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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Приоритет за бизнеса през 2023 г. е решение за приемане в еврозоната и Шенген 
Приемането на България в еврозоната и шенгенското пространство са сред приоритетите на бизнеса през тази година. 
Работодателите ще обявят прогнозите и очакванията си за икономическия растеж и за бизнес климата в страната. 
Бизнесът очаква решение за приемането на европейската валута и утвърждаването ѝ като официално платежно средство 
да се вземе до средата на тази година и от 1 януари 2024 г. България да стане член на еврозоната.  
До края на годината националнопредставените работодателски организации очакват и присъединяването на страната ни 
в безвизовата зона. Какво ще спечели бизнесът, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев: 
„Всички пасиви на отсъствието на парична валутна политика ние ги консумираме, но не черпим ползите от това да сме в 
еврозоната – по-добри лихвени равнища, достъп до финансиране и ставаме по този начин по-сигурно място за 
инвестиции“. 
Бизнесът гледа със сдържан оптимизъм на предстоящата година и очаква по-нисък икономически растеж в сравнение с 
2022 г., но не и спад. И още - поне частично овладяване на инфлацията. 
„Ние сме отправили призив към нашите членове и към бизнеса при намаляване цените на електроенергията, а ще се 
намалят от порядъка на 15%, да използват това намаление за намаляване на своите цени на производство на своите 
продукти и услуги“, каза още Велев. 
 
√ Безработицата в България е на изчезване, но липсват и надеждни кадри за бизнеса 
През 2023г. за българския пазар на труда ще са необходими над 200 хил. работници и специалисти 
"В момента, в който станеш много добър в нещо, доходът неизбежно ще дойде. Светът има нужда от всякакви хора, които 
правят най-различни неща"– съветва един от специалистите по кариерно развитие в България. Въпросът обаче е и в това, 
какво ни предлага пазарът на труда в момента. Напоследък търсенето на IT специалисти започва да намалява, показват 
данните от Агенцията по заетостта в края на 2022 г. От там става ясно, че голяма част от свободните работни места са в 
индустрията и то основно в преработващата промишленост. Оказва се, че във всички сфери на икономиката предприятията 
обявяват дефицит на кадри. Сред най-търсените професии са машинни оператори, среден и високо квалифициран 
технически персонал. Също така продължава да има дефицит на медицински специалисти, медицински сестри и лекари, 
а също и учители в образователната система. Транспортните фирми за сухоземен, морски и въздушен транспорт също 
изпитват остра нужда от кадри. Много търсени са хората с икономически специалности, счетоводители, финансисти и т.н. 
"Проучването показа, че през 2023 г. на българския пазар на труда ще са му необходими над 200 хил. работници и 
специалисти със знания и умения в различни професионални направления" - казва Добрин Иванов, изпълнителен 
директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България: 
"В България в момента безработицата бележи историческо дъно, никога не сме имали по-малък брой безработни лица. Те 
са под 150 хил. и това не са истински безработни, защото голямата част от тях не търсят работа, т.е. не са икономически 
активни. Имаме съответно и рекордни нива на заетостта и от години пазарът на труда усеща дефицит на работна ръка. 
Имаме голямо количество заявки за свободни позиции и няма персонал, независимо дали с квалификация или не. Това се 
отразява и на ръста на възнагражденията, те растат също с рекордни темпове през последната година. Нашата Асоциация 
проведе също проучване сред 864 малки, средни и големи предприятия и от там  стана ясно, че 30% от работодателите  
планират да наемат нова работна ръка, но тук въпросът е, дали пазарът на труда ще даде възможност да бъде осигурена 
такава работна ръка, която да бъде наета. В момента сме в ситуация, в която силната страна са работниците и служителите, 
има по-голямо търсене на работна сила, отколкото предлагане и тази ситуация ще бъде действаща и през новата година." 
"Това, което показват и данните на НСИ е, че България е първенец по ръста на средната работна заплата за 2022-ра. 
Увеличението е над 3 и повече пъти в сравнение със страните от Западна Европа, там заплатите растат много по-бавно. 
"Това също е следствие от конкурентния на пазар на труда, където се разкриват и нови работни места, но е трудно да се 
намерят хора за тях" – казва Добрин Иванов: 
"Увеличението на минималната работна заплата от 1 януари не е малко, тя беше увеличена с почти 10%. Да, исканията на 
синдикатите и някои от парламентарно представените партии бяха за по-голямо увеличение, но дори към тези 780 лв., 
когато се добавят задължителните по закон допълнителни начисления за клас прослужено време, заплатата става почти 
900 лв., което е над 50% от средната работна заплата. Нашият призив към работещите е, да не очакват държавата или 
синдикатите да вдигат минималната работна заплата, а да полагат усилия за допълнителна преквалификация, така че да 
могат да работят по-производително, по-качествено и по-ефективно. В тази връзка тенденцията е да продължава 
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ускореното повишаване на възнагражденията. Това показа и нашата анкета - голяма част от работодателите, макар че са 
песимисти за икономическия растеж през 2023 г., смятат, че възнагражденията ще продължат да растат с темп около 10% 
на година.” 
Бизнесът обича да работи в спокойна и предвидима среда, но такава благоприятна обстановка не се очаква да се появи 
скоро. Напротив, нестабилната политическа ситуация у нас създава песимистични нагласи сред работодателите. И още за 
наблюдаваните негативни тенденции от Добрин Иванов: 
"Това повишаване на възнагражденията на служителите изтощава като цяло българските предприятия, защото този ръст 
на възнагражденията лишава предприятията от средства за инвестиции. Това показват и данните на НСИ за разходите за 
дълготрайни активи, които предприятията правят. Те с всяка година намаляват именно заради увеличените разходи за 
възнаграждения. Сред другите негативни фактори е повишената цена на електроенергията и енергийната криза през 2022г. 
и забавената реакция на държавата за  компенсирането на бизнеса. Надяваме се с решенията на Министерския съвет и на 
Народното събрание за компенсиране през цялата 2023г. да нямаме такъв проблем." 
Научете повече от звуковия файл. 
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√ Бизнесът очаква нисък икономически растеж, но и приемане на България в еврозоната догодина 
Приемането на България в еврозоната и шенгенското пространство са сред приоритетите на бизнеса през тази година. 
Работодателските ще обявят днес прогнозите и очакванията си за икономическия растеж и за бизнес климата в страната. 
Бизнесът очаква решение за приемането на европейската валута и утвърждаването ѝ като официално платежно средство 
да се вземе до средата на тази година. Така от 1 януари 2024 г. България да стане член на еврозоната.  
До края на годината националнопредставените работодателски организации очакват и присъединяването на страната ни 
в безвизовата зона. Какво ще спечели бизнесът, коментира пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев. „Всички пасиви на отсъствието на парична валутна политика ние ги консумираме, но не черпим 
ползите от това да сме в еврозоната – по-добри лихвени равнища, достъп до финансиране и ставаме по този начин по-
сигурно място за инвестиции“. 
Бизнесът гледа със сдържан оптимизъм на предстоящата година и очаква по-нисък икономически растеж в сравнение с 
2022 г., но не и спад. И още - поне частично овладяване на инфлацията. 
„Ние сме отправили призив към нашите членове и към бизнеса при намаляване цените на електроенергията, а ще се 
намалят от порядъка на 15%, да използват това намаление за намаляване на своите цени на производство на своите 
продукти и услуги“, каза още Велев. 
 
БТА 
 
√ Представяне на приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2023 година 
ДАТА: ЧЕТВЪРТЪК, 19.01.2023 
НАЧАЛО: 11:00 
КРАЙ: 12:00 
МЯСТО: НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ БТА - СОФИЯ 
ОРГАНИЗАТОРИ: АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (АОБР) 
Участници: 
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 година; 
Евгений Иванов - изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците 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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Донев: Заварихме държава на пауза, дейността ни промени живота на българите към по-добро 
Правителството провежда открито заседание, на което представя отчет за свършената работа в рамките на мандата. В 
началото на отчета си Донев отбеляза, че служебният кабинет е заварил държава на пауза, но е подобрил координацията 
и комуникацията между институциите, а с цялостната си дейност хе променил живота на хората към по-добро. 
"Държа да отбележа, че ние сме най-дълго управлявалото временно правителство. Правителството, което нямаше 
дори 100 часа кредит на доверие и най-важното - правителство на действията в екип. Най-добрият начин за 
справянето с неоснователните обвинения и лъжите са резултатите от добре свършената работа. На финала на 
мандата ни е показваме какво направихме докато другите говориха", посочи Донев. 

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101765826/
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Донев отчете "отлично справяне" с организацията и подготовката на изборите на 2 октомври, за което основни заслуги 
имат МВР, МВнР и Министерство на електронното управление. 
"Нашият кабинет се справи отлично с организацията и подготовката на изборите на 2 октомври. Съществени 
нарушения не бяха констатирани. Изборната активност беше много ниска, за което отговорността не е на 
служебното правителство", изтъкна той. 
След 2009 година нито едно правителство не е направило отчет на дейността си в края на мандата си, отбеляза Донев. 
Служебният премиер изтъкна, че мандатът е започнал с километрична опашка на ГКПП "Капитан Андреево". 
"Върнахме държавата на границата на дела, а не на думи. На министрите на земеделието и на вътрешните работи 
- Явор Гечев и Иван Демерджиев им се наложи да заработят заедно от първите минути, за да намерят решение на 
проблема с фитосанитарния контрол на границата", посочи той. 
Гледайте на живо тук или на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук. 
 
√ МРРБ: Външните връзки към някои камери и рамки на толсистемата нямат разрешителни за строеж 
Външните връзки към някои камери и рамки на толсистемата нямат разрешителни за строеж, заяви в "Денят 
започва" регионалният министър арх. Иван Шишков. 
"Камерите и рамките са законни, но в един момент, когато започнахме да правим проверка, се оказва, че към днешна 
дата нямаме доказателства, че кабелите, които захранват от ел. мрежата до самите съоръжения - няма данни да 
имат разрешение за строеж. Когато се е внедрявала тази система, тогавашният министър Николай Нанков е питал 
ДНСК как да бъдат одобрявани кабелите - уведомил е за това АПИ и фирмата, която трябва да го изпълнява и към 
днешна дата нямаме данни да имат разрешение за строеж", каза министър Шишков. 
Проверката по случая се очаква да приключи до седмица. 
"Най-вероятно ще излезе, че в голямата си част нямат разрешение за строеж и те ще влязат към другите незаконни 
ремонти и строежи", коментира той. 
Управителният съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" в периода 2018 - 2020 носи юридическа отговорност за 
незаконните ремонти на пътища и магистрали, заяви още арх. Шишков. Той прогнозира, че рано или късно ще се стигне до 
търсене на отговорност от компетентните власти. 
Преди седмица Министерството на регионалното развитие и благоустройството отчете, че държавата е възложила 
незаконни ремонти на магистрали, пътища и язовири за над 1 млрд. лв. Затова от министерството предлагат промени в 
Закона за устройството на територията, с които да се направят проверки на всички незаконно построени инфраструктурни 
обекти и тези, които отговарят на нормите, да бъдат обявени за търпими. 
"Политическото говорене не е решение на проблема. Решението е промени в закона за устройство на територията. 
Колкото и на мен лично, като архитект, да не ми се иска да предложа такъв текст, който е за обявяване на 
търпимост, но не и амнистия. Тоест - търпимостта означава, че тези строежи ще бъдат проверени и само тези, 
които отговарят на нормите, само те ще бъдат обявени за търпими и ние ще сме спокойни, че по тези пътища няма 
проблем. А тези, по които има проблем, ще накараме строителя да си отстрани всички нередности", каза още той.  
Министър Шишков е внесъл предложение в НС глобите за липса на винетки да се ограничат до 3 годишно и очаква то да 
бъде прието. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
БНР 
 
√ НС одобри окончателно промените в Закона за хора с увреждания 
Парламентът одобри окончателно промените в Закона за хора с увреждания. С приетите промени българските граждани 
ще могат да упражняват правата си по време на преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза. 
Целта бе да се преодолеят последствията от забавянето от нормативно определения тримесечен срок за произнасяне на 
ТЕЛК и НЕЛК. 
Очаквайте подробности.      
 
√ Правната комисия на НС ще обсъди актуални въпроси с Иван Гешев 
Депутатите от правната парламентарна комисия ще обсъдят с главния прокурор Иван Гешев въпроси, свързани с дейността 
на прокуратурата по прилагане на закона, както и по актуални законодателни промени. 
Изслушването на обвинител номер едно беше анонсирано миналата сряда от председателя на комисията Радомир 
Чолаков в разгара на дебата по промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), част от които е въвеждането на 
механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници. 
Близо шест часа членовете на правната комисия изслушваха становищата - главно отрицателни, на представители на 
държавното обвинение, Висшият съдебен съвет, съсловни магистратски организации и неправителствени организации. 
След дискусията с главния прокурор днес ще се пристъпи и към гласуване на първо четене на няколкото проекта за 
промяна на Наказателно-процесуалния кодекс. 
 
√ Средният осигурителен доход за ноември е 1376,93 лв. 
Размерът на средния осигурителен доход за страната за ноември 2022 г. е 1376,93 лв. Средномесечният осигурителен 
доход за страната за периода от 1 декември 2021 г. до 30 ноември 2022 г. е 1283,57 лева. Това сочат данните на 
Националния осигурителен институт. 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-donev-zavarihme-darzhava-na-pauza-deinostta-ni-promeni-zhivota-na-balgarite-kam-po-dobro-1220748news.html
https://www.facebook.com/novinite.bnt
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/mrrb-vanshnite-vrazki-kam-nyakoi-kameri-i-ramki-na-tolsistemata-nyamat-razreshitelni-za-stroezh-1220736news.html
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Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец декември 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, посочват 
от института. 
За октомври 2022 г. размерът на средния осигурителен доход за страната беше 1357,76 лева.  
 
√ Дефицит по текущата сметка от 142 млн. евро и търговски дефицит от 439,1 млн. евро през ноември 
Преките чуждестранни инвестиции в България нарастват от началото на годината с над 1,5 млрд. евро 
През ноември 2022 г. текущата сметка на България е на дефицит от 142 млн. евро, търговският дефицит е в размер на 439,1 
млн. евро, а преките чуждестранни инвестиции се повишават с едва 700 хил. евро, но за първите единадесет месеца на 
изминалата година нарастват с 1,5265 млрд. евро, показват последни данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна. 
Балансът по текущата и капиталова сметка на България през ноември 2022 г. е положителен и в размер на 73,5 млн. евро 
спрямо дефицит за 316,1 млн. евро преди година (през ноември 2021 г.). За първите 11 месеца на 2022 г. текущата и 
капиталова сметка е положителна и възлиза на 326,9 млн. евро при излишък за 722 млн. евро през същия период на 2021 
година. 
Салдото само по текущата сметка през ноември е отрицателно и възлиза на 1425 млн. евро, но при дефицит за 345,9 млн. 
евро година по-рано. За периода януари - ноември 2022 г. балансът по текущата сметка е положителен и в размер на 456,5 
млн. евро при положително салдо от 133,4 млн. евро през първите 11 месеца на 2021 година, според последните данни 
на БНБ. 
Търговското салдо на нашата страна през ноември 2022 г. е отрицателно и в размер на 439,1 млн. евро при дефицит от 
539,2 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки нараства с 1,1815 млрд. евро (скок с 37,6%) до 
4,325 млрд. евро, докато вносът нараства с 1,0813 млрд. евро (скок с 29,4%), достигайки 4,7641 млрд. евро. 
В рамките на първите единадесет месеца на 2022 г. търговското салдо е на дефицит от 3,6856 млрд. евро при дефицит от 
2,3653 млрд. евро през същия период на 2021 година. В същото време износът на стоки нараства през периода януари - 
ноември 2022 г. с 12,2609 млрд. евро (ръст с 39,1%) до 43,5816 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период 
нараства с 13,5812 млрд. евро (повишение с цели 40,3% спрямо година по-рано) до 47,2671 млрд. евро. 
Според данните на БНБ финансовата сметка през ноември е положителна и в размер на 120,9 млн. евро при дефицит от 
322,7 млн. евро година по-рано, като от началото на 2022 годината финансовата сметка е положителна и в размер на 3,325 
млрд. евро при положителна стойност от 3,2825 млрд. евро през януари - ноември 2021 година. 
Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през ноември с 0,7 млн. евро при тяхно увеличение с 86,5 млн. 
евро година по-рано, докато през първите единадесет месеца на настоящата година те нараства с 1,5265 млрд. евро, което 
е увеличение с 69 млн. евро (повишение с 4,7%) спрямо техния размер от 1,4575 млрд. евро през януари - ноември 2021 
година. 
 

 
 
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в нашата страна през първите 11 месеца на 2022 година 
идват от Кипър (375,9 млн. евро), следван от Белгия (222,7 млн. евро) и Австрия (166,6 млн. евро), докато най-големите 
отрицателни нетни потоци са към Нидерландия (295,3 млн. евро) и Люксембург (42 млн. евро). 
През ноември тази година резервите на БНБ пък намаляват с 6,9 млн. евро при тяхно нарастване с 647,1 млн. евро година 
по-рано, но за първите единадесет месеца на 2022 г. те се увеличават с 1,2075 млрд. евро при повишение с 678,9 млн. евро 
през януари - ноември 2021 година. 
 
√ Основни храни са поскъпнали на борсовия пазар с 15-30 процента 
Дизелът е увеличил цената си с една трета 
Основните хранителни стоки на борсовия пазар у нас през миналата година са поскъпнали между 15 и 30 процента. 
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Дизелът е увеличил цената си с една трета, а бензин А95 – с 15 на сто. Данните са за цени на едро в анализа на търговията 
на Софийската стокова борса. 
През миналата година на Софийската стокова борса е регистрирана активна търговия, основно на консервирани храни. В 
началото на войната, пикове в цените са достигнали всички търгувани стоки, но впоследствие тенденцията на поскъпване 
е овладяна. 
Въпреки това увеличението на българския пазар при олиото и ориза е близо с 30%, на брашното с 16%, а най-голям е ръстът 
при захарта – с 55 на сто. 
Причината не е в липсата на суровини и продукти, обясни главният изпълнителен директор на Софийската стокова борса 
Васил Симов: 
"Суровините не поскъпнаха много през 2022 година, някои дори поевтиняха, но поскъпването на хранителните стоки се 
получи вследствие на повишените цени на електроенергията, на природен газ, на горивата в България. Трябва винаги да 
се прави разлика на цени на едро на основните борсови стоки, които за изминалата година не ни стреснаха с някакво 
повишаване, и цените на готовия продукт по магазините, който естествено, поскъпва". 
Цените на горивата диктува суровият петрол, който в началото на войната достига 130 долара за барел и запази цената си 
над 100 долара до септември миналата година. 
Така най-търгуваното гориво на борсата у нас – дизелът достигна цена от 2600 лв. за 1000 литра, а най-масовият бензин 
А95 - 2300 лв. за 1000 литра. 
 
√ Фон дер Лайен представи пред евродепутатите "Промишлен план на зелената сделка" 
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен изложи пред европейските законодатели четирите елемента от плана на ЕС за 
противодействие на пакета зелени субсидии на САЩ в размер на 369 милиарда долара, известен като Закон за намаляване 
на инфлацията, като го нарече "огромна възможност за създаване на работни места", съобщава "Файненшъл таймс". 
Шефът на Комисия каза пред членовете на Европейския парламент в сряда, че "Промишленият план на зелената сделка" 
ще насърчи инвестициите и финансирането на чисти технологии и ще подобри обучението във важни области като 
слънчевата енергия. 
Другите два "стълба" на плана са да се ускорят издаването на разрешения за проекти за възобновяема енергия и да се 
облекчат правилата за държавна помощ, за да се стимулират инвестициите. 
"Конкурентоспособността на цялата ни икономика е заложена на карта", посочи Фон дер Лайен, ден след като говори на 
Световния икономически форум в Давос. 
Тя обяви, че ЕК ще предложи нов Закон за индустриални нулеви вредни емисии, който е аналог на американския Закон за 
създаване на полезни стимули за производство на полупроводници и наука (CHIPS). 
Освен това предложеният план ще изисква обучение на работници за чисти индустрии, включително един милион 
работници в соларната индустрия само до 2030 г. 
И накрая, ЕС ще засили веригите за доставки чрез търговски споразумения с Чили, Мексико, Нова Зеландия и Австралия. 
Председателят на Европейския съвет - Шарл Мишел пък призова за "оперативни предложения" от Комисията, които да 
отговори на Китай, САЩ и други страни, които са "променили правилата на играта", като използват държавни субсидии за 
стимулиране на ключови индустрии. 
"Трябва да действаме бързо и решително, за да консолидираме капацитета на вътрешния пазар, за да сме сигурни, че той 
е ключов решаващ фактор за бъдещето на Европейския съюз“, каза той. 
Европейските индустрии, засегнати от рекордно високите цени на енергията и по-строгата климатична регулация, 
започнаха да гледат извън единния блоа, за да инвестират, като няколко от тях отправят поглед към изгодните данъчни 
кредити в САЩ. 
Дрис Аке, политически директор в SolarPower Europe, каза, че планът на Комисията за опростяване на правилата за 
държавна помощ на ЕС чрез данъчни облекчения е от "ключова значимост". "Производителите на слънчева енергия са 
изправени пред цете на енергията, които са два или три пъти по-високи от тези в Китай и САЩ и бързо търсят облекчение". 
 
√ Макрон и Санчес подписват договор за приятелство в Барселона 
Френският президент Еманюел Макрон се среща днес с испанския премиер Педро Санчес в Барселона, като Париж се 
стреми да получи подкрепа от Мадрид за твърдата си позиция срещу протекционистичните мерки на САЩ, предаде АФП. 
Срещата на върха се провежда, докато във Франция се очаква напрегнат ден на национална стачка заради плановете за 
повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години. 
След разговори в Националния художествен музей на Каталуния двамата лидери ще подпишат договор за приятелство и 
сътрудничество, засилващ двустранните връзки по въпроси като миграцията, отбраната и енергетиката. 
С договора Париж се стреми да създаде по-силни връзки със съседни страни, различни от Германия, особено такива в 
Южна Европа, в момент, когато алиансът Париж-Берлин, който е в основата на единството на ЕС, показва признаци на 
напрежение. 
Но основната цел на Макрон е да търси съвместна позиция с Мадрид по отговора на Европа на Закона за намаляване на 
инфлацията на Вашингтон, мащабен инвестиционен план за ускоряване на прехода на САЩ към зелена енергия. 
Европа се опасява, че планът, който ще налее милиарди долари в щадящи климата технологии, ще изкриви 
трансатлантическата търговия и ще даде несправедливо предимство на американските компании. 
Макрон, който заклейми субсидиите като "суперагресивни" при визитата си във Вашингтон през ноември, иска от Брюксел 
подобни мерки, за да не се позволи преместване на европейски компании, искащи да се възползват от американските 
субсидии. 
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Досега обаче членките на ЕС са разделени относно това как да отговорят на американския подход, като твърдата позиция 
на Макрон не е много популярна в Испания. 
Разделения в Европа 
Говорейки пред Си Ен Би Си по-рано тази седмица, Санчес призна, че Европа има "работа по писане на домашното си", по-
специално за преосмисляне на политиката си за субсидии, "за да изпрати послание до индустрията в световен мащаб, че 
Европа - и разбира се, Испания - е добро място" за инвестиране . 
Френският лидер се надява да убеди Олаф Шолц да подкрепи позицията му, въпреки че германският канцлер засега 
изглежда по-склонен към диалог, отколкото към спор с Вашингтон. 
Шолц е очакван в Париж в неделя за отбелязването на 60 години от подписването на френско-германския договор за 
следвоенно приятелство. 
Срещата на върха Макрон-Санчес идва три месеца след като Париж, Мадрид и Лисабон се споразумяха да изградят 
масивен подводен тръбопровод за водород, свързващ Барселона и Марсилия, който ще бъде ключов за енергийната 
независимост на ЕС. 
Барселона бе избрана за домакин на срещата, защото "ще бъде в основата на този стратегически проект", каза 
говорителката на испанското правителство Исабел Родригес. 
Освен това Мадрид иска да покаже, че ситуацията в североизточния регион Каталуния се е нормализирала от 2017 г., 
когато сепаратистите там организираха неуспешен опит за независимост, което предизвиква най-голямата политическа 
криза в Испания от десетилетия. 
Но групи, подкрепящи независимостта на Каталуния, планират да излязат по улиците, за да протестират срещу срещата на 
върха в Барселона. 
 
√ Правителството на Чехия оцеля след вот на недоверие 
Чешкото правителство оцеля след вот на недоверие, поискан от опозицията. 
Резултатът беше очакван, а кабинетът нарече този ход рекламен трик, свързан с президентските избори в страната. 
Късно снощи Камарата гласува с 102 на 81 срещу вота на недоверие след повече от 25 часа дебати в продължение на два 
дни. 
Десноцентристката петпартийна коалиция има 108 места в 200-местната долна камара и не е показала пропуски, които да 
я направят уязвима. 
Основното опозиционно движение ANO на бившия премиер Андрей Бабиш призова гласуването да се проведе само 
няколко дни, след като Бабиш и пенсионираният генерал Петър Павел спечелиха първите две места в първия тур на 
президентските избори. Балотажът ще се проведе на 27-28 януари. 
Бабиш формулира президентските избори като опит за назначаване на президент, който би оказал натиск върху 
дясноцентристкия кабинет да предостави повече помощи на хората, страдащи от скока на разходите за живот. 
ANO оправда вота на недоверие с отказа на правителството да обсъди в парламента въпроси като недостиг на някои 
лекарства, финансиране на социални помощи или планове за промяна на данъка върху добавената стойност. 
 
√ Забавяне на британската годишна инфлация през декември до 10,5% 
Цените на храните обаче нарастват с цели 16,8% - най-силно повишение от 1977 г. 
Инфлацията на потребителските цени във Великобритания се понижи през декември 2022 г. за втори пореден месец, 
достигайки на годишна база тримесечно дъно от 10,5%, показват последните данни на британската официална статистика 
ONS. 
Това може да предложи известен комфорт на Английската централна банка и на британските домакинства, но в същото 
време цените на храните и напитките продължиха да се ускоряват, нараствайки с най-бързите темпове от 1977 г. насам. 
Индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през декември с 0,4% спрямо ноември, когато също се повиши с 0,4% на 
месечна база. 
Спрямо година по-рано потребителската инфлация се забави през декември до 10,5% от 10,7% през ноември и след като 
през октомври достигна връх от 11,1% - най-високо ниво от октомври 1981 г. насам. 
 

Графика на индекса на потребителски цени (CPI) на годишна база
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Най-голям принос за понижението на инфлацията имат цените на транспорта, като техният растеж се забави до 6,5% от 
7,2% през ноември благодарение на поевтиняване на моторните горива. Средните цени на бензина спаднаха с 8,3 пенса 
за литър между ноември и декември. Забавяне на растежа на цените имаше и при дрехите и обувките (до 6,5% от 7,5%) и 
в сектора "отдиха и културата" (до 4,9% от 5,3%). 
В същото време обаче разходите за храна и безалкохолни напитки нараснаха през декември с цели 16,8% спрямо година 
по-рано (от 16,4% през ноември), като това е най-голямото ценово повишение от септември 1977 г. 
Ускорен ценови растеж имаше и в сектора "ресторанти и хотели" - с 11,3% на годишна база спрямо 10,2% месец по-рано, 
което е най-солидното повишение от 1991 г. насам. 
"Разходите за храна продължават да растат, като цените също така се покачват в магазини, кафенета и ресторанти“, посочи 
главният икономист на британската статистика ONS Грант Фицнър. 
Основната инфлация (основния CPI индекс, изключващ цените на енергията, храните, алкохола и тютюневите изделия), 
която редица икономисти считат за по-добър ориентир за базовите инфлационни тенденции, нарасна през декември за 
втори пореден месец с 6,3% спрямо година по-рано, докато пазарните очаквания бяха за забавяне на растежа до 6,2%. 
Спрямо месец по-рано основната инфлация през декември 2022 г. пък се повиши с 0,5% след растеж с 0,35 през ноември 
и очаквания за повишение с 0,4 на сто. 
През миналия ноември Английската централна банка прогнозира, че основният CPI ще спадне до около 5% до края на 2023 
г., тъй като цените на енергията се стабилизират, но централните банкери предупредиха за продължаващ натиск върху 
инфлацията от затегнатия трудов пазар и някои други фактори. 
Финансовите пазари очакват АЦБ да повиши основния си лихвен процент до 4,0% от 3,5% на първото си за годината 
заседание на 2-ри февруари, когато централната банка също така ще публикува и  тримесечната актуализация на своите 
прогнози за икономическия растеж и инфлация. 
 
√ Зеленски обвини Москва в "износ на терор" 
Украинският президент Володимир Зеленски призова западните съюзници по-бързо да доставят на страната му танкове и 
средства за противовъздушна отбрана, за да се отнеме на Русия възможността да извършва нападения. В реч пред 
участниците в Световния икономически форум в Давос Зеленски обвини Москва в износ на терор. 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски възложи на тайните служби разследването на причините за вчерашната 
катастрофа на хеликоптер, при която загинаха 16 души, а 30 бяха ранени. В късното си видеообръщение Зеленски съобщи, 
че ръководството на украинското вътрешно министерство ще бъде поето временно от началника на полицията Игор 
Климeнко. Сред загиналите при катастрофата бяха министър Денис Монастирски, заместникът му Евген Енин и секретарят 
на ведомството Юрий Лубкович.  
Причината за катастрофата остава неизвестна, но пред Световния икономически форум в Давос президентът Зеленски каза, 
че трагедията е следствие от войната. Той използва видеообръщението си, за да призове съюзниците бързо да изпратят 
повече оръжия преди нови руски офанзиви. Думите му бяха изтълкувани като молба Германия да побърза с доставката на 
танковете Леопард. Съобщава се, че Берлин не желае да изпрати превозните средства, освен ако САЩ не се ангажират да 
предоставят свои собствени бойни танкове "Ейбрамс". Великобритания наскоро също обеща да изпрати свои танкове в 
Киев. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че страните-членки ще се срещнат в петък, за да обсъдят 
какво военно оборудване може да бъде изпратено в Киев. 
В изявлението си пред форума в Давос Володимир Зеленски каза още, че на юг и север контролът е в украинските сили и 
обясни защо положението на фронтовата линия изглежда патово:  
„Войната действително се забавя. Има разбираеми обстоятелства за това. Всички се изморяват – природата, хората и, слава 
Богу, врагът също. В източната част на Украйна ежедневно продължават ожесточените боеве. Много е важно , че сме силни 
не само на изток, където действително е горещо“.  
 
√ Премиерката на Нова Зеландия подаде оставка 
Премиерката на Нова Зеландия Джасинда Ардърн обяви днес, че се оттегля от поста до 7 февруари, съобщиха световните 
агенции. Ардърн направи изненадващото съобщение по време на първата си пресконференция за 2023 г. 
"Да бъда министър-председател беше най-голямата чест в живота ми и искам да благодаря на новозеландците за 
огромната привилегия да ръководя страната през последните 5 години и половина", каза 42-годишната Ардърн през сълзи. 
Избрана за министър-председател през 2017 г., на 37-годишна възраст, Ардърн стана най-младата дама, застанала начело 
на правителство в света, и едва втората, която става майка, докато заема поста. 
Идните дни в Лейбъристката партия ще има вот, който да определи приемник на поста. 
Парламентарни избори в Нова Зеландия са насрочени за 14 октомври. 
Ардърн преведе страната през редица кризи, сред които Covid-19, но проучвания наскоро показаха, че популярността ѝ 
спада. 
Въпреки това тя заяви, че не подава оставка, защото смята, че лейбъристите няма да спечелят изборите, а защото „се 
нуждаем от свежи сили за това предизвикателство“. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ България на помощ: как най-бедната страна в ЕС тайно спаси Украйна 
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София доставя гориво и жизненоважни съветски оръжия на Киев, но трябваше да пази доставките в тайна заради 
промосковските политици в правителството, пише "Политико" 
Миналата пролет украинската армия изпитваше отчаяно недостиг на гориво и боеприпаси от съветски калибър, 
необходими за битка с руснаците. 
Спасението дойде от неочаквана страна: България. 
Благодарение на разпокъсаната си вътрешна политика – и проруските наклонности на голяма част от нейния елит – София 
се стараеше по време на инвазията да подчертава, че не въоръжава Украйна. 
Това обаче е била димна завеса, според разследване на германския всекидневник WELT, дъщерно издание на POLITICO в 
Axel Springer Group. Благодарение на ексклузивни интервюта с украинския външен министър Дмитро Кулеба, бившия 
български премиер Кирил Петков и неговия финансов министър Асен Василев, "Велт" събра картина на това как България 
се е намесила решително и използва посредници, за да осигури на Киев жизненоважни доставки на оръжия, боеприпаси 
и дизелово гориво в критичен момент от сраженията миналата година. 
Докато Петков, който беше министър-председател на България в началото на войната и се опитваше да насочи страната в 
по-западна, пронатовска траектория, трябваше да се бори със силния отпор на прокремълските политици, включително 
сред коалиционните му партньори - социалистите, които са наследници на старата комунистическа партия. Той дори 
трябваше да уволни собствения си министър на отбраната за това, че е изказал мнение, близко до руското за войната. Поне 
публично Петков се опитваше да омаловажи идеята, че България - въпреки значителните запаси от оръжия от съветската 
епоха - ще се намеси и ще въоръжи Украйна. 
Предвид тази чувствителност, официалната позиция на България по отношение на войната я поставя в една и съща 
ситуация с Унгария на Виктор Орбан - твърде политически обвързана с Москва, за да може да се справи. Но Петков и 
Василев, сега опозиционни политици, които търсят път към властта на очакваните предстоящи избори, нарушиха 
мълчанието си относно истинския мащаб на ролята на България през миналата пролет. 
Докато Социалистическата партия в София наричаше българските оръжейни доставки за украинските сили "червена 
линия", служителите на Петков избягваха сделките между правителствата и използваха посреднически компании в 
България и чужбина, за да отворят маршрути за доставки по въздух и земя през Румъния, Унгария и Полша. 
"По наши изчисления около една трета от боеприпасите, необходими на украинската армия в ранната фаза на 
войната, идват от България", каза Петков пред WELT. 
Също толкова важно е, че дизелът, който България доставя на Украйна, е преработен от руски суров петрол в черноморска 
рафинерия, която принадлежи на руската компания Лукойл. "България се превърна в един от най-големите износители на 
дизелово гориво за Украйна и на моменти покриваше 40% от нуждите ѝ", каза пред "Велт" бившият финансов министър 
Асен Василев. 
Правителството в Киев потвърди тази версия на събитията. През април миналата година Кулеба заяви пред "Велт", че 
страната му е била застрашена от изчерпване на боеприпасите. "Знаехме, че в българските складове има големи 
количества от необходимите боеприпаси, затова президентът [Володимир] Зеленски ме изпрати да набавя необходимите 
материали", каза Кулеба. 
По онова време това беше въпрос на "живот и смърт", обясни Кулеба, защото в противен случай руснаците щяха да 
окупират още села и градове, да "убиват, измъчват и изнасилват" още украинци. 
Изправен пред исканията на Киев, Кулеба каза, че Петков е отговорил, че вътрешното му положение "не е лесно", но че ще 
направи "всичко, което е по силите му". 
"Кирил Петков прояви почтеност и аз винаги ще му бъда благодарен, че използва всичките си политически умения, за 
да намери решение", продължава Кулеба. Историята, каза той, е проста: Докато някои членове на българската 
коалиция застанаха на страната на Русия, Петков реши "да бъде от правилната страна на историята и да ни 
помогне да се защитим срещу много по-силен враг". 
На 25 февруари, само ден след нахлуването на руския президент Владимир Путин в Украйна, на неофициална среща на 
Европейския съвет в Брюксел Петков подчертава пред колегите си лидери, че на Зеленски може би му остават по-малко от 
48 часа живот, че е в списъка на смъртниците на Москва и че Съветът трябва незабавно да вземе тежки решения за санкции. 
В крайна сметка Европейската комисия подкрепи тези стъпки. 
По същото време министърът на финансите Василев участва в среща на финансовите министри на ЕС в Париж. Там също е 
имало нерешителност, както я описа той. Всички все още бяха в шок от нападението. След това Василев произнесе реч. Не 
за числата и икономическите последици, а за това какво има предвид Путин под "денацификация на Украйна". Той се 
опираше на собствения опит на България. 
"Ето какво направиха руснаците в България след Втората световна война, те убиха хиляди инакомислещи, професори 
и свещеници", каза Василев. Той също призова за незабавни решения, а участниците в срещата потвърдиха пред 
"Велт", че българският министър е преобърнал настроението на събралите се делегати. 
Два дни по-късно Брюксел приложи тези мерки. В средите на ЕС те бяха наречени "българското предложение". 
На 19 април, малко преди посещението на Петков в Киев, украинският външен министър Кулеба пътува до София, когато 
започва нова и несигурна фаза на войната. Украинците бяха изтласкали нашествениците от по-широката киевска област и 
от север, но много западни оръжия все още не бяха доставени. Сраженията са били толкова интензивни, казва днес Кулеба, 
че Украйна спешно се е нуждаела от попълване на запасите си, особено на боеприпасите съветско производство. Зеленски 
смята, че Кулеба може да осигури военна помощ по време на мисията си в София. 
Сега Петков казва, че неговото правителство е разрешило на посредниците да изнасят не директно за Украйна, а на 
посреднически фирми в чужбина. 

https://www.politico.eu/article/bulgaria-volodymyr-zelenskyy-kiril-petkov-poorest-country-eu-ukraine/
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"Нашата частна военна индустрия произвеждаше на пълни обороти", казва Петков. Кадри от април са 
документирали товарни самолети, "натоварени догоре" с оръжия, които летят между България и Полша. Това, 
което се знае, е, че полското летище Жешув, на 70 км от украинската граница и строго охранявано от НАТО, е основен 
пункт за доставка. "Уверихме се, че сухопътният маршрут през Румъния и Унгария също е отворен за камиони", каза 
Петков. 
Кулеба потвърди тези доставки. Той подчерта, че не става въпрос за предоставяне на военна помощ от страна на 
българското правителство директно на Украйна, "а по-скоро за предоставяне на възможност на украински компании и 
компании от страни от НАТО да закупят необходимото от български доставчици". 
Според информацията, предоставена на "Велт, САЩ и Великобритания са платили за доставките. 
Международните медии останаха съсредоточени върху доставката на западни оръжия, включително американските 
ракетни установки "Химарс" . 
Истината излезе наяве през юни, когато ръководителят на държавната компания за износ на военна продукция "Кинтекс" 
Александър Михайлов трябваше да подаде оставка след политически спор и оповести публично данни - вероятно с цел да 
разклати правителството. Михайлов говори за износ на стойност "2 млрд. евро" от началото на войната. Той спомена и за 
доставките на боеприпаси за многоцелевата ракетна установка Grad BM-21. 
Но след това нещата отново затихнаха. Социалистическата партия в правителството продължаваше да заплашва, че ще 
развали коалицията, ако има пряка подкрепа за Киев - но не можеше, защото такава подкрепа официално не 
съществуваше. 
Преминавайки още по-ниско от радара, България изпрати дизелово гориво на силите на Зеленски. 
Василев си спомня за среща на Световната банка във Вашингтон през пролетта. Там, казва той, украински служител му 
казал, че горивото в киевските войски е на привършване. България има рафинерия близо до Бургас на Черно море, която 
се управлява от дъщерно дружество на руската група "Лукойл" и се снабдява с петролни танкери от Русия. 
Василев заяви, че е насърчил Лукойл в България да изнася излишъците от петрол за Украйна. Реакцията е била 
положителна, а служителите там също са осъдили войната на Путин, каза той. Самата България се нуждае от около 
половината от горивото, което рафинерията произвежда; останалото, казва той, е било изпратено в Украйна. За пореден 
път доставките от местни компании са се осъществявали чрез чуждестранни посреднически фирми. 
Киев потвърди пред "Велт", че украинските компании са получавали български дизел на този изключително важен етап от 
войната. 
"Камиони и цистерни редовно са пътували до Украйна през Румъния, а в някои случаи горивото е било товарено и на 
товарни влакове", казва Василев. 
С тайните линии за доставки към Украйна Петков поема голям риск. 
Социологическите проучвания в България показаха, че 70 процента от гражданите се притесняват да не бъдат въвлечени 
във войната и поради това се противопоставят на твърде голямата подкрепа за Украйна. Президентът Румен Радев, 
номиниран от Социалистическата партия, подклаждаше тези настроения, като твърдеше, че България ще стане страна във 
войната, ако бъдат доставени оръжия. 
Едва наскоро играта на криеница приключи. От началото на годината рафинерията на "Лукойл" в Бургас се контролира 
изцяло от България, без връзка с централата в Русия, и вече търси петрол от други държави. През ноември правителството 
в София официално поиска от Европейската комисия разрешение за износ на дизелово гориво, рафинирано от  руски 
петрол, за различни дестинации, включително и за Украйна. 
На Кремъл не убягна фактът, че България, под ръководството на Петков и Василев, полага огромни усилия да подкрепи 
Украйна. 
Започвайки още през май, Москва бомбардира страната му с кибератаки, казва Петков. Те засегнаха електроснабдяването 
и пощите, а на моменти пенсиите на гражданите не можеха да бъдат изплатени. 
Москва също така се опита да подкупи депутати и да се внедри във властта. Между март и юни България изгони около 70 
служители от руското посолство в София заради шпионаж. 
Москва знаеше, че България е най-зависимата от руския газ страна от ЕС преди войната, и реши да я накаже за пример. 
Още на 27 април "Газпром" избра България за първата страна от ЕС, в която ще прекрати износа на газ. Но София не отстъпи. 
В рамките на 24 часа министър-председателят Петков представи решение, което щеше да позволи на близо 7-те милиона 
жители на България да се справят без газ от Русия. Той организира два танкера с втечнен природен газ от Съединените 
щати - на същата цена за кубичен метър, която начисляваше Газпром. 
Сега Петков обяснява защо САЩ са били готови да се съгласят с това. 
"По време на разговорите ясно заявих, че танкерите са политически сигнал за цяла Европа, че винаги има начини да се 
излезе от зависимостта от Русия." Той също така поръча да се завърши тръбопроводната връзка с Гърция, за да се 
катализират алтернативи на руските линии за доставки. 
Правителството на Петков беше свалено при парламентарен вот на недоверие през лятото. Проруските сили също изиграха 
своята роля за това. През есента Петков и Василев бяха на поста си само временно. Оттогава страната продължава да е в 
политическа безизходица, но отношението към Украйна донякъде се е променило. 
През декември парламентът реши официално да разреши доставките на оръжие за Украйна. "Дълбоко сме благодарни на 
България за това", каза Кулеба. Той обаче отбеляза, че вече наблюдава опити за торпилиране на това решение. 
"Невероятно е колко упорито тези сили се опитват да привлекат България на страната на агресора и касапина". 
Петков и Василев вече влязоха в историята с безпрецедентната си тайна помощ. Със своята партия "Продължаваме 
промяната" те искат да се кандидатират отново на следващите избори и да продължат борбата си за България, която се 
справя с корупцията на стария ред и поема про-западен курс. 
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Петков настоява, че едно нещо е необратимо: "Ние показахме, че светът е възможен без зависимост и страх от Русия". 
(Преводът е на БГНЕС) 
 
√ Бедствието с климата помогна на Европа да спечели зимната война с Русия 
Запасите от газ са достатъчни, дори ако студеното време се завърне. Лошата новина е, че това означава, че 
климатичните промени все още се случват 
Може да звучи лекомислено да се твърди, че зимата е свършила – в края на краищата, времето току-що стана студено в 
Европа, все още е средата на януари, а февруари и март предстоят. За европейския пазар на природен газ обаче сезонът е 
готов и подпечатан. 
Тази седмица Европа преминава средата на своето отоплително тримесечие. Средно следващите дни обикновено са най-
студените в годината. Почти като по часовник, зимното време се завръща и снегът покрива годишната среща на Световния 
икономически форум в алпийския курорт Давос. Наистина, от Лондон до Берлин температурите вече са паднали до нула. 
Но дори ако останалата част от зимата се окаже по-студена от нормалното, регионът ще има достатъчно газ в хранилищата, 
за да предотврати най-лошия сценарий: изчерпване на газа в резултат на това, че Русия намалява износа като част от 
стратегията си срещу съюзниците на Украйна . 
За търговците на газ това е зелена светлина за продажба. Цената на едро на природния газ в Европа падна по-рано тази 
седмица до 17-месечно дъно от 55 евро за мегаватчас, което е спад с повече от 80% от пика от близо 350 евро за MWh в 
края на август. Германските едногодишни форуърдни цени на електроенергията на едро, регионален бенчмарк, също се 
сринаха, търгувайки се на около 150 евро тази седмица, спад от пика от почти 1000 евро преди шест месеца. 
 

 
 
Със сигурност, ако по-студеното от нормалното време през следващите няколко дни се задържи през февруари и март, 
цените на газта и електричеството ще се покачат отново. Но тези печалби ще бъдат ограничени. Тъй като половината от 
отоплителния сезон вече е в огледалото за обратно виждане и запасите от газ са достатъчно високи, супер скок на цената 
на газа, подобен на този, на който бяхме свидетели миналия август, е почти невъзможен. 
Задръжте обаче възгласите "ура" . Всичко това струва огромна цена. 
Европейските правителства са похарчили близо 1 трилион евро за субсидиране на енергийните доставки. Въпреки това 
цените на природния газ и електроенергията на едро и дребно остават доста над предкризисните нива. Поради ефектите 
на изоставане, сметките за енергия на дребно няма да намалеят до втората половина на годината. И тъй като 
правителствата са изолирали семействата от тежестта на скока на цените на пазара на едро, те също ще видят по-малки 
намаления на цените в бъдеще. 
Нищо не предполага връщане към цените от преди 2022 г. Например Cornwall Insight, консултантска компания, прогнозира, 
че годишната сметка за газ и електроенергия за средностатистическото семейство в Обединеното кралство ще се движи 
около £2800 през втората половина на 2023 г. Те са плащали по-малко от £1500 през последните четири години до 2021 г. 
Все пак това е много по-добре от страховете за сметки, надхвърлящи £5000 тази година. 
Как Европа премина от криза към относително спокойствие само за шест месеца? 
Първо, регионът извади голям късмет, поради липсата на по-добра дума, с времето — фактор, който не може да 
контролира и резултат от по-широкото бедствие на изменението на климата. Пролетните температури в навечерието на 
Нова година са повод за празнуване за всеки, който се тревожи за цените на бензина. Но те трябва да са тревожни за всеки, 
който се тревожи за околната среда. 
От 19 декември до 16 януари ключовият регион за потребление на газ в Северозападна Европа се радваше на 29 
последователни дни на температури над нормалните. Това дойде в допълнение към 37-те последователни дни на топло 
време от средата на октомври до средата на ноември. Разглеждано в дни за отопление (heating degree days, HDD) — мярка 
за потреблението на енергия, съпоставена със средните местни температури — зимата досега е била с около 12% по-топла 



11 

 

от средната за 30 години. По отношение на потреблението на газ това прави огромна разлика. Досега Северозападна 
Европа трябваше да е издържала на поне 1250 HDD, но вместо това се е сблъскала с едва 1100 HDD. 
 

 
 
Европейската уязвимост към температурни промени е осезаема, когато погледнете назад към рязкото застудяване в 
началото на декември. Необходими бяха само няколко студени и безветрени дни, за да се повишат цените на бензина. 
Краткосрочните цени за електричество скочиха до рекордно ниво. Но студеното време си отиде почти толкова бързо, 
колкото дойде. 
Второ, Европа намали значително промишленото търсене на газ, като някои фабрики спряха работа, а други преминаха 
към дизелово гориво. Например, производството на химикали в Германия се срина. Потреблението на въглища също се е 
увеличило. Германските електроцентрали, по-специално, изгарят най-замърсяващите изкопаеми горива, за да спестят газ. 
Като цяло търсенето на газ в Европа е с цели 20% под средното петгодишно ниво. В Германия потреблението на газ в 
началото на януари е било на моменти с 38% под средното. С рязкото спадане на търсенето Европа не е изчерпала запасите 
си от газ толкова бързо, колкото се очакваше – или толкова, колкото се опасявах. В момента резервоарите за съхранение са 
пълни на 82%, в сравнение със средната петгодишна стойност за средата на януари от 62%. Дори повторение на зимата от 
2013-14 г. — когато Европа използва значителни запаси през втората половина на сезона — ще намали европейските нива 
само до около 45% до началото на април. Това е доста над петгодишната средна стойност от 33% — и всякакъв праг на 
паника. 
С повече запаси от газ сега, европейските комунални услуги и правителствата ще трябва да купуват по-малко през пролетта 
и лятото, за да се подготвят за сезон 2023-24. Колкото по-рано свършва настоящата зима, толкова по-късно започва 
следващата. 
Авторът Хавиер Блас е колумнист на Bloomberg Opinion, който отразява енергетиката и суровините. Той е бивш 
репортер на Bloomberg News и редактор за суровини във Financial Times. 
 
√ Руският петрол се смесва в Сингапур и след това се реекспортира 
Петролните терминали в Сингапур са поели повече от два пъти обема руска нафта и мазут през декември 2022 г. в 
сравнение с преди една година 
Търсенето на резервоари за съхранение на петрол в Сингапур нараства, което е знак, че поток от руско гориво се смесва и 
реекспортира в световен мащаб. 
Мястото за резервоари в града-държава се разграбва поради повишаване на интереса и печалбите от смесването на евтини 
доставки на гориво от Русия с доставки от други източници, според изпълнителен директор на оператор на резервоари и 
консултант, който съветва търговците по въпроса. Този процес може да помогне да се скрие произходът на товарите, казаха 
те. 
Сингапур не е забранил вноса на руски петрол или петролни продукти, въпреки че на финансовите институции, базирани 
в островната държава, е забранено да финансират или да работят с руски стоки и компании. Правителствените агенции на 
Сингапур се позоваха на минали изявления относно политиката за забрана и таван на цените, без допълнителни 
коментари. 
Все пак обработката и търговията с руското гориво остава чувствителен въпрос в региона, като някои купувачи не искат да 
бъдат видени да купуват товарите. 
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Потоците от руски суров петрол и горива към Азия и Близкия изток нараснаха, след като войната на Москва в Украйна 
накара западните купувачи да се отвърнат от тях в отговор. Такива пратки все повече си проправят път до центрове за 
смесване и преразпределение като Сингапур и Фуджейра в Обединените арабски емирства, където могат да бъдат 
смесени, преименувани и реекспортирани в световен мащаб. 
Тази тенденция на повече доставки от Русия към Азия и нарастващата роля на хъбовете в тяхното преразпределение може 
допълнително да се засили през следващите седмици, тъй като Европа се готви да наложи нови санкции върху руските 
петролни продукти на 5 февруари. Участниците на петролния пазар очакват да видят къде руските горива като газьол, 
нафта и мазут ще намерят пазар, тъй като много азиатски държави не заемат твърда позиция по отношение на санкциите. 
Повече запитвания 
„Наблюдавахме увеличаване на броя на запитванията за краткосрочно/спот съхранение в периода до декември“, каза 
говорител на фирмата за съхранение на петрол Advario Asia Pacific Pte. по имейл. Компанията проверява източника на 
продуктите, за да гарантира спазването на руските санкции, преди да ги приеме, добави лицето. 
Говорител на базираната в Сингапур Jurong Port Universal Terminal Pte. отказа да коментира движението на конкретни 
продукти, но каза, че компанията спазва всички приложими санкции. Сред другите фирми за съхранение, Horizon Singapore 
Terminals Pte. не отговори на запитванията на Bloomberg, докато говорител на Royal Vopak NV отказа коментар. 
Advario, Jurong Port, Horizon и Royal Vopak работят с търговски складове в Сингапур. Шестмесечен лизинг за съхранение на 
мазут или суров петрол в Сингапур е нараснал с цели 17%-20% в разходите през миналата година, казаха ръководители от 
фирми, оператори на резервоари. 
Данните за проследяване на кораби от Vortexa Ltd. показаха, че петролните терминали в Сингапур са поели повече от два 
пъти обема руска нафта и мазут през декември 2022 г. в сравнение с преди една година. Градът-държава получи 2,6 
милиона барела нафта, близо 40 пъти повече от обема, взет година по-рано. 
Увеличеният обем на руската нафта, пристигащ в резервоарите на Сингапур, вероятно ще бъде реекспортиран за пазарите 
в Североизточна Азия, каза Армаан Ашраф, глобален ръководител за течен природен газ в индустриалния консултант FGE, 
базиран в Сингапур. Вероятно хъбове като Сингапур и Фуджейра ще продължат да играят роля в ребрандирането на тези 
барели за разпространение в съответните им региони, добави той. 
Печалби от петрол 
Търговци и доставчици на горива са заети със складиране на петрол и смесване в момента поради „много добри“ маржове 
на печалба от подобни дейности, каза Уилям Тан, старши вицепрезидент на базираната в Сингапур консултантска 
компания за корабни горива Miyabi Industries. 
Това се дължи на наличието на много евтини доставки на руски мазут и други продукти като петрол от лек цикъл, каза той. 
Това значително стимулира смесването на тези сортове с висока отстъпка в смеси, които могат да бъдат препродадени на 
много по-висока цена, като по този начин насърчава търговците и доставчиците на гориво да търсят резервоари на сушата 
или плаващи складове в морето за такива игри. 
Според оценките на Тан, търговците могат да се насладят на близо 20% марж на печалба от смесването на руски 
компоненти с други видове, за да направят смесен мазут. Тази тенденция е в сила от октомври и е повече от типичната 
печалба между 10% и 12%, добави той. Все пак маржовете имат възможност да се увеличат, ако продавачите станат по-
отчаяни да разтоварят товарите си поради повече търговски ограничения. 
 
√ MAE: Търсенето на петрол ще достигне рекордно ниво тази година 
Бързият завой на Пекин от подхода за нулев Covid до голяма степен изненада петролните пазари 
Бързият преход на Китай към повторно отваряне на икономиката си след продължителни блокировки срещу Covid-19 
трябва да помогне на търсенето на петрол да се повиши до рекордно ниво тази година, заявиха от Международната 
агенция по енергетика. 
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Енергийният надзорен орган повиши прогнозата си за ръст на търсенето на петрол тази година с близо 200 000 барела на 
ден до 1,9 милиона барела на ден. Допълнителното търсене означава, че сега МАЕ очаква общото търсене на петрол тази 
година да бъде средно 101,7 милиона барела на ден, което е доста над нивата преди Covid и е рекордно количество. 
Бързият завой на Пекин от подхода му на нулева толерантност към случаите на Covid до голяма степен изненада петролния 
пазар и засили прогнозите, че повторното отваряне на Китай може бързо да възвести възстановяване на търсенето на 
петрол в нацията. 
Подобен внезапен обрат за икономиките в Европа и САЩ също повишава очакванията за търсенето на петрол, каза МАЕ. 
Икономиката на Европа тази година се очаква да се представи по-добре от предишните прогнози, тъй като по-високите 
температури облекчиха кризата с енергийните доставки. Междувременно усилията на Федералния резерв за укротяване 
на инфлацията показаха скорошни признаци на успех. 
В своя доклад МАЕ посочи „по-бързо от очакваното повторно отваряне на Китай“ и „донякъде подобрена икономическа 
перспектива“, както и по-ниски цени на петрола, за възходящите ревизии на своите прогнози за търсенето на петрол. 
Търсенето на петрол от Китай представлява по-голямата част от ревизията. МАЕ повиши прогнозата си за китайското 
търсене със 100 000 барела на ден до 15,9 милиона барела на ден. 
Значителното увеличение на търсенето на самолетни горива с възстановяването на международните пътувания ще 
представлява почти половината от тазгодишния ръст от в търсенето на петрол, каза МАЕ. Търсенето на реактивни горива и 
керосин, които се използват като авиационни горива, се очаква да нарасне с 850 000 барела на ден тази година, след почти 
също толкова силната 2022 година. 
Малко вероятно е повторното отваряне на Китай да бъде гладко и възстановяването на търсенето на петрол не е сигурно, 
казаха от МАЕ, посочвайки „мащабните проблеми с отчитането“ на случаите на Covid и слабата икономика. Търсенето на 
петрол ще зависи от това дали китайските домакинства ще харчат повече, което е трудна задача предвид състоянието на 
техните финанси, посочват още от агенцията. 
„Следователно трудностите и прекъсванията изглежда ще преобладават в краткосрочен план. Тъй като Китай е изправен 
пред предизвикателна зима, неговият изходен път безспорно ще бъде неравен и продължителен“, се казва в него. 
В отделен доклад от вторник Организацията на страните износителки на петрол се въздържа да направи корекции в своите 
прогнози за търсенето, като заяви, че повторното отваряне на Китай може да предизвика изостряне на случаите на Covid-
19, което може да забави възстановяването на търсенето на суров петрол. 
По-силната икономическа перспектива за Европа също не е напълно положителна за търсенето на петрол, каза МАЕ. 
Високите цени на природния газ и намалените доставки на газ от Русия през последните месеци засилиха очакванията, че 
европейските нации ще трябва да изгарят повече сурови горива за отопление, за да компенсират. 
През декември МАЕ повиши прогнозите си за търсенето спрямо тези очаквания. Но в сряда беше посочено, че 
допълнителното търсене ще бъде с около 200 000 барела на ден по-малко от очакваното миналия месец, тъй като по-
високите от обичайните зимни температури в Европа означават, че по-малко европейски енергийни компании преминават 
от природен газ към петрол. 
Базираната в Париж агенция запази оценката си за търсенето на петрол през 2022 г. до голяма степен непроменена на 99,9 
милиона барела на ден. 
 
√ МВФ коригира нагоре прогнозите за световната икономика за 2023 и 2024 г. 
Световният икономически форум беше обхванат от оптимизъм поради отварянето на Китай и данните, които 
показват, че Европа ще избегне дълбока рецесия 
Бизнес лидери и водещи правителствени лица изразиха оптимизъм за световната икономика поради отмяната на строгите 
ограничения за борба с Covid в Китай, бумът на зелени инвестиции в САЩ, а Западна Европа се настройва към ефектите от 
войната на Русия в Украйна, пише в свой материал Financial Times. 
По време на Световния икономически форум в Давос Гита Гопинат, заместник-управляващ директор на МВФ, сигнализира, 
че фондът ще коригира нагоре икономическите си прогнози. Вместо да прогнозира "по-тежка" 2023 г., сега тя очаква 
"подобрение" през втората половина на годината и през 2024 г. 
Положителните данни от Европа и САЩ през последните седмици засилиха надеждите, че световната икономика ще 
избегне рецесията през тази година. 
Германският канцлер Олаф Шолц заяви пред Bloomberg, че най-голямата икономика в еврозоната ще избегне рецесията, 
а базираният в Манхайм мозъчен тръст ZEW заяви, че месечният му измерител на инвеститорските настроения е излязъл 
на положителна територия за първи път след нахлуването на Русия в Украйна. 
Даниел Пинто, ръководител на инвестиционната банка JPMorgan, подчерта устойчивостта на световната икономика. 
"Преминахме през период с война, пандемия и най-голямото нормализиране на паричната политика в историята", каза 
той. "Като се вземат предвид всички неща, които се случиха, светът е в много по-добро състояние, отколкото бихте 
очаквали." 
Въпреки че икономическият спад в развитите икономики вече не изглежда толкова лош, колкото се опасяваха, китайският 
растеж се забави, като Пекин обяви разочароващ темп от 3% за 2022 г. 
Гопинат предупреди, че въпреки това 2023 г. ще бъде "трудна година". Тъй като инфлацията все още е твърде висока, 
централните банки трябва да "запазят курса" с повишаване на лихвените проценти, докато инфлацията не се забави 
устойчиво, каза тя. 
Финансовите пазари обаче нараснаха благодарение на по-ниските цени на енергията, по-малкото трудности по веригата 
на доставките и края на политиката за нулев Covid в Китай. 
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Лиу Хъ, висш икономически представител на Пекин, заяви на форума, че китайската икономика ще се възстанови. "Ако 
работим достатъчно упорито, сме уверени, че растежът най-вероятно ще се върне към нормалната си тенденция", каза 
той. "През 2023 г. китайската икономика ще отбележи значително подобрение". 
Главният изпълнителен директор на Unilever Алън Джоуп, заяви, че бързото възстановяване на китайската икономика е 
било неочаквано. "Подготвяме се за настървено пазаруване", каза той, визирайки феномена при който потребителите 
наваксват с покупките, след като ограниченията бъдат облекчени. 
Американските бизнес лидери приветстваха приетия от администрацията на Джо Байдън Закон за намаляване на 
инфлацията - опит за стимулиране на зелените инвестиции в американската икономика на стойност 369 млрд. долара. 
Марк Хътчинсън, главен изпълнителен директор на Fortescue Future Industries, заяви, че данъчните облекчения са 
"огромни... бихте вложили там всеки инвестиционен долар, с който разполагате", каза той. 
Бьорхе Екхолм, главен изпълнителен директор на шведския производител на мобилни телефони и телекомуникационно 
оборудване Ericsson, изрази разочарованието си от европейския подход, основан на регулации, който според него 
задушава технологичните компании, като вместо това призова за по-стимулиращ растежа подход. 
Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обаче заяви на форума, че Брюксел временно ще смекчи 
правилата за държавните помощи и ще влее пари в стратегически предприятия, които са благоприятни за климата, като се 
стреми да противодейства на пакета от зелени субсидии на Байдън. 
"Необходимо е да бъдем конкурентоспособни на предложенията и стимулите, които в момента се предлагат извън ЕС", 
каза тя. 
Тя добави, че регионът е намалил цените на енергията "по-бързо от всеки друг". 
По време на сесията във вторник, цените на природния газ на едро достигнаха 52 евро за мегаватчас, което е най-ниската 
цена от септември 2021 г. Въпреки че те остават над 2 пъти по-високи от средната си стойност преди нападението на Русия 
над Украйна, те са се понижили с над 855 от върховата си стойност през август. 
Фатих Бирол, ръководителят на Международната енергийна агенция поздрави Европа за нейния напредък, но 
предупреди, че цените нямаше да са такива, ако времето не беше толкова необичайно топло. 
 
3e-news.net 
 
√ Правителството оцени на 46 млрд. евро проектите от бъдещата енергийна стратегия на страната 
Прогнозната стойност за реализация на всички проекти, включени в новата енергийна стратегия, възлиза на около 46 млрд. 
евро. Това обясниха вчера от служебното правителство, визирайки подготвяния нов документ за електроенергийна 
стратегия на страната ни. Проектите са свързани с изграждане на нови ядрени мощности, ВЕИ централи, закриване на ТЕЦ-
овете след 2030 г. и почти няма информация за развитие на газовия сектор. 
Министерският съвет одобри на вчерашното си заседание стратегическа визия за развитието на електроенергийния сектор 
в страната 2023-2053 г. Документът залага на няколко основни приоритета в развитието на сектора. На първо място 
България следва да остане лидер в производството и износа на електроенергия в региона. Защитата на националната и 
енергийната сигурност, както и устойчивото използване на местните енергийни ресурси също са сред основните 
приоритети в документа. Реализирането на предвидените в стратегията политики и проекти трябва да съдейства за 
постигане на европейските цели за декарбонизация и повишаване на енергийната ефективност. Сред заложените основни 
приоритети в документа е и осъществяването на справедлив преход към декарбонизация на засегнатите региони, както и 
защитата от енергийна бедност. 
Стратегическият документ залага използването на местните ресурси от лигнитни въглища до 2030 година и постепенното 
им намаляване и спиране до 2038 г. Това ще съдейства за запазване на енергийната и националната сигурност, както и 
ролята на страната като регионален лидер в производството и износа на електроенергия. 
Четири нови ядрени реактора трябва да бъдат изградени, за да заместят мощностите, подлежащи на извеждане от 
експлоатация. Два от тях се очаква да бъдат разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй", а още два - на тази в Белене. 
Новата енергийна стратегия се фокусира и върху развитието на ВЕИ проекти - както фотоволтаични и вятърни мощности, 
така и водни електроцентрали. По отношение на геотермалната енергия, основният извод е, че тя може да бъде 
пълноценно използвана главно за отопление. 
Ключов елемент в бъдещото развитие на сектора е производството на водород, от което се очаква да намали и замени 
зависимостта на България от внос на природен газ. В този аспект държавата ще разчита на бързото възобновяване на 
работата на ПАВЕЦ Чаира, както и осигуряването на ресурс за изграждане на подземна ПАВЕЦ. Модернизацията на близо 
2000 км електропреносна мрежа и съпътстващата я инфраструктура, която е заложена в стратегията, ще съдейства за 
осигуряването на достатъчен капацитет за присъединяване и пренос, така че България да запази лидерската си роля в 
региона. 
С вчерашното си решение Министерският съвет задължи министъра на енергетиката да представи приетата стратегическа 
визия в Народното събрание. 
 
√ България успешно пласира 10-годишни облигации, деноминирани в евро 
Общият размер на емисията е 1.5 млрд. евро, съобщи министърът на финансите Росица Велкова 
България успешно пласира 10-годишни облигации, деноминирани в евро, с общ размер от 1,5 млрд. евро и лихвен купон 
4,500 при доходност 4,780 на сто, съобщи пред журналисти министърът на финансите  Росица Велкова, цитирана от БТА. 
Интерес към емисията са проявили 208 инвеститори, подали заявки за 7,3 млрд. евро, каза Велкова. 
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Парите ще се използват за плащане по дълг на държавата в размер на 3 млрд. лева, които трябва да се платят на 26 март 
тази година. Сетълментът на книжата ще е на 27 януари. 
Решението за пласирането на емисията е взето в петък вечерта и за него са знаели ограничен кръг хора. Дългът не е 
емитиран в понеделник, защото пазарите в САЩ не са работили, поясни министърът на  финансите. 
 
√ Пред старт е пилотната схема за еко транспорт, умни системи и велоалеи в 40 общини у нас за 100 млн. лева 
Крайният срок за предложения и коментари по процедурата за екомобилност по Плана за възстановяване е днес 
Пред старт е пилотната схема за екологичен градски и междуградски транспорт в 40 общини за 100 млн. лева. В момента 
мярката е на обществено обсъждане като срокът за предложения и коментари по нея е днес (19 януари), става ясно от 
системата ИСУН. 
Целта е да се подкрепи устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални 
и енергийно ефективни транспортни системи. Също да се създаде обществен транспорт с по-малко потребление на 
енергия, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс и да се постигне ефективна свързаност между градските и 
селските райони. 
Какви резултати се очакват?  
Да се направи доставка на нови поне 68 превозни средства с нулеви емисии (автобуси/тролейбуси). Да се изградят нови 
около 27 зарядни станции (зарядни точки) за нуждите на обществения транспорт. Да се подготвят минимум 10 
интелигентни транспортни системи (ИТС) и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и 
ефективността на обществения транспорт (мерки за дигитализация на транспорта). Да се представят инфраструктурни 
мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти. 
Минималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция следва 
да е 2 000 000 лева, а да не надхвърля 8 000 000 лева. 
Кандидатът трябва да осигури 10% от разходите с привлечен ресурс от различни източници. 
Превозните средства трябва да са „нископодови“ (категории M2 и M3) - само електрически и plug-in хибрид 
или  „високоподови“, отговарящи на изискванията по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI). 
Като съпътстваща мярка във всяко предложение следва да се включи изграждането на зарядни станции, обслужващи 
превозните средства на обществения транспорт. 
Допустими са дейности също по разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи и мерки за 
цифровизация на транспорта. Това са предложения за интелигентно цифрово решение за подобряване на ефикасността и 
ефективността на обществения транспорт чрез системи за автоматизирано управление и контрол на движението, 
откриване и локализиране на превозни средства. Също създаване на системи за информация на пътниците в реално време, 
автоматизирани системи за продажба на билети или приоритизиране на превозните средства за обществен градски 
транспорт и други. 
Важна дейност е също изпълнение на мерки за развитие на пешеходната и велосипедната инфраструктура, в т. ч. 
изграждане на пешеходни надлези с достъп за хора с намалена подвижност, изпълнение на осветеност на пешеходни 
пътеки. Може да се финансира изграждане на велосипедна инфраструктура. Допустими са мерки за успокояване на 
движението на входовете на населените места – намаляване на скоростта чрез маркировка, настилка с различен цвят 
текстура, осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на платното за движение, изграждане на разделителен остров и 
комбинация от тях. 
В процедурата могат да се включат и дори препоръчително е да участват повече от една общини. Сред допустимите са 
общините Айтос, Асеновград, Ботевград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, град 
Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Нова Загора, Пазарджик , 
Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Разград, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, 
Смолян, Троян, Търговище, Харманли, Хасково, Шумен и Ямбол. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 19 януари расте със 7.42% 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 
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Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 19 януари 2023 г. е 116.58 лв. за MWh. 
 Изтъргуваният обем е 30 820 MWh. 
Стойността се повишава със 7.42 % спрямо отчетените 108.53 лв. за MWh с ден за доставка 18 януари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 32 194 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваното количество за 18 януари е 10 567 MWh при постигната цена от 103.50 
лв. за MWh. 
Това е понижение с 3.20 % спрямо отчетените 106.92 лв. за MWh и изтъргуван обем от 8 743 MWh в посочения сегмент на 
17 януари 2023 г. 
Референтната цена е 116.58 лв. за MWh. 
 
√ Ново понижение с 32.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 105.58 лв. за MWh с ден за доставка 
19 януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 105.58 лв. за MWh с ден за доставка 19 януари 2023 г. и обем от 89 024.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 32.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 141. 03 лв. за MWh, при количество от 44 402.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 622.90 MWh) е на цена от 70.13 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 44.34 лв. за MWh и количество от 3544.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за времето 03 – 05 часа – 0.96 лв. за MWh ( 3254.9 - 3200 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 364.16 лв. за 
MWh при количество от 3993.1 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 19.03 лв. за MWh при обем от 3835.6 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 157.23 лв. за MWh (80.39 евро за MWh) за 18 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 19 януари се понижава до 105.58 лв. за MWh ( спад с 32.9 %) по данни на БНЕБ или 53.98 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 18 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 765.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 183.66 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     37,89%    2163.08 
Кондензационни ТЕЦ   34,90%    1991.91 
Топлофикационни ТЕЦ   5,77%    329.55 
Заводски ТЕЦ    2,05%    117.28 
ВЕЦ     0,17%    9.94 
Малки ВЕЦ    1,99%    113.59 
ВяЕЦ     9,88%    563.72 
ФЕЦ     6,97%    398.15 
Био ЕЦ      0,37%     21.06 
Товар на РБ         4616.49 
Интензитетът на СО2 е 419g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ България и Румъния са с едни от най-ниските цени на електроенергията за цяла Европа на 19 януари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 53,98 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 58,44 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 53,98 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 19 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 72,10 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
35,86 евро/мвтч. Най-високата цена от 186,19 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената между 3 ч и 5 ч и тя ще 
бъде 0,49 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 70 509,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 19 януари ще бъде 58,44 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 122,77 гвтч. Максималната цена ще бъде 189,06 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде между 3 ч и 5 ч и тя ще бъде 0,49 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 19 януари е 151,76 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 181,19 евро/мвтч. Най-високата цена от 196,28 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
и тя ще бъде 78,93 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 059,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 19 януари на Словашката енергийна борса е 152,54 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 194,32 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 83,76 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 147,07 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч тя 
ще е 193,13 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 90,82 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 19 януари е 155,95 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
174,76 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 82 897,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 192,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 114,07 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 148,21 евро/мвтч на 19 януари. Пиковата цена ще бъде 168,56 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 482 366,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя ще 
достигне 198,73 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 99,14 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 19 януари ще се продава за 179,35 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Фондови индекси в Западна Европа се променяха слабо и разнопосочно, но завършиха с преобладаващи печалби в 
сряда 
С най-висок ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-голямо понижение завърши британският измерител FTSE 
100 
Вчера фондовите пазари в Западна Европа се променяха слабо, без да следват единна динамика, но повечето измерители 
в крайна сметка затвориха с повишения, тъй като несигурността по отношение на икономическите перспективи 
продължава - тема, която е в дневния ред на Световния икономически форум в Давос тази седмица. Притесненията от 
рецесията продължават да намаляват на фона на сигналите за забавяне на инфлацията, които увеличават надеждите на 
инвеститорите, че световните централни банки ще облекчат темповете на повишаване на лихвените проценти, пише 
Trading Economics. 
Междувременно ръководителят на Федералния резерв (Фед) на Ричмънд Том Баркин заяви, че централната банка на САЩ 
трябва да избягва грешката да обявява преждевременно победа над инфлацията. „Ако се откажете, докато инфлацията е 
все още висока, следващия път тя ще се повиши още повече, което означава, че ще трябва да нанесете още повече щети, 
за да я ограничите“, каза Баркин по време на интервю за телевизионния канал Fox Business Network. 
Търговците оценяваха статистическите данни и проследяваха корпоративните новини. 
Потребителските цени във Великобритания през декември са се повишили с 10.5% на годишна база, според Националната 
статистическа служба (ONS) на страната. Така инфлацията се забавя спрямо 10,7% през ноември. Динамиката на 
инфлацията съвпадна с консенсусните прогнози на анализатори, анкетирани от Bloomberg и Trading Economics. Инфлацията 
се забавя за втори пореден месец, а темпът на растеж на потребителските цени стана най-нисък от три месеца. 
По-късно и статистическата служба на ЕС „Евростат“ обяви, че инфлацията и в еврозоната и в ЕС-27 се забавя през 
декември. Това се оказа решаващо следобед трендът да се насочи за всички измерители в зелената зона. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.07%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше испанският IBEX 35 (+0.51%), следван от френския CAC 40 (+0.09%) и 
италианския FTSE MIB (+0.07%). В същото време другите два индекса се понижиха: германският DAX (-0.21%) и британският 
FTSE 100 (-0.02%). Разнопосочния тренд се запази до края на сесията в сряда. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-голямо понижение завърши 
британският измерител FTSE 100. 
От секторните индекси начело излезе измерителят на добивните компании, който се повиши с 2.3%, за повече 
печелившите секторни индекси, докато измерителят на производителите на храни и напитки, както и търговците на 
дребно, които спаднаха еднакво с по 1.4 но сто. 
Швейцарският производител на бижута Cartier Richemont пропусна пазарните прогнози през последното тримесечие, тъй 
като възраждането на COVID в Китай удари продажбите там, подчертавайки значението на страната за луксозния сектор. 
Продажбите на Richemont се сринаха с близо една четвърт в континентален Китай, тъй като клиентите стояха далеч от 
магазините и липсата на персонал доведе до временно затваряне и по-кратко работно време на луксозните бутици, 
съобщи базираната в Женева компания в сряда. 
Основният й конкурент - британската Burberry заяви, че вижда "много обещаващи" признаци на възстановяване в Китай. 
И въпреки че увеличи съпоставимите продажби, но резултатът не оправда очакванията на анализаторите. Цената на 
акциите на двете компании нараснаха съответно с 1.4% и с 1.6%. 
Акциите на нидерландския производител на полупроводници ASMI, чийто акции се повишиха с 9.78%, излязоха на върха 
на Stoxx 600, след като отчете по-голяма от прогнозираната печалби за четвъртото тримесечие на фона на подобрените 
условия на веригата за доставки. 
Сред печелившите бяха и книжата на доставчика на храна Just Eat Takeaway.com NV публикува коригирана печалба преди 
данъци, лихви и амортизация (EBITDA) от 150 милиона евро през втората половина на годината, според съобщение за 



18 

 

пресата. Котировките на акциите на нидерландската компанията скочиха с 4.64% по време на търговията в Амстердам в 
сряда. Акциите станаха лидери по растеж сред компонентите на индекса Stoxx Europe 600. 
Германската BASF SE, най-голямата химическа компания в света, обяви, че е обезценила активи в размер на 7.3 милиарда 
евро във връзка с деконсолидацията на нейното дъщерно дружество Wintershall Dea в Русия. Компанията отчете нетна 
загуба от 1.38 милиарда евро през 2022 г. в сравнение с нетна печалба от 5.52 милиарда евро година по-рано, според 
предварителните резултати на компанията. Предварителният резултати се оказаха значително по-лоши от прогнозите на 
анализаторите, които очакваха нетен приход от 4.77 милиарда евро. Неочаквано за много пазарни участници, цената на  
акциите затвори с повишение с 0.55%, след като до обед емисията беше сред губещите със спад от 0.15%. 
Цената на книжата на Continental AG намаля с 2.99%. Германският производител на авточасти понижи прогнозата си за 
приходите за цялата година. 
Акциите на химико-фармацевтичната група Bayer AG поевтиняха с 1.28%. Германската компания се съгласи да придобие 
британския разработчик на софтуер за изображения, базиран на изкуствения интелект Blackford Analysis Ltd., което ще даде 
тласък на развитието на нейния специализиран отдел. 
В дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на шведската компания за частни капиталови инвестиции EQT, които се понижиха с 
3.26% след отчета за приходите за цялата година, които се оказаха значително по-малко от прогнозираните. 
 
√ Инфлацията в еврозоната през декември се забави до 9.2%, в ЕС - до 10.4% 
България е 20-та в ЕС по ръст на инфлацията – до 14.3%, като у нас нарастването на потребителските цени остава 
непроменено спрямо ноември на годишна база, показват данните на „Евростат“ 
Потребителските цени в еврозоната през декември 2022 г. са се повишили с 9.2% спрямо същия месец на 2021 г., сочат 
окончателни данни на Евростат, публикувани вчера на сайта на статистическата служба. Това е минималната инфлация за 
последните четири месеца. Темпът на растеж на потребителските цени в блока се забави от рекордните 10.1% през 
ноември. Окончателните данни съвпаднаха с предварителните на анализаторите, които не очакваха тези данни да бъде 
преразгледана. 
Спрямо предходния месец цените в еврозоната спадат с 0,4%. 
В 27-те страни от ЕС цените са се повишили с 10.4% на годишна база през декември след повишение от 11.1% месец по-
рано. Спрямо предходния месец цените в ЕС са намалели с 0.2%. 
 

 
 
България е на 20-то място в ЕС по нарастване на потребителските цени с 14.3 на сто, като остава непроменена на годишна 
база спрямо предходния месец ноември. 
Потребителските цени, с изключение на променливи фактори като цената на енергията, храната и алкохола (CPI Core 
индексът, наблюдаван от Европейската централна банка), са се повишили с 5.2% на годишна база миналия месец след ръст 
от 5% месец по-рано. 
Цените на храните, алкохола и тютюна са се повишили с 13.8% след ръст от 13.6% през ноември. Ръстът на цените на 
енергията се забави до 25.5% след повишение с 34.9% месец по-рано. Услугите са поскъпнали с 4.4%. 
Най-ниска инфлация на годишна база през декември се наблюдава в Испания (5.5%), Люксембург (6.2%) и Франция (6.7%). 
Най-висок ръст на потребителските цени е регистриран в Унгария (25.0%), Латвия (20.7%) и Литва (20.0%). 
В Германия годишната инфлация се забави до 9.6% от 11.3% през ноември, а в Италия - до 12.3% от 12.6% месец по-рано. 
 
√ ЕЦБ ще продължи да повишава лихвите с по 50 базисни пункта 
Пикът на цикъла на повишаване на лихвите ще бъде достигнат до лятото, прогнозира членът на борда на ЕЦБ и 
управител на Френската централна банка Франсоа Вилерой де Гало 
Казаното от председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард за намерението на регулатора да 
продължи да повишава лихвите с темп от 50 базисни пункта (б.п.), произнесени по време на пресконференция след 
резултатите от срещата през декември, остават актуални и в момента, каза членът на Съвета на управителите на ЕЦБ и 
ръководителят на централната банка на Франция Франсоа Вилерой дьо Гало в интервю за Bloomberg в Давос. 



19 

 

Много експерти променят прогнозите си относно темповете на повишаване на лихвите от ЕЦБ във връзка с появата на 
данни за отслабване на инфлацията и по-ниски цени на енергията, очаквайки забавяне на тяхното увеличение през март. 
Де Гало обаче смята, че е рано да се правят прогнози за срещата на ЕЦБ през март. 
„ЕЦБ даде много ясно да се разбере, че продължаваме да вземаме решения от среща на среща, в зависимост от входящите 
статистически данни. Тези думи са актуални и днес“, каза той за Bloomberg. 
Европейската централна банка повиши основните лихвени проценти с общо 250 б.п. през миналата година. Експерти, 
анкетирани от Bloomberg, очакват лихвата по депозитите да се повиши до 3.25% от сегашното ниво от 2%. 
В сряда де Гало повтори предишното си мнение, че пикът на цикъла на повишаване на лихвите ще бъде достигнат до това 
лято, след което ЕЦБ ще направи дълга пауза. 
„Миналата година скоростта беше важна, тази година става въпрос повече за комбинация от ниво на лихвените проценти 
и продължителност“ на поддържане на лихвите на определено ниво, каза той. 
„Много е важно да се отбележи, че след като таванът на лихвата бъде достигнат, ние ще останем там толкова дълго, 
колкото е необходимо, за да върнем инфлацията обратно към целта от 2%, добави де Гало. 
Той посочи още, че скоро ЕЦБ ще разполага с повече инструменти за борба с инфлацията. През март Централната банка 
ще започне да намалява портфейла от активи, придобити от нея по програмата за количествено облекчаване на 
Програмата за закупуване на активи (APP). 
"Втората част от играта след миналогодишния спринт ще бъде по-сложна. Въпреки това ще имаме повече инструменти, 
включително количествено облекчаване", каза в заключение управителят на Френската централна банка. 
 
√ Кризата с изкопаемите горива доведе 2022 г. до най-голямото преминаване към ВЕИ централи и системи за 
съхранение 
Индуцираната от изкопаемите горива енергийна криза от 2022 г. – създадена от инвазията на Русия в Украйна – предизвика 
най-големия скок в новото строителство на проекти за вятърна, слънчева енергия и системи за съхранение. Според нови 
данни, публикувани от Rystad Energy, капацитетът на новото строителство е скочил с 42 процента, от 286 GW през 2021 г. 
до 406 GW през 2022 г. Според анализаторите на Rystad огромният скок в новото строителство е бил предизвикан от 
високите цени на енергията, тъй като потребителите и правителствата са търсили алтернативи на растящите разходи за 
производство на въглища и газ. 
Сред най-забележителните наблюдения беше 51-процентното увеличение на стартиращите проекти за слънчеви 
конструкции на покриви до над 80 GW обща мощност. Основата причина за този рекорден ръст е, че домакинствата и 
фирмите се опитваха да се защитят от високите цени на електроенергията, предаде Reneweconomy. Очаква се ръстът на 
покривната слънчева енергия да изпревари промишлените соларни проекти, тъй като предизвикателствата при 
свързването към мрежата и преноса ограничават темпото за изграждане на мащабни ВЕИ централи. 
Докладът също така отбеляза, че глобалните търгове за възобновяема енергия отбелязаха значителен ръст през 2022 г., с 
възложени над 110 GW капацитет, което е 26% увеличение на годишна база. Азия остава основният фокус за търговете със 
77 GW, разпределени мощности през 2022 г. 
Това също беше година на пробив за помпените хидроцентрали: с почти утрояване на започнатите нови строежи до 40 
GW. Две трети от тях идват от Китай, който има за цел да има 120 GW работещи ПАВЕЦ до 2030 г. 
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„Сезонното съхранение ще стане критично за мрежите, които се стремят да достигнат по-високи нива на фотоволтаични и 
вятърни нови проекти и увеличаване на капацитета им. По този начин се очаква помпените хидроцентрали да продължат 
да процъфтяват“, отбелязват от Rystad. 
Очакванията за бъдещи ВЕИ начинания също нараснаха значително, с още 2,2 TW нови проекти, добавени към базата 
данни на Rystad. Най-големият източник идва от офшорна вятърна енергия (594 GW), следвана от фотоволтаичните 
централи (583 GW). 
 
Мениджър нюз 
 
√ Нова енергийна платформа в помощ на развитието на Power-to-Gas технологиите в България 
Две години и половина след старта на проекта DanuP-2-Gas вече са достъпни специализирани  инструменти, които да 
подпомогнат инвеститорите в реализацията на Power-to-Gas (P2G) проекти. 
Те са обединени в Дунавска енергийна платформа и благодарение на тях, заинтересованите лица имат свободен достъп 
до актуална и детайлна информация относно потенциала на биомаса в целия Дунавски регион, съществуващата енергийна 
и транспортна инфраструктура, локациите и характеристиките на големи производители на енергия от възобновяеми 
източници (ВИ) и индустриалните потребители, възможностите за финансиране на проекти и др. 
Технологията P2G е едно от най-обнадеждаващите решения на настоящите предизвикателства пред енергийния сектор, 
тъй като позволява излишъците на електроенергия да се използват за производство на т. нар. „газ от възобновяеми 
източници“ (ГВИ), който след  метанизация напълно отговаря на качествата на природния газ и може да бъде подаван 
директно в газопреносната мрежа. 
P2G технологиите се очаква да придобият популярност в България като алтернатива на конвенционалния природен газ 
поради силната зависимост на страната  от  внос, както и свръхвисоките цени на този енергоносител. Предвид големият 
брой финансови инструменти и субсидии от ЕС, които могат да бъдат използвани за реализиране на P2G инвестиции, като 
Планът за възстановяване  и устойчивост на България, вероятно е въпрос на време да заработи първото подобно 
съоръжение и в нашата страна. 
Основите на развитието на технологията Power-to-gas у нас бяха поставени благодарение на усилията на Черноморския 
изследователски енергиен център, изпълнител на проекта DanuP-2-Gas за България. Бяха анализирани и представени 
подходящи бизнес модели, отварящи възможности за синергии, в т.ч. комбиниране енергийно ефективна реновация на 
комплекс от многофамилни жилищни сгради с доставка на ГВИ за енергийни нужди, базиран на проекта FinEERGo-
Dom,  както и създаване на енергиен кооператив с цел изграждане на P2G хъб, базиран на проекта SHAREs  – и двата 
финансирани от Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. 
По същество DanuP-2-Gas предоставя в помощ на потенциалните инвеститори голям набор от данни, чрез които да се 
изследва потенциала за развитие на проекти и бизнес модели, оптималните им параметри, съществуващата 
инфраструктура, възможностите за финансиране и др. 
Специализираните инструменти включват: 

• Интерактивен атлас на възобновяемата енергия - структурира на едно място необходимата първоначална 
информация при обмислянето на проекти - потенциала на биомаса с локации, характеристики, цени, количества; 
налична инфраструктура като съществуващи електроенергийни и газопреносни мрежи и точки на 
присъединяване, транспортни връзки (ЖП, пътни, водни), характеристики и локации на големите индустриални 
предприятия и производители на енергия от ВЕИ в Дунавския регион 

• Каталог на субсидиите – предоставя детайлна информация за действащите в различните държави от Дунавския 
регион възможности за субсидиране на Р2G проекти като грантове, данъчни облекчения, преференциални цени 
за изкупуване, заеми, съфинансиране и др.  

• Инструмент за параметризиране на P2G хъбове - позволява да се направи обективна оценка коя конкретна 
инсталация и режим на работа са подходящи за определената локация и налични предпоставки.  Показва още 
оптимални количества на входни ресурси и изходни продукти, размер на инвестиционни и експлоатационни 
разходи, срок на възвръщаемост на инвестицията и др. 

В Дунавския регион и в България, в частност, е налице значителен неизползван потенциал на биомаса и оползотворяването 
ѝ посредством P2G технологии, което е основната цел на проекта DanuP-2-Gas, финансиран от програмата за 
транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Дунав на Европейския съюз. 
Проектът обединява енергийни агенции, представители на бизнеса, публични органи и изследователски институции от 10 
държави в усилията им да разработят обща транснационална стратегия за насърчаване на производството и съхранението 
на възобновяема енергия чрез свързване на газовия и електроенергийния сектори. Всички създадени в рамките на проекта 
информационни ресурси могат да бъдат използвани свободно от потенциалните инвеститори за оценка на изграждането 
на P2G проекти не само в България, но и в целия Дунавски регион. 
Какви са предимствата на използването на Power-2-Gas инсталация: 

• Балансиране на електроенергийната система; 

• Възможност за складиране на енергия под формата на ГВИ; 

• Местно производство на ГВИ, съизмерим по качества с конвенционалния природен газ 

• Усвояване на отпадъчна биомаса от пречиствателни станции, земеделие, санитарна горска дейност, хранително-
вкусова промишленост и др. 

https://fineergodom.eu/
https://fineergodom.eu/
https://shares-project.eu/
https://danup2gas.eu/atlas
https://danup2gas.eu/optimizationtool
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Подходът, който DanuP-2-Gas предлага при секторното свързване (използване на електроенергия от ВЕИ и балансиране на 
енергийната система в случай на свръхпроизводство), е да се използва излишната електроенергия за производство на 
зелен водород чрез електролиза. Той се използва за метанизация на биогаза, получен от обработката на биомаса. 
Възобновяемият природен газ може да се използва по същия начин, по който се използва понастоящем природният газ, а 
също така може да бъде компресиран или втечнен. Концепцията на проекта включва оползотворяване и на огромните 
количества биомаса, като например общински или промишлени органични отпадъци, дървесни остатъци, утайки от 
пречиствателни станции и селскостопански странични продукти като слама. 
Българското законодателство вече има регулации за такъв тип системи и технологии. Налична е вече дефиницията за 
„зелен водород“ и за „газ от възобновяеми източници“. Важно е да се отбележи, че изграждането на присъединяващи 
инсталации на мощности за производство на ГВИ са припознати за „зелени“ инвестиции според приетата таксономия на 
ниво Европейски съюз. 
 
√ Главният икономист на ЕЦБ: Увеличението на лихвите трябва да продължи 
Европейската централна банка трябва да повиши лихвените проценти до ниво, което започва да ограничава 
икономическия растеж, като пикът на лихвите ще зависи от това как икономиката ще отговори на най-бързия цикъл на 
затягане на паричната политика в историята. Това заяви пред „Файненшъл таймс“ главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн. 
ЕЦБ повиши лихвените проценти с общо 2,5 процентни пункта от юли насам в опит да спре историческия скок на 
инфлацията. Централните банкери вече казаха, че ще са необходими нови повишения на лихвите, за да може инфлацията, 
която в момента е малко под 10%, да се върне до целевото ниво на ЕЦБ от 2% около 2025 г. 
„Трябва да повишим лихвите повече“, каза Лейн във вторник, цитиран от „Файненшъл таймс“. 
„Миналата година можехме да кажем, че е ясно, че трябва да вдигнем лихвите до по-нормални нива, а сега казваме, 
добре, всъщност трябва да ги доведем до рестриктивна територия“, добави той. 
Въпреки че сега пазарите очакват депозитната лихва на ЕЦБ, която в момента е на ниво от 2%, да достигне връх от около 
3,3% това лято, Лейн възприе по-предпазлив тон, твърдейки, че реакцията на фирмите, домакинствата и правителствата 
на ходовете на ЕЦБ ще бъде от ключово значение. 
Лейн каза още, че правителствата от еврозоната, които сега харчат твърде много за субсидии, ще трябва да поемат по-
голяма роля в борбата с инфлацията. 
„Правителствата също трябва да се оттеглят от високите дефицити, които остават. През следващите години ще са 
необходими значителни фискални корекции“, заяви главният икономист на ЕЦБ. 
Инфлацията бързо ще се понижи през тази година, но голяма част от това ще се дължи на „базов ефект“, тъй като скокът 
на цените на газа ще бъде преодолян. 
След като лихвените проценти станат достатъчно високи, за да ограничат растежа, ЕЦБ ще трябва да балансира риска от 
правене на твърде много спрямо предприемане на прекалено малко действия, като това може да се окаже проблем, който 
ще се проточи през „следващите година или две“, каза още Лейн. 
През по-голямата част от последното десетилетие ЕЦБ се бори с прекалено ниската инфлация и някои експерти твърдят, 
че фундаменталните условия не са се променили, така че свръхниският ръст на цените може в крайна сметка да се завърне 
и да принуди ЕЦБ да отстъпи. 
Лейн изглежда обаче отхвърля този аргумент, като казва, че очакванията сега се адаптират към по-високо, по-
здравословно ниво на ръст на цените. 
„Не мисля, че хроничното равновесие с ниска инфлация, което имахме преди пандемията, ще се завърне“, каза той. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на икономическите данни от САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък на фона на опасения от рецесия, тъй като спадът на 
продажбите на дребно в САЩ влоши перспективите за търсенето, докато данните от индустрията, показващи изненадващ 
скок на запасите от суров петрол, също натежаха върху цените, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,67 долара, или 0,79%, до 84,31 долара за баре;. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,84 долара, или 1,06%, до 78,64 долара за барел. Във вторник двата сорта 
поевтиняха с около 1%. 
„Влошените икономически данни в САЩ помрачиха перспективите за търсенето (на петрол), тъй като страховете от 
рецесията се засилиха отново. Настроенията за избягване на риска доведоха до спад на цените на чувствителни към 
икономическия растеж стоки, включително петрола“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
„Прибирането на печалби също може да бъде причина, която оказва натиск върху цените на петрола, преди големите 
технологични компании в САЩ да представят финансовите си отчети за тримесечието“, добави тя. 
Продажбите на дребно в САЩ през декември са спаднали с 1,1%, следвайки понижение с 1% през ноември. Промишленото 
производство в Съединените щати също падна повече от очакваното през декември, удължавайки най-големия си спад от 
близо две години, тъй като по-високите разходи за заеми навредиха на търсенето на стоки. 
Все пак служители на Федералния резерв казаха, че лихвите трябва да се повишат над 5%, въпреки признаците, че 
инфлацията е достигнала своя връх и икономическата активност се забавя. 
В допълнение към всичко, данните от Американския петролен институт показват, че запасите от суров петрол в САЩ са се 
увеличили с около 7,6 милиона барела през седмицата, приключила на 13 януари. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, 
залагаха на спад от около 600 хил. барела. Това е втора поредна седмица на големи увеличения на инвентара. 
Въпреки това запасите от дестилат, които включват дизелово гориво и мазут, са намалели с около 1,8 млн. барела срещу 
очакванията на анализаторите за увеличение от 120 хил. барела. 
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√ Транспортни компании ще спестяват милиони с "интелигентен" контрол на контейнерите си 
Sateliot (компанията, която ще изстреля първото съзвездие от нискоорбитални наносателити, за да осигури покритие с 5G 
стандарта за IoT), и Sensefinity (португалската компания, експерт в разработването на напълно интегрирани IoT решения), 
постигнаха споразумение за сътрудничество, чрез което ще свържат 1000 интелигентни контейнери с 5G-IoT сензори, за да 
спестят на корабните компании повече от 1,3 милиона евро годишно при тяхната поддръжка и ремонт, 
предава elEconomista.es.  
Съзвездието от орбитални наносателити на ниска надморска височина, които ще бъдат разположени от Sateliot, ще 
елиминира проблема с липсата на покритие в открито море. В допълнение, ниската цена от само едно евро на месец за 
свързано устройство е друго допълнително предимство, което ще даде тласък на този бизнес. Тези две обстоятелства от 
друга страна улесняват експанзивния растеж на тази технология, давайки на компаниите възможността да предават данни 
от интелигентни контейнери в средата на океана на много ниска цена. 
Всъщност, не напразно корабособствениците разпределят значителна част от своите инвестиции така, че до 2025 г. 25% от 
техните контейнери да са интелигентни и способни да събират данни. 
Със съзвездието от наносателити и поставянето на тези сензори морските компании ще знаят в реално време какво 
е състоянието на контейнерите им, тяхното местоположение, температура, вибрации, предупреждения за пожар или 
предупреждения като прекъсване на студената верига за чувствителни товари като храна и лекарства. 
По този начин Sateliot и Sensefinity отиват една стъпка напред в свързаността, достигайки нова връзка във веригата на 
стойността отвъд инфраструктурата (пристанището) и транспорта (кораба) до контейнера, тоест до стоките. 
Технологията на Sateliot, която е подкрепена от Европейската космическа агенция (ESA), ще позволи 5G NB-IoT свързаността 
да бъде разширена до всяка област на планетата, където няма наземно покритие, без операторите да трябва да правят 
промени в своя хардуер и на ниска цена. Значението на тази технология се основава на предпоставката, че операторите 
ще могат да се свързват към наносателитната мрежа чрез услуга за роуминг, когато имат нужда от 5G покритие, за да 
предложат свързаност.   
 
√ Бизнес лидерите обзети от песимизъм, невиждан от 12 години 
Близо 73% от изпълнителните директори по света очакват спад в глобалния икономически растеж през следващите 12 
месеца. Това показват резултатите от 26-ото Годишно глобално проучване на PwC сред бизнес лидерите (PwC’s 26th Annual 
Global CEO Survey), проведено сред 4410 главни изпълнителни директори от 105 държави и територии в края на 2022 г. 
Това е най-песимистичната прогноза за икономическия растеж откакто PwC стартира проучването преди 12 години. 
Разликата с оптимистичните нагласи за 2021 г. и 2022 г. е значителна – тогава повече от 2/3 от участниците (съответно 76% 
и 77%) смятаха, че икономическият растеж ще се подобри. 
 

 
 
Близо 40% от бизнес лидерите смятат, че организациите им няма да бъдат икономически жизнеспособни след 
десетилетие 
В допълнение към предизвикателната среда, близо 40% от бизнес лидерите смятат, че техните организации няма да са 
икономически жизнеспособни след десетилетие, ако не направят съществени промени. Резултатът се наблюдава в редица 
сектори, вкл.  телекомуникации (46%), производство (43%), здравеопазване (42%) и технологии (41%). 

https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12111548/01/23/Las-navieras-ahorraran-13-millones-al-ano-gracias-al-control-inteligente-de-sus-contenedores-con-la-tecnologia-5GIoT.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/c-suite-insights/ceo-survey-2023.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/c-suite-insights/ceo-survey-2023.html
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Значително по-малко бизнес лидери са уверени във възможностите на организациите им да реализират ръст в приходите 
през следващата година (-26%). Това е най-големият спад от финансовата криза (2008-2009 г.) насам, когато беше 
регистриран спад от 58%. 
В глобален мащаб очакванията за икономическия растеж варират рязко. С оглед продължаващата енергийна криза, 
икономиките от Г-7 са по-песимистично настроени по отношение на вътрешните си перспективи за растеж, отколкото по 
отношение на глобалния растеж, вкл. Франция (70% срещу 63%), Германия (94% срещу 82%) и Обединеното кралство (84% 
срещу 71%). 
 

 
 
Изпълнителните директори виждат множество преки предизвикателства пред рентабилността в собствените си индустрии 
през следващите 10 години. Повече от половината (56%) вярват, че променящите се предпочитания и търсене от страна на 
клиентите ще повлияят на маржовете, следвани от промени в регулациите (53%), недостиг на работна ръка/умения (52%) 
и технологични пробиви (49%). 
 

 
 
Инфлацията, макроикономическата нестабилност и геополитическите конфликти са основните притеснения на 
бизнес лидерите 
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Здравните и кибер рисковете бяха най-големите заплахи преди година. Сега обаче инфлацията (40%) и 
макроикономическата нестабилност (31%) са водещи рискове за бизнес лидерите както в краткосрочен план (следващите 
12 месеца), така и през следващите пет години. 25% от участниците в проучването считат и геополитическите конфликти за 
заплаха, докато кибер рисковете (20%) и изменението на климата (14%) този път остават на по-заден план. 
Войната в Украйна и нарастващата загриженост относно други горещи точки по света  накараха изпълнителните директори 
да преосмислят някои аспекти от бизнес моделите си. Почти половината от участниците в проучването, които са изложени 
на геополитически конфликт, се подготвят за по-всеобхватни проблеми и технически затруднения. Сред действията, които 
компаниите предприемат, са увеличаване на инвестициите в киберсигурност или поверителност на данните (48%), 
приспособяване на веригите за доставки (46%), преоценка на пазарното присъствие или навлизане на нови пазари (46%), 
както и разнообразяване на предлаганите продукти/услуги (41%). 
Намаляване на разходите, но не и на броя на служителите или заплащането 
В отговор на настоящия икономически климат бизнес лидерите се стремят да намалят разходите и да стимулират растежа 
на приходите. 52% от изпълнителните директори съобщават за намаляване на оперативните разходи, 51% повишават 
цените, а 48% разнообразяват портфолиото си от продукти и услуги. Въпреки това повече от половината (60%) споделят, 
че не планират да намалят броя на служителите си през следващата година. Мнозинството (80%) посочват, че не 
предвиждат намаляване на възнагражденията на персонала, за да могат да задържат талантите и да смекчат темповете на 
изтичане на работна сила. 
„Нестабилната икономика, високата инфлация и геополитическите конфликти допринесоха за това сериозно ниво на 
песимизъм. Бизнес лидерите по света преоценяват оперативните си модели и намаляват разходите, но въпреки този 
натиск продължават да поставят служителите си на първо място и се стремят да задържат талантите. Ако организациите 
искат не само да процъфтяват, но и да оцелеят през следващите няколко години, трябва внимателно да балансират между 
смекчаване на краткосрочните рискове и оперативните изисквания спрямо дългосрочните резултати. Бизнесите, които не 
се трансформират, няма да бъдат жизнеспособни", коментира Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC. 
Управление на климатичните рискове – нарастващ приоритет за бизнеса 
В сравнение с други глобални рискове, климатичните промени не се открояват толкова силно като заплаха за следващите 
12 месеца. Бизнес лидерите обаче осъзнават, че климатичните промени оказват умерено до много голямо влияние върху 
техните разходи (50%), верига на доставките (42%) и физически активи (24%). 
В повечето компании бизнес лидерите вече са стартирали (или са в процес на стартиране) инициативи за намаляване на 
емисиите на техните компании (65%), разработили са нови продукти и процеси с мисъл за околната среда (61%) или 
разработват стратегия за намаляване на емисиите и смекчаване на климатичните рискове, базирана на данни (58%). 
Въпреки нарастващия брой държави, които сега имат някаква форма на ценообразуване на въглеродните емисии, 
мнозинството от анкетираните (54%) все още не планират да прилагат вътрешна цена на въглеродните емисии при 
вземането на решения, а над 1/3 (36%) не планират да прилагат инициативи за защита на физическите активи и/или 
работната сила на тяхната компания от въздействието на климатичния риск. 
Изграждането на доверие и трансформацията остават ключови за генерирането на дългосрочна стойност  
Бизнес лидерите отбелязват, че ако организацията цели да генерира дългосрочна стойност за обществото, трябва да си 
сътрудничи с широк кръг заинтересовани страни, за да гради доверие и постига устойчиви резултати. Глобалното 
проучване на PwC установява, че организациите си партнират с нестопански субекти с цел устойчиво развитие (54%), 
равенство, многообразие и приобщаване (49%) и образование (49%). 
Ако организациите искат да са жизнеспособни в краткосрочен и дългосрочен план, те  трябва да инвестират и в своите 
служители и в програми за технологична трансформация. Що се отнася до технологиите, близо 2/3 (76%) от организациите 
споделят, че инвестират в автоматизиране на процеси и системи, внедряване на системи за повишаване на 
квалификацията на работната сила в приоритетни области (72%), внедряване на технологии (напр. облачни технологии), AI 
и други авангардни технологии (69%). 
Разкъсвани между изискванията на краткосрочната и дългосрочната трансформация, бизнес лидерите споделят, че се 
фокусират върху текущите оперативни резултати (53%), вместо да развиват бизнеса и разработят подходяща стратегия за 
посрещане на бъдещи нужди (47%). Ако можеха да променят графиците си, 57% от изпълнителните директори споделят, 
че биха отделили повече време на последното. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Схемите в пътния сектор и щетите за държавата. За сагата с детската болница и проблемите с винетките; Гост: 
Служебният регионален министър Иван Шишков. 

- За скандалите на политическата сцена и ходовете на ГЕРБ; Гост: Депутатът Николай Нанков. 
- След първите случаи на заболели с ковид и грип; Гост: Проф. Тодор Кантарджиев. 
- Какви поражения нанесе ураганния вятър в страната. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Шансовете на третия мандат; Гост: Йордан Цонев, ДПС. 
- Има ли шансове за подкрепа на мандата на БСП. 
- Давали ли сме оръжие за Украйна. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
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- Помагала ли е България тайно на Украйна в началото на войната и по какъв начин оръжия са достигали до зоната 
на конфликта. 

- Как семейството на едно от разменените деца в болница „Шейново" ще търси правата си. 
- Защо свидетел по делото срещу бившия кмет на село Галиче - Ценко Чоков, беше пребит с метални тръби. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - България спасила Украйна с оръжия и дизел за 2 млрд. лв. 
в. Труд  - Удрят ни с 60 ст. за всеки литър дизел 
в. Телеграф  - Половината локомотиви - от времето на Брежнев 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Рестартът на НДСВ тази събота там, откъдето се роди преди 22 години 
в. 24 часа  – Предизвестено: пленумът прати Нинова да преговаря с всички за кабинет 
в. Труд - "Продължаваме промяната" пред разпад 
в. Труд - КПКОНПИ проверява Бойко Рашков за пране на пари 
в. Телеграф  - Нинова с 5 въпроса към лидерите 
в. Телеграф - Медицински хеликоптер най-рано през юни 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Филип Алексиев, изпълнителен директор на "Български пощи": Знаем как да се спасят пощите: куриерски 
софтуер за 2973-те ни точки, нови финансови услуги и мотивация на екипа 
в. Труд - Политологът доц. Стойчо Стойчев пред "Труд news": Президентът Радев - архитект на новото ляво 
в. Телеграф - Симеон Дянков, бивш министър на финансите: Законът ни задължава да сме с редовен бюджет до март 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Лудите цени унищожават средната класа у нас 
в. Труд  - "Ди Велт": Бедна България тайно спаси Украйна 
в. Телеграф  - Стабилна, но мизерия. Мизерия, но стабилна. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 09.00 часа започва заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе открито заседание на Министерски съвет, на което ще направим отчет за свършеното 

през тези почти 6 месеца от мандата на служебното правителство. 
- От 11.00 часа, в БТА ще се проведе пресконференция на Асоциацията на организациите на българските 

работодатели (АОБР). Ще бъдат представени приоритетите за 2023 г. 
- От 16:30 ч. по покана на председателя на Комисията по въпросите на ЕС Деница Симеонова посланикът на 

Кралство Швеция Н. Пр. Катарина Рангнит ще представи пред народните представители приоритетите и 
програмата на шведското председателство на Съвета на ЕС. 

- От 11.00 часа в Първа МБАЛ, за да ви представим реализирането на програмата на Столична община за 
предоставяне на психологическа помощ на пациенти с онкологични заболявания, приета с решение на градския 
парламент. 

- От 10:30 часа в партерното фоайе на Софийската опера и балет ще се състои пресконференция, посветена на 
първата премиера за 2023 година на балета "Ана Каренина". 

*** 
Бургас. 

- В 11.30 часа сградата на Бизнес инкубатора Областния информационен център организира на работна среща на 
тема: "ОИЦ - Бургас: постигнати резултати и планирани дейности". По време на събитието ще бъде представен и 
напредъкът във финансовото изпълнение по оперативните програми през периода 2014-2020. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Перфектната сватба" от Робин Хоудън. 
*** 
Добрич 

- От 11:00 ч. в залата на ДКТ "Дора Габе" ще се състои пресконференция по повод новото заглавие в репертоара на 
театъра - "Най-ценното нещо" от Магда Борисова. Спектакълът е реализиран със съдействието на Община град 
Добрич 

*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в кабинета на председателя на ОбС - Кюстендил, сградата на Общината, ще се проведе 
пресконференция във връзка с предстоящото заседание на местния парламент. 

- От 17.00 часа в залата на Възрожденското училище ще се проведе възпоменателна вечер за Иван Момчилов. 
*** 
Ловеч. 

- От 10.30 часа в залата на Общинския съвет - Ловеч Общината и "Екопак - България" АД организират работна среща 
по повод най-мащабната инициатива за популяризиране на разделното събиране през 2023 г. "Градска 
рециклиада". 
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*** 
Стара Загора. 

- От 12.00 часа ще бъде открито обновеното COVID отделение в СБАЛПФЗ - Стара Загора. 
- От 14.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще бъде представен филмът "Между тоя и оня свят", в рамките на София 

Менар Филм Фест 2023. 
- От 16.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще бъде представен филмът "Кодокуши", в рамките на София Менар Филм 

Фест 2023 . 
*** 
Шумен. 

- От 14.00 часа в зала 304 ще се проведе заседание на Общинската комисия по безопасност на движението. 

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

