а на други покачване. 
На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност е 139.59 (128.46 евро за MWh към 8 януари). 
За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 219.04 (227.6 евро за 
MWh седмица по-рано) в Гърция и 174.1 евро за MWh в Италия, както и 94.56 евро за MWh във Франция. 
Доста по-ниска остава цената за Португалия и Испания – 72.75 и 73.07 евро за MWh съответно (77.93 евро за MWh и 78.49 
евро за MWh преди седмица). 



16 

 

В Германия, средната месечна стойност към 15 януари.2023 г. е 85.47 евро за MWh (95.07 евро за MWh км 8 януари), а в 
Австрия – 127.36 евро за MWh (преди 121.81 евро за MWh). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 134.88 евро за MWh, 
а за Полша – 116.84 евро за MWh. 
Петрол, газ, СО2 
Петролните пазари остават несигурни, което се дължи в голяма степен на очакването за възстановяване на търсенето от 
страна на Китай. Въпреки това цените през миналата седмица бяха подкрепени от данните за инфлацията в САЩ след спад 
на потребителските цени за пръв път от две години и половина. Петролът сорт Brent, който към 10 януари струваше 79.65 
долара за барел надхвърли нивото от 85 долара и успя да стигне до 85.28 долара за барел. Сериозното поскъпване от над 
8 процента при двата сорта през миналата седмица е доста впечатляващо и очакването е, че отварянето на китайската 
икономика най-сетне ще върне оптимизма на пазара. В същото време пазарите реагират и на законопроекта на камарата 
на представителите на САЩ, който визира забрана от страна на Конгреса на продажбата на петрол на Китай от 
стратегическия резерв на страната. През новата седмица се очаква реакцията на пазарите на месечните доклади на МАЕ и 
ОПЕК. Както отбелязват наблюдателите на пазара цените на петрола през тази година ще останат под влияние на данните 
за динамиката на китайската икономика, политиката на ОПЕК+, продължаващото влияние на санкциите срещу Русия и 
паричната политика на централните банки.   
Пазарът на природен газ остава спокоен, а цените са на нивото от юни миналата година. През изминалата седмица 
февруарските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE останаха почти без промяна, като стойността се придвижи 
леко нагоре от 63.00 евро за MWh в началото на миналата седмица до нивото от 64.81 евро за MWh към момента на 
затваряне на търговията в края. На този фон рестартирането на завода за втечнен природен газ в САЩ - Freeport LNG остава 
несигурно. Според информация на Reuters,  дългоочакваното рестартиране на съоръжението за втечняване на LNG 
Freeport в Тексас ще бъде отложено за февруари поради липсата на регулаторни одобрения. Компанията засега държи на 
целта си да пусне отново завода през втората половина на януари. Въпреки това не може да се очакват цени от порядъка 
на 150 евро за MWh, за което принос има бързата реакция на редица компании, които с помощта на държавата успяха да 
пуснат в експлоатация няколко LNG терминала. 
На този фон европейските подземни газохранилища все още са достатъчно запълнени – до 81.7 % или 914.7857 TWh, а 
темпът на теглене остава слаб.  Експертите обаче напомнят, че все още е средата на януари, а до приключване на зимния 
сезон има още доста време. 
Що се отнася до цените на емисиите, те продължават да остават високи, въпреки спадът от 78.55 евро за тон до 76.82 евро 
за тон, което съответно се отразява на цената на електроенергията на борсите. 
Тенденции 
Войната в Украйна промени енергийните пазари. Енергийната индустрия все още от една страна се ориентира, а от друга 
и адаптира към новите реалности, налагайки си да следи геополитическите промени, които се увеличават с всеки изминат 
ден. Именно геополитическите ходове са тези, които ще диктуват и реалностите около пазарите на нефт, газ, 
електричество. 
Войната в Украйна накара Европейският съюз да вземе редица нови решения в областта на енергетиката. Страните от 
Европа демонстрираха решителност, въпреки затрудненията, с които се сблъскаха при гласуването на една или друга 
позиция. Тези решения обаче са в рамките на действие само в ЕС и прилагането им не касае големи пазари, които са 
основни вносители на суровини. За пример може да се посочи несъгласието на Индия и Саудитска Арабия, както и на други 
страни с тавана на цените на петрола. Това безспорно се отразява на общата картина на международните пазари, а 
ефектите бавно и полека ще започват да се усещат тепърва. Няма очаквания, че страните производителки на петрол ще 
прегърнат решението на ЕС и САЩ за таван на цените, тъй като по своята същност това означава да се съгласят на контрол 
на страните потребители. Този засега тлеещ конфликт в един момент ще се промъкне на пазара, а отражението може да 
бъде от нищожно до предизвикващо сътресения. Промени се очакват и на пазара на природен газ. Не сега и не веднага, 
но в ранна есен, когато започне новата кампания за запълване на газохранилищата енергийните компании ще бъдат 
изправени пред нови предизвикателства. Дори и да се подготвят ще трябва да следят внимателно в каква посока ще завие 
войната в Украйна. При това на фона на редица замразени конфликти в света. 
Нещо повече заради войната в Украйна енергийната индустрия, а и пазарите на електроенергия ще трябва да започнат да 
се подготвят и за промените в сектора на ядрената енергия. 
 
√ Европейските фондови индекси продължават възходящия тренд от миналата седмица 
С най-висок ръст затвориха общият Stoxx 600 и италианският индекс FTSE MIB, а единствен с понижение завърши 
испанският измерител IBEX 35 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа се променяха без ясно изразена посока в началото на търговията в 
понеделник, но следобед всички основни измерители се ориентираха във възходяща посока, продължавайки 
новогодишното пали, като се търгуваха близо до деветмесечните върхове, достигнати в края на миналата седмица. 
Инвеститорите оценяваха перспективите за икономически растеж и инфлация в светлината на последните данни заедно с 
началото на сезона на корпоративните отчети. 
Търговията в понеделник беше по-малко активна от обикновено, тъй като борсите в САЩ са затворени заради официалния 
празник на Деня на Мартин Лутър Кинг, отбелязва Trading Economics. 
Пазарът в Европа все още е подкрепен от оптимизъм за забавяне на инфлацията в САЩ и еврозоната. Подобна динамика 
може да принуди световните централни банки да спрат повишаването на лихвите по-рано от очакваното, смятат 
инвеститорите. Някои дори смятат, че през втората половина на годината Федералният резерв на САЩ и Европейската 
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централна банка може да започнат да намаляват цената на заемите. Очаква се в сряда „Евростат“ да обяви окончателните 
данни за инфлацията в еврозоната и ЕС. 
Допълнителен положителен фактор е очакването за активно възстановяване на китайската икономика след премахването 
на последните санитарни ограничения заради Covid епидемията. 
Традиционният годишен световният икономически форум в Давос, Швейцария е ключов фокус за европейските пазари 
тази седмица. Държавни глави и бизнес лидери дискутират с академици и новатори. Основните теми, които делегатите ще 
обсъждат, са войната в Украйна, икономическата нестабилност и несигурност и изменението на климата, наред с други 
актуални икономически тези. 
Тази година форумът в Давос се провежда на фона на кризата с разходите за живот за мнозина и някои лидери не 
присъстват на годишната среща, тъй като кризите продължават у дома. Германският канцлер Олаф Шолц е единственият 
лидер на Г-7, който ще присъства на форума тази година. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.07%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+0.09%), следван от германския DAX (+0.06%). 
С понижение бяха испанският IBEX 35 (-0.3%), следван от италианския FTSE MIB (-0.1%) и френския CAC 40 (-0.05%). 
Следобед всички национални измерители се озоваха в зелената зона, с изключение на испанския IBEX 35, а Stoxx 600 
нарасна до 6% от началото на годината, като настроенията в Европа са отчасти подкрепени от спада на цените на едро на 
енергията и повторното отваряне на Китай. 
 

 
Източник: Marketwatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок ръст затвориха общият Stoxx 600 и италианският индекс FTSE MIB, а единствен 
с понижение завърши испанският измерител IBEX 35. 
От секторните индекси начело излязоха измерителите на акциите на търговията на дребно и финансовите услуги, които се 
покачиха съответно с 1.4% и 1.3 на сто, а акциите на медиите се понижиха с 1.2 на сто. 
Цената на акциите на швейцарския производител на строителни материали Sika AG нарасна с 3.45%, след като компанията 
постигна споразумение да продаде определени активи в Европа, Северна Америка и Австралия на конкурента си Ineos 
Enterprises. Очаква се това да помогне да бъдат убедени антитръстовите регулатори в Швейцария и САЩ и да одобрят 
придобиването на американската инвестиционна група MBCC Group от Sika за 5.5 милиарда швейцарски франка. 
Британската финансова компания Prudential, която получава значителен дял от печалбите си в Азия, поскъпна с 1.41% след 
повишението на азиатските индекси. 
Най-висок ръст от включените в индекса Stoxx 600 емисии показват акциите на швейцарския разработчик на софтуер за 
финансови компании Temenos, които поскъпнаха със 8.92%, след като компания обяви, че главният изпълнителен 
директор Макс Чуард ще се оттегли. 
Капитализацията на BBVA намаляваше до обед, но следобед трендът се обърна и търговията завърши с повишение от 
0.57%, като испанската банка обяви прогнозата си за значително увеличение на дивидентите за 2022 година. 
Акциите на Covestro AG следваха същия тренд – губеха до обед, а затвориха с ръст от 1.78%. Германската химическа 
компания предупреди, че очаква да отчете нетна загуба от около 300 милиона евро през 2022 г. поради еднократни 
отписвания. Общата прогноза на анализаторите беше за печалба от 420 милиона евро. 
Сред губещите бяха книжата на швейцарския производител на медицинско оборудване Tecan Group, които се понижиха с 
2.20%. 
В дъното на европейския индекс на „сините чипове“ Stoxx 600 слязоха акциите на германската компания за доставка на 
комплекти за хранене Hellofresh, които се понижиха с 5.56%, след като Exane BNP Paribas понижи оценката на акциите до 
„неутрални“ от „препоръчани“. 
 
√ ЕС планира да вложи 350 млрд. евро в производство за оборудване за зелена енергия 
Европейският съюз планира да вложи около 350 млрд. евро за производство на оборудване за получаване на зелена 
енергия. Това заявява в интервю за вестник El Pais еврокомисарят за вътрешните пазари Тиери Бретон. 
„Грубо казано, предвид американския опит, това ще е около 2% от БВП на ЕС или около 300 000 – 350 000 млн. евро, но 
само в този конкретен сектор на индустрията за производство на оборудване за чиста енергия. Това са само приблизителни 
числа“, посочва той. 
Еврокомисарят напомня, че Европейският съюз има още един механизъм – RePowerEU за финансиране на енергийна 
инфраструктура, насочена към осъществяване на Зелената сделка на Европа. 
„Регулаторна рамка и финансиране наравно с конкурентите ни ще създадат индустрия за възобновяема енергия, която да 
е конкурентна на индустриите на САЩ и Китай“, отбелязва още той. 
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Предвид това, че Европа произвежда само 2% от световния обем от слънчеви панели, а по-голямата част се произвеждат 
в Китай, ЕС е заинтересован от развитието на тези технологии именно на своя континент. Тиери Бретон обръща внимание, 
че за това са необходими специфични материали и суровини като литий, никел, кобалт, манган. Позовавайки се на 
собствената си оценка той смята, че Европа може да задоволи около 30% от нуждите си от суровини. 
„Зависими сме от това къде ще се произвежда. Трябва да изградим заводи в Европа и да сключим споразумения за внос с 
производители, например с Чили, Намибия и Канада, за да диверсифицираме достъпът до суровини. Трябва също така да 
създадем собствени добивни предприятия. Не трябва напълно да се осланяме на други, тъй като се опасяваме от възможно 
замърсяване“, обяснява той. 
Междувременно през декември консултантската компания McKinsey&Company публикува доклад, в който разглежда 
възможността за изграждане на конкурентоспособна слънчева индустрия в Европа. В документът си експертите стигат до 
извода, че Европа е в неизгодно положение. В същото време експертите смятат, че изходът от това положение бърз растеж 
на предприятията и постигане на мащабно производство, осигуряващо спестявания. Пускането на по-ефективни клетки, 
използващи "напреднали" технологии (HJT, тандемни елементи), което да позволи известно намаляване на разходите за 
единица продукция. Принос ще имат и икономиите от транспортни разходи. Купувачите също ще трябва да са готови да 
платят своя  малка премия за европейския произход на продуктите. 
Европейските компании ще трябва да създадат цяла индустриална екосистема, която да е наистина жизнеспособна на 
световния пазар в дългосрочен план, както направиха китайските компании. Това ще изисква значителни усилия от 
лидерите в този сектор на индустрията с подкрепата на клиенти, крайни потребители и авторите на този тип политика.“ 
 
√ Moody`s очаква висока волативност на пазара на петрол 
Международната рейтингова агенция Moody`s прогнозира, че средната цена на петрола сорт Brent през тази година ще 
остане под средното ниво за 2022 г. на ниво от 100 долара за барел, но надхвърля средносрочната прогноза на агенцията 
на ниво от 50-70 долара за барел. 
Траекторията на цените на петрола през настоящата година остава несигурна и ще зависи от икономическата ситуация в 
големите икономики на света, се казва в обзора на Moody`s. Агенцията очаква висока волативност на пазара. 
Спадът на цените на петрола през юни отразява отслабването на пазарните очаквания по отношение на търсенето на 
петрол предвид увеличаването на рисковете от рецесия в САЩ и Европа и краткосрочното намаляване на търсенето от 
Китай заради ограниченията, свързани с коронавируса, пише агенцията. 
Освен това Moody's отбелязва намаляване на риска от скок на цените на петрола, свързан с въвеждането на таван на 
цените на руския петрол през декември и заплахата от ответни мерки от Руската федерация. 
Агенцията отбелязва, че несигурността по отношение на ръста на търсенето в Европа, Сащ и на развиващите се пазари 
остава необичайно висока. В случай, че икономиките на Китай, Европа и САЩ не се възстановят, или ситуацията се влоши, 
цените на петрола може да спаднат значително под настоящото ниво от 80 долара за барел. 
От своя страна, устойчивостта на американската и европейската икономика, заедно с по-силното от очакваното 
икономическо възстановяване в Китай, ще подкрепи цените на петрола. 
Друг фактор, допринасящ за ръста на котировките, е ограниченото предлагане, отбелязват от Moody's. 
 
√ Продажбите на електромобили в света са скочили с близо 70 % 
Глобалните продажби на електромобили (EV) са се увеличили значително през 2022 г. в резултат  от нарастващото търсене 
в Китай и Европа. Делът им в общите годишни продажби на автомобили доближава 10%, според данни на компаниите за 
анализи LMC Automotive и EV-Volumes.com. 
Продажбите на изцяло електрически превозни средства са скочили с 68% на годишна база до 7,8 милиона броя, според 
данните. 
В Европа делът на електрическите превозни средства в общите продажби възлиза на 11%, в Китай - 19%. Електрическите 
превозни средства, както и plug-in хибридните превозни средства представляват общо 20,3% от продажбата на коли на 
европейския пазар през 2022 г. 
Според Асоциацията на германската автомобилна индустрия (VDA) автомобилите с електрически двигател представляват 
25% от цялото производство на автомобили в Германия през миналата година. За последния месец на годината, декември 
продажбите им в Германия надвишават тези на автомобили с двигатели с вътрешно горене. 
Като цяло глобалните продажби на автомобили са спаднали с 1% през миналата година до 80,6 милиона броя, според 
данните на LMC. Те са се свили с 8% в САЩ и 7% в Европа и са нараснали с 4% в Китай. 
Германският автомобилен производител Volkswagen съобщи миналата седмица, че продажбите му са паднали със 7% през 
миналата година до 8,3 милиона автомобила. В същото време продажбите на електрически превозни средства са скочили 
с 26% - до 572,1 хил. броя. 
 
√ МВФ: Свиването на международната търговия може да повлияе негативно на глобалния икономически растеж 
Световният БВП може да се понижи със 7% в дългосрочен план, смятат анализаторите на фонда 
Влошаването на международното сътрудничество и търговията може да повлияе негативно на растежа на световната 
икономика, засягайки най-бедните страни, сочи проучване на Международния валутен фонд (МВФ), цитирано от 
„Ройтерс“. 
Сред основните проблеми МВФ посочва мерките, предприети от някои страни, които ограничават търговията, имиграцията 
и трансграничните капиталови потоци. Тези и други фактори могат да намалят световния БВП със 7% в дългосрочен план, 
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смятат анализаторите на фонда. Ако ограниченията засегнат обмена на технологии, негативният ефект може да бъде 8-
12% от БВП за много държави. 
„Световната икономика може да е на ръба да се отдалечи от последователния курс към интеграция, наблюдаван през 
втората половина на 20-ти век. Фрагментацията може да донесе стратегически предимства на някои страни при 
определени случаи, но като цяло води до значителни икономически щети“, пише в документа, публикуван на сайта на 
МВФ. 
Тези щети ще се превърнат в „по-високи вносни мита, сегментиране на пазарите, по-лош достъп до технологии и работна 
ръка, както квалифицирана, така и неквалифицирана, и в крайна сметка ще доведе до намалена производителност и 
стандарт на живот“, предупреждава МВФ. 
Според анализаторите на фонда, по-специално, бариерите пред движението на работна ръка между държавите могат да 
забавят иновациите и разпространението на технологии. Освен това, фрагментацията ще намали възможностите за 
трансгранични инвестиции, възпрепятствайки икономическото развитие. 
Световната търговия беше силно засегната от пандемията от коронавирус и събитията в Украйна, тъй като по това време 
тя едва започваше да се възстановява от световната финансова криза от 2008 г., както и от излизането на Обединеното 
кралство от ЕС и търговската война на САЩ с Китай, казват експертите на фонда. 
За да се подобри ситуацията, анализаторите на МВФ препоръчват укрепване на търговските партньорства в областта на 
стокообмена, постигане на условия за лоялна конкуренция и предприемане на мерки за защита на най-уязвимите групи 
граждани. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Всички самолети Су-25 по щат се намират в авиобаза Безмер 
Всички самолети Су-25, които са по щат (на Българската армия), са на летище Безмер. Това заяви в ефира на bTV ген. 
Константин Попов, бивш началник на отбраната по повод публикация в "Блумбърг", че Украйна разполага в момента с 14 
български самолета Су-25. От Министерството на отбраната категорично отрекоха вчера да са изпращани на Киев наши 
машини от този модел.  
"Появяват се най-различни спекулации, които може би се пораждат от факта, че ние класифицирахме информацията какво 
ще предоставяме на Украйна и може би и в бъдеще ще възникват подобни проблеми", каза ген. Попов.  
Според него, формулировката на решението какво точно ще изпращаме на Киев не предполага да предоставяме тежка 
техника, включително и бойни самолети. Съветът му към служебното правителство е до обяви общата рамка на военната 
помощ, която ще изпратим на Украйна, за да няма спекулации.  
Той уточни, че съкращаването на въоръжението и числеността на Българската армия в началото на 2000 г. самолети Су-25 
са били продадени на частни фирми и не е изключено те сега да са препродадени и да са се озовали в Украйна.  
Машините Су-25 бившият началника на отбраната определи като добър боен самолет, макар и със стара технология. "Той 
може да понесе много щети и да изпълнява своите бойни задачи. Може да носи достатъчно добро въоръжение. Лесен е 
за пилотиране", уточни ген. Попов. 
 
√ Ероган държи НАТО под напрежение 
Шест месеца, след като Турция се съгласи съюзниците от НАТО да поканят Швеция и Финландия да се присъединят към 
алианса, разширяването е в застой, тъй като Анкара отказва да ратифицира приемането на двете северни страни, 
пише Блумбърг. 
Миналата седмица се появи нова точка на напрежение, след като протестиращи в Стокхолм, свързани с кюрдските 
движения, обесиха чучело по подобие на президента Реджеп Тайип Ердоган, което накара Турция да окаже още по-голям 
натиск върху Швеция, за да се справи с тези групи. 
Очаква се изборите в Турция да се проведат през юни, но Ердоган многократно намеква, че гласуването може да се случи 
още през май, за да държи опозицията извън равновесие. На този фон ситуацията с Швеция и Финландия е още по-трудна 
за анализ, макар дипломатите от НАТО да са уверени, че в крайна сметка тя ще бъде разрешена – потенциално преди на 
върха на алианса във Вилнюс през юли. 
Досега 28 от 30-те членки на Северноатлантическия договор са ратифицирали кандидатура на двете държави, като Турция 
и Унгария са единствените, които се въздържат. 
Укрепване на пакта 
Алиансът ще има по-голям контрол над Балтийско море, ако Швеция и Финландия се присъединят към него. 
Двете държави подадоха своите кандидатури за присъединяване през май след нахлуването на Русия в Украйна. 
Съпротивата на Турция беше изненадваща, тъй като по-рано страната не бе повдигнала възражения. 
Споразумение, сключено на срещата на върха на НАТО през юни в Мадрид, позволи на процеса да продължи напред, но 
позицията на Анкара не се промени много. 
Турция казва, че Швеция трябва да направи повече, за да се справи с подкрепата за терористичните групировки сред 
кюрдското население от около 100 хил. души и да екстрадира заподозрени от Анкара. Макар че Турция оправя искания и 
към Финландия, запознати източници твърдят, че е доволна от нивото на сътрудничество с Хелзинки. 
Швеция трябва да „покаже чрез действия, а не само чрез думи или изявления, че на Кюрдската работническа партия (ПКК) 
няма да й бъде позволено да събира пари или да набира членове“, каза президентският говорител Ибрахим Калън в 
събота. ПКК е забранена в Европейския съюз и също така е определена като терористична организация от САЩ. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/gen-konstantin-popov-vsichki-samoleta-su-25-po-shtat-sa-na-letishte-bezmer.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-16/why-does-turkey-delay-sweden-finland-nato-membership?srnd=premium-europe&leadSource=uverify%20wall
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След демонстрацията миналата седмица Турция привика посланика на Швеция, започна разследване и отмени 
планираното посещение в Анкара на висшия шведски депутат. Правителството на Швеция осъди протестите, като ги нарече 
„отвратителни“ и опит за „саботиране“ на кандидатурата й за НАТО. 
Правителството на Швеция вече затегна законите си за борба с тероризма, но призна, че няма да може да изпълни всички 
искания на Турция. Въпреки че Швеция е депортирала поне един от заподозрените, издирвани от Ердоган, нейното 
правителство не може да отмени съдебни решения по искания за екстрадиция, когато съдебната система е отказала да 
изпрати обвиняемия в Анкара. 
Въпреки това Ердоган продължава да настоява, че Швеция трябва да предаде „около 130“ души. 
„Казахме им, че ако не предадете терористите сред вас, не можем да го прокараме решението през парламента“, заяви 
Ердоган в неделя, предаде държавната телевизия TRT. „Ако те не заемат позиция срещу провокацията на ПКК, 
отношенията ни с Швеция може да станат много по-обтегнат“, добави той. 
Влиянието на Ердоган 
За Ердоган влиянието, което сега има над Финландия и Швеция, е политически подарък, който се получава веднъж в 
живота, след като години наред той чувстваше, че неговите опасения относно тероризма са били пренебрегвани от 
съюзниците. 
„Той беше много недоволен от редица страни от НАТО и съм сигурен, че искаше да подобри позициите си в алианса, като 
използва присъединяването на Швеция и Финландия“, каза финландският президент Саули Ниинисто за Ердоган в интервю 
за шведския Вестник Dagens Nyheter събота. 
Прокарването на исканията най-вече позволява на 68-годишния Ердоган да изглежда силен пред избирателите, докато се 
стреми да удължи управлението си с още пет години. 
„Ердоган ще държи финландското и шведското членство в НАТО като заложници толкова дълго, колкото смята, че това ще 
му е от полза“, каза Мина Аландер, научен сътрудник във Финландския институт за международни отношения. Лидерът 
на Турция вероятно преценява дали има повече полза за него да ратифицира кандидатурите преди или след изборите, 
каза тя. 
Дипломатите от НАТО са предпазливи оптимисти, че ситуацията в крайна сметка ще намери своето решение, , най-
вероятно след изборите в Турция. Според един от тях по-силното НАТО в крайна сметка работи в полза на Турция, особено 
в Черно море и Близкия изток. 
Шефът на алианса Йенс Столтенберг миналата седмица каза, че е уверен, че присъединяването на северните страни ще 
бъде ратифицирано. За Финландия и Швеция процесът, който може да отнеме години, вече се е развил по-бързо от всеки 
друг в съвременната история на алианса, добави той. 
Стратегията на САЩ 
Въпреки че не е изненадващо, че Ердоган се стреми да използва своята силна карта си възможно най-дълго, в цялата 
ситуация има един ключов фактор - САЩ, най-могъщата държава във военния съюз, застана зад северните нации. 
Вашингтон също така използва потенциална продажба на изтребители F-16 за 20 млрд. долара като примамка, за да накара 
Анкара да бъде по-изпълнителна. 
САЩ предупредиха Турция, че Конгресът може да не одобри продажбата на изтребителите, освен ако Анкара не 
ратифицира кандидатурите на Швеция и Финландия за НАТО, каза високопоставен турски служител, говорещ анонимно 
поради чувствителността на информацията.  Това оставя Ердоган да реши дали и кога да се подчини на натиска на 
Вашингтон. 
Ако Турция издържи до края на изборите в страната, финландските политици заявиха, че се надяват на напредък преди 
срещата на върха във Вилнюс, която започва на 11 юли. Северните страни се надяват да присъстват като членове, но те 
така или иначе ще бъдат там като страни, получили официална покана за членство. 
Член 5 
Забавянето на присъединяването означава, че Швеция и Финландия все още не са обхванати от ангажимента за колективна 
отбрана на НАТО - член 5. Но рискът за сигурността е смекчен от ангажиментите, поети от САЩ, Обединеното кралство и 
други да ги защитават, ако бъдат атакувани, преди да станат пълноправни членове . „Немислимо е Финландия и Швеция 
да се изправят пред военни заплахи, без НАТО да реагира на това“, каза Столтенберг. 
Забавянето на кандидатури за неопределено време носи и други рискове - колкото по-дълго Ердоган чака, толкова повече 
въпроси ще бъдат задавани от другите членове на НАТО за това доколко е ангажиран със сигурността на блока и 
съюзниците и  дали неговите действия не са в полза на Русия. 
Предположенията, че Турция се бави, за да направи услуга на Русия, нямат нищо общо с реалността и са отричане на 
опасенията на Турция относно ПКК, каза високопоставен турски служител, говорещ анонимно. 
 
√ Петролът не намира единна посока на фона на икономическите данни от Китай 
Цените на петрола не намират единна посока в ранната търговия във вторник, след като Китай отчете най-слабият 
икономически растеж от близо половин век, докато промяната на страната в политиката за COVID-19 в края на 2022 г. все 
още подкрепя надеждите за възстановяване на търсенето на гориво през тази година, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,26 долара, или 0,315, до 84,72 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,53 долара, или 0,66%, до 79,33 долара за барел, като тези данни са от 
петък, тъй като в понеделник в САЩ честваха Деня на Мартин Лутър Кинг. 
„Суровият петрол Брент поскъпна с близо 10% през последните 10 дни, тъй като оптимизмът относно повторното отваряне 
на Китай подкрепи позитивните нагласи. Въпреки това, перспективите за останалата част от глобалната икономика са 
несигурни“, казаха стоковите анализатори на ANZ в клиентска бележка. 
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ANZ също така отбеляза скок в доставките на суров петрол от Русия, който натежава на пазара, като износът по море се 
повиши до 3,8 милиона барела на ден миналата седмица - най-високото ниво от април. 
Брутният вътрешен продукт на Китай нарасна с 3% през 2022 г., регистрирайки второто най-лошо представяне от 1976 г., 
тъй като последното тримесечие беше силно засегнато от строгите ограничения срещу разпространението на 
коронавируса и спада на пазара на имоти. 
Лошите икономически данни все още надминават по-ранните прогнози на анализаторите, тъй като отмяната на политиката 
на Пекин за нулев COVID през декември подкрепи потреблението. 
Данните от вторник също показаха, че производството на петролни рафинерии в Китай през 2022 г. е спаднало с 3,4% 
спрямо година по-рано, което е първият годишен спад от 2001 г. насам, докато дневният дебит на петрол през декември 
се е повишил до второто най-високо ниво за 2022 г. 
„С по-силен край на 2022 г., отколкото очаквахме, плюс индикации за по-силни разходи на дребно напред, перспективите 
за растеж на БВП през 2023 г. се подобриха в сравнение с предишните ни прогнози“, каза Айрис Пън, главен икономист на 
ING за Китай. 
Но Пън предупреди, че Китай все още е изправен пред значителни насрещни ветрове, включително вероятни рецесии в 
Съединените щати и Европа тази година. 
В проучване, публикувано на годишната среща на върха в Давос, две трети от анкетираните икономисти от частния и 
публичния сектор заявяват, че очакват глобална рецесия тази година, като около 18% я смятат за „изключително вероятна“. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Кризите и мерките - за цените и горивата. И още: за контрола в Лукойл. Каква е равносметката на служебния 
министър на транспорта и вицепремиер по икономическите политики; Гост: Христо Алексиев. 

- Между плановете, очакванията и възможните ходове за съставяне на кабинет; Гост: Депутатът от БСП за България 
Кристиан Вигенин. 

- Ще подкрепи ли третия мандат „Продължаваме промяната" и при какви условия; Гост: Председателят на ПГ 
Андрей Гюров. 

- Удар срещу каналджийството - за пътя на мигрантите и натиска по границата. Какъв ще е резултатът от акцията 
срещу нелегалния трафик; Гост: Анализ на проф. Владимир Чуков. 

- Защо гърци, румънци и сърби предпочитат да зареждат горива от България. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ще има ли лидерски срещи за третия мандат; Гости: Георги Геортиев, ГЕРБ и Нестемир Ананиев, ПП. 
- Как се появи информацията за самолетите СУ в Украйна; Гост: Генерал Константин Попов, заемал длъжностите 

командир на ВВС, началник на отбраната, председател на Комисията по отбрана в 44 НС. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Последен опит за правителство. Ще подкрепят ли парламентарните сили кабинет с мандата на БСП и при какви 
условия. 

- МВР предлага нови, по-сериозни наказания за шофьорите. Какви ще са санкциите и ще се отнемат ли по-лесно 
книжките на нарушителите на пътя. 

- Как камион в Русе скъса жици на енергото, удари паркирани коли, почти отнесе стена на къща и избяга от 
местопроизшествието. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Труд - Рекордно поскъпване на сиренето и месото 
в. Телеграф - ЧЕРНА ДУПКА във всеки тунел 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Защо младите вярват в университетите ни? Отговарят вицепрезидент и 11 министри 
в. 24 часа  - Да, merci за разговори с БСП, но не и за кабинет 
в. 24 часа - Цените в цял свят отстъпват, но не и у нас - 16,9% остава поскъпването 
в. 24 часа  - Два веца на Дунав, 4 реактора, водородни и ВЕЦ централи до 2053 г. 
в. Труд  - Поредните избори - на 2 април 
в. Труд  - Лов на трафиканти в акция "Хавала" 
в. Телеграф - 140 км/ч макс за кола по аутобан 
в. Телеграф - Чакаме 2 дни ред за лекарства 
в. Телеграф - Инфлацията като лекарство 
в. Телеграф - Чакаме 2 дни ред за лекарства 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Владислав Горанов, бивш финансов министър: Редовно правителство през 2023 г. може да се състави само с 
подкрепа на ГЕРБ и ДБ 
в. Труд - Финансистът Румен Гълъбинов пред "Труд news": Трябва да изберем между по-голям дълг или по-високи данъци 
в. Телеграф - Шефката на Дирекция БДС Светлана Ценева: Слагаме БГ шевицата в личната карта с чип; 
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Водещи анализи 
в. 24 часа - Още поне 100 години ще строим магистрали 
в. Труд - Скопие тупа топката за условието на София 
в. Телеграф - Бодливият (трети) мандат. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа министър-председателят Гълъб Донев ще участва в кръгла маса на тема "Българската енергетика - 
Стратегия 2023-2053". 

- Форумът е организиран от Министерството на енергетиката и ще се състои от 10:00 часа, в Гранд хотел 
"Милениум" в София. По време на събитието ще бъде представен проект на стратегия за развитието на 
енергетиката. 

- От 10:00 часа, Гранд хотел "Милениум", президентът Румен Радев ще открие кръгла маса на тема "Българската 
енергетика - Стратегия 2023-2053". 

- От 09:30-12:00ч. Народно събрание в зала "Изток" ДБ ще проведе Кръгла маса "Влияние на дезинформацията в 
условията на геополитически кризи". 

- От 11.00 часа в зала "Запад" на Народното събрание ще се състои кръгла маса за възможностите за привличане на 
инвеститори за оползотворяване и рационално използване на минералните извори в България, инициирана от 
народния представител от ПГ на ГЕРБ-СДС Росица Кирова със съдействието на Камарата на минералните води. 

- От 14:30 ч в зала "Изток" на Народното събрание ПП организира кръгла маса "Проблеми, предизвикателства и 
решения в работата на личните лекари". 

*** 
Костенец. 

- От 10:30 часа министърът на отбраната ще открие събитие по възстановяване на извършвало се в периода 1984 г. 
- 1988 г. снарядяване на 122 мм ОФ изстрел за 2-С1 и Д-30 по метода на шнековане на ВВ в корпуса, чрез 
внедряване на съвременни високоефективни технологии. 

*** 
Бургас. 

- В сградата на Областна администрация - Бургас ще се проведе заседание на Регионалния щаб за борба с острите 
респираторни заболявания и грипа за удължаване или прекратяване на мерките, свързани с грипната епидемия в 
областта. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне премиера на комедията "Съседите отгоре". 
*** 
Видин. 

- От 14:00 ч. в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на окончателен проект за 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. "Васил Левски". 

*** 
Велико Търново. 

- От 11:00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на народните представители от ГЕРБ-СДС д-р 
Костадин Ангелов и Димитър Николов. Участие ще вземат всички кметове на общини от ГЕРБ в областта, както и 
областният председател Даниел Панов. Те ще коментират актуални политически проблем. 

*** 
Сливен. 

- От 11:00 часа на площад "17 януари" в кв. "Клуцохор" ще се състои ритуал-поклонение за 145-годишнината от 
Освобождението на града от османско иго. 

- От 15:30 часа в зала "Май" местният парламент се събира на извънредно заседание, на което ще се обсъди 
предложение на кмета Стефан Радев за промяна на взето решение на сесията на 17 ноември м. г. То е свързано с 
отпускането на 300 хил. лв. от Общината за подпомагане на сдруженията на собствениците за обследването за 
енергийна ефективност. 

*** 
Смолян. 

- От 18.00 часа в зала "Петър Стайков" на Клуба на дейците на културата - Смолян писателят Калин Терзийски ще 
представи една от своите най-нови книги "Мечката и други разкази". 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 часа в офиса на ПП ГЕРБ ще се състои пресконференция на народните представители Красимир Вълчев, 
Маноил Манев и Илиана Жекова. 

- От 16.00 часа пред Съдебната палата е организиран протест срещу освобождаването под парична гаранция на 
Димитър Косев, който е обвинен в причиняване на смъртта на 14-годишно дете от с. Бузовград, след като шофира 
в нетрезво състояние и под въздействието на силни лекарства. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще бъде открит фестивала София Менар Филм Фест 2023 с документалния 
филм "Жени" /Франция 2020/. 
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- От 19.00 часа в Културния център ще бъде представен премиерно спектакълът "М.М.Е., кой пръв започна" от Деян 
Дуковски. 

*** 
Перник. 

- От 12:00 часа в офиса на ПП ГЕРБ - Перник в рамките на регулярна среща Кирил Ананиев и Христина Георгиева ще 
обсъдят актуални теми. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа пред сградата на Държавно горско стопанство - Хисар Изпълнителна агенция по горите и 
Лесозащитна станция - Пловдив организират теренна проверка на засегнати площи на територията на 
стопанството от борова процесионка. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. насам. 

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

