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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТА 
 
√ БТПП: Пресконференция на Асоциация на организациите на българските работодатели 
На 19 януари 2023 г., от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА (бул. Цариградско шосе 49) ще се проведе пресконференция на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
Ще бъдат представени приоритетите на АОБР за 2023 г. 
Участници в пресконференцията: 
Васил Велев - председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Добри Митрев - председател на УС на Българската стопанска камара (БСК)  
Цветан Симеонов - председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и ротационен председател на 
АОБР за 2023 г. 
Евгений Иванов - изпълнителен директор на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ) 
АОБР е създадена през 1995 г. като обединение на национално представителните работодателски организации, с цел 
единно представителство на българските работодатели пред националните и международните институции. 
Съгласно устава на АОБР, Асоциацията се председателства на ротационен принцип – през 2023 г. ротационен председател 
на АОБР е БТПП. 
Повече за АОБР можете да научите на адрес www.aobe.bg 
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√ Служебното правителство представи енергийна стратегия до 2053 - вижте какво предвижда тя 
Следващата седмица започват разговори с ЕК по процедурата как да се предоговори Планът за възстановяване, което би 
спасило въглищните ни централи. Това съобщи премиерът Гълъб Донев при представянето на новата енергийна стратегия 
на България до 2053 г. Държавният глава Румен Радев призова за внимателен подход при преговорите. 
Безпрецедентен акт - служебен кабинет внася 30-годишна стратегия. Причината за това са кризите в глобален и регионален 
мащаб в сектора на енергетиката, икономиката, войната в Украйна, посочи служебният министър на енергетиката Росен 
Христов. 
В същото време обаче все още правителството бави внасянето на обоснованото предложение в ЕК за предоговаряне на 
ПВУ, чрез който ние се отказваме от ангажимента да съкратим въглеродните емисии с 40% до 2025 г., за да спасим 
въглищните централи. 

http://www.aobe.bg/
http://www.aobe.bg/
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Нови 4 ядрени енергоблока, соларни и вятърни централи, ВЕЦ-ове по Дунав и дори зелен водород са част енергийните 
мощности заложени в 30-годишната стратегия. 
Президентът обясни, че е поставил задачата за нова визия в сектора още при формирането на служебния кабинет и даде 
пример какво може да се постигне, ако има пълен консенсус около 1 цел. 
"Проведоха се открити прозрачни процедури за търгове на природен газ, за втечнен газ и това вече има своето 
отражение върху цените. Удвои се капацитетът на терминала за втечнен газ в Александруполис. Има вече договор 
за диверсификация на ядреното гориво, споразумението с Турция, с "Боташ" и тук аз ще го кажа още веднъж - не 
България се обвързва с някакъв ужасен договор за 13 години, виждате ли, как руския газ ще потече. Искам да успокоя 
тези хора, които са много разтревожени, които от мисълта за Путин не могат да видят в България, че тази обсесия 
вече взима някакви така изродени размери. Става въпрос за договор за капацитети, а не за покупка на газ. И за 
свободен достъп до газопреносната мрежа на нашата съседна страна", каза Румен Радев. 
Премиерът обясни защо служебният кабинет се е нагърбил с дългосрочната енергийна стратегия. 
"В условията на енергийна криза България не разполага с утвърдена стратегия за развитие на енергетиката. Без 
стратегически документ, който да дава ясни цели за развитието на сектора, всяко правителство ще напомня на 
човек в тъмна стая, който търси ключа за осветлението. По същество предоговаряне на Националния план за 
възстановяване и устойчивост е немислимо без стратегическата визия за развитието на електроенергийния 
сектор", посочи Гълъб Донев. 
Председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев обясни защо е необходима такава дългосрочна 
стратегия в този момент. 
"Според мен тази енергийна стратегия ще помогне на служебния кабинет или на следващ редовен да предоговори 
Плана за възстановяване и устойчивост". 
Държавният глава призова към внимателен подход в преговорите с Брюксел. 
"Трябва много внимателно служебното правителство да обмисли по какъв начин, с какви аргументи ще подходи към 
предоговарянето, така че да има някакъв успех". 
А енергийният министър посочи, че дори при негативен резултат от преговорите с Брюксел и загуба на евросредства, 
България няма да затвори въглищните централи. 
"План Б, ние продължаваме да работим съобразно решението на НС, което най-вероятно ще означава загуба на 
някакви средства по ПВУ. Мисля, че решението на НС е базирано на анализа, който показва, че икономическият ефект 
от експлоатацията на тези съоръжения е по-голям от потенциалните загуби по ПВУ", коментира Росен Христов. 
Окончателният вариант на енергийната стратегия трябва да бъде одобрен от парламента. 
 
√ Крум Зарков: Президентът прояви трезва преценка и здрави нерви, избирайки БСП за третия мандат 
Президентът Румен Радев прояви трезва преценка и здрави нерви, избирайки да връчи третия мандат за съставяне на 
правителство на "БСП за България". Това заяви в "Денят започва" служебният правосъден министър Крум Зарков. 
"Не би трябвало третият мандат да е изненада за БСП доколкото ръководството на партията на няколко пъти 
заяви, че са готови и имат желание за мандата. Две бяха партиите с най-отчетливо желание - БСП и "Демократична 
България". Румен Радев прояви трезва преценка и здрав разум. Трезва преценка, защото очевидно БСП запази най-много 
опции за варианти за кабинет, докато "Демократична България" се ограничиха в това, че единствената опция е 
мнозинство с ГЕРБ и "Продължаваме промяната", което не е възможно и това е ясно като ги чуе човек как говорят 
един за друг. Здрави нерви, защото постъпката му показа, че той е способен като държавник да превъзмогне доста 
неща по негов адрес от ръководството на БСП - и политическа критика и лични нападки. Но Румен Радев показа, че 
може да се извисява над тези неща", заяви Зарков. 
Според него политическата криза се дължи на начина на функциониране на политическите партии и нежеланието за 
промяна отвътре. Той се противопостави на предложенията за смяна на избирателната система. 
"Това е все е едно, когато е слаб шофьорът, да търсите да смените колата. Системата никога не е перфектна, но не 
това е проблемът, който наблюдаваме сега. Проблемът се крие не в парламентаризма и в парламента, а в начина на 
функциониране на политическите партии - в запушеното им лидерство, невъзможност за вътрешен натиск, който 
да позволява нещата да се променят, когато избирателите виждат, че нещата не са ок. Когато партията ви пада 
наполовина и вие предлагате същото - какво очаквате да се случи", попита той. 
Според Зарков решението на президента да даде третия мандат на БСП връща партията в центъра на политическите 
събития, където ѝ е мястото. 
"Дали това е мечешка услуга - това е въпрос не към Румен Радев, а който трябва да си зададем ние, социалистите. С 
този ход президентът върна БСП там, където ѝ е мястото - в центъра на политическите събития - не като 
придружна и маргинална партия, а в центъра и аз се надявам това да се задържи през следващите дни. Вина се носи 
пропорционално на тежестта - колкото си по-тежък в Народното събрание, толкова си по-виновен, че нещо не се е 
случило", посочи Зарков. 
Той заяви, че е рано да коментира въпроса дали би се кандидатирал за лидер на социалистическата партия на предстоящия 
конгрес. 
По казуса с Nexo служебният министър на правосъдието призова да се разграничават разкритията на прокуратурата, които 
не са за подценяване и въпросът за политическата обвързаност, който не е обект на досъдебно производство. 
"Това са две сюжетни линии, които очевидно се преплитат в публичния дискурс, а за да ги анализираме правилно, 
трябва да знаем че са различни", посочи той. 
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Крум Зарков изрази надежда парламентът да придвижи законопроекта на МС, с който се предлага нови механизъм на 
отчетност и възможност за разследване на главния прокурор. 
"Това е въпрос, който прекалено дълго оставяме да бъде дъвкан като дъвка и не решаваме, създавайки впечатление у 
хората, че има сили, срещу които не искаме да се изправим. С решаването му ще покажем, че правим реални неща и 
Нидерландия вече няма да има основания да ни блокира за Шенген, например. Не мога да разбера защо няколко души, 
дали от малодушие или нещо друго, държат като заложници 7 млн. души. Този закон ще бъде факт в българското 
позитивно право. Дали сега или в друга легислатура, той ще бъде факт. И се питам - защо да губим време и кой печели 
от това? Дори, за да изчистим въпроса с конституционалността, трябва да го приемем", заяви правосъдният 
министър. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Специалностите в професоналните гимназии в Благоевград не са съобразени с пазара на труда 
Голямо разминаване между търсенето на пазара на квалифицирани кадри и предлаганите от страна на професионалните 
гимназии специалности. Това констатираха работодатели и образователни специалисти, след серията от срещи, проведени 
в Благоевградска област, като част от подготовката за държавния план прием през предстоящата учебна година. 
Поглеждайки към пазара на труда виждаме, че има кадри в изобилие в някои сфери, докато в други все повече не достигат. 
Има математици и знаещи немски, но няма шлосери и хлебари. Работодателите в Благоевградска област изпитват остра 
нужда от шивачи, сервитьори, бармани и стругари. 
"Ние всяка година вече имаме хора които излизат в пенсия", казва Сашо Въжаров, работодател. 
Въжаров е единственият работодател, който подава заявка към конкретното училище или към Регионалното управление 
на образованието, за нуждата от работна ръка. 
"От 15 години се опитвам да кажа на отговорните фактори, че това нещо трябва да се предвиди - оператори 
трябват навсякъде". 
Проблем имат и училищата, предвид демографската криза от една страна, и липсата на преподаватели - от друга. 
"Те искат подготвени кадри, но конкретно на мен се налага за трети път да обявявам свободно работно място за 
учител", казва Димитрина Иванова – директор на Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце 
Делчев" в Благоевград. 
Друг проблем пък е свързан с липсата и недостатъчното кариерно ориентиране сред кандидат-гимназистите. Повече 
инициативи от страна на общините с идеята, децата сами да разберат какво им харесва, какво ги влече, а не да 
продължават средното си образование под натиска на родителите си. 
"Смятам, че популяризирането на професии като електротехник, машинен техник трябва по някакъв начин да 
залегне в стратегията на МОН", коментира Антон Драголов - директор на Благоевградска професионална гимназия 
"Ичко Бойчев", Благоевград. 
Въпросът какви специалисти ще работят в бъдещата индустриална зона на Благоевград остана да виси без отговор и след 
тази серия от срещи между образователни специалисти и работодатели. 
 
√ Български евродепутати призовават за единна стратегия с Гърция и Румъния за въглищата 
Предизборен популизъм виждат част от българските евродепутати в решението на Народното събрание да поиска 
предоговаряне на части от Плана за възстановяване и устойчивост. Според тях усилията на страната ни сега трябва да бъдат 
насочени върху усвояването на европейските средства. Те смятат, че вместо предоговаряне страната ни трябва да се опита 
заедно с Румъния и Гърция да поиска единна стратегия от Брюксел за по-продължителна употреба на лигнитните въглища 
по пътя към зелена икономика. В Страсбург в момента се провежда първата за годината сесия на Европейския парламент. 
Евродепутатите Илхан Кючюк и Петър Витанов смятат, че предстоящите избори са повлияли на решението на българското 
Народно събрание да поиска предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост. 
Петър Витанов, евродепутат от БСП/Група на социалистите и демократите каза: “Категорично е предизборно, 
защото политическите партии според мен се опитват да извлекат политическия дивидент преди предстоящите 
парламентарни избори. Много е лесно - от една страна са парите за плана, да, на фона на това, което прави 
българската енергетика 3 милиарда печалба не изглеждат много, но замислете се само след една две години влизат 
в сила новите правила за търговия с емисиите, т.е. тези квоти ще стават още по-скъпи. Замислете се, ако се 
нормализира цената на газа и ако се нормализира цената на електроенергията въобще това, което предстои тук 
разделянето на електроенергията от газ и от другите ресурси, това също предполага намаляване на цената, т.е 
тези печалби ще изчезнат и само след няколко години може да се окаже, че няма да е рентабилно да имаме въглищна 
индустрия”. 
Андрей Ковачев заяви, че България е закъсняла с искането за предоговаряне. Според него страната трябва да използва 
средствата от плана колкото се може по-бързо. 
Андрей Ковачев - евродепутат от ГЕРБ/EНП: “Изключително сме закъснели и вината е на “Продължаваме промяната” 
и тяхното правителство. Планът беше приет преди няколко месеца, сега Народното събрание иска предоговаряне. 
България е закъсняла, тя трябва да използва тези средства, колкото се може по-бързо. Комплексно е решението - не 
е толкова лесно и банално, заменяме въглища за слънце или вятър. Всяка технология има своето място. Новите 
технологии трябва да бъдат използвани, ние трябва да използваме тези средства за въвеждането на нови 
технологии, които са по-природосъобразни и с по-малко емисии. Това не означава, че от днес за утре трябва да се 
затворят централите, категорично”. 

https://bntnews.bg/news/krum-zarkov-prezidentat-proyavi-trezva-precenka-i-zdravi-nervi-izbiraiki-bsp-za-tretiya-mandat-1220601news.html
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Според евродепутатите страната ни на регионално ниво може да се опита заедно с Румъния и Гърция да забави спирането 
на производството на лигнитни въглища. 
Илхан Кючюк - евродепутат от ДПС/ “Обнови Европа”: “Оттук нататък е възможно България да направи няколко 
неща - да се концентрира повече върху стратегическия ресурс, който е свързан с лигнитните въглища. Тук България 
трябва да търси партньори, бих казал и Румъния, и Гърция, за да може това да се превърне в момент на забавяне, не 
казвам, че това трябва да бъде финалната част от дискусията, а Европа да възприеме единна стратегия за забавяне 
на лигнитните въглища. Как ще изглежда европейската икономика? Безспорно тя трябва да изглежда по един нов 
начин и Планът за възстановяване и устойчивост дава такива възможности. Не виждам защо България трябва да 
бъде извън европейската дискусия и извън европейските решения по въпроса”. 
Витанов отбелязва, че не всички ТЕЦ-ове в България замърсяват еднакво, но страната ни трябва да направи усилия за 
декарбонизацията. Това е единственият начин да се възползваме от европейските средства. 
 
БНР 
 
√ Депутатите решават за временна комисия за NEXO 
Създаването на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за дейността на компанията NEXO 
(НЕКСО) влиза в дневния ред на депутатите. 
Предметът на дейност на временната комисия е да изясни дали е извършвана незаконна дейност, включително дали има 
връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически 
партии в България. Проектът за решение е внесен от ГЕРБ. 
От "Демократична България" предлагат да бъде създадена още една временна комисия, която да установи фактите и 
обстоятелствата, свързани с поемането на пълния контрол на Международния панаир в Пловдив от бизнесмена и почетен 
консул на Руската федерация Георги Гергов чрез действия на централната и местната власт от 2016 г. насам. 
Парламентът решава окончателно дали да улесни достъпа до пазара на труда у нас за висококвалифицирани специалисти 
от страни извън Европейския съюз чрез така наречената синя карта. Синдикатите вече се обявиха против. 
Според седмичната програма на парламента се очаква депутатите да изслушват министъра на здравеопазването Асен 
Меджидиев. По искане на ГЕРБ-СДС той трябва да даде информация за наличностите на лекарства и как ще бъде попълнен 
недостигът от медикаменти. В момента държавата следи наличностите на 63 лекарства , а е установена липса на 300 
препарата. 
 
√ Социалната комисия прие промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
На извънредно заседание вчера парламентарната социална комисия прие на второ четене 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-ти декември. 
Целта е да се улесни достъпът до пазара на труда у нас на висококвалифицирани специалисти от страни извън Европейския 
съюз чрез така наречената "Синя карта". Синдикатите отправиха остри критики към промените. 
Промените бяха гласувани в социалната комисия след спорове между депутатите и синдикатите. Ваня Григорова от КТ 
"Подкрепа": 
"Няма как да не се запитаме цели този законопроект да намали дефицита на висококвалифицирани кадри в страната или 
отваря широко възможността за търговия с работна ръка". 
Атанаска Тодорова от КНСБ отправи редица критики към текстовете: 
"Тук някой се опитва да вкара през закона за чужденците в Р България регламент за работа от разстояние. Моля ви, не 
измествайте, работата от разстояние е в Кодекса на труда". 
Деница Сачева от ГЕРБ-СДС обяви, че в България в следващите три до пет години ще има недостиг на 150 000 
висококвалифицирани работници за редица сектори, а издадените през миналата година сини карти са около 800: 
"В никакъв случай не говорим нито за дъмпинг, нито за каквото и да било от всички страшни сценарии, които бяха 
нарисувани от синдикатите. Причината да се бърза с този законопроект очевидно е една единствена, тя е свързана с 
историческия момент". 
Вносителят на промените Надежда Йорданова от "Демократична България" взе думата: 
"За да се спрат спекулациите за това как с тази законодателна инициатива щял да се подбие националният пазар, нищо 
подобно". 
Тя каза, че до момента процедурата за издаване на синя карта е много тромава и продължителна и че целта на промените 
е точно ускоряване на срокове, възможност за подаване на различни документи по електронен път. 
Очаква се проектът да бъде гласуван на второ четене в пленарната зала тази седмица. 
 
√ Доклад за състоянието на пътищата ще одобри служебния кабинет 
Доклад за състоянието на пътищата ще одобри служебното правителство на днешното си редовно заседание. 
В предварителния дневен ред е предвидено приемането на Национална програма за превенция на насилието и 
злоупотребата с деца и план за действие за тази и за следващата година. 
 
√ Близо 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании 
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''12+3'' 
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Близо 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании. Австрия е вторият по големина 
инвеститор в България с инвестиции в размер на повече от 5 млрд. евро, съобщи Филип Купфер – търговски съветник към 
австрийското посолството у нас. 
Оценката си за бизнес климата и условията, в които работят в българска среда, представиха днес австрийските компании в 
традиционното годишно проучване на Търговското представителство.  
Компании от Австрия са представени в почти всички сектори на икономиката в България. Една от тях обаче прави 
впечатление – собственик на редица брандове, предимно в зимните спортове и основен световен производител на ски, 
каза нейният директор, Ивайло Петров. 
Българският вицепремиер Атанас Пеканов прикани австрийските фирми да се възползват от европейските програми и 
средства, които страната ни очаква през новия програмен период. 
Австрийските компании са критични, обективни, но и оптимисти за инвестиционния климат в България, посочи 
председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов в коментар на проведеното проучване. 
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ България обяви емисия от десетгодишни облигации в евро 
Вчера България изненадващо излезе с емисия от десетгодишни еврови облигации на международните пазари. В рамките 
на деня се събираха оферти и ще се определят обемът и цената. 
Емисията е изненадваща, защото се обявява в деня, когато започва и набирането на офертите. Неофициално експерти 
коментираха пред БНР, че прозорецът за набиране на дълг на външния пазар е много удачен, тъй като има леко спадане 
на доходностите по държавни ценни книжа. Въпреки, че страната ни е в условия на т.нар. „удължителен закон“, тя има 
право да тегли дълг. Вероятно решението за външната емисия е провокирано от необходимостта да се набере ресурс за 
револвирането на мартенския падеж. 
Миналата година страната ни не изтегли максималния възможен дълг по бюджет, включително отказа емисия на 
вътрешния пазар. За последно България излезе на международните пазари през септември, когато набра над два 
милиарда евро. 
 
√ Николай Ваньов: БВП сериозно изпреварва нарастването на външния дълг 
Интервю на Лора Търколева и Марта Младенова с Николай Ваньов за предаването ''Преди всички'' 
"Емисията беше много успешна. Служебното правтелство се справи изключително успешно с тази задача". Това заяви пред 
БНР финансистът Николай Ваньов в коментар за вчерашното изненадващо пускане на нова емисия 10-годишен държавен 
дълг от Министерството на финансите. 
1.5 млрд. еврооблигации бяха пласирани вчера, припомни той и изказа мнението си, че сделката се е развила 
изключително успешно. По думите му сме пласирали по-добре от Румъния и Хърватия. Според него моментът е бил много 
удачен за пазарите. 
"Настроенията на пазарите отразяват едно по-различно инфлационно очакване", посочи Ваньов и добави, че инфлацията 
в 3 поредни месеца в еврозоната отбелязва понижения на месечна база. Очакванията за тази година са тя да спадне до 
5,5% за Европа, каза той. Пазарите включват в себе си по-ниска инфлация, която дава отражение върху доходността, обясни 
още експертът. 
По-голямата част от 1,5 млрд. евро ще отидат за изплащане на падежа през март, отбеляза финансистът. 
По думите му имаме сериозно нарастване на номиналния БВП и то сериозно изпреварва нарастването на външния дълг: 
"Изобщо не може да говорим за задлъжняване. Ясно е, че много политици ще използват темата и народопсихологията на 
българина за това да говорят, че задлъжняваме още повече и повече, че натоварваме децата си и т.н. Фактите и цифрите 
говорят нещо различно". 
България с тази външна емисия успя да си осигури голяма част от финансирането, което ще е нужно за тази година, изказа 
мнението си още финансистът. Според него не трябва да се слушат популистки говорения по темата. 
Ефектът от влизането в еврозоната върху българския дълг не е толкова голям, уверен е Николай Ваньов. 
"Ние сме във валутен борд и нито един пазарен участник с добро аналитично мислене не мисли, че ние ще излезем от този 
валутен борд, преди да влезем в еврозоната. Няма политик в България, който би си позволил да засегне темата. Ако 
еврозоната отново се превръща в една дъвка за непрофесионалисти и популисти, то валутният борд никога няма да бъде 
никога няма да бъде засегнат по този начин. Влизането в еврозоната не дава пряко отражение". 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Изтича срокът на процедурата за договаряне на 6 медицински хеликоптера 
Днес изтича срокът, в който държавата трябва да се договори директно с италианската компания "Леонардо" за покупката 
на шест хеликоптера за нуждите на спешната медицинска помощ у нас. 
Процедурата беше обявена на 6 януари, за да се провери дали единственият участник в прекратената обществена поръчка 
може да изпълни заданието за доставка на този брой хеликоптери. 
В началото на миналата седмица от здравното министерство обявиха, че са предприели процедура по директно 
договаряне за закупуване на медицински хеликоптери, като са отчели вероятността италианската компания да участва 
отново и да подобри офертата си с приемане на поставените условия и график за изпълнение на поръчката. 
Оттам заявиха очакване директното договаряне да осигури бързо възлагане, така че първият от общо шест хеликоптера да 
бъде доставен у нас до края на тази година. 

https://bnr.bg/post/101765443/blizo-10-ot-nai-golemite-chujdestranni-investitori-v-balgaria-sa-avstriiski-kompanii
bnr.bg/post/101765779/nikolai-vanyov-bvp-seriozno-izprevarva-narastvaneto-na-vanshnia-dalg
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Прогнозната стойност на покупката на хеликоптерите с нужните оборудване и апаратура е за близо 163 милиона лева с 
ДДС. Предвидена е възможност за национално дофинансиране, в случай че се окаже необходимо в хода на процедурата 
по възлагане. 
Междувременно от предложеното за закриване държавно дружество "Хели Мед Сървисис" ще дадат информация за 
процедурата по доставка на хеликоптер, на който ще се обучават бъдещите въздушни медицински екипи. Тя беше 
затворена в понеделник. 
 
√ България на Европейското първенство по киберсигурност в Норвегия 
Разговор с Петър Кирков и Евгени Събев 
България сформира първия си национален отбор по киберсигурност с таланти между 14 и 25-годишна възраст. Подкрепа 
за това оказва Министерството на електронното управление. 
Целта е страната ни за пръв път да участва на Европейското първенство по киберсигурност (EU Cybersecurity Challenge -
2023) което ще се проведе през октомври т.г. в Норвегия. То се организира от ENISA(Агенция на Европейския съюз за 
киберсигурност) с амбицията да предизвика най-големите млади таланти в областта на киберсигурността и киберзащитата 
в цяла Европа. 
До момента престижният кибер форум е имал седем издания. През 2022 г. лидер сред участниците става отборът на Дания. 
Повече подробности пред Радио София разказаха Петър Кирков - националният координатор по киберсигурност за 
България, и Евгени Събев – главен треньор и организатор на отбора. В отбора ще има 5-има души до 20 години и 5-има - 
на възраст между 20 и 25 години. 
По време на официалното състезание ще има различни задачи, които ще тестват различните качества на участниците. 
Затова те трябва да разбират от уеб, хардуерни технологии. В третия ден от първенството ще има екипи които ще нападат 
и ще се защитават, обясни Кирков. 
От началото на кампанията има голям интерес и доста запитвания. По темата има достатъчно материали и публикации. 
Много от младите хора вече имат познания. 
Киберсигурността е в основата на дигитализацията. Когато хората малко знаят за тази дейност, те се страхуват от 
цифровизацията, дори от технологиите като цяло, коментира Събев. Той допълни, че ако дадена компания спонсорира 
участието на българския отбор, ще има възможност да представи дейността си, с което да привлече за работа най-добрите 
от кибер талантите. 
Установен е дефицит на такива специалисти не само у нас, а и в цяла Европа. 
Освен всичко друго това европейско първенство ще постигне и тази цел – ще увеличи интереса на младежите към тази 
сфера на дейност. 
Целта на България е не само участието на наши младежи на първенството през октомври 2023-та, а и през всяка следваща 
година, изтъкнаха Петър Кирков и Евгени Събев. 
За да научите още по темата, чуйте разговора на Данаил Конов. 
 
√ Хотелиери очакват плащанията си за настанените бежанци 
Хотелиери в община Балчик, настанили украинци, очакват не само плащанията по хуманитарната програма за последните 
месеци от годината, но и от летните. Една от тях е Вера Николова – управител на хотел „Фрегата“ в Кранево. 
В началото на седмицата министърът на туризма Илин Димитров коментира в национален ефир, че до края на януари ще 
бъде платено за месеците ноември и декември на хотелиерите за настаняването. Забавяне се получава, ако има 
нередности - дублиране, неверни данни. Например бежанецът да си е тръгнал или да е започнал работа, без да е казал на 
хотелиера, посочи Димитров. Според изнесените от него данни у нас са около 10 хиляди украинци, половината от които са 
по-хотели, като се увеличават бежанците, започнали работа. 
От 300 души през ноември в средата на януари в хотел “Фрегата” Кранево са стотина украинци. Заминават си, защото 
всичко е на минимума, няма изхранване - посочи управителят Вера Николова, която не е получила плащания както за 
ноември и декември, но и за летни нощувки.  "Справяме се някак. Отпускат ни нещо, колкото да не ни изключат тока и да 
се движи машината", заяви тя. Ако достигнат минимума и обектът затвори, настанените ще ги разпределят с решение на 
кризисния щаб в друг хотел. По думите и в курортното село има около 700-800 бежанци. 
В Балчик са хора в крайна нужда. От декември никой не си е тръгнал, съобщават от хотел “Ахилея”. По думите на 
управителя Наталия Атанасова след масовото заминаване през ноември м.г. са останали 30 души. Декларирали са, че ще 
останат, докогато е възможно. В хотел "Наслада" движението на украинци е минимално, в базата са настанени 75 души. 
Работещите по хуманитарната програма няколко хотела в Балчик също очакват плащанията си за есента. 
Подробностите чуйте в звуковия файл. 
 
√ Прогноза: По-добра реколта и балансирани цени на зърното през тази година 
По-добра реколта и балансирани цени на зърното през тази година. Това прогнозира главният изпълнителен директор на 
Софийската стокова борса Васил Симов, който очаква, че това ще регулира и цените на храните на пазара. 
Оптимистичните прогнози за цените на основните храни идват от благоприятните прогнози на борсовия пазар – около 320 
долара за тон. 
Очаква се реколта между 5 и 6 процента по-голяма, отколкото през миналата година, посочи Васил Симов: 
„Количеството, произведено зърно в света, включително и за Европа, се очаква реколта по-голяма от миналогодишната. 
Въпрос вече на каква цена ще се продават произведените зърна, лично аз съм оптимист поне по отношение на прогнозите, 

https://bnr.bg/post/101765663/kibersigurnost
https://bnr.bg/post/101765578/hotelieri-ochakvat-plashtaniata-si-za-nastanenite-bejanci
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които излизат до момента, ако наистина си свършим добре работата на полето, то не може да се очаква някакво рязко 
поскъпване. Казвам рязко, което е значително по-високо от размера на инфлацията“. 
Цените на борсовия пазар у нас се регулират на нивата от януари миналата година и при благоприятни международни и 
климатични условия не се очакват дефицити на пазара, каза още Васил Симов: 
„В момента имаме прекрасна реколта от пшеница, брашно, така че хлябът е осигурен. Има прекрасна реколта от царевица, 
прибрана, от там се произвеждат фуражи за производство на месо, на мляко, така че и там не очаквам дефицити. Колкото 
до слънчогледа, нашето родно производство на слънчоглед е предостатъчно за производство на българско олио и то няма 
да бъде дефицит на пазара“. 
 
√ Джентилони: ЕС не желае война за субсидии с другите държави 
Европейският комисар по икономиката Паоло Джентилони заяви във вторник, че настоящата икономическа криза засяга 
Европейския съюз повече от другите развити икономики и че блокът трябва да засили конкурентоспособността си чрез 
рационализиране на правилата за държавна помощ и финансиране на общи проекти. 
"Трябва да засилим конкурентоспособността си и трябва да го направим, като от една страна рационализираме нашите 
правила за държавна помощ и успоредно с това чрез финансиране на общи проекти", каза той пред репортери преди 
срещата на Ecofin, предаде Ройтерс. 
"Не става въпрос за война за субсидии с други страни или със САЩ“, добави той. 
Джентилони каза още, че ЕС и Съединените щати имат "много добри и силно партньорство", но също така настоя, че 
държавите членки на единния блок трябва да работят заедно, за да се конкурират на световната сцена. 
Редица висши служители на ЕС разкритикуваха Закона за намаляване на инфлацията, приет от САЩ през 2022 г., 
заявявайки, че той вреди на равните условия и "свръхсубсидира“ американските индустрии. 
 
√ Eвродепутати се обявиха за създаването на трибунал за руските престъпления в Украйна 
Eвродепутати се обявиха за създаването на специален трибунал към ООН за извършените от Русия престъпления в 
Украйна. Това стана по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург снощи. 
"Трябва ни специален трибунал не само срещу Путин, но и срещу Лукашенко", заяви евродепутатът от Европейската 
народна партия Андрюс Кубилюс и допълни, че с него не трябва да се закъснява, както с "леопардите" за Украйна. Кубилюс 
допълни, че отложената справедливост е отказана справедливост. 
"Справедливост днес означава справедливост утре", каза от своя страна колегата му от "Обнови Европа" Пятрас 
Аущрявичюс. 
"Няма оправдания за престъпленията на Кремъл в Украйна и те не могат да останат без последствия", бяха думите на 
евродепутата от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Той поиска европейските институции и страните-членки 
да бъдат инициатори за създаването на този трибунал. Ковачев припомни думите на Апостола на Свободата Васил Левски, 
когато е бил запитан какво ще прави след Освобождението на България: 
„Когато се освободи България, тогава аз ще отида в Русия и ще съставям комитети, защото там народът е потиснат повече 
от нас. В Русия това е било през XIX век, така е било и през XX век и, за съжаление, до ден-днешен“. 
"Победата ще дойде със силата на оръжието, а справедливостта - със създаването на международен трибунал", каза 
евродепутатът от същата партия Александър Йорданов: 
„Пред него трябва да застанат политиците, които са планирали и заповядали агресията срещу Украйна, както и военните, 
които са осъществили конкретните престъпления на украинска територия“. 
 
√ Глоби за 234 000 евро на фирми с нелоялни бизнес практики в Хърватия 
Държавният инспекторат в Хърватия е наложил глоби на обща стойност 234 000 евро на фирми, които са прибегнали до 
нелоялни бизнес практики след приемането на еврото като законно платежно средство в Хърватия на 1 януари, съобщи 
хърватският премиер Андрей Пленкович, цитиран от ХИНА.  
Той отбеляза, че правителството има три арсенала от мерки за справяне с неоправданото увеличение на цените - 
премахване на субсидиите, налагане на данъци и връщане на цените на предишно ниво. 
 
√ Рязко подобряване на икономическите нагласи в Германия и в цялата еврозона през януари 
Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия и за цялата еврозоната се подобриха значително в 
началото на 2023 г., което е пореден знак, че евентуалната рецесия през зимните месеци ще бъде по-плитка от очакваното. 
Това показват резултатите от последното проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, се повиши рязко през януари с цели 40,2 пункта до 11-месечен връх от 16,9 пункта, 
докато осредните прогнози бяха за доста по-сдържано повишение до -15,0 пункта. Това е първото завръщане на индекса 
на позитивна територия от февруари 2022 г. насам. 
Оценката за текущата икономическа ситуация в Германия също се подобри през януари до -58,6 пункта от -61,4 пункта 
месец по-рано, докато очакванията бяха за малко по-добри повишение до -58,0 пункта. 
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Zew индекси на икономическите нагласи и на текущите условия в Германия 

 
 
"Индикаторът ZEW за икономическо настроение отново сигнализира за положителна перспектива през януари. За първи 
път от февруари 2022 г., месецът, в който започна руската война в Украйна, индикаторът сочи забележимо подобрение на 
икономическата ситуация през следващите шест месеца",  коментира данните от проучването президентът на ZEW 
професор Ахим Вамбах. 
Около 41,6% от анкетираните анализатори прогнозират ускоряване на икономическата активност през следващите месеци, 
докато 33,7% от тях не очакват промени, а 24,7% очакват влошаване. 
"По-благоприятната ситуация на енергийните пазари и въведените от германското правителство горни лимити на цените 
на енергията допринесоха по-специално за това. Освен това условията за износ за германската икономика се подобряват 
поради премахването на Covid ограниченията от страна на Китай. Това съответно повиши значително очакванията за 
печалбите на експортно ориентираните и енергоемките сектори. Перспективата, че темпът на инфлация ще продължи да 
спада, пък подобри очакванията за свързаните с потребителите сектори“, посочи още професор Ахим Вамбах. 
Проучването на института ZEW също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона отбеляза солидно подобрение, повишавайки се с цели 40,3 
пункта до ниво от +16,7 пункта. Показателят за текущата икономическа ситуация в еврозоната пък нарасна през януари с 
2,6 пункта до -54,8 пункта. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната продължи да спада и през януари за четвърти пореден месец, 
достигайки -83,7 пункта спрямо -79,3 пункта през декември 2022 г. 
 
√ Забавяне на германската годишна инфлация през декември до 8,6% 
Германската годишна инфлация се забави рязко през декември 2022 г. до 8,6% от 10,0% през ноември, потвърждавайки 
предварителните данни на немската федерална статистика Destatis. 
Въпреки че това е най-ниската годишна инфлация в Германия от август 2022 г. насам, тя е все още далеч над целевото 
инфлационно ниво на ЕЦБ от 2 на сто. 
Спрямо ноември инфлацията през последния месец на 2022 г. се понижи с 0,8% след спад с 0,5% през предходния месец. 
 

Графика на инфлацията в Германия по месеци (спрямо година по-рано) 

 
 
Основен двигател на все още доста високата инфлация в Германия продължават да бъдат енергийните цени, въпреки че 
техният растеж през декември се забави рязко до34,7% от 38,7% през ноември благодарение и на по-меката зима. 
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Цените на стоките пък се повишиха през декември с 13,9% спрямо година по-рано, но след растеж със 17,1% през ноември, 
докато инфлация при хранителните стоки се забави по-сдържано до 20,7% от 21,1% месец по-рано, а цените на услугите 
нараснаха с 3,9% след повишение с 3,6% през ноември. 
За цялата 2022 г. инфлацията в Германия нарасна със 7,9 на сто спрямо 2021 г. 
Хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) пък спадна през декември 
с 1,2% спрямо ноември, като годишната хармонизирана инфлация се забави до 9,6% от 11,3% месец по-рано. Това 
представлява отслабване на хармонизираната инфлация за втори пореден месец, след като през октомври 2022 г. тя 
нарасна с 11,6%, регистрирайки най-високото ниво в Германия от 1996 г., когато започна да се следи този тип данни. 
За цялата изминала година хармонизираната инфлация в Германия нарасна с 8,7 на сто. 
 
√ Брекзит е довел до недостиг от 330 000 работници във Великобритания 
По данни на два мозъчни тръста във Великобритания Брекзит е довел до недостиг от 330 000 работници най-вече в сферата 
на ниско квалифицирания труд. 
Излизането от ЕС през 2020 година е довело до увеличаване на имиграцията от страни извън ЕС, но не достатъчно, за да 
компенсира загубата на работна ръка от съседни европейски държави, констатират Центърът за европейска реформа и 
Великобритания в променяща се Европа. 
Изчисленията на двете организации са на базата на последните данни на Службата за национална статистика, които 
показват общо намаление на нетната имиграция с 540 000 до юни 2022 година. 
За да бъде оценено въздействието на Брекзит, изготвеният доклад използва също годишното проучване на населението 
на националната статистика, така че да се получи модел как би изглеждала работната сила в Обединеното кралство, ако 
свободата на движение не бе приключила и британските имиграционни закони останеха същите. 
Проучването установява, че новата имиграционна система след Брекзит умишлено е затруднила хората без квалификация 
да пристигат на работа във Великобритания. 
Системата влезе в сила през януари 2021 година и до юни 2022 година е отчетен значителен недостиг от 460 000 работници 
от ЕС. 
Последвалото пристигане на 130 000 работници извън ЕС е смекчило негативния ефект, но не е помогнало да се реши 
проблема с недостига на работна сила в шест ключови сектори. 
Транспортът и съхраняването на стоки по складове и депа са били най-тежко засегнати със загубата на 128 000 хиляди 
работници от ЕС или 8% от общата заетост в тези сектори. 
В търговията на едро и дребно спадът е от 3% или 103 000 работници, а в хотелиерството, ресторантьорството и 
хранително-вкусовата индустрия недостигът е от 67 000 или 4%. 
Следват ангажираните директно в производството във фабрики и заводи и в строителството. 
 
√ Заплатите на Острова растат, но изостават от покачването на цените 
Във Великобритания заплатите се покачват с най-бързите темпове от 20 години насам, но все още изостават от покачването 
на цените. 
Средното заплащане, с бонуси или без бонуси, е нараснало с 6,4% между септември и ноември в сравнение със същия 
период миналата година, показват официалните данни. Това е най-бързият растеж от 2001 година насам, като се изключи 
периода на пандемията, когато хората получиха големи увеличения на заплатите след като се върнаха на работа. 
Когато обаче заплащането се сравни с растящите цени излиза, че заплатите са намалели с 2,6%. Пропастта между 
заплащането в частния и обществения сектор се увеличава. Разликата между разходите за живот и заплатите накара 
хиляди работници и в двата сектора да стачкуват за заплащането и условията на труд. 
Стачна вълна обхваща редица ключови сектори като здравеопазването, транспорта и пощите. Общо 467 000 работни дни 
са загубени поради стачките само през ноември – най-големият брой от повече от 10 години. Учителите в Англия и Уелс 
активно ще се включат в стачките през февруари и март. 
 
√ Путин: Руската икономика е в по-добра форма от очакваното 
Руският президент Владимир Путин заяви във вторник, че икономиката на страна се представя по-добре от прогнозите на 
повечето експерти, предаде Ройтерс. 
Той посочи, че брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия е спаднал с 2,1% през първите 11 месеца на 2022 г. и се очаква 
да спадне с 2,5% за цялата година. Централната банка на Русия прогнозираше свиване на икономиката с 3% през 2022 г. 
"Реалната динамика се оказа по-добра от много експертни прогнози. Според Министерството на икономическото 
развитие, БВП на Русия през януари-ноември 2022 г. е намалял, но само с 2,1%", каза Путин и добави: "Някои експерти у 
нас, да не говорим за чуждестранни, прогнозираха спад от 10-15 и дори 20%. За годината като цяло се очаква да падне с 
2,5%". 
Путин все пак отбеляза, че Русия разбира икономическите рискове, пред които е изправена през 2023 г., след като премина 
през "изключително трудна" 2022 г. 
Путин настоя, че Русия е успяла да издържи "доста успешно" на "финансовите, бюджетните, структурните и логистични" 
трудности, с които се е сблъскала през 2022 г. "Ние разбираме какво се случва и какви трудности ще имаме. И разбира се, 
ако проумеем това, тогава трябва да преминем през това много по-ефективно", подчерта той. 
Путин, който говореше на среща с висши служители, включително министъра на финансите Антон Силуанов и шефа на 
централната банка Елвира Набиулина, каза, че растежът на реалните заплати трябва да бъде стимулиран. 
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Президентът също така каза, че "въпреки санкционния натиск" руският добив на петрол възлиза на около 535 милиона 
тона през 2022 г., нараствайки с 2% на годишна база. Той добави, че поради значителния ръст на цените на природния газ 
през 2022 г. руските производители на синьото гориво са увеличили вноските си в бюджета на страната с 10%. 
Войната в Украйна и последвалите западни санкции преобърнаха някои сектори от икономиката на Русия, изключвайки 
най-големите й банки от финансовата мрежа SWIFT, ограничавайки достъпа на страната до технологии и ограничавайки 
способността й да изнася петрол и газ. 
Докато правителството и централната банка на Русия признаха за трудности, Москва твърди, че икономиката й е устойчива 
и че санкциите са се оказали бумеранг срещу Запада, като са увеличили инфлацията и цените на енергията, напомня 
Ройтерс. 
 
√ Путин може да обяви всеки момент втора мобилизационна вълна 
Руският президент Владимир Путин може да обяви до дни втора вълна на мобилизация, прогнозира американският 
Институт за изследване на войната, цитиран от Интерфакс-Украйна. 
Путин ще участва днес в събития в Санкт Петербург, посветени на 80-та годишнина от пробива на блокадата на Ленинград 
през Великата отечествена война. 
Според руски военни блогъри той може да се възползва дори от тази възможност. 
Украинското и западното разузнаване вече предупредиха, че в средата на януари може да се проведат мобилизационни 
действия в руската армия.  
 
√ Спад на печалбата на най-големия руски кредитор Сбербанк със близо 76% през 2022 г. 
Най-големият кредитор в Русия - Сбербанк (Sberbank) обяви във вторник, че нетната му печалба е спаднала със 75,7% на 
годишна база до 300,2 млрд. рубли (около 4,4 млрд. долара) през 2022 г., тъй като западните санкции заради руската 
инвазия в Украйна засегнаха тежко руския банков сектор и по-конкретно Sberbank. 
Банката обаче отчете годишно увеличение с 40,1% на печалбата през декември, според руските стандарти, след като се 
върна към рентабилност през втората половина на годината, предаде Ройтерс. 
Сбербанк напусна почти всички европейски пазари през 2022 г., обвинявайки за това големите изходящи парични потоци 
и заплахите за нейния персонал и имущество заради действията на Русия в Украйна и последвалите западни санкции. 
Това беше една от няколкото банки, на които беше забранен достъп до международната разплащателна мрежа SWIFT, 
което възпрепятства банковите й операции в чужбина. 
"2022 година беше сериозен тест за нашата способност да посрещаме външни предизвикателства и бързо да възстановим 
нашия бизнес и технологии“, посочи главният изпълнителен директор на банката Герман Греф, наричайки финансовите 
резултати "прилични". "От втората половина на годината успяхме да се върнем към траекторията на растеж на печалбата 
и увеличихме капитала и капиталовата си адекватност“, каза още той. 
Кредитният портфейл на банката на дребно нарасна с 1,7% до 12 трилиона рубли през декември и се увеличи с 12,9% през 
годината. 
Акциите на Sberbank поевтиняват с близо 2% при старта на днешната търговия на Московската борса, като от началото на 
годината поскъпват с 8%, но след драматична обезценка с над 40% през 2022 г. 
 

Графика на акциите на Sberbank (в рубли) 

 
 
√ Китайската икономика нарасна с едва 3% през 2022 г. заради политиката на "нулев Covid" 
Това е вторият най-слаб растеж от близо половин век насам 
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Икономиката на Китай нарасна през 2022 г. с едва 3% - далеч под заложената от властите в Пекин цел за експанзия с 5,5%, 
показват данни на официалната китайска статистика. Това потвърждава силно негативното влияние върху растежа от 
водената от управляващите политика на "нулев Covid", която обаче беше рязко изоставена през последния месец. 
Растежът от 3% е вторият най-слаб от далечната 1976 г., след като през 2020 г. БВП на Китай се повиши с още по-скромните 
2,2% заради негативния ефект на първата година на коронавирусната пандемия, след което се възстанови рязко през 2021 
г., нараствайки с 8,4 на сто. 
"През 2022 г. основата на икономическото възстановяване не беше солидна, тъй като глобалната ситуация все още беше 
сложна и тежка, докато все още надвисваше вътрешният троен натиск от свиване на търсенето, шок в предлагането и 
отслабващи очаквания", посочи държавното статистическо бюро. 
През последното тримесечие на 2022 г. китайският растеж се забави до 2,9% на годишна база от 3,9% през третото 
тримесечие, което обаче беше над осредните очаквания за експанзия с едва 1,8 на сто. 
 

Графика на тримесечния БВП (на годишна база) 

 
 
Тримесечният растеж и някои от важните показателите за декември, като продажбите на дребно, обаче надминаха 
пазарните очаквания, но анализаторите отбелязват, че общият икономически импулс в Китай остава слаб и подчертават 
предизвикателствата, пред които е изправен Пекин, след като внезапно отмени политиката си на "нулева Covid" миналия 
месец. 
Продажбите на дребно през декември се свиха с 1,8% на годишна база, но след спад с цели 5,9% през ноември и пазарни 
очаквания за понижение с 8,6 на сто, отбелязвайки спад за трети пореден месец, тъй като потреблението се влоши заради 
негативното влияние на новата вълна инфекции с Covid-19. За цялата 2022 г. продажбите на дребно в Китай се понижиха с 
0,2 на сто. 
В същото време индустриалното производство нарасна през декември с 1,3% на годишна база след повишение с 2,2% през 
ноември, но при очаквания за увеличение с едва 0,2 на сто. Това е най-слабият индустриален растеж от май 2022 г. насам 
заради коронавирусната вълна, която заля страната и с оглед на низходящото поведение на имотния сектор. За цялата 
изминала годна обаче индустриалното производство нарасна с 3,6%. 
Нивото на безработица пък се понижи през декември до 5,5% от 6-месечни ноемврийски връх от 5,7% с оглед на 
започналото в края на 2022 г. разхлабване на стоката противопадемична политика. 
Междувременно населението в Китай се понижи през 2022 г. за пръв път от далечната 1961 г., достигайки 1,41175 
милиарда души в края на отминалата година спрямо 1,41260 милиарда година по-рано. 
Очаква се китайските лидери да обявят през март целта за растеж на БВП по време на годишната парламентарна сесия. 
Това ще бъде първото подобно събиране, откакто президентът Си Цзинпин успя да консолидира властта си през октомври 
2022 г. 
Внезапното облекчаване на строгите антивирусни мерки от страна на Пекин засили очакванията за икономическо 
съживяване тази година, но също така доведе до рязко покачване на случаите на Covid-19, което според икономисти може 
да попречи на растежа в краткосрочен план. Спадът на пазара на недвижими имоти и слабото глобално търсене също 
предполагат, че възстановяването на растежа ще зависи силно от все още намиращи се под стрес потребители. 
 
√ Централната банка на Япония запази изненадващо прекалено стимулиращата си лихвена политика 
Централната банка на Япония (ЯЦБ) обяви след заседанието си в сряда, че запазва лихвената и паричната си политика 
непроменена, опровергавайки очакванията, че ще започне постепенно да премахва мащабната си програма за 
свръхстимулиране. 
Банката запази без промяна целевия краткосрочен лихвен процент на отрицателно ниво от 0,1%. 
ЯЦБ също така каза, че ще запази и целта си за доходност по 10-годишните японски държавни облигации (JGB) на нива 
около 0%. Съветът по политиката на Централната банка на Япония също така реши да продължи да извършва покупки на 
10-годишни държавни облигации, но при доходност под 0,5% през всеки работен ден чрез операции за покупка с 
фиксирана лихва. 
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"Засега, докато наблюдава отблизо въздействието на Covid-19, ЯЦБ ще подкрепя финансирането, предимно на фирми, и 
ще поддържа стабилността на финансовите пазари, като няма да се поколебае да предприеме допълнителни облекчаващи 
мерки, ако е необходимо“, посочва банката след края на заседанието. 
Решенията на ЯЦБ изненадаха пазарните участници и анализаторите, които предполагаха, че банката ще започне да затяга 
паричната и лихвената си политика, след като на заседанието през декември 2022 г. тя неочаквано промени диапазона на 
контрол на кривата на доходност до 0,5% от 0,25%. 
В тримесечния си прогнозен доклад, ЯЦБ намали леко прогнозата си за растеж на БВП на Япония за 2022 г. до 1,9% от 2,0%, 
позовавайки се на забавянето на икономиките зад граница и високите цени на суровините. За финансовата 2023 г. банката 
също така намали прогнозата си за растежа на БВП до 1,7% от 1,9%. 
В същото време банката остави почти без промяна прогнозите си за инфлацията (за индекса CPI), като очаква 
потребителските цени да нараснат с около 3% през финансовата 2022 г., която приключва на 31-ви март тази година, след 
което инфлацията да се забави до 1,6% през следващата финансова година. 
ЯЦБ повтори, че ще предприеме допълнителни мерки за облекчаване, ако е необходимо, като същевременно очаква 
краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти да останат на сегашните си или по-ниски нива. 
Изненадващото решение за запазване на досегашната свръхстимулираща парична политика провокира рязък спад на 
японската йена спрямо останалите водещи валути и поскъпване на държавните облигации на страната (намаляване на 
тяхната доходност). 
Японската валута поевтинява с близо 2% спрямо щатския долар и еврото съответно към 130,65 йени и към 141,15 йени. 
В същото време доходността на 10-годишните японски държавни облигации спадна с 15 базисни пункта до нива около 
0,36%, след като преди края на заседанието тя нарасна за кратко към 0,51% - над запазения от ЯЦБ праг от 0,5%. 
 
√ Давос: Рестартирането на китайската икономика подхранва оптимизма за глобален растеж 
Отварянето на Китай след отмяната на строгите пандемични ограничения може да стимулира глобалния растеж над 
очакванията и да помогне за избягване на по-всеобхватна рецесия, дори когато някои от най-големите икономики в света 
се борят да преодолеят спада, посочиха висши финансови представители по време на Световния икономически форум в 
Давос, предаде Ройтерс. 
Китай премахна много от най-изтощителните ограничения, след като внезапно се отказа от стриктната си политика за 
"нулева Covid", подхранвайки надеждите, че втората по големина икономика в света може да възроди глобалния растеж, 
въпреки че Съединените щати, еврозоната и Великобритания "флиртуват" с рецесия през текущите тримесечия. 
"Повторното отваряне на Китай трябва да бъде основното събитие и ще бъде ключов двигател за растеж", каза на форума 
в Давос Лора Ем Ча, председател на борсите и клиринга на Хонконг. "Азия е мястото, където фактор за растежа ще бъде не 
само Китай, но също така Индия и Индонезия. Всички те са нововъзникващи и много силни икономики", добави тя. 
Нейните коментари бяха повторени от други, които виждат Китай като ключ към глобалното възстановяване. 
"Има натрупани спестявания, има натрупано търсене, така че смятаме, че Китай ще отбележи много силен растеж, особено 
когато по-късно през годината“, посочи Дъглас Питърсън, президент и главен изпълнителен директор на S&P Global по 
време на панелна дискусия на форума в Давос. 
Питърсън каза, че все още очаква "много лека" рецесия в Съединените щати, Европа и Великобритания, но нетният растеж 
за цялата година все още ще бъде положителен. 
"Силните пазари на труда не са в съответствие с това, което виждаме при рецесия, а пазарите на труда са силни почти 
навсякъде по света", добави той. 
Председателят на банката Credit Suisse Аксел Леман пък каза, че дори се надява Съединените щати да избегнат рецесия, 
но той също заложи на Китай. "Сега прогнозите за растеж на Китай са 4,5%. Аз лично не бих се изненадал, когато това бъде 
надвишено“, каза той. 
Икономическият растеж на Китай през 2022 г. спадна до едва 3%, едно от най-лошите му нива от почти половин век, тъй 
като четвъртото тримесечие на отминалата година беше силно засегнато от строгите ограничения, свързани с Covid-19, 
както и от спада на пазара на имоти. 
Подхранвайки известен оптимизъм за еврозоната, която е една от най-слабите икономики тази година поради 
прекомерната си зависимост от руския газ, членът на ЕЦБ Мариу Сентену пък отбеляза, че рецесията не е предрешена. 
 
Дума 
 
√ Данъчна отстъпка за ремонт вкъщи 
След старта на данъчната кампания, за втора поредна година хората, които са ремонтирали дома си, ще могат да ползват 
данъчна отстъпка. За да се случи това, те трябва да подадат декларация пред НАП. 
За да може да се кандидатства за данъчни облекчения за ремонт на дома, е необходимо да отговаряте на няколко 
критерия. "За разход за ремонт можете да ползвате облекчения до 2000 лева. А за да отговаряте на условията за ползване 
на това облекчение, трябва да сте съсобственик или собственик на имота и да предоставите документ, от който е видно, 
че сте платили на физическо или юридическо лице и съответния документ за извършено плащане", обяснява Илияна 
Чипилска, директор в агенцията за приходите. 
Данните на НАП показват, че през миналата година по-малко от 1000 души в страната са се възползвали от това данъчно 
облекчение. Успели са да си върнат средно около 136 лева от данъка, който е трябвало да платят върху доходите, получени 
през 2021 г. Вероятната причина за малкия брой на хората, възползвали се от облекчението, е изискването данъкоплатецът 
да докаже разходите си за платения на майстора труд пред НАП с документ. 
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Данъчното облекчение важи за всякакъв тип ремонти - смяна на паркет, на мебели, ремонт на кухня, смяна на 
електрическа или ВИК-инсталация. Става дума само за жилищни имоти, а не за офиси. Облекчението може да се използва 
само за имот в България. 
 
√ Европа трупа дизел преди забраната за внос от Русия 
Европа ще забрани вноса на руски петролни продукти на 5 февруари - ход, който вече причинява огромни промени в 
световната търговия с дизелово гориво. Купувачите бързат да попълнят резервите си с руски дизел, като потоците този 
месец са напът да достигнат едногодишен връх. 
ЕС забрани вноса на руски суров петрол по море от 5 декември и ще забрани руските петролни продукти от 5 февруари с 
цел да лиши Москва от приходи. Тъй като Европа е силно зависима от вноса на руски дизел, забраната се очаква да 
подкрепи маржовете на печалба за горивото, казват анализатори. 
Европейският внос на дизел е средно 700 000 барела на ден (bpd) досега тази година, което е най-високото ниво от март 
2021 г., според фирмата за петролни анализи Vortexa. Причината за ускорения внос е фактът, че търговците бързат да 
напълнят резервоарите преди забраната. 
В същото време Европа увеличава вноса на дизел от Азия и Близкия изток - двата региона, които се очаква да поемат по-
голямата част от износа й след влизането на забраната в сила. По-дългите пътувания и по-голямото търсене на танкери, 
превозващи горивото в Европа, означават, че тарифите за навло се повишават, което увеличава разходите за 
потребителите. 
 
√ Зърното поевтинява на световните пазари 
Понижението на цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари продължи и през миналата 
седмица, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ). 
В САЩ хлебната пшеница поевтиня с 2 долара до 327 долара за тон, във Франция пада с 8 евро до 299 евро/тон. Само в 
Украйна пшеницата добави 5 долара към старата си доста ниска цена и достигна 290 долара за тон. Котировките на руската 
пшеница за пореден път остават без промяна на 305 долара за тон. Тенденцията при царевицата е разнопосочна - в САЩ 
понижението спря и цената се качи с 2 долара до 309 долара за тон, във Франция цената спадна с 2 евро до 293 евро/тон, 
в Русия царевицата поскъпва с 3 долара до нива от 253 долара за тон. 
Офертите за зърно на Софийската стокова борса са предимно за предлагане. Цена "продава" на хлебната пшеница от 
производител е на начално равнище от 620-630 лв. за тон, на фуражната пшеница е 570 лв. за тон, а за царевица - 560 
лв./тон. Има заявки за покупка на маслодаен слънчоглед от място на 920-930 лв. за тон - с 20-30 лева по-евтино от 
предходната седмица. Всички цени са без ДДС. 
На ССБ през миналата седмица традиционно се търгуваше основно с енергоносители: пелетите се продадоха на 750 лв. за 
тон, а дизеловото гориво - за 2408,33 лв./хил. литра.  
 
3e-news.net 
 
√ Премиерът: Още следващата седмица Атанас Пеканов ще започне предоговарянето на ПВУ в Брюксел 
Служебното правителство не бави внасянето на обоснованото предложение за предоговаряне на Плана за възстановяване 
и устойчивост, но това е сложен процес и тепърва трябва да се договори процедурата, по която да стане това. Това 
заяви служебният премиерът Гълъб Донев. 
"Това е процедура, която за първи път ще се изпълни в ЕС. Нито една друга държава не е претендирала предоговаряне, 
така че в момента водим разговори с ЕК по процедурата, по която ще стане това предоговаряне. Има отговор от ЕК, че една 
такава процедура следва същото време както договарянето на подобен план. Следващата седмица Пеканов започва 
активните разговори в Брюксел за процедурата, по която да го предоговорим", обясни той. 
Донев определи решението на Радев да връчи третия мандат на БСП като максимално възможния избор за трети мандат 
в сегашната ситуация. Служебният премиер добави, че не е разговарял с президента за участието му или оглавяването на 
следващо служебно правителство. 
„В условия на енергийна криза България не разполага с утвърдена стратегия за развитие на енергетиката. Без стратегически 
документ, който да задава ясни цели за развитието на сектора, всяко правителство ще напомня за човек в тъмна стая, който 
търси ключа за осветлението“, отбеляза премиерът Гълъб Донев. Министър-председателят припомни, че посоката за 
развитие на енергетиката в България е ясно определена в Закона за енергетиката. Премиерът Донев постави акцент върху 
основните цели на закона, а именно - създаването на предпоставки за: качествено и сигурно задоволяване на 
потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ; енергийно развитие и енергийна 
сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси; създаване и развитие на 
конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар; енергийни доставки при минимални разходи. „Същинският въпрос е: 
Как в условията на глобална енергийна криза, усложнена геополитическа обстановка и стремеж на ЕС към декарбонизация 
на икономиката, да бъдат постигнати тези цели? Затова Визията е не просто необходима, а задължителна“, подчерта 
министър-председателят. 
Премиерът Гълъб Донев напомни също, че със свое решение Народното събрание задължи служебното правителство в 
срок до 31 март 2023 г. да предоговори Националния план за възстановяване и устойчивост в сектор енергетика. Според 
министър-председателя предоговарянето на плана е немислимо без стратегическа визия за развитието на 
електроенергийния сектор за следващите поне 30 години. „Визията отразява националните специфики в областта на 
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енергийните ресурси и общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката в светлината на Европейския 
зелен пакт“, добави премиерът Донев. 
В изказването си министър-председателят специално отличи усилията, положени в последните месеци от страна на 
Министерството на енергетиката, за анализ на състоянието на енергийния сектор и изготвянето на стратегията. 
 
√ МИР: София, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Русе с най-голяма финансова инжекция по Плана за възстановяване 
953 проекта са първите одобрени за финансиране по Плана за възстановяване в България за общо 260 млн. лв. 
Областите София (град и област с общо 304 одобрени проекта), Пловдив (145 проекта), Стара Загора (54 проекта), 
Пазарджик (38 проекта) и Русе (49 проекта) ще получат най-голяма финансова подкрепа по първата процедура от Плана за 
възстановяване – „Технологична модернизация“. Мярката е по линия на Министерството на иновациите и растежа и е за 
обновяване и модернизация на техническия парк на малки и средни предприятия у нас. Това съобщиха вчера от 
Министерство на иновациите и растежа. 
В оценката бяха включени 2423 проектни предложения за заявена над 620 млн. лв. безвъзмездна помощ. От тях 
печелившите са 953 проекта, които ще бъдат финансирани с 260 млн. лв. По процедурата се кандидатстваше между  
22.07.2022 г. и 21.09.2022 г. 
За микропредприятия общата безвъзмездна сума може да бъде до 180 хил. лв., за малки предприятия е до 350 хил. лв., а 
за средни – до 700 хил. лв. Средствата са за ново оборудване, техника, машини и софтуер. Съфинансирането е до 50%. По 
мярката от ПВУ в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв. 
Над 10 млн. лв. финансиране ще получи и всяка от областите Благоевград (за 38 проекта) и Варна (за 47 проекта), а малко 
над 9 млн. лв. – Бургас, където класираните проекти са 32. Проектите на фирми в област Габрово (30 проекта) ще бъдат 
финансирани с около 8 млн. лв. 
Няколко от областите като Кюстендил (14 проекта), Добрич (15 проекта), Шумен (25 проекта), Велико Търново (16 проекта), 
Враца (17 проекта), Плевен (15 проекта) и Хасково (15 проекта) ще бъдат финансирани с между 4 млн. лв. и 5,5 млн. лв. 
(сумарно за област) според класирани проекти. 
В областите Сливен, Търговище, Ловеч, Монтана, Кърджали и Смолян първите финансирани фирми по Плана за 
възстановяване вземат (сумарно за всяка от областите) между 2 млн. лв. и 3,5 млн. лв. Във всяка от тези области са 
одобрени за финансиране между 10 и 15 проекта. 
В Област Разград подадените проектни предложения са едва 8, но средствата, които ще се получат за осъществяването им 
са над 3 млн. лв. От област Видин са класирани 3 проекта за около 1 млн. лв. 
Процедурата „Технологична модернизация“ бе насочена към микро-, малките и средни предприятия, а документите се 
подаваха изцяло онлайн през системата ИСУН 2020. 
Припомняме, че в рамките на няколко месеца министърът на иновациите и растежа Александър Пулев обиколи всички 
области в страната. По време на мобилните приемни той и екипът му представяха възможностите за бизнеса при 
кандидатстване по процедури от Плана за възстановяване и устойчивост и европрограмите по линия на МИР, които ще 
бъдат отворени за кандидатстване още от този месец. 
 
√ Енергийната стратегия: В следващите два месеца държавата трябва да действа, ако иска да има нов ядрен блок през 
2030 г. 
Ръст на ВЕИ централите, нови ВЕЦ по Дунав и край на въглищата след 2030 г., предвижда още проектодокументът 
Необходимо е бързо решение от страна на правителството и Народното събрание, в рамките на следващите два-три 
месеца, ако искаме страната ни да има шанс да изгради два нови ядрени блока до 2030 г. Това стана ясно от представената 
нова енергийна стратегия на страната ни "Българската енергетика – Стратегия 2023-2053". Презентацията бе направена от 
енергийният министър Росен Христов в присъствието на президента Румен Радев и служебния премиер Гълъб Донев. 
Проектодокументът по същество дава начало на дебата за бъдещето на енергетиката и икономиката у нас. Две от 
политическите партии - ГЕРБ и ДПС одобриха като цяло насоките на новата енергийна стратегия, а представителите на БСП 
запазиха мълчание при представянето. 
По отношение на ядрените централи страната ни трябва да действа бързо, ако наистина планира да има нови ядрени 
блокове през 2030 г. Идеята е два блока с мощност от по 1000 MW да бъдат изградени на площадка „Белене“. Няколко 
години по-късно пък на площадка „Козлодуй“ трябва да бъдат изградени заместващите блокове 7 и 8. Те трябва да 
заработят около 2050 г., когато се очаква да приключи експлоатационния живот на 5 и 6 блок на централата. 
Ударното затваряне на въглищни централи се очаква да започне след 2030 г. като до тогава въглищните региони трябва да 
са напреднали в своя зелен преход. Ударно ще започнем и производството на водород по устойчив начин, който дори се 
планира да изнасяме за чужбина. 
От анализа на Министерство на енергетиката става ясно, че страната ни иска да остане нетен износител на електроенергия 
в следващите десетилетия. Според анализите обаче същата амбиция има и Гърция, а Румъния смята да изгради ВЕИ и 
модулни реактори. Така България остава с опцията да инвестира в нови електропроизводства в Западните Балкани. 
Новост е идеята да се съхранява електроенергия под земята като „сгъстен въздух“. Предвижда се и завършване на 
разширяването на ПАВЕЦ „Чаира“ до 2030 г. В момента централата е с тежки поражения след капитален ремонт и вече 
една година е извън строя. Към момента няма яснота кога действащата част на помпената ВЕЦ ще бъде дори възстановена. 
От енергийното ведомство са извадили от архивите и проекта за изграждане на два ВЕЦ-а по поречието на река Дунав. 
Проектът е съвместен с Румъния и ВЕЦ-овете ще са разделени 2х2. Мощността, отредена за България е около 870 MW, 
става ясно от новия проектодокумент. Всъщност проект е от съветската ера на развитие и индустриализация у нас, но така 
и не е бил развит. Причината е, че се е предвиждало завиряване на половината от площта на община Никопол. В напреднал 
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стадии сме и за започване на предпроектно проучване на тези проекти за ВЕЦ по Дунав. Вече активно работим с румънската 
страна по въпроса, обясни енергийният министър Христов. 
Друга новост е идеята за изграждане на нова подземна ПАВЕЦ у нас. Тези нови ПАВЕЦ и проектите за сгъстен въздух са с 
мощност от 1 GW и се очаква да са факт до 2030 г. Тогава ще бъдат въведени и 1,5 GW системи за сезонно съхранение на 
енергия както и ще се предлагат услуги за балансиране при доставките на енергия от трети страни. 
За геотермалната енергия все пак е преценено, че такива проекти може да има единствено на локално ниво у нас, и няма 
достатъчно ресурс за строеж на огромни централи. 
Водород и ВЕИ 
Държавата очаква занапред да изнася не само електроенергия, но и водород. Идеята е след 2030 г. да се увеличи 
производството на зелен водород значително. След 7 години у нас ще има изградени 1 GW електролизатори с 
производство на 90 хил. тона на година. През 2050 г. дори се предвижда да има 5 GW електролизатори и производство на 
520 хил. тона на година за местно потребление и износ. 
 По отношение на зелените централи се предвижда изграждане на 7 GW слънчеви и 2 GW вятърни мощности до 2030 г. 
През 2053 г. у нас ще има 12 GW слънчеви и 4 GW вятърни мощности. 
 
√ Министерство на енергетиката иска да прекрати процедурата за избор на инвеститор за АЕЦ "Белене" 
Служебното правителство възнамерява да прекрати процедурата за избор на строител за АЕЦ „Белене“. Това обясни 
енергийният министър Росен Христов в отговор на въпрос на 3eNews. Според мнението на  министъра към момента 
процедурата вече не е актуална, а геополитическата ситуация коренно се промени. 
На кръгла маса вчера той представи проектодокумента "Българската енергетика – Стратегия 2023-2053".  От документът 
стана ясно, че страната ни иска да започне бързо изграждане на нови ядрени мощности и то точно на площадка „Белене“. 
Там се планира изграждане на 2000 MW базова мощност. Още толкова трябва да бъдат изградени на по-късен етап и на 
площадка „Козлодуй“. Така блокове 7 и 8 там се явяват заместници на блокове 5 и 6, които ще бъдат в края на жизнения 
си цикъл през 2050 година. По време на дискусията не стана ясно дали ще бъде започната нова процедура за изграждане 
на нова ядрена мощност. Към момента Парламентът е дал мандат на служебното правителство за преговори със САЩ за 
използване на технологията AP 1000 на площадка "Козлодуй" - 7 блок. 
Изборът на инвеститор за АЕЦ "Белене" започна при последното правителство на ГЕРБ и бе замразен при започването на 
пандемията от COVID-19. Конкурсът и в момента не е прекратен, а кандидат-инвеститорите очакват достъп до 
информационната стая с документите, намираща се в НЕК. 
Оставаме нетен износител на електроенергия 
Росен Христов отново каза, че е крайно време да определим дали развиваме ядрената енергетика, или не. Европа е 
разделена по този въпрос. Водещи икономики като Германия поеха по пътя на отказване от ядрената енергетика. Други 
водещи страни като Франция, Швеция не само не се отказват, но развиват и инвестират в този сектор, посочи Христов. 
В проекта на стратегия, представен от министър Христов, се отбелязва, че в момента енергийният сектор на страната 
осигурява сериозна част от брутния вътрешен продукт (БВП). За миналата година сме изнесли над 12 тераватчаса (TWh) 
електроенергия с приходи от 3 млрд. евро, посочи Христов. Той добави, че тези средства бяха използвани основно за 
компенсиране на високите цени на електроенергията на вътрешния пазар за индустриалните потребители, давайки 
възможност на икономиката ни да продължи да бъде конкурентоспособна и да предпазва страната от мащабна рецесия. 
През 2022 г. произведеното количество електроенергия е нараснало с 5,7 процента спрямо предходната година. Ръстът е 
от увеличението в произведената електрическа енергия при кондензационните ТЕЦ (с 4 TWh), ВЕИ (0,3 TWh) и при ВЕЦ 
(0,26 TWh), показват данните, цитирани от БТА.  
Благодарение на това, че използваме основно местни енергийни източници, включително въглища, атомна 
електроенергия, ние нямахме тази зависимост от газ, както много държави в Европа и преодоляваме успешно 
предизвикателствата, отбеляза Росен Христов.  
България e нетен износител и покрива нуждите от електроенергия за собствено потребление и дефицита в съседните 
държави, се посочва в документа. 
Министърът отбеляза, че България е третият по големина износител на електроенергия в Европа и единственият в нашия 
регион - изнасяме към всички съседни държави. Христов добави, че прогнозите показват, че тази тенденция ще се задържи 
в следващите години. Към държавите, които изпитват нужда от електроенергия, се присъединяват Украйна и Молдова и 
те се обръщат към България с молба за доставяне на електроенергия. 
Декарбонизация, но и запазване на енергийната сигурност и националните интереси 
Енергетиката е сектор, който в момента има най-голяма нужда от дългосрочна визия, каза служебният министър на 
енергетиката Росен Христов при представянето на национална стратегия за развитие на енергетиката у нас за следващите 
30 години. Изключително важно е на Европейската комисия (EК) да покажем, че което и да е редовно правителство, дали 
то ще дойде след седмица или след месец, ще има същото виждане с това, което ние представяме, за да можем да 
постигнем целите, поставени от Народното събрание за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост, сподели 
още Христов пред експертите на кръглата маса. 
Той посочи, че е важно да има обединение около основни направления за развитие на сектора. Той смята, че за да имаме 
шанс да предоговорим ангажимента в Плана за възстановяване и устойчивост в частта за въглищните електроцентрали, 
трябва да представим алтернатива, която ясно показва, че това предоговаряне не включва отказ на България от 
изпълнението на целите за декарбонизация, които Европа си поставя, а напротив - ще бъдем една от водещите държави 
при постигането им, но като използваме подход, който запазва националните интереси и енергийната ни сигурност.  
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Сред стратегическите цели за развитие на енергийния сектор, очертани в стратегията, са гарантиране на енергийната 
сигурност в страната и региона и запазване ролята на България като енергиен лидер, защита на националната сигурност и 
икономическите интереси, постигане на общоевропейските цели за декарбонизация, повишаване на енергийната 
ефективност, реализиране на справедлив преход на засегнатите райони, защита от енергийна бедност. 
 
√ ББР Лизинг пуска нов финансов продукт за технологично обновление на производствените мощности 
Той е насочен към микро, малки и средни компании, ангажирани в производството, преработващата и хранително-
вкусовата промишленост, печатарската индустрия и здравеопазването 
Дружеството "ББР Лизинг" от Групата на Българската банка за развитие (ББР) пуска нов продукт за технологично 
обновление на производствените мощности, съобщават от държавната банка. 
Той е насочен към микро, малки и средни компании, ангажирани в производството, преработващата и хранително-
вкусовата промишленост, печатарската индустрия и здравеопазването. Фирмите могат да кандидатстват за лизинг на 
производствени машини и оборудване, включително медицинско и енергийно оборудване. 
Максималният размер на отпуснатия лизинг е до 5 млн. лв., а срокът на финансирането е до 84 месеца с възможност за 
гратисен период. Самоучастието на компаниите е минимум 10 на сто в зависимост от кредитоспособността им. 
Сред изискванията към лизингополучателите са да имат минимум две завършени финансови години, през които са 
осъществявали дейност, и да разполагат с положителен собствен капитал. 
Всички условия за подпомагане по програмата ще намерите на сайта на ББР. 
 
√ Извънсъдебни споразумения спестяват близо 100 милиона на АЕЦ „Козлодуй“ 
АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и четирима търговци на електрическа енергия са постигнали спогодба, с която окончателно са уредени 
претенциите на компаниите срещу държавното дружество, породени от пандемията от COVID-19 в размер на над 
100 000 000 лв.. Това съобщава днес специализираният портал news.lex.bg. 
Как се стига до това? 
Твърдението на търговците е, че с обявяването на територията на България на 13 март 2020 г. на извънредно положение с 
решение на Народното събрание, цените на електрическата енергия на „Българската енергийна независима борса“ ЕАД 
спадат драстично. Проверка на „Лекс“ в публичните данни за цените на електрическата енергия на сайта на БНЕБ 
(месечните доклади са достъпни тук) показват, че от среднопретеглена цена от 111,25 лв. на пазар „Ден напред“ за месец 
октомври 2019 г. и 108,98 лв. среднопретеглена цена на пазар „Ден напред“ към месец януари 2020 г. съгласно месечните 
доклади на БНЕБ, същите спадат на среднопретеглената цена 55,85 лв. през март 2020 г. и 48,91 лв. през април 2020 година. 
В този период редица контрагенти на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД – търговци на електрическа енергия, отправят искания до 
държавното дружество за промени в договорите чрез намаляване на продажната цена на електрическа енергия, научи 
„Лекс“. Ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД към съответния момент отказва да предоговори условията на договорите. 
В крайна сметка, четири дружества завеждат дела, твърдейки, че се касае за стопанска непоносимост. 
Още в началото на 2021 г., „Лекс“ публикува научна статия на чл. кор. дюн. проф. Иван Русчев по тема, свързана с влиянието 
на COVID-19 върху изпълнението на договорите (виж тук). Година по-късно „Лекс“ публикува и статия на проф. Огнян 
Стамболиев на тема: „Искът по чл. 307 от Търговския закон – практически процесуални проблеми“ (виж тук). 
Развитието на делата 
„Лекс“ разполага с решенията по три от делата, свързани с „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, „Хидро Пауър Ютилитис“ 
ЕООД и „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД. От тях е видно, че исканията на три от дружествата са изцяло уважени, като 
съдът е приел, че действително стопанска непоносимост е съществувала в този период. Прави впечатление, че разноските 
на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за водене на делата възлизат на сума от почти 2 500 000 лв. Извън това, държавното дружество 
дължи адвокатски хонорари, които предвид интереса от делата и по изчисления на „Лекс“, би следвало да възлизат на 
поне 3 000 000 лв. за една съдебна инстанция съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските 
възнаграждения. 
Решенията на Окръжен съд-Враца са сходни като се изхожда от сходната фактическа обстановка. По делата са изслушани 
съответните експертизи, от които става ясно, че стопанска непоносимост би следвало да се приеме от 13 март 2020 г. и че 
са налице съществени промени на пазара на електрическа енергия в съответния период. Например в решение от 3 май 
2022 г., съдът е посочил, че: „.. с обявяването на извънредното положение в Република България на 13.03.2020 г. е 
настъпила твърдяната от ищеца стопанска непоносимост, която той не е могъл да предвиди при сключването на договора 
и допълнителните споразумения и при поемането на задължението да закупува ежедневно ел. енергия от ответника. По 
същите причини ищецът не е могъл да предвиди и невъзможността си да реализира закупената енергия и отказа на своя 
контрагент да приема и заплаща такава, основан отново на стопанска непоносимост. От установеното от вещото лице по 
техническата експертиза може да се направи и категоричен извод, че в създадената извънредна обстановка ищецът не би 
могъл да преодолее негативните последици и да прояви гъвкавост, тъй като обективно е нямал възможност да реализира 
закупената ел. енергия на пазарни сегменти „Ден напред“, „В рамките на деня“, „Двустранни договори“, ЦПДД, в чужбина 
и пр. Доказателствата по делото дават основание за извода, че предвид договорените между страните продажни цени на 
ел. енергията и липсата на възможност за реализация на същата икономическият баланс в договорната връзка е нарушен 
до степен на пълна нееквивалентност на престациите, което е направило договорната връзка разорителна за ищеца, 
предвид опасността от натрупването на милиони левове загуба, и това положение е несъвместимо със справедливостта и 
добросъвестността.“ Справка от сайта на Софийски апелативен съд показва, че и трите решения са обжалвани пред 
апелативната инстанция, а внесената от страна на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД такса само за това обжалване възлиза на сума в 
размер на над 1 200 000 лв. 

https://leasing.bbr.bg/bg/finansirane-leasing/tehnologichno-obnovlenie-na-proizvodstvenite-moshnosti/
https://news.lex.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82/
https://news.lex.bg/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB-307-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82/
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По четвъртото дело ТЕЦ „Марица 3“ АД и АЕЦ „Козлодуй“ сключиха спогодба в края на декември 2022 г. 
Развръзката 
Доскорошният управител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД Илия Йорданов каза пред „Лекс“, че дружеството е 
предложило на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД извънсъдебно уреждане на отношенията като впоследствие към това предложение 
са се присъединили и останалите трима търговци. В крайна сметка, споразумение е подписано, като по данни на „Лекс“, 
същото е предхождано от две правни становища на адвокатски кантори, включително становище на одитори, като е налице 
решение на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и съответното решение на БЕХ. По повод на това, от АЕЦ 
„Козлодуй“ ЕАД потвърдиха, че смисълът на спогодбата е да се предпази държавното дружество от възможни 
обезщетения в размер на над 100 000 000 лв. предвид изхода на делата до настоящия момент, както и че при това 
положение, дружеството ще си възстанови поне част от заплатените държави такси по делата, както и ще спести бъдещи 
разходи за воденето им. 
 
√ Спад с 32.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 157.23 лв. за MWh с ден за доставка 18 януари 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 157.23 лв. за MWh с ден за доставка 18 януари 2023 г. и обем от 90 067.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст 
от понижение с 32.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 202.96лв. за MWh, при количество от 44 322.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (45 744.30 MWh) е на цена от 111.50 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 19.01 лв. за MWh и количество от 3827.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 – 04 часа – 1.1 лв. за MWh ( 3749.2 – 3703.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 323.4 лв. за 
MWh при количество от 3749.3 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 98.12 лв. за MWh при обем от 3729.8 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 234.36 лв. за MWh (119.83 евро за MWh) за 17 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 18 януари се понижава до 157.23 лв. за MWh ( спад с 32.9 %) по данни на БНЕБ или 80.39 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. 
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     37,02%    2163.84 
Кондензационни ТЕЦ   41,66%    2434.5 
Топлофикационни ТЕЦ   5,91%    345.69 
Заводски ТЕЦ    2,05%    119.77 
ВЕЦ     0,17%    10.07 
Малки ВЕЦ    1,85%    108.26 
ВяЕЦ     8,29%    484.36 
ФЕЦ     2,60%    152.12 
Био ЕЦ      0,44%     25.7 
Товар на РБ         5159.82 
Интензитетът на СО2 е 499g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Едни от най-ниските цени на електроенергията на европейските борси ще бъдат на Балканите на 18 януари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 80,39 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 86,77 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 80,39 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 18 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 103,77 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
57,01 евро/мвтч. Най-високата цена от 165,35 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и в 4 ч и тя ще бъде 
0,56 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 76 370,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 18 януари ще бъде 86,77 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 124,08 гвтч. Максималната цена ще бъде 165,35 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и 4 ч и тя ще бъде 0,56 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 18 януари е 141,48 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 166,44 евро/мвтч. Най-високата цена от 190,77 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
и тя ще бъде 84,47 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 906,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 18 януари на Словашката енергийна борса е 141,76 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 190,22 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 89,86 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 140,77 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч тя 
ще е 189,45 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 92,19 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 18 януари е 149,49 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
165,20 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 83 070,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 190,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 117,68 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 143,76 евро/мвтч на 18 януари. Пиковата цена ще бъде 156,13 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 512 578,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 188,67 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 112,68 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 18 януари ще се продава за 149,38 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ След пазарни обрати, акциите в Западна Европа затвориха на печалба за четвърти пореден ден във вторник 
С най-висок ръст приключи френският индекс САС 40, а единствен с понижение завърши британският измерител FTSE 
100 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа се понижаваха по време на търговията във вторник до обед след 
стабилен ръст през предходните три сесии. Търговците оценяваха статистическите данни и следяха внимателно 
корпоративните новини в разгара на дните на отчетите. Фокусът им беше съсредоточен и към изявленията на политици и 
икономисти на открития в Давос световен икономически форум, където притесненията относно глобалната икономика ще 
бъдат на челно място в дневния ред на форума тази седмица. 
Притесненията относно посоката на глобалната икономика, постоянната инфлация, фрагментацията и бавния растеж са 
основните теми в Давос, както и войната в Украйна. 
В късния следобед, под влияние на позитивните послания от участниците във форума, настъпи пълен обрат и пазарите на 
акции се озоваха в зелената зона където и затвориха търговията за четвърта поредна сесия. 
Преди това инвеститорите усвоиха множество икономически данни за еврозоната и китайската икономика, включително 
цифри, показващи, че брутният вътрешен продукт на Китай е нараснал с 3% през 2022 г., отбелязвайки един от най-бавните 
ръстове от десетилетия, но все пак има растеж, обобщава CNBC. 
Потребителските цени в Германия, хармонизирани със стандартите на ЕС, са се увеличили с 9.6% на годишна база през 
декември, сочат окончателни данни на Федералната статистическа служба на страната (Destatis). Инфлацията в най-
голямата европейска икономика се забави от 11.3% през ноември и стана най-ниската за последните четири месеца. 
Общите данни за ЕС и еврозоната ще бъдат представени от „Евростат“ в сряда. 
Междувременно равнището на безработица в Обединеното кралство остава на ниво от 3.7% през септември-ноември в 
сравнение с предходното тримесечие, според Националната статистическа служба на страната (ONS). Индикаторът 
съвпадна с прогнозите на анализаторите. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.13%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ най-голям спад регистрира италианският FTSE MIB (-0.22%), следван от испанският IBEX 35 
(-0.18%), германския DAX (-0.16%), френският CAC 40 (-0.13%) и британския FTSE 100 (-0.12%). Следобед както посочихме 
трендът се обърна и всички основни измерители затвориха с повишения, с изключение на британския индекс. Затова пък 
общият индекс Stoxx 600 затвърди печалбите си, като е нараснал с повече от 6% от началото на годината до момента. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок ръст затвори френският индекс САС 40, а единствен с понижение завърши 
британският измерител FTSE 100 
От секторните индекси начело излезе измерителят на акциите на минно-добивните компании, който нарасна с 3.2 на сто. 
На другия край след малкото губещи секторни индекси се озова измерителят на акциите от фармацията, като се понижи с 
1.1 на сто. 
След новината, че подразделението Siemens Mobility на германския индустриален гигант е получил рекордна поръчка от 
Индийските железници за доставка на 1200 електрически локомотива за 3 млрд. евро плюс 35 години пълна сервизна 
поддръжка, цената на акциите на Siemens, които се търгуват на борсата във Франкфурт поскъпнаха с 1.88%. 
Акциите на Renault SA поскъпнаха с 1.89%, въпреки че компанията намали продажбите в света с 9.4% през 2022 г. - до 1.47 
милиона броя от 1.62 милиона през предходната година. 
Акциите на френската компания за луксозни стоки LVMH с търговските марки Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, 
Moët & Chandon, Hennessy и др. се покачиха с 0.59% доближавайки до нов рекорден връх, давайки на групата пазарна 
капитализация от 434 милиарда долара за първи път и затвърждавайки лидерството й като най-ценната компания в 
Европа. 
Книжата на конкурента на LVMH за търговия с луксозни стоки - британската Burberry Group, след като поевтиняха с 1.32%, 
следобед обърнаха тренда и затвориха с ръст от 0.18%. Компанията обяви, че ще назначи нови директори по цифрови 
технологии, ангажираност на клиентите и иновации, както и директор по продажби на продуктите си. 
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Сред печелившите са и книжата на британската минно-добивната компания Anglo American PLC, които поскъпнаха с 0.99%. 
Компанията създаде нова позиция на директор по проекти и развитие с назначаването на Алисън Аткинсън, пише в 
съобщението на Anglo American до борсата в Лондон. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на германската химическа компания K+S, които спечелиха 7.77%. Компанията 
е най-големият доставчик в Европа на торове за селското стопанство и потвърди прогнозата за ръст на печалбата с 15 на 
сто през 2022 г. в сравнение с предходната 2021 година. 
Близо до дъното на общия европейски индекс на „сините чипове“ слязоха акциите на британската технологична компания 
за директен електронен молекулярен анализ Oxford Nanopore, чийто акции поевтиняха със 7.55%, след като силно занижи 
очакванията си за приходите за цялата година. 
Сред губещите бяха и книжата на Alliance Pharma PLC, които се понижиха с 0.52%. Британската фармацевтична компания 
очаква печалбата преди данъци за 2022 г. да спадне в съответствие с прогнозите на фона на забавяне на търсенето на 
лекарства и други медикаменти. 
На дъното Stoxx 600, обаче, слязоха акциите на британския онлайн търговец на дребно Ocado Group PLC, които поевтиняха 
с 9.28%. 
 
√ ЕС подготвя закон, с който да подкрепя финансово фирми покрай зеления преход 
ЕК планира временно да смекчи своите разпоредби за държавна помощ и директно да налива пари в стратегически 
благоприятни за климата бизнеси. Европейският съюз ще подготви закон, за да улесни живота на зелената си индустрия и 
ще го подкрепи с държавна помощ и чрез Европейски суверенен фонд, за да попречи на фирмите да се преместят в 
Съединените щати, заяви ръководителят на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на речта си пред Световния икономически 
форум в Давос. Това предаде днес агенция Ройтерс, цитирана от БНР. 
Фон дер Лайен каза, че тези ходове ще бъдат част от индустриалния план на ЕС за Зелената сделка, за да превърне Европа 
в дом на чисти технологии и индустриални иновации по пътя към нулеви нетни емисии на въглероден диоксид до 2050 г. 
"За да помогнем това да се случи, ще предложим нов Закон за индустрията с нетна нула (без вредни емисии)", каза тя. 
"Целта ще бъде да се фокусират инвестициите върху стратегически проекти по цялата верига на доставки. Ще разгледаме 
по-специално как да опростим и ускорим издаването на разрешения за нови производствени обекти за чисти технологии", 
каза шефът на Комисията. 
ЕС е загрижен, че европейските компании ще се преместят в Съединените щати, които имат схема за субсидиране на 
зелено производство на стойност 369 милиарда долара. Следователно ЕС ще предостави пари и за своята индустрия, каза 
фон дер Лайен. 
"За да запазим привлекателността на европейската индустрия, трябва да сме конкурентоспособни на офертите и 
стимулите, които в момента се предлагат извън ЕС“, каза тя. 
"Ето защо ние ще предложим временно да адаптираме нашите правила за държавна помощ, за да ги ускорим и опростим. 
По-лесни изчисления. По-прости процедури. Ускорени одобрения. Например, чрез прости модели за данъчни облекчения. 
И с целенасочена помощ за производствени съоръжения в стратегически чисти технологични вериги на стойност, за да се 
противодейства на рисковете от преместване заради чуждестранни субсидии“, каза тя. 
Фон дер Лайен обаче отбеляза, че тъй като не всички страни в 27-членния ЕС имат еднакъв капацитет да подкрепят своите 
компании, използването само на държавна помощ може да доведе до нелоялна конкуренция, до "разпокъсване", което 
би навредило на единния пазар на ЕС.  
Комисията планира да създаде нов Европейски суверенен фонд като част от междинния преглед на бюджета на ЕС тази 
година, заедно с целева финансова подкрепа за държавите членки, докато фондът се разработва, която помощ да се прави 
въз основна на оценка на нуждите. 
"За да избегнем фрагментиращия ефект върху единния пазар и да подкрепим прехода към чисти технологии в целия Съюз, 
трябва също така да увеличим финансирането от страна на ЕС. В средносрочен план ще подготвим Европейски суверенен 
фонд като част от средносрочния преглед на нашия бюджет по-късно тази година“, отбеляза Фон дер Лайен.Тя не даде 
никакви подробности за фонда, идея, която за първи път повдигна през септември миналата година, която все още няма 
подкрепата на всички правителства на ЕС, особено на Германия. 
"Тъй като това ще отнеме известно време, ние ще разгледаме мостово решение, за да осигурим бърза и целенасочена 
поддръжка там, където е най-необходима“, каза шефът на ЕК, но отново без да предостави подробности, съобщава 
Ройтерс. 
Фон дер Лайен каза още, че Комисията сега работи върху това какви са нуждите на зелената индустрия. 
Формата на отговора на ЕС на Закона за намаляване на инфлацията на САЩ обаче разделя държавите членки, посочва 
"Файненшъл таймс". Някои се опасяват, че по-разхлабените правила за държавна помощ ще изкривят единния пазар, като 
несправедливо облагодетелстват по-богатите страни като Германия, докато други - включително Берлин - не са склонни 
да се съгласят на по-общи заеми за финансиране на проекти в целия блок. 
ЕС също така трябва да работи и да търгува с Китай по отношение на чистите технологии и да настоява за равни условия, 
вместо да се стреми да се разграничим от втората по големина икономика в света, посочи в речта си Урсула фон дер Лайен. 
Тя отбеляза, че Китай е превърнал стимулирането на иновациите в чисти технологии и производството в ключов приоритет 
в своя петгодишен план, доминиращ в сектори като електрически превозни средства и слънчеви панели. 
"Но конкуренцията при "нетна нула" трябва да се основава на равни условия", каза шефът на ЕК, добавяйки, че Пекин е 
насърчавал енергоемките компании да се преместят в Китай с обещания за евтина енергия, ниски разходи за труд и меко 
регулиране. 
Китай, посочи тя, силно субсидира своята индустрия и ограничава достъпа до своя пазар за компании от ЕС. 
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"Все още ще трябва да работим и да търгуваме с Китай – особено що се отнася до този преход. Така че трябва да се 
съсредоточим върху намаляването на рисковете, а не върху разграничаването", каза тя. 
 
√ Кристалина Георгиева: 2024-а ще бъде годината, през която най-после ще видим възходящ тренд на световната 
икономика 
В момента не виждам понижение, но растежът ще се забави през 2023 г., прогнозира управляващият директор на 
МВФ 
Управляващият директор на Международният валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева прогнозира пред Си Ен Би Си, че 
скоро нейната институция ще дава по-оптимистични оценки за глобалния икономически растеж, съобщи БТА.  
"В момента не виждам понижение, но растежът ще се забави през 2023 г.", заявява Георгиева в интервю за медията по 
време на Световния икономически форум в Давос. 
"Нашите прогнози са, че (икономическият растеж - бел. ред.) ще намалее с половин процентен пункт спрямо 2022 г. 
Добрата новина е, че ние очакваме растежът да достигне до най-ниското си равнище през 2023 г. и 2024-а да бъде 
годината, през която най-после да видим възходящ тренд на световната икономика", отбелязва управляващият директор 
на МВФ. 
Международният валутен фонд три пъти намали своята прогноза за глобалния икономически растеж от октомври 2021 г. 
насам. 
Георгиева смята, че централните банки не са приключили с повишаването на лихвените проценти, тъй като инфлацията се 
забавя, но все още остава "твърде висока". 
През миналата седмица данните показаха, че инфлацията в САЩ достига най-ниското си равнище от октомври 2021 г. В 
еврозоната тя се понижи за втори пореден месец през декември, отбелязва Си Ен Би Си.  
По отношение на Китай, управляващият директор на МВФ повтори прогнозата на фонда, че брутният вътрешен продукт 
(БВП) на азиатската страна ще се повиши, но няма да съставлява толкова значителна част от глобалния икономически ръст, 
както това се случваше в миналото. 
"Икономическият растеж на Китай няма да се върне във времената, когато страната формираше около 40 процента от 
глобалния ръст. Това няма да се случи", подчертава Кристалина Георгиева. 
Ако Китай не промени своята политика на разхлабване на мерките срещу разпространението на КОВИД-19, китайската 
икономика ще нарасне с 4,4 процента до края на годината, в съответствие с прогнозите на МВФ, допълва управляващият 
директор на Фонда. 
 
√ Алианц Риск Барометър 2023: Икономическите и енергийните рискове пред компаниите продължават да нарастват 

- Най-големите заплахи за бизнеса са киберопасностите и прекъсване на дейността, уточняват 
анализаторите; 

- За България местните експерти определят макроикономическото развитие на страната, прекъсването на 
бизнес дейността и енергийната криза като трите най-големи риска. 

Киберопасностите и прекъсването на бизнес дейността за втора поредна година са сред най-големите тревоги за 
компаниите на глобално ниво (и двете с 34% от всички отговори). Въпреки това макроикономическите показатели като 
инфлация, нестабилност на финансовите пазари и задаващата се рецесия се изкачват със 7 пункта и в тазгодишното 
издание на Aлианц Риск Барометър и заемат 3-та позиция. На сцената се появява и нов фактор, а именно въздействието 
на енергийната криза, който заема 4-та позиция в класацията сред 22% от анкетираните. Всичко това се дължи на 
световните икономически и политически последици от Covid-19 и военните действия в Украйна. 
Този натиск изисква незабавни и категорични действия от страна на компаниите. Това обяснява защо фактори като 
природните бедствия (от №3 на №6), изменението на климата (от №6 на №7) и пандемията (след като ваксините 
допринесоха за края на ограниченията (от №4 на №13 )), спадат с няколко позиции надолу в доклада за 2023 г. 
Политическите рискове и насилието отново са в топ 10 на глобалните рискове, като заемат 10-то място, докато липсата на 
квалифицирана работна ръка се покачва до №8 в класацията. Промените в законодателството и регулациите остават 
ключов риск и запазват своята 5-та позиция, докато потенциалната заплаха от пожари и експлозии спада с две позиции до 
№9. 
В България експертите определят макроикономическото развитие на страната (40%), прекъсването на бизнес дейността 
(31%) и енергийната криза (31%) като трите най-големи риска. За местния бизнес нестабилната политическа обстановка, 
кризата в Украйна, финансовата политика и покачването на цените са сред най-тревожните фактори, които оказват влияние 
на бизнеса. Клиентите ни взимат сериозни мерки, за да отговорят на създалата се ситуация и ние сме до тях, за да им 
осигурим спокойствие, предвидимост и сигурно бъдеще. Кибератаките в страната също не са пренебрегвани, като се 
изкачват с 5 позиции нагоре в класацията и през 2023 г. заемат вече 4-то място (9-то място през 2022). На българската сцена 
също се появява нов риск за компаниите, а именно кражбите, измамите и корупцията (9% от анкетираните, позиция №10). 
Дванадесетото издание на годишното проучване на Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) включва мненията на 2712 
експерти по управление на риска от 94 държави, включително изпълнителни директори, мениджъри, брокери и 
застрахователни експерти. 
„За втора поредна година Aлианц Риск Барометър показва, че компаниите са най-загрижени за нарастващите 
киберзаплахи и прекъсване на бизнес дейността си. В същото време те определят инфлацията, предстоящата рецесия и 
енергийната криза като непосредствени заплахи за техния бизнес. Компаниите в Европа и по-специално в САЩ се тревожат 
за настоящата „пермакриза“, произтичаща от последиците от пандемията, икономическото и политическо въздействие на 
продължаващата сражения в Украйна. Това е стрес тест за устойчивостта на всяка компания. Положителната новина е, че 
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като застраховател наблюдаваме сред много от нашите клиенти непрекъснато подобрение в тази област, особено в 
осигуряването на устойчиви доставки и непрекъсваемост на бизнеса и засилване на киберзащитата. Предприемането на 
действия за изграждане на устойчивост и намаляване на риска сега е в центъра на вниманието на компаниите предвид 
събитията от последните години“, обобщава главният изпълнителен директор на AGCS Йоаким Мюлер. 
 

 
 
Кибер инциденти 
Кибер инцидентите, като ИТ прекъсвания, софтуерни атаки с цел откуп или пробиви на данни, са определени като най-
големият риск за бизнеса в световен мащаб за втора поредна година  - това се случва за първи път. В 19 различни държави, 
сред които: Канада, Франция, Япония, Индия и Великобритания, са посочени като най-голямата опасност. Това е и рискът, 
от който най-много се тревожат малките компании с годишен приход от 250 милиона долара. 
„За много от компаниите заплахата в киберпространството е все още по-висока от всякога и обезщетенията по 
киберзастраховки остават на високо ниво. Големите компании са свикнали да бъдат набелязвани и тези, които имат 
подходяща киберзащита са в състояние да отблъснат повечето атаки по ефективен начин. Наблюденията показват, че и 
все повече малки и средни фирми също са засегнати. Те обаче са склонни да подценяват своята уязвимост и трябва 
непрекъснато да инвестират в укрепване на своя киберконтрол“, споделя Шанил Уилямс, член на борда на AGCS и главен 
корпоративен директор по застраховане, отговарящ за киберзастраховане. 
Според Allianz Cyber Center of Competence честотата на атаките остава висока и през 2023 г. Средната цена на пробив в 
данните е най-висока за всички времена 4,35 млн. долара, като се очаква да надхвърли 5 млн. долара през 2023 г. 
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Конфликтът в Украйна и по-широкото геополитическо напрежение повишава риска от широкомащабна кибератака от 
спонсорирани лица. Освен това има и нарастващ недостиг на специалисти по киберсигурност, което е предизвикателство, 
когато става въпрос за подобряване на сигурността. 
Според проучването, прекъсването на бизнес дейността, заемащо 2-ра позиция в класацията, остава един от най-големите 
рискове и през 2023, тъй като много бизнес модели са уязвими на внезапни сътресения и промени, които от своя страна 
оказват влияние върху печалбите и приходите на компаниите. Прекъсването на бизнеса е риск №1  в страни като Бразилия, 
Германия, Мексико, Холандия, Сингапур, Южна Корея, Швеция и САЩ. Като основна причина за прекъсване на дейностите 
е посочена киберпрестъпността (45% от анкетираните), следвана от енергийната криза (35%) и природните бедствия (31%). 
Непрекъснато растящите разходи за енергия принудиха много от компаниите да използват енергийните ресурси по-
ефективно, да преместят производството си на алтернативни места или дори да обмислят временно спиране. 
Произтичащият недостиг заплашва да причини прекъсване на доставките в редица критични индустрии в Европа, вкл. в 
хранителната, селскостопанската, фармацевтичната и др., въпреки че топлите зимни условия на континента и 
стабилизирането на цената на газа помагат за облекчаване на енергийната ситуация. 
Възможната глобална рецесия е друг вероятен източник на смущения през 2023 г., с потенциал за неуспешни доставки и 
неплатежоспособност, което е особено тревожно за компании с единични или ограничени критични доставчици. Според 
Allianz Trade  неплатежоспособността на бизнеса в глобален мащаб вероятно ще нарасне значително през 2023 г.: +19%. 
Макроикономическо неразположение 
Макроикономическото развитие - инфлация и нестабилност на икономическите и финансовите пазари, се класира като 
третият най-голям риск за компаниите в световен мащаб през 2023 г. според 25% от анкетираните (спрямо #10 през 2022 
г.). За първи път от 10 години този риск се появява в челната тройка. Трите основни икономически зони – САЩ, Китай и 
Европа, са в режим на криза по едно и също време, макар и по различни причини, според Allianz Research, който 
прогнозира рецесия в Европа и САЩ през 2023 г. 
Инфлацията е една от основните причини за безпокойство, защото „изяжда“ ценовата структура и маржовете на 
рентабилност на много бизнеси. Подобно на реалната икономика, финансовите пазари са изправени пред трудна година, 
тъй като централните банки източват излишната ликвидност в цялата система и обемите на търговия намаляват, дори на 
исторически ликвидни пазари.   
„2023-та ще бъде година на предизвикателства. В икономически план вероятно ще бъде година, която да се забрави за 
много домакинства и компании. Въпреки това няма причина да се отчайваме“, казва Лудовик Субран, главен икономист в 
Allianz. „От една страна, обратът в лихвените проценти помага на милиони спестители. Средносрочната перспектива също 
е много по-добра, въпреки – или по-скоро поради – енергийната криза. Последствията, извън очакваната рецесия през 
2023 г., вече стават ясни: принудителна трансформация на икономиката в посока на декарбонизация, както и повишено 
осъзнаване на риска в обществото, укрепване на социалната и икономическа устойчивост.“ 
Нараствания и спадове в рисковете 
Нов фактор, който за първи път се появява в класацията и заема 4-та позиция с цели 22% е енергийната криза. Някои 
индустрии в европейски страни, като производството на химикали, торове, стъкло и алуминий, могат да разчитат само на 
един източник на енергия – руския газ, което ги прави уязвими от увеличения на цените или прекъсване на енергийните 
доставки. Ако такива базови индустрии се борят за оцеляване, то последствията ще се усетят неизбежно и по-надолу по 
веригата на стойността в други сектори. Според Allianz Trade енергийната криза ще остане най-големият шок за 
рентабилността, особено за европейските страни. При настоящите нива, цените на енергията биха унищожили печалбите 
на повечето нефинансови корпорации, тъй като ценовата мощ намалява на фона на забавящото се търсене. 
Водени от това, че 2022 е била още една година на сътресения с конфликти и граждански вълнения, политическите рискове 
и насилието са нов фактор в доклада, заемащ 10 позиция (13%). Освен , компаниите са загрижени и за нарастващите 
смущения от стачки, бунтове и граждански вълнения, тъй като кризата с разходите за живот се разраства в много страни. 
Въпреки спада в класацията на годишна база, природните бедствия (19%) и изменението на климата (17%) също остават 
основни притеснения за бизнеса. В година, която включваше урагана Иън, една от най-мощните бури, регистрирани в САЩ, 
рекордно увеличение в температурите, суши и зимни бури по целия свят и над 100 млрд. долара застраховани загуби, те 
все още се нареждат в първите седем глобални риска. 
Повече информация, свързана с проучването и изводите, до които достига можете да откриете на следния линк. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Петролът поскъпва на фона на оптимизма за възстановяването на търсенето в Китай 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, удължавайки печалбите от предишната сесия, водени от 
оптимизма, че премахването на строгите ограничения срещу разпространението на COVID-19 в Китай ще доведе до 
възстановяване на търсенето на гориво в най-големия вносител на петрол в света, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,74 долара, или 0,86%, до 86,66 долара за барел, следвайки рали 
от 1,7% във вторник. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,86 долара, или 1,07%, до 81,04 долара 
за барел. 
Икономическият растеж на Китай се забави рязко до 3% през 2022 г., пропускайки официалната цел на Пекин за ръст от 
„около 5,5%“ и записвайки второто си най-лошо представяне от 1976 г. Но данните все още надминават прогнозите на 
анализаторите, след като Китай започна да отменя политиката си за нулев COVID в началото декември. Анкетирани от 
Reuters анализатори очакват възстановяване на растежа през 2023 г. до 4,9%. 

https://www.allianz.bg/content/dam/onemarketing/cee/azbg/ALZRiskBarometer_appendix17.01.2023.pdf
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Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) заяви в месечния си доклад, че китайското търсене на петрол 
ще нарасне с 510 хил. барела на ден тази година, след като се сви за първи път от години през 2022 г. поради мерките за 
борба с коронавируса. 
Но ОПЕК запази прогнозата си за растеж на глобалното търсене за 2023 г. непроменена на 2,22 млн. барела на ден. 
„Нарастващите надежди, че търсенето на гориво в Китай ще се повиши след неотдавнашна промяна в политиката му срещу 
COVID-19 подкрепи цените на петрола“, коментира Тошитака Тазава, анализатор във Fujitomi Securities Co Ltd. 
„Оптимистичната перспектива на ОПЕК относно търсенето от Китай също подкрепи пазарните настроения“, добави той, 
прогнозирайки възходящ тон за тази седмица. 
Пазарът беше подкрепен и от очакванията за намаляване на запасите от суров петрол в САЩ с около 1,8 милиона барела 
въпреки по-високите запаси от петролни продукти, според проучване на Ройтерс.. 
От страна на предлагането, добивът на петрол от най-големите шистови региони в Съединените щати трябва да нарасне с 
около 77 300 барела на ден до рекордните 9,38 млн. барела на ден през февруари, съобщи Администрацията за енергийна 
информация на САЩ (EIA) в доклад за производителността във вторник. 
Междувременно Русия очаква западните санкции да окажат значително въздействие върху нейния износ на петролни 
продукти и производство, каза високопоставен руски източник, запознат с перспективите в страната. 
„Потенциалните загуби на доставки от Русия и повторното отваряне на Китай могат да накарат пазара да се стегне бързо“, 
посочиха анализатори от ANZ в бележка до клиентите. 
Пазарът следи отблизо за повече данни за търсенето от Китай в месечния доклад на Международната агенция по 
енергетика, който трябва да бъде публикуван по-късно днес, казват анализаторите на ING. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Има ли бъдеще проектът за ефективното разследване на главния прокурор в настоящия парламент; Гост: 
Министърът на правосъдието Крум Зарков. 

- Възможните ходове за съставяне на кабинет с третия мандат; Гост: Депутатът от Демократична България Мартин 
Димитров. 

- Предизвикателствата пред човечеството и глобалните решения във фокуса на форума в Давос. Къде сме ние; 
Гости: Коментар на икономистите Георги Ангелов и Георги Вулджев. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Съдбата на третия мандат; Гост: Стефан Янев. 
- Защо яйцата поскъпнаха двойно за две години. 
- Войната в Украйна, помощта за Украйна, за самолетите СУ 25, за състоянието на нашата армия; Гост: Министърът 

на отбраната Димитър Стоянов. 
- Има ли опасност цели области да останат без лични лекари. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще сработи ли мярката с ваучерите за гориво? И какви са прогнозите за инфлацията и доходите ни; Гост: 

Министъра на икономиката Никола Стоянов. 
- Шансовете на третия мандат - по-близо до кабинет или по-близо до избори; Гост: Съпредседателят на 

„Демократична България" Атанас Атанасов. 
- Убийство с брадва заради грабеж в Хасковско. Кой е извършителят на престъплението. 
- Грипна епидемия и в Пловдив. Какви мерки ще бъдат наложени. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Евтино пътуване за бедни само в града, извън него - на влак 
в. Труд  - Грипът завладява страната до седмица 
в. Телеграф  - Пързалят ни с душ гел и прах за пране 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа- €46 МЛРД. за нови централи до 2053 г. 
в. 24 часа – Лекарство "превръща" 65 хил. епилептици в наркомани, полицаи арестуваха болно момиче 
в. Труд  - Правят 1000 зарядни станции за коли на ток 
в. Труд  - КПКОНПИ проверява Сандов за 1,2 млн. лв. 
в. Телеграф  - БСП държи мандата повече от седмица 
в. Телеграф - Втората пенсия набъбва 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Хасан Адамов, бивш министър на труда и социалната политика: Срещу 4,5 млрд. лв. отгоре бедните пенсионери 
2 пъти повече - това е аматьорщина! 
в. Труд - Политологът Валери Жаблянов, пред "Труд news": Промените в БСП са неизбежни 
в. Телеграф - Велизар Соколов (Заки), юрист, експерт по интелектуална собственост: Няма безплатна музика на площада 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Корупцията изобщо не пречи на развитието 
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в. Труд  - Да си купиш (медиен) мегафон 
в. Телеграф - Най-бедни и най-прецакани. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 09.00 часа започва дейността на Народното събрание. 
- От 14.00 часа на ул. "Позитано" 20 Българската социалистическа партия свиква Националния съвет на партията на 

заседание. 
- От 13.00 часа ще се проведе официална церемония по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична 

община" (кв. Суходол, ул. "Траян Танев" и ул. "Стоичко Станиславов" - кръстовище). 
*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа държавният глава Румен Радев ще участва в тържественото откриване на сградата на Изнесения 
комплекс за авиационно образование (ИКАО) на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Плевен. 

- От 11.00 часа в Плевен, ул. "Цар Самуил" № 56, ще бъде открит Изнесен комплекс за авиационно образование на 
ВВВУ "Георги Бенковски". 

*** 
Бургас. 

- От 16.00 часа на брега на Атанасовско езеро ще се проведе наблюдение на птиците по повод Атанасовден. 
- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Жена ми се казва Борис" - комедия от Рафи Шарт. 

*** 
Добрич. 

- От 17.30 часа в залата на Общински съвет ще се проведе първа информационна среща с председатели и членове 
на УС на сдружения на етажната собственост. 

*** 
Несебър. 

- От 19.00 часа Артиум център ще домакинства постановката "Урок по български" с участие на актьори от театър 
"Българска армия". 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Културния център ще бъде представен спектакълът "Иконите спят" - автор и режисьор Елица 
Йовчева. 

*** 
Търговище. 

- От 17.00 ч. главният прокурор Иван Гешев ще проведе среща с граждани в зала 74 на Община Търговище. 

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

