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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Бизнесът срещу енергийната стратегия 
нергийната стратегия на България, която правителството представи преди дни, обслужва интересите на мафията и 
подхранва корупционния потенциал. Бизнесът не приема документа, който трябва да се реализира в следващите тридесет 
години и обяви, че настоява за преразглеждането на Плана за възстановяване в частта за енергетиката. 
Целите, заложени в енергийната стратегия на правителството, са объркани, без баланс на производството и 
потреблението, с пропуски и липса на финансова обезпеченост. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев: 
"Проекти, които са грандомански, граничат или са отвъд научната фантазия, но за сметка на това са заредени с огромен 
корупционен потенциал. Тази стратегия, която беше представена, удовлетворява интересите на всеки клан на 
електроенергийната мафия". 
Критиките към енергийната стратегия дойдоха от всички национално представени работодателски организации. Бизнесът 
настоя за мерки срещу свръхпечалбите в енергетиката, които да пазят от корупционни схеми.  
Евгени Иванов от КРИБ поиска повишаване на капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране на 
пазарни злоупотреби и пазарна концентрация.  
Според председателя на Търговско-промишлената палата Цветан Симеонов това ще е поредната стратегия, която ще 
остане само на хартия: 
"Това само тези, които го предлагат, са го виждали. Не е редно работодателските организации да научават за обявяването 
на тази стратегия в четири часа предния ден". 
 
Труд 
 
√ Свалят цените, за да влезем в еврозоната 
Работодатели призоваха инфлацията да бъде намалена 
Служебното правителство преговаря с търговските вериги 
Цените да бъда понижени, за да бъде намалена инфлацията и да можем да влезем в еврозоната от началото на 2024 г., 
призова Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Бизнесът трябва да увеличи 
доходите без да вдига цените, а дори се обърнахме с призив към него да намали цените, заяви Васил Велев. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си за 2023 г. Сред тях са влизане в 
еврозоната и в Шенген. За целта трябва да се възстанови ценовата стабилност, обясни Васил Велев. България изпълнява 
всички формални критерии за приемане на еврото с изключение на нивото на инфлацията. 
Народното събрание намали тавана на цените на електроенергията, над който изплащат компенсации на бизнеса. Това ще 
позволи на бизнеса да намали цените, защото по този параметър не отговаряме на изискванията за еврозоната, каза Велев. 
Освен това, според него, трябва да бъде намален бюджетният дефицит. Въпреки изборите трябва да се ограничи 
популизма и да не се харчат пари, които нямаме, заяви Васил Велев. 
Мерките за ограничаване ръста на инфлацията са необходими за членството ни в еврозоната и за благоденствието на 
обществото, заяви и Добри Митрев, председател на БСК. Ако успеем да подтиснем ръста на инфлацията, имаме шанс от 1 
януари 2024 г. за сме член на еврозоната, допълни той. 
Окончателният доклад за България и за готовността ни за членство в еврозоната ще излезе през месец май. Служебното 
правителство също иска дотогава годишната инфлация да стане поне под 10 на сто. Преговаряме с хранителните вериги, 
за да усетят хората, че цените намаляват, заяви служебният министър на икономиката Никола Стоянов по време на отчет 
на кабинета за свършената от него работа. 
“Необходими са инвестиции - чужди и вътрешни. Затова управляващите трябва да предприемат мерки, за да има стимули 
предприемачите да инвестират в България”, каза Добри Митрев. При въвеждане на един регулаторен режим трябва да 
бъдат премахвани други два, допълни той. В България има 900 регулаторни режима, няма друга такава държава в Европа, 
прекомерният контрол отблъсква желаещите да правят инвестиции, заяви Добри Митрев. 
Необходимо е да бъде преразгледан Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), заяви Васил Велев. 
Според него в Плана има грандомански проекти, които граничат с научната фантастика, но са с огромен корупционен 
потенциал. Тези проекти са направени, защото няма национална стратегия за развитие на енергетиката, допълни той. Това, 
което беше представено, не е никаква стратегия, там са объркани целите, каза Васил Велев.  
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“В стратегията липсва думата достъпна, а енергията трябва да е достъпна, сигурна и чиста. При тези грандомански 
инвестиции цената, които би се получила на микса на електроенергията, няма да бъде достъпна, няма да има кой да я 
купува”, допълни той. Според Весил Велев, ако бъдат премахнати грандоманските проекти от НПВУ, ще има пари за всяка 
фирма и всяко домакинство, с които да се финансира поставянето на фотоволтаици. 
Праговете за приходите на производителите на електроенергия за всеки киловатчас са изключително високи, така че да 
остават свръхпечалбите в предприятията в енергетиката и от там да може да се краде, каза още Васил Велев. 
Средства за администрацията срещу реформи 
Вдигат данъци, ако харчат пари предизборно 
Бюджетът като Плана за възстановяване 
Необходимо е запазване на данъчния модел, заяви председателя на БСК Добри Митрев, като представи част от 
приоритетите на работодателите за 2023 г. “След всички предизборни харчове, които все по-често ни се налага да търпим, 
възможността за промяна на данъчния модел ще се окаже неизбежна, ако тази тенденция продължава. А не знам, дали 
българските граждани са съгласни да им се увеличи данъчната и осигурителната тежест, заради това, че определени 
политици с подобни популистични предложения в парламента просто държат да си осигурят представителство и в 
следващия парламент”, допълни той. 
Бизнесът настоява и за програмно бюджетиране. Според Добри Митрев бюджетите на ведомствата може да бъдат на 
принципа на Националния план за възстановяване и устойчивост, тоест да се дават пари срещу реформи и пари срещу 
ефективност, а не просто, за да съществуват едни институции, които да бъдат хранени от българските данъкоплатци. 
Помощи срещу труд 
Може да повишат възрастта за пенсиониране 
Нормално е да се увеличи възрастта за пенсиониране с увеличаването на продължителността на живота. Това обясни 
председателят на БТПП Цветан Симеонов, който представи приоритетите на работодателите в областта на образованието 
и пазара на труда. Нацията ни застарява, във Франция има стачки, защото има предложение възрастта за пенсиониране да 
бъде увеличена от 62 г. на 64 г., обясни той. 
Обучението на възрастните хора също е включено сред приоритетите на работодателите. Според Цветан Симеонов в 
страната трябва да бъдат привличани и таланти от чужбина, но за целта икономическата среда трябва да е по-
гостоприемна. 
Всеки, който е в работоспособна възраст и работоспособно състояние, не трябва да получава помощи без да полага 
обществено полезен труд, заяви Цветан Симеонов. Социалната политика отправя грешни послания - казва, че няма нужда 
да се образовате, да се трудите, а ще получите увеличение на заплатите, каза Васил Велев, председател на АИКБ. 
Пенсионният модел беше разбит и половината пенсионери получават еднакви пенсии без значение какви осигуровки са 
плащали, продължи той. Това е резултат от лов на избиратели, който е насочен към мързеливите и глупавите, заяви Васил 
Велев. Според него същият ефект ще има, и ако минималната заплата стане 50 на сто от средната - половината работници 
ще получават еднакви заплати, което ще кара хората, които знаят и могат повече, да работят по-малко. 
 
Дивидент 
 
√ Бизнесът: Енергийната стратегия не става, тя удовлетворява само мафията 
"Тази стратегия, която бе представена от служебното правителство удовлетворява стратегията на всеки план на 
електроенергийната мафия", заяви Васил Велев, председател на АИКБ 
Енергийната стратегията не става, тя удовлетворява само мафията. Около това се обединиха председателите на 
работодателските организации в България.  
Припомняме, че преди дни президентът Румен Радев и назначеното от него служебно правителство представиха проект 
за 30-годишна стратегия за българската енергетика, която предвижда нови ядрени мощности, инсталации за зелен 
водород, нов петролопровод с Гърция и запазване на въглищните централи. 
"Това не е никаква енергийна стратегия, защото целите са объркани", заяви по време на пресконференция  председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той е категоричен, че тя не става за нищо, 
защото е сбор от различни проекти, като само някои от тях са алтернативни. 
По думите му в нея не е даден баланс на производство и потребление – нито денонощен, нито седмичен, нито сезонен, 
нито годишен.  
Председателят на АИКБ смята, че стратегията е планирана така, че да правят проекти, които са заредени с огромен 
корупционен потенциал. 
Като аргумент за критиките си Велев отчете, че именно за това говорят и праговете, които утвърди Министерски съвет, чрез 
които трябва да се осигури приходната част на фонда за електроенергийната система. Тези прагове са високи, за да останат 
свръхпечалбите в енергетиката и за да могат впоследствие да се крадат.  
Председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи, че и тази енергийна стратегия ще мине като всички други стратегии. 
Според него е недопустимо работодателите да научават за нея в 16 ч. следобед. 
Еврозоната, Шенген и ОИСР  
АОБР представи своите приоритети за 2023 г. и в областта на бизнес средата и икономиката, енергетиката и зеленият 
преход, образование и пазар на труда, социална политика и европейски политики и инвестиции. 
Велев заяви, че целевата дата 2026 г. в националните приоритети за присъединяване към ОИСР е изпълнима. Но в крайна 
намалявали шансовете за присъединяване към еврозоната, като през май ще има по-голяма яснота дали това ще се случи.  
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Бизнесът си поставя за цел разработването на механизъм за определяне на минимална работна заплата, развитие на 
пенсионния модел и частните пенсионни фондове, подобряване на системата за социално подпомагане и преразглеждане 
на държавната политика, свързана с Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. 
Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК) пък заяви, че мерките за 
ограничаване на инфлацията са наложителни заради приемането на страната ни в еврозоната. 
„Ако успеем да потиснем ръста до поносими нива, България може да стане пълноправен член на еврозоната“, прогнозира 
той и свърза това с инвестиции с повече добавена стойност. 
 
News.bg 
 
√ Васил Велев: Енергийната стратегия на кабинета удовлетворява само мафията 
Това не е никаква енергийна стратегия, защото целите са объркани. Енергия не се яде, нито се пие. Така с огромна доза 
критики засипа председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев енергийната 
стратегия на служебното правителство до 2053 г. В нея се предвижда изграждането на 4 ядрени реактора, ВЕЦ-ове по Дунав 
и ВЕИ. 
По думите му думата достъпност отсъства, а енергията трябва да бъде сигурна и достъпна. Тази стратегия, която бе 
представена от служебното правителство удовлетворява стратегията на всеки план на електроенергийната мафия, изтъкна 
Велев. 
Според него така е планирана енергийната стратегия, за да се правят проекти, които са заредени с огромен корупционен 
потенциал. Като аргумент за критиките си Велев отчете, че именно за това говорят и праговете, които утвърди Министерски 
съвет, чрез които трябва да се осигури приходната част на фонда за електроенергийната система. Тези прагове са високи, 
за да останат свръхпечалбите в енергетиката и за да могат впоследствие да се крадат, коментира Васил Велев. 
След около час работодателите ще имат среща с министъра на енергетиката Росен Христов и ще повдигнат въпроса за 
представената енергийна стратегия на служебното правителство. Стратегията не става за нищо, ние стратегия нямаме, а 
сбор от различни проекти, като само някои от тях са алтернативни. В енергийната стратегия не е даден баланс нито 
денонощен, нито седмичен, нито сезонен, нито годишен на производство и потребление, каза Васил Велев в отговор на 
въпрос на News.bg дали все пак работодателите са готови на разговор с ресорното министерство за предоговаряне на 
въпросната стратегия. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи, че и тази енергийна стратегия ще мине като всички други стратегии. 
Според него е недопустимо работодателите да научават за тази стратегия в 16 ч. следобед. 
Затова дали се сбъднаха прогнозите за студена и гладна зима, която да предизвика масова безработица, Велев отговори 
на въпроса на News.bg, че очевидно зимата не е студена и апокалиптичните прогнози не се потвърдили. Той посочи, че 
България има шансовете да мине през кризата по-добре от средноевропейските страни. Европа ще има недостиг на 
енергия още дълго време и за това работодателите ще настояват средствата по механизма REPowerEU да се 
децентрализират и инвестират ефективно и ефикасно в зелен и цифров преход, който би повишил конкурентоспособността 
на хората. 
Цветан Симеонов също добави, че безработицата спада и недостигът на квалифицирана работна сила все по-остро се 
чувстват. Най-бързото и качественото спасение за всеки един бизнес са иновациите. 
Цялата среща вижте във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодатели: Проектите в енергийната стратегия са заредени с огромен корупционен потенциал 
Остават ли приоритет еврозоната, Шенген и ОИСР при водената икономическа и социална политика, коментираха 
от АОБР 
Енергийната стратегия на България е планирана така, че да се правят проекти, които са заредени с огромен корупционен 
потенциал. Тази критика отправи към управляващите Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) при представяне на приоритетите на работодателските организации (АОБР) за 2023 г. 
За пример той даде праговете, утвърдени от Министерския съвет, чрез които трябва да се осигури приходната част на 
фонда за електроенергийната система. „Тези прагове са високи, за да останат свръхпечалбите в енергетиката и за да могат 
впоследствие да се крадат“, коментира Велев. 
По думите му „стратегията не става за нищо“, защото е сбор от различни проекти, като само някои от тях са алтернативни. 
„В енергийната стратегия не е даден баланс на производство и потребление – нито денонощен, нито седмичен, нито 
сезонен, нито годишен“, посочи Велев и съобщи, че днес предстои среща с министъра на енергетиката Росен Христов, на 
която работодателските организации ще повдигнат въпроса за представената енергийна стратегия на служебното 
правителство. 
Енергийна стратегия без работодатели 
Васил Велев смята, че България има шанс да мине през енергийната криза по-лесно, отколкото другите европейски страни. 
Той очаква Европа да има недостиг на енергия още дълго време и затова работодателите ще настояват средствата по 
механизма REPowerEU да се децентрализират и инвестират ефективно и ефикасно в зелен и цифров преход, който би 
повишил конкурентоспособността на бизнеса и хората. 
Председателят на АИКБ потвърди, че при взаимодействието с международните организации, в които българските 
работодатели участват, се разбира, че страната ни влиза в противоречие с искането за преразглеждане на Плана за 

https://news.bg/energy/vasil-velev-energiynata-strategiya-na-kabineta-udovletvoryava-samo-mafiyata.html
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възстановяване и устойчивост. Той се надява, че с нова глава в него може да се коригират само грандоманските проекти, 
които са заредени с корупционен скандал, защото са „объркани целите“. 
Велев отбеляза, че работодателите ще настояват за либерализиране на пазара и потвърди, че съвсем скоро Европейската 
комисия ще излезе с нова позиция за това. 
Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), се 
надява, че с приоритетите на работодателските организации може да се коригира пазарът на електроенергия на едро в 
България, но това да става като компенсация, но не и с помощи. „Искаме част от парите, които са иззети заради 
неправомерно високите цени, да бъдат върнати“, коментира той и подчерта, че при обсъждане на енергийната стратегия 
не са искани предложения от работодателите. 
Що се отнася до изработването на Пътна карта за прехода за климатична неутралност, Иванов настоява да се спазва 
принципа „Бързай бавно“, за да не се допуснат отново грешки. 
Той е категоричен, че в целите на работодателите е производството и съхраняване на енергия за собствено производство, 
като се оптимизира миксът от домакинства и пазарни участници, а либерализацията се извърши в разумен срок. 
Пътят към Шенген, еврозоната и ОИСР 
Васил Велев смята, че целевата дата 2026 г. в националните приоритети за присъединяване към ОИСР е изпълнима. Той 
обаче е на мнение, че намаляват шансовете за присъединяване към еврозоната, като през май ще има по-голяма яснота 
дали това ще се случи. Той се надява обаче на добри новини за приемането на страната ни в Шенген до края на годината. 
Председателят на АИКБ препоръчва с усилията на политическата класа и бизнеса да се възстанови икономическата и 
ценовата стабилност и да се подобри управлението на дълга. „Не отговаряме на изискванията за еврозоната и трябва да 
се спре инфлацията, да спре популизмът да се харчат пари, да се правят щедри подаръци“, настоява Велев. 
Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК) също смята, че мерките за 
ограничаване на инфлацията са наложителни заради приемането на страната ни в еврозоната. „Ако успеем да потиснем 
ръста до поносими нива, България може да стане пълноправен член на еврозоната“, прогнозира той и свърза това с 
инвестиции с повече добавена стойност. 
Според него трябва да се създаде такава бизнес среда, в която предприемачите да инвестират средства в България, като 
за това ще помогне Планът за възстановяване и устойчивост, е-услугите и намаляването на административната тежест от 
100-те регулаторни режима. 
„Настояваме от години за програмно бюджетиране, като парите на ведомствата да се дават само срещу реформи. Искаме 
запазване на данъчния модел въпреки всички политически харчове. Не знам дали българските граждани искат да им се 
увеличи данъчната и осигурителна тежест“, риторично попита той заради прекомерното разходване на публични средства 
след популистки ходове. 
Решения в социалната политика 
Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата и ротационен председател на АОБР за 2023 
година, очерта някои от целите на работодателите за тази година. Той заяви, че в последните години има диалогичност 
между образование и бизнес, но иска да се обърне повече внимание на образованието, в което приоритет е обучението 
на възрастните. Симеонов настоява и за по-добра координация на училища и фирми при професионалната реализация на 
учениците. И подчерта, че обучението на чуждестранните студенти е капитал и решение за пазара на труда. 
Според него за трайно неработещите трябва да има принудителни мерки, за да се ограничи получаването на помощи, като 
подчерта, че това зависи от общините. 
Според Васил Велев продължават грешните послания при провеждане на политиката на доходите. „Няма нужда да се 
образовате и квалифицирате, ние ще ви осигурим помощи, коментира той водената политика, която е прехвърлена и в 
пенсионния модел с уеднаквяване на пенсиите. – Синдикатите излъгаха политиците с грешна политика, която води до 
упадане на нравите, демотивира хората да полагат качествен труд. Както половината пенсионери ще получават еднакви 
пенсии, така работниците ще получават еднакви заплати.“ 
Що се отнася до професионалните безработни, които източват фондовете, той е убеден, че те ще продължават да тежат на 
обществото. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнесът видя много корупция в новата енергийна стратегия 
Приоритетите на работодателите за тази година са влизане в еврозоната, Шенген и ОИСР 
Бизнесът разкритикува остро енергийната стратегия, представена от служебния енергиен министър Росен Христов преди 
дни. Според четирите работодателски организации тя „не става за нищо и е пълна с корупция“. Това стана ясно на 
пресконференция днес, на която членовете на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) 
представиха приоритетите си за предстоящата година. 
Според Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), „стратегията не става 
за нищо, а просто сбор от различни проекти“. 
В стратегията са объркани целите, тя удовлетворява интересите на всеки клан на електроенергийната мафия. Тя е 
преоразмерена, очевидно за да могат да се правят такива проекти, които също са заредени с огромен корупционен 
потенциал“. 
В приоритетите на работодателите е записано, че те подкрепят разсрочването на ангажимента за 40% намаление на 
въглеродните емисии до 2025 г. спрямо базисната 2019 г. 
Какво иска бизнесът 
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Присъединяване на България към еврозоната, към Шенгенското пространство, както и членството ни в ОИСР – това са 
водещите приоритети на бизнеса за тази година. 
Велев акцентира върху необходимостта от възстановяването на макроикономическата, финансовата и ценовата 
стабилност, свиването на дефицита, подобряването на управлението на дълга в контекста на изпълнението от България на 
изискванията за членство в еврозоната. Според него усилията трябва да са взаимни. 
За постигането на тези цели трябва да се положат усилия от всички, от политическата класа, от бизнеса и от хората“. 
Велев посочи, че усилията, които бизнесът трябва да направи, е без да увеличава цените, да увеличи доходите на 
работещите и напомни за призива към търговците да намалят цените. 
Трябва да се ограничи безбрежният, наднормен популизъм и да спрат да се харчат пари, които нямаме“, категоричен е 
Велев. 
По думите на председателя на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев, ако България успее да сведе ръста на 
инфлацията до поносими равнища, особено в първите месеци на годината, има шансове от 1 януари 2024 г. да стане 
пълноправен член на еврозоната. За деловите среди е важно и да се подобри средата за правене на бизнес, да има стимули 
за предприемачите да инвестират средствата си в страната, важна е и подкрепата за инвестициите през Националния план 
за възстановяване и устойчивост и през новите оперативни програми, каза Митрев. 
Изграждането на електронното управление, намаляването на регулаторните режими, също са сред приоритетите на 
работодателите. 
Приоритетите ще бъдат изпратени на всички държавни институции и всички политически партии. 
Смятаме, че ще ги улесним в писането на програми“, заяви Цветан Симеонов от БТПП. 
 
България днес 
 
√ Еврозоната, Шенген и ОИСР във фокуса на работодателите през 2023 г. 
Приемането на България в Еврозоната на 1 януари 2024 г., приемането на България в Шенген и приемането на страната ни 
в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са националните приоритети на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР) за 2023 година. 
Те бяха представени от председателя на АИКБ Васил Велев, от председателя на БСК Добри Митев, от председателя на БТПП 
Цветан Симеонов и от изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов на пресконференция в БТА. АОБР представи 
своите приоритети за 2023 г. и в областта на бизнес средата и икономиката, енергетиката и зеленият преход, образование 
и пазар на труда, социална политика и европейски политики и инвестиции. 
В областта на бизнес средата и икономиката работодателите залагат на мерки за ограничаване на инфлацията, 
подобряване на цялостната инвестиционна среда, реални действия по изграждане на електронно управление във всички 
области, преминаване към реално програмно бюджетиране, ограничаване на екологичния рекет срещу бизнеса, запазване 
на съществуващия данъчен модел, прилагане на разходо-покривния принцип на държавните такси, борба със сивата 
икономика, справяне с проблемите на трафика по граничните пунктове и други. 
Колко големи са бонусите от евентуалното влизане на България в Еврозоната 
За един несъстоял се дебат, а и доклад 
В областта на енергетиката и зеленият преход целите са: коригиране изкривяванията на пазара на едро на електроенергия 
при екстремни цени чрез компенсация на потребителите на свободния пазар, създаване на работещ компенсаторен 
механизъм поради високите цени на природния газ за потребителите до достигане на приемливи на пазара цени, 
формиране на национален пазар на емисии на парникови газове, активизиране на оперативна програма на 
Консултативния съвет за Европейска зелена сделка, изработване на национална Стратегия за устойчиво енергийно 
развитие на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., изработване на Пътна карта за прехода към климатична неутралност 
и развитие на енергийния сектор, насърчаване на производството и съхранението на електроенергия от ВЕИ за собствено 
производство и подготовка за либерализация на пазара на електрическата енергия. 
В образованието и пазара на труда приоритетите на АОБР са подобряване на системата за обучение на възрастни с цел 
постигане на синергия в политиките на МТСП и МОН, реална връзка между образованието и бизнеса, разработване на 
пакет от мерки за привличането на таланти, подобряване на възможността за привличане на чуждестранни студенти, 
повишаване на дигиталните умения, програма за приобщаване на трайно изолираните от образователния процес или от 
пазара на труда и създаване на условия за активно участие на пазара на труда на работещите майки. 
Няма да затваряме топлоцентралите 
В социалната политика бизнесът си поставя за цел разработване на механизъм за определяне на минималната работна 
заплата, развитие на пенсионния модел и частните пенсионни фондове, подобряване на системата за социално 
подпомагане и преразглеждане на държавната политика, свързана с Държавен фонд за гарантиране устойчивост на 
държавната пенсионна система. 
В последната област – Европейски политики и инвестиции работодателите ще се борят за подобряване отношенията със 
социалните партньори по ключови за бизнеса досиета, създаване на Консултативен съвет за наблюдение и изпълнение на 
Плана за възстановяване, иницииране на преговори по “Нов национален социален диалог”, предоговаряне на ПВУ за 
намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40% и стриктно спазване на сроковете за 
откриване на останалите процедури по НПВУ и оперативни програми. 
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√ 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, съобщава БНР. 
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. 
 
Palo.bg 
 
√ Васил Велев: Енергийната стратегия на кабинета удовлетворява само мафията 
Като аргумент за критиките си Велев отчете, че именно за това говорят и праговете, които утвърди Министерски съвет, чрез 
които трябва да се осигури приходната част на фонда за електроенергийната система. 
Затова дали се сбъднаха прогнозите за студена и гладна зима, която да предизвика масова безработица, Велев отговори 
на въпроса на News.bg, че очевидно зимата не е студена и апокалиптичните прогнози не се потвърдили. 
Тези прагове са високи, за да останат свръхпечалбите в енергетиката и за да могат впоследствие да се крадат, коментира 
Васил Велев. 
След час и десет минути работодателите ще имат среща с министъра на енергетиката Росен Христов и ще повдигнат 
въпроса за представената енергийна стратегия на служебното правителство. 
 
Econ .bg 
 
√ Безработицата в България е на изчезване, но липсват и надеждни кадри за бизнеса 
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 АИКБ 
"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., съобщава БНР. 
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: 
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"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 
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." 
 
АИКБ 
 
√ АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2023 Г. 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви основните си приоритети за 2023 г. Това стана на 
официална пресконференция на 19 януари, в която участие взеха ръководителите на четирите национално представителни 
работодателски организации, членове на АОБР - Васил Велев - председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), Добри Митрев - председател на УС на Българската стопанска камара (БСК), Цветан Симеонов - 
председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и ротационен председател на АОБР за 2023 г., 
Евгений Иванов - изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
АОБР ще работи по 44 мерки в шест ключови за българската икономика области, сред които бизнес среда и икономика, 
енергетика и зелен преход, образование и пазар на труда, социална политика, европейски политики и инвестиции. 
Във встъпителното слово, при откриване на пресконференцията председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи, че 
предприятията-членове на АОБР произвеждат 86% от БДС на страната и в тях работят 82% от всички наети. Формулираните 
приоритетите за 2023 г. имат за цел да насочат вниманието на институциите върху реализиране на политики от ключово 
значение на българския бизнес. Те са с широк обхват и хоризонт, в съответствие с динамиката и предизвикателствата пред 
страната ни. 
„Националните приоритети са неизменно във фокуса на вниманието на АОБР. Приемането на България в Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е с хоризонт 1 януари 2026 г., но за да се включим в този срок трябва 
всяка година да извървим определени крачки по маршрута. За постигане на другите две цели – приемането на България в 
Еврозоната на 1 януари 2024 г. и приемането ни в Шенген до края на годината, трябва да се положат усилия от 
политическата класа, от бизнеса и от хората“, посочи председателят на АИКБ Васил Велев. По пътя към еврозоната все още 
има определени предизвикателства - да се възстанови макроикономическата стабилност, да свием дефицита, да 
подобрим управлението на дълга. Председателят на АИКБ призова да спре безотговорното харчене на пари, по-
таргетирани социални разходи и за пореден път повтори призива на АОБР към бизнеса при спадналите цени на енергията 
да намали цените на продаваните стоки и услуги. 
Председателят на БСК Добри Митрев представи приоритетите на АОБР по отношение на бизнес среда и развитието на 
икономиката. „Мерките за ограничаване ръста на инфлацията са изключително наложителни по отношение както на 
членството ни в еврозоната, така и за благоденствието на страната ни. Ако успеем още в първите месеци на тази година да 
потиснем ръста на инфлацията и да я сведем до поносими нива, България има всички шансове от 1 януари 2024 г. да бъде 
пълноправен член на еврозоната“, отбеляза председателят на БСК. АОБР очаква през 2023 г. реални политики за 
изграждане на електронното управление във всички области, преминаване към реално програмно бюджетиране, 
прилагане на разходо-покривния принцип при определяне на държавните такси, предприемане на реални действия по 
прилагане на принципа “замърсителят плаща“ при определяне на размера на таксата за битови отпадъци, запазване на 
съществуващия данъчен модел, ограничаване на т. нар. екологичен рекет срещу бизнеса, препятстващ инвестиционния 
процес и растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрии. Справяне с 
проблемите на трафика по граничните пунктове, насърчаване на инвестициите в железопътния, морския и речния 
транспорт са също сред приоритетите на АОБР. 
Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ, представи приоритетите на АОБР в сферата на енергетиката и зеления 
преход. „Започваме трудна година. Надяваме се, ако успеем да осъществим поне част от приоритетите в този сектор, да се 
поздравим в края на годината с резултат, който влияе на джоба не само на бизнеса, но и на домакинствата. Енергетиката 
е „най-горещия картоф“ в икономиката. Първият основен приоритет е коригиране изкривяванията на пазара на едро на 
електроенергия при екстремни цени чрез компенсация на потребителите на свободния пазар, вкл. приемането на 
механизъм и процедури за подписване на дългосрочни договори за енергоинтензивните предприятия“, посочи 
изпълнителният директор на КРИБ. Други приоритети на АОБР в енергийния сектор са: създаване на работещ 
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компенсаторен механизъм поради високите цени на природния газ за потребителите и въздържане от прилагане на 
клаузите в договорите с крайните клиенти „вземи или плати“; формиране на национален пазар на емисии на парникови 
газове; изработване на национална Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.; 
изработване и системно прилагане на Пътна карта за прехода към климатична неутралност; насърчаване на 
производството и съхранението на електроенергия от ВИ за собствено потребление; повишаване на капацитета и 
активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация. Акцентира се на 
активизиране на оперативната работа на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, с оглед постигане на 
структуриран подход при формиране на националните политики по т.нар. зелен преход. 
„В условия на намаляваща безработица, недостиг на квалифицирана работна сила и застаряване на населението усилията 
на АОБР ще бъдат насочени към подобряване на системата за обучение на възрастни и постигане на синергия с политиките 
на институциите“,каза Цветан Симеонов, председател на БТПП, представяйки приоритетите в сферата на образованието и 
пазара на труда. „Ключова задача е продължаване на усилията за реална връзка и диалог между образованието на всички 
нива и бизнеса, анализ на нуждите на работодателите от работна ръка в краткосрочен и дългосрочен план“, допълни 
Симеонов. Сред приоритетите са също: разработване на програма и пакет от мерки за привличане на таланти; повишаване 
на дигиталните умения на населението; подобряване на възможностите за привличане на чуждестранни студенти и 
осигуряване на възможност чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, да получават достъп 
до пазара на труда в България. Симеонов обърна внимание на облекчаване на процедурите за внос на работници в 
страната от възможно най-много дестинации и мерки за насърчаване на устойчивата им заетост в България. 
Приоритетите на АОБР в сферата на социалната политика, европейските политики и инвестициите представи 
председателят на АИКБ Васил Велев. „Социалната политика, която се провежда в нашата страна изпраща грешни послания 
и води до упадък на нравите. Тя казва няма нужда да се образовате, да се квалифицирате, няма нужда да се трудите. 
Държавата ще увеличава заплатите с пари, които ще вземем назаем. Или ще ви даде щедри социални помощи, независимо 
от имуществото, което имате. Това е и по отношение на пенсионния модел, и по отношение на минималната работна 
заплата. Тази политика води до демотивиране на хората да се квалифицират и упражняват качествен труд, до очакване 
държавата-майка да се погрижи с пари, които тя няма и ще вземе от тези, които се трудят добре или ще вземе назаем“, 
каза Васил Велев. Сред приоритетите на АОБР в социалната сфера са: финализиране на преговорите по изработването и 
приемането на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определянето на МРЗ за страната, 
съобразен с Конвенция № 131 на МОТ и правилното транспониране на Директивата за адекватни минимални работни 
заплати, отчитайки, че заложените в нея индикатори са препоръчителни, а не задължителни; развитие на пенсионния 
модел, стимулиращ работещите да се осигуряват върху реалните си доходи, подкрепа и развитие на частните пенсионни 
фондове и повишаване на информираността на обществото за капиталовия стълб на пенсионното осигуряване; 
ограничаване практиката за непрекъснати промени на държавните политики в пенсионния модел, преразглеждане на 
държавната политика, свързана с Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система 
(ДФГУДПС) по отношение на стабилността на пенсионната система с цел да бъде реален буфер. 
В областта на европейските политики и инвестициите акцент се поставя на подобряване на съгласувателната процедура 
със социалните партньори по ключови за бизнеса досиетата, предмет на обсъждане от Съвета на министрите на ЕС; 
създаване на Консултативен съвет за наблюдение на изпълнението на НПВУ; иницииране на преговори по „Нов обществен 
договор“ за България, съобразен с инициативата на новия генерален директор на МОТ за недопускане на политизация на 
трудовите отношения, предоговаряне на НПВУ в частта му за намаляването на въглеродните емисии от производството на 
електроенергия с 40%, на база 2019 г., така че да се предотврати унищожаването на голяма част от производствените 
мощности, произвеждащи електроенергия и пренасочване на средствата от несъстоятелния проект за създаване на 
Национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електрическа енергия от 6000 MWh към грантова схема за 
системи за съхранение на енергия от възобновяеми източници, изградени за собствени нужди в предприятията. Настоява 
се за стриктно спазване на сроковете за откриване на останалите процедури по НПВУ и Оперативните програми. 
 
БТПП 
 
√ АОБР представи приоритетите си за 2023 г. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви основните си приоритети за 2023 г. Това стана 
на официална пресконференция на 19 януари, в която участие взеха ръководителите на четирите национално 
представителни работодателски организации, членове на АОБР - Васил Велев - председател на УС на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), Добри Митрев - председател на УС на Българската стопанска камара (БСК), 
Цветан Симеонов - председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и ротационен председател на 
АОБР за 2023 г., Евгений Иванов - изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ). 
АОБР ще работи по 44 мерки в шест ключови за българската икономика области, сред които бизнес среда и икономика, 
енергетика и зелен преход, образование и пазар на труда, социална политика, европейски политики и инвестиции. 
Във встъпителното слово, при откриване на пресконференцията председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи, че 
предприятията-членове на АОБР произвеждат 86% от БДС на страната и в тях работят 82% от всички наети. Формулираните 
приоритетите за 2023 г.  имат за цел да насочат вниманието на институциите върху реализиране на политики от ключово 
значение на българския бизнес. Те са с широк обхват и хоризонт, в съответствие с динамиката и предизвикателствата пред 
страната ни. 
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„Националните приоритети са неизменно във фокуса на вниманието на АОБР. Приемането на България в Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е с хоризонт 1 януари 2026 г., но за да се включим в този срок трябва 
всяка година да извървим определени крачки по маршрута. За постигане на другите две цели – приемането на България  
в Еврозоната на 1 януари 2024 г. и приемането ни в Шенген до края на годината, трябва да се положат усилия от 
политическата класа, от бизнеса и от хората“, посочи председателят на АИКБ Васил Велев. По пътя към еврозоната все още 
има определени предизвикателства  - да се възстанови макроикономическата стабилност, да свием дефицита, да 
подобрим управлението на дълга. Председателят на АИКБ призова да спре безотговорното харчене на пари, по-
таргетирани социални разходи и за пореден път повтори призива на АОБР към бизнеса при спадналите цени на енергията 
да намали цените на продаваните стоки и услуги. 
Председателят на БСК Добри Митрев представи приоритетите на АОБР по отношение на бизнес среда и развитието на 
икономиката. „Мерките за ограничаване ръста на инфлацията са изключително наложителни по отношение както на 
членството ни в еврозоната, така и за благоденствието на страната ни.  Ако успеем още в първите месеци на тази година 
да потиснем ръста на инфлацията и да я сведем до поносими нива, България има всички шансове от 1 януари 2024 г. да 
бъде пълноправен член на еврозоната“, отбеляза председателят на БСК. АОБР очаква през 2023 г. реални политики за 
изграждане на електронното управление във всички области, преминаване към реално програмно бюджетиране, 
прилагане на разходо-покривния принцип при определяне на държавните такси, предприемане на реални действия по 
прилагане на принципа “замърсителят плаща“ при определяне на размера на таксата за битови отпадъци, запазване на 
съществуващия данъчен модел, ограничаване на т. нар. екологичен рекет срещу бизнеса, препятстващ инвестиционния 
процес и растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрии. Справяне с 
проблемите на трафика по граничните пунктове, насърчаване на инвестициите в железопътния, морския и речния 
транспорт са също сред приоритетите на АОБР. 
Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ, представи приоритетите на АОБР в сферата на енергетиката и зеления 
преход. „Започваме трудна година. Надяваме се, ако успеем да осъществим поне част от приоритетите в този сектор, да се 
поздравим в края на годината с резултат, който влияе на джоба не само на бизнеса, но и на домакинствата.  Енергетиката 
е „най-горещия картоф“ в икономиката. Първият основен приоритет е коригиране изкривяванията на пазара на едро на 
електроенергия при екстремни цени чрез компенсация на потребителите на свободния пазар, вкл. приемането на 
механизъм и процедури за подписване на дългосрочни договори за енергоинтензивните предприятия“, посочи 
изпълнителният директор на КРИБ. Други приоритети на АОБР в енергийния сектор са: създаване на работещ 
компенсаторен механизъм поради високите цени на природния газ за потребителите и въздържане от прилагане на 
клаузите в договорите с крайните клиенти „вземи или плати“; формиране на национален пазар на емисии на парникови 
газове; изработване на национална Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.; 
изработване и системно прилагане на Пътна карта за прехода към климатична неутралност; насърчаване на 
производството и съхранението на електроенергия от ВИ за собствено потребление; повишаване на капацитета и 
активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация. Акцентира се на 
активизиране на оперативната работа на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, с оглед постигане на 
структуриран подход при формиране на националните политики по т.нар. зелен преход. 
„В условия на намаляваща безработица, недостиг на квалифицирана работна сила и застаряване на населението усилията 
на АОБР ще бъдат насочени към подобряване на системата за обучение на възрастни и постигане на синергия с политиките 
на институциите“,  каза Цветан Симеонов, председател на БТПП, представяйки приоритетите в сферата на образованието 
и пазара на труда. „Ключова задача е продължаване на усилията за реална връзка и диалог между образованието на 
всички нива и бизнеса, анализ на нуждите на работодателите от работна ръка в краткосрочен и дългосрочен план“, 
допълни Симеонов. Сред приоритетите са също: разработване на програма и пакет от мерки за привличане на таланти; 
повишаване на дигиталните умения на населението; подобряване на възможностите за привличане на чуждестранни 
студенти и осигуряване на възможност чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, да 
получават достъп до пазара на труда в България. Симеонов обърна внимание на облекчаване на процедурите за внос на 
работници в страната от възможно най-много дестинации и мерки за насърчаване на устойчивата им заетост в България. 
Приоритетите на АОБР в сферата на социалната политика, европейските политики и инвестициите представи 
председателят на АИКБ Васил Велев. „Социалната политика, която се провежда в нашата страна изпраща грешни  послания 
и води до упадък на нравите. Тя казва няма нужда да се образовате, да се квалифицирате, няма нужда да се трудите. 
Държавата ще увеличава заплатите с пари, които ще вземем назаем. Или ще ви даде щедри социални помощи, независимо 
от имуществото, което имате. Това е и по отношение на пенсионния модел, и по отношение на минималната работна 
заплата. Тази политика води до демотивиране на хората да се квалифицират и упражняват качествен труд, до очакване 
държавата-майка да се погрижи с пари, които тя няма и ще вземе от тези, които се трудят добре или ще вземе назаем“, 
каза Васил Велев. Сред приоритетите на АОБР в социалната сфера са: финализиране на преговорите по изработването и 
приемането на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определянето на МРЗ за страната, 
съобразен с Конвенция № 131 на МОТ и  правилното транспониране на Директивата за адекватни минимални работни 
заплати, отчитайки, че заложените в нея индикатори са препоръчителни, а не задължителни; развитие на пенсионния 
модел, стимулиращ работещите да се осигуряват върху реалните си доходи, подкрепа и развитие на частните пенсионни 
фондове и повишаване на информираността на обществото за капиталовия стълб на пенсионното осигуряване; 
ограничаване практиката за непрекъснати промени на държавните политики в пенсионния модел, преразглеждане на 
държавната политика, свързана с Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система 
(ДФГУДПС) по отношение на стабилността на пенсионната система с цел да бъде реален буфер. 
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В областта на европейските политики и инвестициите акцент се поставя на  подобряване на съгласувателната процедура 
със социалните партньори по ключови за бизнеса досиетата, предмет на обсъждане от Съвета на министрите на ЕС; 
създаване на Консултативен съвет за наблюдение на изпълнението на НПВУ; иницииране на преговори по „Нов обществен 
договор“ за България, съобразен с инициативата на новия генерален директор на МОТ за недопускане  на политизация на 
трудовите отношения, предоговаряне на НПВУ в частта му за намаляването на въглеродните емисии от производството на 
електроенергия с 40%, на база 2019 г., така че да се предотврати унищожаването на голяма част от производствените 
мощности, произвеждащи електроенергия и пренасочване на средствата от несъстоятелния проект за създаване на 
Национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електрическа енергия от 6000 MWh към грантова схема за 
системи за съхранение на енергия от възобновяеми източници, изградени за собствени нужди в предприятията. Настоява 
се за стриктно спазване на сроковете за откриване на останалите процедури по НПВУ и Оперативните програми. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ НС отвори пазара на труда за чужденци чрез т.нар. "синя карта" 
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона на трудовата миграция и трудовата мобилност. Промените ще 
доведат до улесняване на достъпа до пазара на труда в страната на граждани на страни извън ЕС и издаването на т.нар. 
синя карта. 
Отваряме пазара на труда за ниско или високо-квалифицирани работници - това беше основният спор в Парламента. 
Изискването за документ за 5 години опит на равнище, сравнимо с висше образование, не срещна одобрението на 
"Възраждане" и "БСП за България". 
"Защо да не въведем срок от 5 години работа - да станат джипитата коремни хирурзи", иронизира Петър Петров от 
"Възраждане". 
"Все едно казваме на нашите деца: "Няма смисъл да учите, хванете нещо там за 5 години", подкрепи го Георги Гьоков 
от "БСП за България". 
"Не се отменят изискванията за висше образование. Говори се само как ще се признае, че някой има висока степен на 
професионална квалификация", поясни Деница Сачева от ГЕРБ-СДС. 
Предложението брутната заплата на работници от трети страни да бъде най-малко 1,3 пъти по-висока от средната в 
страната предизвика нов дебат. 
"Погледнете какви са заплатите в IT-сектора - много високи. Ако заплатите се намалят, те ще трябва да работят 
другаде. IT-сектора работят отдалечено. Български IT-специалисти работят за чужди компании", заяви Стоян 
Камбарев от "Продължаваме промяната". 
"Средната работна заплата там е около 5000 лева. Вие създавате условия тези хора да напуснат. Това ми изглежда 
като лобистки закон на една фирма Nexo. Затова ви трябват хиляди работници от клоновете на Nexo", каза Георги 
Георгиев от "Възраждане". 
"Отваряме вратичка и за служителите в IT-сектора, припомням ви случая с Nexo", посочи Гален Монев от "Български 
възход". 
"Демократична България" изтъкнаха, че бизнесът се нуждае от над 11 000 професионалисти. 
"Сериозен недостиг изпитват и компаниите от сектора за информационни технологии. 40 000 и 50 000 човека могат 
да намерят работа като IT-специалисти", заяви Надежда Йорданова от "Демократична България". 
"Този законопроект ще помогне на сектора да задоволи сегашната си необходимост за следващите 10 години", 
изтъкна Искрен Митев от "Продължаваме Промяната". 
"Няма да подкрепим този законопроект, защото е заплаха за националната сигурност", посочи Марио Рангелов от 
ДПС. 
Изказване на независимия депутат Явор Божанков предизвика напрежение. 
"Вместо за VHS касетите "Възраждане" се палят за IT сектора", каза той. 
"Когато тук се изказват хора с проблем с менталната си субординация, вие господин, председател, сте толерантен", 
отвърна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. 
"Когато някой няма аргументи, се занимава с лични обиди", коментира Николай Денков от "Продължаваме 
Промяната". 
"При всяко отваряне на устата дават възможност да се види какво имат в главата", допълни Александър Симидчиев 
от "Демократична България". 
В крайна сметка с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП, ДБ и независимия Божанков законопроектът беше окончателно приет. 
 
√ Правната комисия прие на първо четене законопроекта, с който се създава механизъм за разследване на главния 
прокурор 
Правната комисия на Народното събрание прие на първо четене законопроекта на служебния кабинет за промени в 
Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, с който се създава механизъм за разследване на главния 
прокурор. 
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Дванадесет народни представители гласуваха в подкрепа на промените, осем се въздържаха, а един гласува "против". 
Проектът за промени разглежда и редица други въпроси като въвеждането на съдебен контрол върху отказите за 
образуване на досъдебно производство от прокуратурата, ефективността на наказателното производство и други. 
По думите на министъра на правосъдието Крум Зарков законът трябва да се приеме от парламента, защото моментът е 
назрял и обществото не желае да се занимава повече с този въпрос. Преди гласуването Зарков коментира, че приемането 
на законопроекта от правната комисия ще бъде добра новина и ще покаже че народното представителство има сила и 
воля, а нека след това да се произнесе по него и Конституционният съд. 
 
√ Илин Димитров: Първият етап на програмата за настаняване на бежанци ще бъде разплатен окончателно до края на 
месеца 
Близо 10 000 украински бежанци са настанени в хотели и държавни бази у нас. Първата част от ревизията на програмата е 
приключила, съобщи в "Денят започва" служебният министър на туризма Илин Димитров. 
Тя обхваща периода от март до май 2022, за който хотелиерите получават по 40 лв. на човек на ден. Проверката е 
установила разминавания в някои места за настаняване. Всички коректни хотелиери ще получат забавените си плащания 
до края на този месец за периодите март-май и ноември-декември, увери Димитров. 
Сегашният етап на програмата за настаняване на бежанци приключва на 23 февруари. Дали програмата ще бъде 
продължена, зависи от Националния оперативен щаб, посочи министърът на туризма. 
2022-а година бележи ръст на туризма заради доброто съотношение цена/качество и активната реклама, посочи 
Димитров. Българите представляват около 60% от туристическия пазар у нас. 
Въпреки липсата на сняг по курортите, към момента туроператорите отчитат добър туристически сезон. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Как Планът за възстановяване дава шанс за модернизиране на българското образование 
Шанс за модернизиране на българското образование дава Планът за възстановяване и устойчивост. 
Близо половин милиард лева ще бъдат вложени в класните стаи на учениците. 
Нови STEM кабинети с модерна техника и оборудване ще има във всяко училище. 
Но и това предизвика много въпроси – на директори, на неправителствения сектор - как ще бъдат изразходвани тези 
средства, за да има ефикасен нов начин на преподаване. 
Вижте още в репортажа на Татяна Йорданова. 
 
√ Започва разширяването на "Чирен", газохранилището ще удвои обема си 
Започва проектът по физическото разширение на единственото газово хранилище у нас в Чирен. Държавната компания 
"Булгартрансгаз" и "Главболгарстрой" ще подпишат договор за етап от проекта. 
Партньори на българската строителна компания са американски фирми. Те ще изградят наземната част от проекта по 
разширяване. 
По план хранилището трябва да бъде разширено до капацитет 1 милиард кубични метра газ, като в момента е наполовина 
по-малко. Капацитетът на дневния добив също ще се увеличи. Очаква се проектът да приключи до края на 2024 година. 
В момента Чирен е запълнен на около 80%, като газът в него е на висока цена, защото беше нагнетен в месеците с най-
голямо поскъпване. Затова се избягва той да бъде използван за потребление в страната. 
 
√ Адв. Ивайло Дерменджиев: Има юридически възможности за предоговаряне с Брюксел на Плана за възстановяване 
и устойчивост 
Има юридически възможности за предоговаряне с Брюксел на Плана за възстановяване и устойчивост. Регламентът, който 
урежда механизма за възстановяване и развитие, предполага възможност в чл. 21 да се внесат, при обосновани 
обстоятелства, които са възникнали след като е приет ангажимента, да бъдат преговаряни някои от клаузите, които 
България е поела, а те са много. Това заяви в „Още от деня“ председателят на висшия адвокатски съвет - Ивайло 
Дерменджиев. 
Той добави, че са необходими стабилни, безспорни и обосновани доказателства, които България да предостави, за да 
може да убеди Брюксел, че си заслужава Планът за възстановяване и устойчивост да се ревизира. 
„В двумесечен срок се разглежда искането. В този срок комисията може да се съгласи с обстоятелствата и да 
пристъпи към изменение на самия План за възстановяване и устойчивост или да не се съгласи, но това ще ни даде 
едномесечен срок, за да се поправим“, изясни Дерменджиев. 
Според него подобно предоговаряне може да доведе до забавяния в разплащанията на сумите влезли в Плана за 
възстановяване и устойчивост. 
„Парламентът е важна фигура в конструкцията, защото това, което искат от нас, промяна на определени закони, 
го прави НС. Даже в момента в Правна комисия се обсъждат на второ четене поне 8 закона, които са в  Плана за 
възстановяване и устойчивост - 6 са по изменение по на НПК в НК и 2 са в гражданското законодателство. Вероятно 
ще бъдат приети“, коментира още председателят на висшия адвокатски съвет. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ НС одобри окончателно промените в Закона за хора с увреждания 

https://bntnews.bg/news/ilin-dimitrov-parviyat-etap-na-programata-za-nastanyavane-na-bezhanci-shte-bade-razplaten-okonchatelno-do-kraya-na-meseca-1220877news.html
bntnews.bg/news/kak-planat-za-vazstanovyavane-dava-shans-za-modernizirane-na-balgarskoto-obrazovanie-1220881news.html
https://bntnews.bg/news/adv-ivailo-dermenjiev-ima-yuridicheski-vazmozhnosti-za-predogovaryane-s-bryuksel-na-plana-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-1220836news.html
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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. 
С предложения вариант за изменения се осигурява възможност за решение на проблемите, като хората с увреждания имат 
вече достъп до полагащата им се месечна или целева финансова подкрепа от Закона за хората с увреждания за периода 
до произнасянето на органите на медицинската експертиза. 
Предвижда се хората с увреждания да не бъдат държани отговорни за забавянето на компетентните органи и да не връщат 
получените средства дори при последваща промяна във вида и степента на увреждане. 
 
√ Депутатите гласуват на второ четене промени в закона за етажната собственост 
Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за лечебните заведения. Наситена е законодателната програма 
за петъчния ден, като е са предвидени изслушване и парламентарен контрол. 
Министерството на здравеопазването ще може да финансира дейности в областните многопрофилни болници в страната. 
С промените се осигурява правна възможност за субсидиране на областните многопрофилни болници за активно лечение. 
Обхващат се 28-те области на страната. 
Костадин Ангелов от ГЕРБ обясни, че с промените в закона ще се подобри спешното здравеопазване и това при извънредни 
ситуации и аварии. Ще се помогне и за покриване на задълженията на областните болници за дейности като съдебна 
медицина, патоанатомия, прием на здравнонеосигурени спешни пациенти и кадри. 
Депутатите ще приемат промени на второ четене и в закона за етажната собственост. Законопроектът вменява задължение 
за управителя да публикува на видно и общодостъпно място ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажната 
собственост, както и задължение за етажната собственост да избере контролен съвет. 
Въвежда се публичен електронен регистър на професионалните управители, управителните съвети и сдруженията на 
собствениците към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
В рамките на парламентарния контрол ще се проведат и разисквания по питането на народните представители Иван Манев 
и Иван Христанов към служебния министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова относно премахване 
на 9000 тона незаконни отпадъци в град Плевен. 
 
√ Временната комисия за NEXO ще изслуша шефа на БНБ и финансовия министър 
Временната комисия за установяване на фактите и обстоятелствата около дейността на NEXO (НЕКСО) и NEXO CAPITAL и 
свързаните с тях лица ще изслуша гуверньора на БНБ Димитър Радев, финансовия министър Росица Велкова и главният 
изпълнителен директор на "Борика" Мирослав Вичев. 
Вчера стана ясно, че прокуратурата ще изпрати събраните от нея данни в Съединените щати и че Сметната палата ще 
включи казуса в одита за финансиране на "Демократична България" заради медийните публикации. 
Директорът Националната агенция за приходите Борис Михайлов декларира, че институцията съдейства на 
правоохранителните органи в рамките на законовите си правомощия. 
"NEXO е швейцарска фирма и тя е регистрирана в Швейцария, което означава, че НАП няма как да провери в Швейцария 
каквато и да е фирма", каза той вчера. 
 
√ Според законова поправка, гласувана от ресорната комисия на НС: Не 30 дни, а 6 месеца срок за НС да избере нов 
управител на НЗОК, ако има предсрочно прекратен мандат 
От 30 дни на шест месеца да бъде удължен срокът, в който Народното събрание трябва да избере нов управител на 
Здравната каса, при предсрочно прекратяване на мандата на действащия управител. Тази поправка в Закона за здравното 
осигуряване одобриха депутатите от парламентарната здравна комисия чрез преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за лечебните заведения. 
Предложението беше внесено от Костадин Ангелов от ГЕРБ. За да влезе в сила, трябва да бъде гласувано и в пленарната 
зала. Миналия петък управителят на Здравната каса проф. Петко Салчев беше предсрочно освободен от парламента. С 
решение на Надзорния съвет на Касата длъжността му се изпълнява от подуправителя д-р Йорданка Пенкова. 
 
√ Нинова очаква Борисов, Карадайъ и Янев на среща за кабинет с третия мандат 
Репортаж на Мария Филева за предаването ''Преди всички'' 
Очаквана развръзка - за днес по инициатива на БСП в Народното събрание е насрочена лидерска среща, на която да се 
обсъдят възможностите за съставяне на правителство с третия мандат. 
Поканата за среща бе отправена към лидерите на всички парламентарно представени формации. Три от тях отказаха 
разговор в такъв формат. 
"Продължаваме промяната"(ПП), "Демократична България" (ДБ) и "Възраждане" биха се отзовали на двустранни срещи, 
но и в този случай не биха подкрепили кабинет с третия мандат. 
"Ние няма да участваме във формирането на кабинет с третия мандат. Тези дебати имат само смисъл, ако можем да 
напреднем в сформирането на правителство", каза вчера Кирил Петков от ПП. 
"Не можа този парламент да произведе консенсус, който да излъчи правителство. На изпроводяк сега, дето се вика една 
панихида, не виждам какво точно можем да направим. Отиваме на избори, това е реалността", коментира Христо Иванов 
от ДБ. 
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"Третият мандат няма да се осъществи. Това е, може би, една финална агония на това Народно събрание", категоричен бе 
Костадин Костадинов от "Възраждане". 
Със съобщение във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди, че ще се отзове лично на поканата от уважение и 
отговорност към избирателите си, но напомни, че БСП не може да очаква подкрепа от тях, тъй като имат ясно решение на 
Националното си събрание. 
От ДПС и "Български възход" също декларираха, че ще отидат на срещата, но не дадоха категоричен отговор дали това 
означава, че биха застанали зад кабинет, излъчен от БСП. 
"Дали ще даде резултат не мога да прогнозирам предвид на това, че ситуацията с диалога е много, много неприятна", каза 
Йордан Цонев от ДПС. 
"Идеята е тази да има някакъв резултат от тези разговори. В противен случай играем пиеска, с която заблуждавам себе си, 
заблуждаваме и гражданите", посочи Стефан Янев от "Български възход". 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова вече обеща, че в случай че не получат подкрепа на тази среща, ще върнат мандата 
неизпълнен, без да го бавят. 
 
√ Министър Зарков открива форум за върховенството на закона и бизнес средата в България 
"Върховенството на закона и бизнес средата в България" – това е темата на конференцията, организирана от 
Американската търговска камара в България. Очаква се форумът да бъде открит от министъра на правосъдието Крум 
Зарков. 
В събитието ще участват редица посланици, сред които и Херо Мустафа – посланик на Съединените щати у нас. 
Очаква се във форума да се включи и Матю Мъри, международен експерт по иновативни решения за систематична борба 
с корупцията. 
Форумът идва точно ден, след като Групата на държавите, борещи се с корупцията към Съвета на Европа, известна като 
GRECO, публикува последния си доклад. В него се посочват множество слабости в правосъдната система и тревожното 
ниво на корупция у нас. 
 
√ Иван Шишков: Магистрала "Хемус" порасна с 16,5 км, все пак е светлина в тунела 
"Периодът на незаконното строителство очевидно се е развихрил в периода 2018 – 2021 г." 
Интервю на Таня Милушева с арх. Иван Шишков 
Най-важното, което успяхме да направим – първата и основна задача беше интерконекторът, който беше изключително 
важен за целия кабинет. 
Това заяви пред БНР министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков след отчета на 
служебния кабинет. 
Той допълни, че са заварили "незавършен строеж и един доста демотивиран строител". 
"Магистрала "Хемус" порасна с 16,5 км", отчете още Шишков. По думите му, "колкото е да е нищо, все пак е една светлина 
в тунела с развитието на "Хемус". 
Регионалният министър изрази отново своята позиция, че ако незаконното строителство в отделни участъци на "Хемус" 
отговаря на нормата, е по-добре да се узакони, за да не се стига до разрушаване. Той припомни, че за целта преди време 
със законови промени предложи статут на търпимост, но "парламентът не желае да го гледа". 
"Хората, които най-вероятно са съпричастни към допускането на това незаконно строителство, нямат никакво желание да 
помогнат да бъдат коригирани щетите от него. Надявам се следващият парламент да намери воля. Другото решение е да 
съборим извършеното строителство. В този капан са и 95 възлагания на пътища от републиканската пътна мрежа, които 
са извършени под формата на текущ ремонт, а те са основни", заяви служебният министър на регионалното развитие. 
"Периодът на незаконното строителство очевидно се е развихрил в периода 2018 – 2021 г.", коментира арх. Шишков в 
предаването "Преди всички". Според него идеята е "да спасим капиталовите разходи, които са направени, защото това са 
нашите пари". 
Парите, които са събирани от тол таксите, са по-малко от парите от винетките, което продължава да бъде голяма 
несправедливост, защото камионите рушат много повече пътищата, поясни още министър Шишков. 
Бяхме изправени и пред проблема със зимното почистване, посочи Иван Шишков. Според него то е гарантирано и "в 
момента, в който падне първият сняг, всички ще тестваме как ще си поемат ангажиментите фирмите". 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Лъчезар Богданов: Предизвикателството ще е забавяне или рецесия, а не инфлация 
Интервю на Георги Марков с Лъчезар Богданов в предаването ''Нещо повече'' 
"През последните месеци видяхме сериозно намаляване на цените на основни енергоизточници, които бяха горивото на 
инфлацията. Това се отрази и започна спад на инфлационния темп, като у нас се задържа нивото от декември. Ръстът на 
цените средно у нас надхвърля този в еврозоната. Това се дължи на факта, че българските домакинства са по-бедни и при 
тях тежат най-много енергоносителите и храните - най-поскъпналите стоки".   
Това каза пред БНР икономистът Лъчезар Богданов.  
И посочи двата фактора, които обичайно действат на пазара - очакванията и емоцията.   
"България е отворен пазар и стоките у нас, динамиката им, зависи от случващото се на световния пазар. Важно е кога ще 
се успокоят инфлационните очаквания. Това зависи доколко пазарните участници имат доверие, че централните банки са 
решени докрай да овладеят инфлацията. Когато доверието се възстанови, то ще тушира инфлационните очаквания. Все 
пак, започвайки от САЩ, където има дефлация в последните месеци, започват тези очаквания да се овладяват и по-скоро 
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започва да доминира очакването, че към края на годината инфлацията ще престане да бъде проблем. И въпросът е 
доколко няма да има твърде голямо охлаждане на икономиката с всички последици от това. Говоренето за рецесия 
доколко няма да надделее?".  
В предаването "Нещо повече" икономистът подчерта, че сме станали свидетели на това как икономиките всъщност са се 
оказали по-гъвкави и приспособими, отколкото са били страховете в началото на пандемията и на войната:   
"Приспособимостта се оказа по-голяма, което е добрата новина. Основното нещо е, че светът е свързан. Но европейската 
икономика ще трябва в по-голяма степен да се справи с предизвикателството на едно забавяне на икономиката в САЩ или 
на рецесия, и на същото явление, което се забелязва да се случва в китайската икономика. През 2023 година 
предизвикателството ще е забавяне или рецесия в глобалната икономика, а не инфлация.  
Интервюто на Георги Марков с Лъчезар Богданов в предаването "Нещо повече" можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Еврото и цените в Хърватия 
В Хърватия вече се плаща единствено в евро. От началото на годината е 20-тият член на еврозоната. В събота в полунощ 
приключи периодът на обращение на две валути – куна и евро, така че вече хърватите използват единствено единната 
европейска валута. Още в първия ден от въвеждането й обаче се появиха информации за рязко поскъпване на цените. 
Вярно ли е?   
В новия епизод на подкаста „На всяка цена“ ръководителят на европейското представителство в Загреб Огнян Златев 
разказа, че 99,99 % от поскъпването на цените се дължи на инфлационните фактори, а не на самото превалутиране. 
Инфлацията в Хърватия, както и в останалата част на света, е факт, но за щастие, тенденцията вече е обърната и се 
наблюдава забавяне. 
Спекула с превалутирането? 
В първите дни от въвеждането на единната европейска валута „недобросъвестни търговци се опитаха да се възползват от 
неяснотата“, каза още Златев. По думите му това се е случило основно в сектора на услугите – например във фризьорските 
и козметичните салони. „Правителството реагира много бързо и търговците бяха принудени да върнат цените на 
предишните им нива. Глобите бяха сериозни“, допълни той.   
В общия случай – още преди началото на информационната кампания в Хърватия за въвеждането на единната европейска 
валута, част от търговците започват да обявяват цените в двете валути – куна и евро, с което подпомагат по-лесното 
привикване на хората към новата валута. Въпреки че еврото е познато на хърватите, по-възрастните от тях все още свикват 
с новите банкноти и монети, разказа Златев. 
Туризмът – в очакване на бум  
За туристическата индустрия въвеждането на еврото е още един стимул за растеж. След като туристите от страните от 
еврозоната няма да се налага да обменят пари, за да почиват в красивите хърватски курорти, те ще се чувстват още по-
добре. Единната валута е още един повод те да посетят Хърватия. „Туристическият сектор очаква много силен сезон заради 
въвеждането на еврото“, потвърди Огнян Златев.  
Референдум за еврото – без правна стойност 
Според Златев в България се чува гласът единствено на евроскептиците. Референдум за въвеждането на еврото изобщо 
или след много дълъг период от време няма правна стойност. С подписването на договора за членство в Европейския съюз 
ние сме дали съгласието си да въведем еврото, припомни Златев. По думите му у нас е нужна много по-голяма 
информационна кампания за ползите от въвеждането на единната европейска валута.   
Твърденията, че България ще изгуби суверенитет и възможност за водене на самостоятелна парична политика, са напълно 
неоснователни. Заради валутния борд в момента БНБ не може да провежда парична политика, докато с влизането в 
еврозоната ще участва в решенията за паричната политика на Европейската централна банка, коментира още Огнян 
Златев.  
 
√ С 34% е нараснал българският износ на стоки към Австрия за първите 9 месеца на 2022 г. 
Австрия е вторият най-голям чуждестранен инвеститор в България, с ниво на инвестиции от над 5 милиарда евро, по данни 
на Българската народна банка. 81% от австрийските компании оценяват положително митническоданъчната система у нас, 
а 12% са оптимисти за 2023 г., въпреки трудните времена в глобален план. 
Австрийският износ на стоки към България от януари до октомври 2022 г. е нараснал с 37%, а българският износ на стоки 
към Австрия е с 34% повече за същия период. Това каза пред Радио София Филип Купфер - търговски съветник към 
Посолството на Австрия и ръководител на Advantage Austria. 
„Имаме приблизително 350 австрийски фирми, с инвестиции от над 5 млрд. евро. Моите очаквания за българо-
австрийските отношения са много добри. Живеем в предизвикателни времена, въпреки това, развитието на търговския 
обмен е много положителен и показва ръст от почти 40% и може би тази година ще постигнем границата от 3 млрд. 
търговски обмен между България и Австрия“, добави Филип Купфер. 
Той обясни, че има няколко големи австрийски компании, които също възнамеряват в бъдеще да инвестират в България. 
Те са в секторите енергетика, металообработка и строителство. По думите му, трябва да се обръща внимание не само на 
новите фирми, които ще дойдат тук, но и на съществуващите, тъй като те са готови на нови инвестиции в страната. 
На 17 януари Advantage Austria огласи резултатите от своята традиционна годишна анкета сред австрийските инвеститори 
в България, която оценява бизнес климата у нас. 19% от мениджърите, които са участвали в анкетата отчитат подобрение. 
Въпреки че 45% докладват влошаване, резултатите се считат за положителни, с оглед на икономическите трудности, 
вследствие на Covid-19, инвазията на Русия в Украйна и в условията на енергийна криза и криза на доставките. 

https://bnr.bg/post/101766838/lachezar-bogdanov
https://bnr.bg/post/101766816/evroto-i-cenite-v-harvatia
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„България има много силни страни, които може да предложи. Трябва да се спомене стратегическото местоположение, 
членството в Европейския съюз и съответно фондовете, които могат да бъдат използвани от фирмите. Според австрийските 
фирми последните 12 месеца и следващите 12 месеца се очертават да бъдат трудни. 47% от отговорилите в проучването 
мениджъри смятат, че бизнес климата ще се влоши“, каза Купфер. 
По думите му, данъчната система и разходите за труд в България са атрактивни, а хората, които са в центъра на бизнеса са 
много добре квалифицирани. 
Филип Купфер добави, че това, с което се сблъсква всеки ден, при разговорите си с ръководители на фирми е наличието 
на квалифицирана работна ръка. По думите му, дуалното обучение в Австрия е гръбначният стълб на австрийската 
икономика. 
„Всички фирми се сблъскват с недостиг на служители. Затова с цел да помогнем на австрийските и международни фирми 
в България, преди 8 години започнахме проект, който се финансираше от Стопанската камара на Австрия, т.е. от 
австрийските данъкоплатци. Вече имаме повече от 1100 ученици в цялата страна. Те работят в 15 фирми и в същото време 
изучават теория в повече от 30 училища в цялата страна“, каза търговският съветник към Посолството на Австрия. 
Голямата разлика между дуалното обучение на учениците в Австрия и България е, че австрийските ученици по време на 
цялото си обучение, прекарват между 70% и 80% от времето във фирмите. Те могат още от първия ден на обучението си 
да бъдат и на стаж във фирмите, докато в България, въз основа на законодателни пречки, учениците могат да работят само 
последните две години от обучението си, добави Филип Купфер. 
 
√ Свиване на строителството в ЕС през ноември при пореден растеж в България 
Продукцията в строителния сектор на ЕС и в частност на еврозоната се понижи през ноември 2022 г., докато строителството 
в България нарасна за трети пореден месец, показват данни на Евростат. 
Строителството в ЕС се сви през ноември с 0,4% спрямо октомври, когато нарасна с 1%, докато в еврозоната продукцията 
в строителството отбеляза спад с 0,8% след повишение с 1% месец по-рано. 
Най-силен спад през ноември отбеляза строителството в Словения (понижение с 3,4%), следвана от Германия (с 2,2%) и 
Словакия (с 2,0%). В същото време най-силно повишение на продукцията в строителството беше отчетено в Унгария (скок 
с 6,8%), Полша (с 2,5%) и Белгия (с 1,6%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС се повиши през ноември 2022 г. с 1,8% след повишение с 
2,2% през октомври, докато в рамките на еврозоната строителството нарасна с 1,3% след повишение с 1,9% през 
предходния месец. 
Най-силен растеж на годишна база в строителството през ноември беше отчетен в Словения (скок с 44%), Румъния (с 20,4%) 
и Белгия (с 12,9%), докато най-силен спад беше отчетен в Испания (понижение с 6,9%), Словакия (с 5,8%) и Германия (с 
1,2%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България през ноември 2022 г. се повишава с 0,4%, като това 
представлява нарастване на строителната продукция за трети пореден месец. 
Продукцията в българското строителство на годишна база пък се повиши през ноември с 1,5% (спрямо ноември 2021 г.) 
след растеж с 1,8% през октомври. 
 
√ Рекордно население от 84,3 милиона в Германия благодарение на притока на украински бежанци 
Притокът на бежанци от войната от Украйна увеличи нетната миграция на Германия до най-високото ниво, допринасяйки 
за рекордно население във водещата европейска икономика. 
Около 1,4 милиона повече хора са пристигнали в Германия, отколкото са я напуснали през 2022 г. - брой, който е повече 
от четири пъти по-висок от предходната година и по-висок от когато и да било от началото на тази статистика през 1950 г., 
съобщо немската официална статистика Destatis. 
Част от притока се дължи на "силната" имиграция на бежанци от войната в Украйна, отбеляза Destatis. 
В резултат на това населението на Германия се е увеличило с 1,1 милиона до 84,3 милиона души в края на 2022 г., най-
високото регистрирано някога и увеличение спрямо население от 68,7 милиона през 1950 година. 
 

Графика на населението в Германия (в милиона души) 
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Нетната миграция предотвратява обезлюдяването на най-голямата икономика в еврозоната и свиването на дела на тези в 
трудоспособна възраст, което се отразява негативно на икономическия растеж и публичните финанси, както се вижда в 
други страни, като Италия и по-голямата част от Източна Европа. 
Destatis отбеляза, че без нетната имиграция населението на страната щеше да намалява от 1972 г. насам, тъй като оттогава 
през всяка година умират повече хора, отколкото се раждат. 
Миналата година броят на ражданията в Германия е намалял с близо 7% до около 745 000. За разлика от това броят на 
смъртните случаи се е увеличил с около 4% до близо 1,06 милиона. 
 
√ Лагард, Давос: Инфлацията все още е твърде висока и ЕЦБ ще продължи да вдига лихвите 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард отбеляза в четвъртък, че инфлацията в еврозоната все 
още е твърде висока въпреки последните данни за нея, като тези за декември, показващ известно понижение за втори 
пореден месец. 
Говорейки на панел "Намиране на новия растеж в Европа" по време на Световния икономически форум в Давос, Лагард 
потвърди готовността на ЕЦБ да предприеме "всички мерки, които трябва да предприемем", за да върне "своевременно" 
инфлацията обратно към целевото ниво от 2 на сто. 
Европейската централна банка ще продължи да повишава лихвените проценти и ще ги остави в рестриктивна (за 
икономическия растеж) територия толкова дълго, колкото е необходимо, за да свали инфлацията до целта от 2%, посочи 
тя. "Ще запазим курса до момента, в който се преместим в рестриктивна територия за достатъчно дълго, за да можем да 
върнем инфлацията своевременно до 2 на сто", каза шефът на ЕЦБ. 
Лагард добави, че пазарът на труда може да поддържа ценовия натиск. 
"Пазарът на труда в Европа никога не е бил толкова жизнен, колкото е сега. Безработицата е на дъното в сравнение с това, 
което сме имали през последните 20 години. И процентът на заетост също е на много, много високо ниво и е почти 
хомогенно в цялата еврозона“, каза тя. 
Коментирайки икономиката на еврозоната, Лагард посочи, че новините "станаха много по-положителни" през изминалия 
последен период, като очакванията за рецесия вече са ограничени само до четвъртото тримесечие на миналата и до 
първото тримесечие на тази година. 
Тя добави, че прогнозите за растежа от 0,5% през 2023 г. "не са брилянтни", но са "по-добри от това, за което се 
опасявахме". 
"Новините бяха много по-положителни през последните няколко седмици. 2023-а няма да бъде брилянтна година, но 
много по-добра от очакванията", заключи Лагард. 
 
√ Давос: ЕС трябва да продължи с диверсификацията на газовите източници, заяви Домбровскис 
Европейският комисар по търговията Валдис Домбровскис отбеляза в четвъртък по време на Световния икономически 
форум в Давос, че Европейският съюз трябва да продължи да работи върху диверсификацията на своите източници на газ. 
Домбровскис коментира, че в момента блокът разполага с "много газ в хранилищата", което ще бъде достатъчно за тази 
зима, но отбеляза, че в тези резерви "все още има много руски газ". 
"Следващата зима това няма да е така“, посочи той и добави, че "все още има предизвикателства пред нас". 
 

Нива на запълняемост на газохранилищата в ЕС към 17 януари, според данни на Gas Infrastructure Europe 
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Говорейки за продължаващата енергийна криза, Домбровскис заяви, че ЕС трябва да излезе с "последователен 
политически микс" и "целенасочени мерки", за да намали цените, повтаряйки подобно изявление на еврокомисаря по 
икономиката Паоло Джентилони на форума в Давос. 
Вчера Джентилони отбеляза на Световния икономически форум, че Европейският съюз трябва да въведе по-целенасочени 
мерки за борба с нарастващите цени на енергията. Той подчерта, че единният блок трябва в даден момент да прекрати 
краткосрочните мерки, наложени от националните правителства за борба с енергийната криза, тъй като ефектите от 
подобни разходи могат да бъдат "опасни". 
Джентилони отбеляза, че 1,3% от брутния вътрешен продукт на ЕС ще бъдат изразходвани за подобни регулации и 
предупреди, че ако процесът продължи по този начин, разходите ще стигнат до 2%. 
Той отбеляза по-рано през седмицата, че 2023 г. ще бъде година на предизвикателство за ЕС на фона на продължаващия 
конфликт в Украйна, но подчерта, че най-новите данни от блока рисуват "окуражаваща" икономическа картина. 
 
√ Газът в Европа поевтинява въпреки рязко намалените руски доставки през Украйна 
Газът в Европа поевтинява по време на търговията тъй като високите запаси в газохранилища и продължаващите доставки 
на танкери с втечнен компенсират рязко намалелите в четвъртък доставки на руско синьо гориво през Украйна. 
"Газпром" намали с над 20% доставките на руски газ през Украйна до 25,1 милиона кубични метра. Един от купувачите, 
австрийската OMV обаче каза, че към момента получава пълните заявени количества. 
"Газпром" вече беше намалил потоците през Украйна до 32,6 млн. куб. метра във вторник, което представляваше спад от 
почти 8% спрямо предходните няколко дни. Руският енергиен гигант е транспортирала газ през Украйна в размер между 
35,4 и 35,5 млн. куб. метра през периода 6-16 януари, докато е изнасяла повече от 40 млн. куб. метра на ден през по-
голямата част от втората половина на миналата година и през първите три дни на 2023 г., посоча Ройтерс. 
Износът на руски газ за Европа през тръбопроводи се срина до ново постсъветско дъно през 2022 г., тъй като доставките 
за най-големия клиент на Русия се сринаха поради конфликта в Украйна и съмнения за саботаж, който е повредил 
газопроводите "Северен поток" 1 и 2. 
От Кремъл отнесоха въпроса за намаляването на доставките на газ за Европа през Украйна през последните дни към 
"Газпром", заявявайки, че това са търговски въпрос. 
"Това е въпрос към компанията... говорим за търговски доставки, това е корпоративна информация“, каза говорителят на 
Кремъл Дмитрий Песков на ежедневния си брифинг. 
Новината за рязко намалелите руски доставки през Украйна доведе първоначално до поскъпване на газовите фючърси на 
нидерландския хъб TTF с над 6% към 65,50 евро за мегаватчас (най-високо ниво от 13-ти януари насам), след което обаче 
последва ново поевтиняване на европейското синьо гориво с повече от 4% спрямо вчерашните нива на затваряне на пазара 
към 58 евро/MWh около 17.00 часа българско време. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Руските газови потоци вече са спаднали до малка част от нивата им, наблюдавани преди нахлуването в Украйна, като 
остават само два тръбопроводни маршрута – единият през Украйна, а другият през Турция, доставящ някои страни в 
Югоизточна Европа, посочва Блумбърг. 
Доставките от Норвегия също са под нивата, наблюдавани по-рано този месец. 
Участниците на пазара очакват кога американските терминали за втечнен газ Freeport LNG ще възобновя дейността си след 
експлозията през миналото лято и последвалите неколкократни забавяния на подновяване на дейността. 
В същото време студена вълна обхваща Северозападна Европа с температури с около 5 градуса по Целзий под нормалните 
прогнози за Париж през уикенда, според прогнозата Maxar. Температурите, по-ниски от средните, ще продължат да засягат 
и Централна и Югозападна Европа през следващата седмица, се казва още в прогнозата. 
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"Видяхме, че цените се стабилизираха през последните няколко дни след постоянното поевтиняване на газа през 
последния месец“, посочи Energi Danmark и добави: "Въпросът е дали това е знак, че пазарът смята, че сме достигнали 
ценово дъно, или е просто пауза". 
 
√ Солиден спад на продажбите на дребно в САЩ през декември 
Индустриалното производство се сви с 0,7% в края на 2022 г. 
Продажбите на дребно в САЩ се понижиха през декември по-силно от очакваното в резултат на спад при покупките на 
моторни превозни средства и на други стоки, поставяйки потребителските разходи и американската икономиката в слаба 
позиция преди началото на 2023 г. 
Продажбите на дребно в САЩ през декември 2022 г. се понижиха с 1,1% спрямо ноември, когато отбелязаха спад с 1% 
(низходяща ревизия от предишна оценка за свиване с 0,6%), показват данните на Департамента по търговия, публикувани 
в сряда, докато осредните прогнози бяха за малко по-сдържано понижение с 0,8 на сто. 
Най-голям спад бележат продажбите в бензиностанциите (понижение с 4,6%), следвани от тези в мебелните магазини (с 
2,5%), търговците на автомобили (с 1,2%) и в магазините за електроника и техника (с 1,1%). 
Продажбите в магазините за строителни материали и градинско оборудване пък с увеличиха с 0,3%, а в магазините за 
спортни стоки, музикални инструменти и книги - с 0,1%. Продажбите в магазините за храни и напитки останаха без 
промяна. 
Трябва да се има предвид, че продажбите на дребно не са коригирани спрямо инфлацията и част от намалението през 
декември може да се обясни със спад в цените на стоките през декември и с оглед на предпразнично пазаруване, което 
беше изтеглено напред във времето за октомври. 
Продажбите на дребно, без тези за автомобили, бензин, строителни материали и хранителни услуги, отбелязаха 
понижение през декември с 0,7% спрямо ноември, когато се свиха с 0,2%, докато осреднените очаквания бяха за по-слабо 
тяхно понижение с 0,3 на сто. Именно този показател, известен като "контролирана група" при продажбите на дребно, се 
използва при калкулиране на данните за БВП на САЩ, като днешните слаби данни за декември (и низходящо ревизираните 
данни за ноември) предполагат слабо последното тримесечие за американската икономика. 
Индустриалното производство в САЩ пък отбеляза месечен спад от 0,7% през декември 2022 г. при очаквания за доста по-
умерено понижение с 0,1% и след спад с 0,6% през ноември, според данни на Федералния резерв. Това е най-солидното 
понижение от септември 2021 г. 
Промишленото производството е намаляло с 1,3% спрямо ноември - най-солиден месец спад от февруари 2021 г. и при 
очаквания за понижение с 0,3%. и 0,5% в сравнение със същия месец на 2021 г. Минно-добивното производство пък се сви 
през декември с 0,9%, а производството в комуналните услуги нарасна с 3,9% заради увеличеното потребление на газ и 
електричество през необичайно студения декември. 
Повечето анализатори очакват икономиката на САЩ да изпадне в рецесия до втората половина на настоящата година, 
въпреки че има предпазлива надежда, че забавянето на инфлацията може да обезкуражи Фед да повиши по-значително 
лихвените проценти. Това би довело само до рязко забавяне на икономическия растеж, а не до рецесия. 
 
Сега 
 
√ Депутатите включиха казармата в действителния стаж за пенсия 
Инвалидните пенсии няма да се спират при забавено преосвидетелстване от ТЕЛК 
Без дебати и с пълно единодушие Народното събрание прие окончателно два ключови законопроекта с промени в 
социалното законодателство, около които имаше много спорове в последните седмици. Приетите текстове касаят 
валидността на решенията на ТЕЛК, а оттам и инвалидни пенсии, лични асистенти, финансова подкрепа на хората с 
увреждания, както и условията, при които се отпуска пенсия за непълен стаж - една все по-често ползвана възможност в 
Кодекса за социално осигуряване. 
ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАЖ 
За действителен стаж вече ще се зачита и периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и 
периодите на политическа репресия по закона за реабилитация на репресираните. Във втората категория влизат 
периодите, в които репресираните са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери, места за задържане; 
времето, през което лицата, навършили 16 г. не са работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани, както и 
периодите, в които са били въдворявани в трудововъзпитателни общежития, лагери и други подобни места, както и 
принудително трудово мобилизирани. 
Тази промяна в Кодекса за социално осигуряване засяга единствено случаите, в които човек няма достатъчно стаж, за да 
се пенсионира по общия ред. Тези хора могат да се пенсионират на 67-годишна възраст при минимум 15 г. действителен 
стаж. При всички други случаи на пенсиониране се взема предвид осигурителният стаж, в който и сега влизат въпросните 
периоди на наборна служба и политически репресии. 
ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ В ТЕЛК 
Народното събрание прие окончателно промени в закона за хората с увреждания и закона за здравето, с които ще се 
възстановят инвалидните пенсии, личните асистенти и финансовата подкрепа на хиляди хора, останали без валидно 
решение на ТЕЛК не по своя вина. Проблемът предизвика напрежение в последните месеци, тъй като забавянето на 
комисиите вече надхвърля 1 година в някои случаи. През това време по сегашното законодателство хората остават без 
доходи, тъй като всяка помощ и услуга е обвързана с въпросното решение. 
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Депутатите приеха днес няколко текста, с които ще стане възможно да се възстановят правата на хората, очакващи в 
момента преосвидетелстване. След влизането в сила на промените ще се възстановят служебно правата на хората с 
изтекъл срок на експертно решение, които са подали заявление за преосвидетелстване, но е налице забавяне от над 3 
месеца в решението на ТЕЛК. Регионалните здравни инспекции ще имат 14 дни от влизането на закона в сила да предадат 
данните за лицата на съответните институции - Агенция за социално подпомагане, НОИ и пр. Това може да означава, че 
пенсиите и подкрепата ще бъдат възстановени от март, а не от февруари, тъй като НОИ например обработва ведомости до 
25-о число на месеца и едва ли в следващите 6 дни ще получи необходимите справки от РЗИ. 
Започнатите и неприключени до влизането в сила на закона производства за преосвидетелстване пред органите на 
медицинската експертиза ще се довършат по новия ред, но без да се вземат предвид сроковете. По същия начин ще се 
процедира и със започнатите, но неприключили производства до 4 месеца след влизането на закона в сила. 
Занапред Регионалните здравни инспекции ще уведомяват служебното хората за необходимостта от редовно 
преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока на решението. ТЕЛК ще имат 3 месеца да издадат 
новото решение и ако надхвърлят този срок, това ще се счита за забавяне и валидността на старото решение ще се 
удължава до издаването на ново. Така хората ще могат да ползват права без прекъсване, когато нямат вина за забавяне в 
преосвидетелстването. 
До 20-о число на всеки месец Регионалните здравни инспекции ще изпращат служебно данни за забавените експертизи 
на НОИ, НЗОК, АСП и пр. Ако човек не се яви на преглед след редовно призоваване, медицинската му документация ще се 
връща в регионалната картотека, а удължаването на срока на старото му решение ще се прекратява от датата на 
неявяването. Ако впоследствие новото решение предполага по-ниска пенсия, подкрепа и т.н., хората няма да връщат пари. 
УВОЛНЕНИЕ 
Забавянето на процедурите в ТЕЛК доведе до уволнение в Благоевград. Заради стотици забавени решения и множество 
жалби директорът на областната болница в Благоевград освободи председателя на една от ТЕЛК комисиите - д-р Елена 
Дюлгерова. Предложението му е двата състава да бъдат обединени в един екип, съобщи БНР(link is external). "Не се работи 
както трябва, много проблеми имаме, жалят се хората в РЗИ. Има изключително много жалби, които отиват и в 
министерството, съответно там… с право реагират", каза директорът на областната болница д-р Огнян Митев. 
Той е изпратил предложение до здравните власти двете ТЕЛК комисии да се обединят в една и приоритетно да бъдат 
разгледани стотиците забавени решения. "Решихме да ги обединим двата ТЕЛК-а, да стане един в по-широк състав и да 
можем да наваксаме и да няма проблеми", обяснява д-р Митев. Заповедта за освобождаване на д-р Дюлгерова не е 
връчена, тъй като междувременно тя е излязла в болнични. Лекари и специалисти в ТЕЛК комисията също са изразили 
крайното си недоволство от д-р Дюлгерова, която, според тях, от доста време се отнасяла безотговорно към работата и 
натоварвала екипа, а тя самата идвала на работа за по няколко часа. 
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 
Хора с над 90% увреждания и определена чужда помощ, които получават пенсия за военна инвалидност, пенсия за 
гражданска инвалидност или наследствена пенсия, занапред ще имат право на финансова подкрепа в размер на 57% от 
линията на бедност. Тази максимална помощ в момента се изплаща само на хора със социална пенсия за инвалидност (и 
над 90% увреждания с право на чужда помощ). Промяната ще увеличи с над 100 лв. подкрепата за тези хора. 
 
√ МС прие дерогация от руските санкции за доставка на електрооборудване 
Служебният кабинет прие в сряда решение за предоставяне на дерогация на санкциите срещу Русия по повод на два 
договора за руско оборудване в електроенергийната ни система.  
Съветът на ЕС прие регламент на 8 април 2022 г. , който забранява възлагането или продължаване на изпълнението на 
договори с руски контрагенти, които попадат под санкциите срещу Русия. Същото важи и за обществените поръчки с руски 
изпълнители след 10.10.2022 г. 
С решението на кабинета обаче се предоставя възможността да продължи изпълнението на два договора, сключени 
между „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) и „Електроимпекс Ентърпрайз” ЕООД. Договорите са за 
доставки на елегазови прекъсвачи ВН за 110 kV и на разединители за напрежение 110 kV. 
С продължаване действието на договорите, „ЕСО” ЕАД ще продължи успешното изпълнение на реконструкцията на 
елементите на електропреносната система, се посочва в прессъобщение на МС. В изпълнение на Националния план за 
възстановяване и устойчивост се очаква до средата на 2026 г. да бъдат изцяло преоборудвани и модернизирани откритите 
разпределителни уредби на 80 подстанции на територията на цялата страна. С осигуряването на активите на 
електроенергийния системен оператор, се гарантира непрекъснатото, ефективното и надеждното електроснабдяване на 
всички потребители и на обектите със стратегическо значение за националната сигурност. 
По подобен начин МС взе решение за дерогация за обществените поръчки, свързани със снабдяване на горива, 
произведени от "Лукойл Нефтохим" на държавни и общински структури в страната. 
 
√ Шишков зове парламента бързо да регламентира незаконното строителство 
Регионалният служебен министър Иван Шишков за пореден път призова народните представители да гласуват 
предложените от МС промени в Закона за устройство на територията, с които да се регламентират незаконните пътни 
строежи. 
"Така строителство за над 1 милиард лева, възложено в периода от 2018 до началото на 2021 г. като текущи ремонти, но 
на практика основни ремонти без необходимите строителни книжа, ще стане търпимо и ще може да се разплатим със 
строителните фирми", заяви Шишков пред БНТ. "Абсурдно е да разрушим тези пътни участъци", добави той. 

https://bnr.bg/post/101766415/osvoboden-e-predsedatelat-na-edna-ot-telk-komisiite-v-blagoevgrad
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Ресорната комисия в парламента обаче три пъти вече отлага обсъждането на законовите промени. Няма големи 
шансове 48-мия парламент да продължи съществуването си след дадения на БСП трети мандат за съставяне на 
правителство. 
Шишков посочи, че промените в ЗУТ ще регламентират и ремонтите на 84 язовира в страната. Проверки показали, че 
ремонтите са направени без разрешения за строителство и има силни съмнения за тяхното качество. "Язовир Тополово 
година след такъв ремонт е аварирал и сега отново трябва да се извършва ремонт, но едни пари вече са дадени", посочи 
министърът. 
Към проблемните пътни участъци, които трябва да бъда узаконени, вероятно ще бъдат прибавени и елементи от тол 
системата. "Нямаме доказателства, че за външните връзки на камерите на тол системата има разрешения за строеж и 
устройствени планове", каза Шишков. Става въпрос за кабелите, които захранват съоръженията, на които са монтирани 
камерите. Тол система бе изградена през 2019 г., но едва сега се разбира за тези нарушения. Експерти вече коментираха, 
че този пропуск може да направи наложените глоби за липса на винетки незаконни. 
Регионалният министър Иван Шишков припомни, че с промените в ЗУТ е дал предложение да се сложи таван на глобите 
за шофиране без винетки - до три санкции на година. Според него това ще реши проблема и с жителите на няколко 
софийски села, които се оказаха, без да знаят, нарушители на пътя в продължение на две години. Някои от жителите на с. 
Пролеша са навъртели глоби от хиляди левове за пътуването до столицата без винетки. 
 
√ САЩ предприеха извънредни мерки заради дълга си 
Министерството на финансите на САЩ започна да прилага т. нар. извънредни мерки, чрез които да поддържа 
платежоспособността на федералното правителство, съобщи БТА, позовавайки се на световните агенции. Причината е, че 
правителството достигна лимита си за заеми (таван на дълга), който е в размер на 31,4 трилиона долара,  
В писмо до председателя на Камарата на представителите Кевин Маккарти финансовият министър Джанет Йелън 
отбелязва, че ведомството няма да прави нови инвестиции в няколко направления - в програмата за пенсионно 
осигуряване на държавните служители, във Фонда за хората с увреждания и във Фонда за здравно осигуряване на 
пощенските служители. Промените влизат от днес и ще важат до 5 юни. Йелън обаче предупреди, че мерките са свързани 
със значителна несигурност, ако Конгресът не приеме закон за увеличаване на лимита за дълга. 
Правителството на САЩ никога не е изпадало в неплатежоспособност по дълга си. Но допустимият таван на задълженията 
бе повишаван 22 пъти от 1997 г. до 2022 г., сочат данни на Службата за бюджетна отговорност. Високопоставен 
представител на Белия дом твърди, че администрацията ще приоритизира преговорите за нов лимит след изтичане на 
крайния данъчен срок в средата на април. 
 
√ Технологичните гиганти обявиха масови уволнения 
"Майкрософт" освобождава 10 000, а "Амазон" - 18 000 служители 
От "Майкрософт" обявиха, че тази година ще уволнят 10 000 служители  За водещия доставчик на софтуер и услуги в 
областта на информационните технологии работят около 221 000 работници по целия свят. Съкращенията ще засегната 
близо 5% от хората, предава БНР. 
Спадът в технологичната индустрия води  до съкращения на работни места в целия сектор, включително и в други големи 
фирми като "Амазон" и "Мета", компанията майка на социалната мрежа "Фейсбук". 
"Майкрософт" обяви съкращенията  си в  деня, когато от "Амазон" също обявиха, че подновяват продължаващата вече 
месеци вълна от уволнения, която ще остави 18 000 служители без работа. Изпълнителният директор на "Амазон" Анди 
Джаси посочва, че основната причина е “несигурната икономика"  
Служители на "Амазон" вече получават предизвестия за уволнение, пише изданието "Сиатъл Таймс". Компанията 
съкращава 2300 души в Сиатъл и Белвю, според информация на Департамента по заетостта на щата Вашингтон.  
Служителите ще бъдат освободени от работа на 19 март, след 60-дневен преходен период, през който "Амазон" ще 
продължи да им изплаща трудовите възнаграждения, но няма да очаква от тях да работят. Съкращенията вероятно ще 
засегнат най-сериозно отделите за човешки ресурси и търговия на дребно, информира Си Ен Би Си, цитирана от БТА. 
Първо ще бъдат уведомени, че са уволнени служителите в САЩ, Канада и Коста Рика. Заетите в подразделенията на 
"Амазон" в други региони ще бъдат информирани по-късно, че са съкратени. Например, в Китай ще получат 
предизвестията си след Лунната Нова година, която настъпва в неделя (22 януари), отбелязва Си Ен Би Си. В Индия 
корпорацията освобождава до 1000 от служителите си, информира "Таймс ъв Индия". 
Уволненията ще обхванат до 6 процента от 350-те хиляди служители на корпорацията в глобален мащаб, отбелязва 
Блумбърг.   
Това са най-големите съкращения, които "Амазон" предприема от своето създаване. Компанията се присъединява към 
други гиганти от технологичния сектор, като "Майкрософт" (Microsoft), "Туитър" (Twitter) и "Мета" (Meta), които съкращават 
служители на фона на забавянето на растежа на глобалната икономика, коментират експертите. 
Мнението на експертите е, че постоянните страхове от рецесия, нарастващите лихвени проценти и връщането към начина 
на живот отпреди пандемията притискат сериозно индустрията. 
 
√ Работодател трябва да предупреждава, ако уволнява над 10 души 
В действащия Кодекс на труда (КТ) има специална норма, която е озаглавена "Право на информация и консултации в 
случаи на масово уволнение". Именно тя е посветена на случаите, в които трябва да се изпълни специална процедура, 
преди да се стигне до по-големи уволнения. 
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Така изрично е посочено, че ако работодателят има намерение да предприеме масови уволнения, то той е длъжен да 
започне консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и 
служителите "своевременно, но не по-късно от 45 дни преди извършването им". КТ посочва и че той е длъжен и "да 
положи усилия за постигане на споразумение с тях, за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат 
последиците от тях". 
Кодексът определя и какво той разбира под "масови уволнения". Това са уволненията на едно или повече основания, 
извършени по преценка на работодателя и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, когато броят на 
уволненията е най-малко 10 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото 
уволнение, е повече от 20 и по-малко от 100 работници и служители за период 30 дни. В тази хипотеза попада и 
конкретният случай, което означава, че процедурата се развива, ако се уволняват повече от 10 души едновременно. 
Такива са и случаите, когато уволняваните са "най-малко 10 на сто от броя на работниците и служителите в предприятия, 
където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от 300 
работници и служители". Същото се отнася и когато уволнените са най-малко 30 в предприятия, където списъчният състав 
на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 300 или повече работници и служители за период от 
30 дни. 
Редът и начинът за провеждане на консултациите при масови уволнение се определят от работодателя, представителите 
на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите. Изрично е посочено, че независимо от 
обстоятелството дали работодателят или друг правен субект е взел решението, довело до масови уволнения, 
работодателят е длъжен преди началото на консултациите да предостави писмена информация на синдикалните 
организации и на представителите на работниците и служителите. Тази информация трябва да съдържа причините за 
предвижданите уволнения, както и за броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, и основните 
икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят. Посочват се броя на заетите работници и 
служители от основните икономически дейности, групи професии и длъжности в предприятието, конкретните показатели 
за прилагане на критериите за подбор на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, периодът, през който ще 
се извършат уволненията, и дължимите обезщетения, свързани с уволненията. 
След предоставянето на тази информацията в срок три работни дни работодателят е длъжен да изпрати копие от нея на 
съответното поделение на Агенцията по заетостта. При неизпълнение на задължението на работодателя синдикати и 
представителите на работниците и служителите имат право да сигнализират Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 
труда" за неспазване на трудовото законодателство. 
Предвидените масови уволнения се извършват не по-рано от 30 дни след уведомяване на Агенцията по 
заетостта независимо от сроковете на предизвестие. 
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√ Служебният кабинет отчете справянето с енергийната криза, забавянето на инфлацията и овладяването на цените на 
горивата 
Служебният премиер Гълъб Донев започна с постигнатите резултати за успешно провеждане на предходните избори 
и връщането на държавата на ГКПП "Капитан Андреево" 
Ние сме най-дълго управлявалото временно правителство и отчетността е основен принцип на доброто упрaвление, 
изтъкна служебният премиер Гълъб Донев при отчита за работата на служебното правителство.  
"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 ние показваме 
какво направихме докато другите говориха", посочи Донев. 
Сред успехите на оглавявания от него кабинет Гълъб Донев посочи организацията на предсрочните парламентарни избори 
на 2 октомври, връщането на държавата на ГКПП "Капитан Андреево" и решаване на проблема с фитосанитарния контрол, 
справянето с енергийната криза, забавянето на инфлацията и овладяването на цените на горивата. Също така подобряване 
на охраната на южната ни граница на фона на големия мигрантски натиск. Също важно отбеляза разработване на 
законопроектите, свързани с второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и работата по осигуряването на 
първия превод по Плана към държавната хазна 
Организацията на изборите 
Донев отчете "отлично справяне" с организацията и подготовката на изборите на 2 октомври. 
"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. 
Казусът с ГКПП "Капитан Андреево" 
Служебният премиер изтъкна, че мандатът е започнал с километрична опашка на ГКПП "Капитан Андреево". 
Вицепремиерът Иван Демерджиев напомни, че от август до ноември се е наложило на пункта да бъде разположена 
жандармерия - общо 2147 души, които са осигурили държавния контрол на втория най-голям граничен пункт в света. 
От момента, в който застъпи служебното правителство нито един камион не е обработен от никого, освен от държавата. 
Въпреки че имаше политически спорове каквито и да са, ние не се включвахме, а просто си свършихме работата. С всички 
останали неща, които направихме, проблемът е решен и вече няма 3 км опашки на границата, ако си давате сметка какво 
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значи това, отчете земеделският министър Явор Гечев. Той подчерта като най-важен резултат одобряването на 
Стратегическия план за земеделието, където влизат Програмата за развитие на селските райони, директните плащания, 
програма за рибарство. Без загуба на средства по селската програмата и програмата за рибарство, отчете още Гечев. 
"Реанимация" на енергийния сектор 
Действията на служебното правителство, на практика "реанимираха" енергийния сектор, отчете още Гълъб Донев. Сред 
успехите кабинетът посочи сключените договори за газови доставки, осигуряването на слотове за доставка на втечнен газ 
и завършването на интерконектора с Гърция. 
"Една от най-важните задачи, които Румен Радев ни постави, беше да се справим с наследените кризи - енергийна, ръст на 
инфлацията, засилен мигрантски натиск. За да бъде овладяна енергийната криза създадохме междуведомствен кризисен 
щаб с председател вицепремиерът Христо Алексиев. Докато върху нас се сипеха нападки, реанимирахме сектора на 
енергетиката", изтъкна премиерът. 
Министърът на земеделието допълни, че успоредно с газовата криза правителството завари и недостиг на дърва за огрев 
- проблем, който вече не съществува. 
Забавяне на инфлацията и овладяване на цените на горивата 
Забавянето на инфлацията, овладяването на цените на горивата, целевите помощи за отопление, достигнали до всеки 10-
и гражданин на България, увеличеният размер на границата на бедността, преизчислението на пенсиите през октомври, 
исторически ниска безработица - под 4,5% също бяха отчетени като успехи на служебното правителство. 
"Често бяхме обвинявани, че отказваме политика по доходите. Не се отказвахме, а мислехме решения, които да помогнат 
на хората да догонят инфлацията", посочи Донев. 
Служебният вицепремиер Христо Алексиев показа диаграми с устойчив спад на горивата. Той изтъкна, че цените са се 
понижили с между 50 ст. и 1 лв. и в момента страната ни е с най-ниски цени на горивата в цяла Европа. 
"Вижда се една много устойчива крива, която прилича на пистата на Томба за цените на горивата. В България имаше 
привнесена инфлация, но и такава, която се генерира тук и ние работихме за това да ограничим вътрешната инфлация. За 
това голямо значение имаха и цените на горивата", обясни той. Алексиев напомни и решението "Лукойл България" да 
прехвърли цялата си дейност у нас и да плаща данъци към хазната. 
Гълъб Донев отчете и подобряване на охраната на южната ни граница на фона на големия мигрантски натиск. 
"Каналджийските схеми станаха видими, благодарение на системната работа на МВР с всички усилия, които положи да 
противодейства на това явление", посочи той. 
 
√ Икономическото министерство се похвали, че е успяло да ограничи инфлацията 
Никола Стоянов: Първостепенна задача е намаляване на цените на стоките от първа необходимост и хранителните 
продукти 
Служебният кабинет обърна темпа на инфлацията, въпреки рекордно високите нива, които заварихме в началото на август 
миналата година. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов по време на отчета на 
правителството вчера. Той допълни, че през октомври 2022 г., за първи път от последните 18 месеца, бе отчетен спад на 
инфлацията, а темпът на намаление продължава. Това съобщиха вчера от икономическото министерство след 
представянето на отчета на служебното правителство. 
„Поехме управлението в ситуация, в която инфлацията бе достигнала исторически връх, сравним само с този от 1998 г.”, 
подчерта Никола Стоянов. По думите му редица анализатори са били на мнение, че тенденцията ще се разраства и ще 
достигне пик в средата на 2023 г. „Правителството показа, че с работа в екип и с последователни действия в сферата на 
енергетиката, може да пречупи инфлационния растеж само за няколко месеца”, допълни икономическият министър. 
От думите на Стоянов стана ясно, че след два последователни месеца на спад - октомври и ноември - през декември се 
задържат същите нива. Това бе определено като положителен сигнал, тъй като преди коледните и новогодишните 
празници традиционно търсенето се увеличава, което стимулира и ръст на цените. 
„Сега най-важната цел е да се продължи тази тенденция, така че всеки човек да усети и реално поевтиняване“, подчерта 
Никола Стоянов. Той допълни, че първостепенна задача е намаляване на цените на стоките от първа необходимост и 
хранителните продукти, които ежедневно присъстват на трапезата на българите. „Това ще позволи на България да достигне 
критериите за приемането на страната в еврозоната“, обясни още Стоянов. 
 
√ Министерството на финансите осигури макроикономическата и финансова стабилност на страната през последните 
месеци 
Дейността на финансовото ведомство представи заместник-министърът Людмила Петкова по време на отчета за 
изпълненото в мандата на служебното правителство 
В периода на служебното правителство (август 2022 г. – януари 2023 г.) Министерството на финансите осигури 
макроикономическата и финансова стабилност на страната, чрез повишаване и подобряване на събираемостта на 
бюджетните приходи и прозрачност и ефективност при разходването на публичните финанси, заяви заместник-министърът 
на финансите Людмила Петкова по време на отчета за изпълненото в мандата на служебното правителство. 
По този начин Министерството на финансите осигури финансиране на всички мерки на служебното правителство, както и 
финансов ресурс за плащанията в началото на 2023 година. 
В резултат на предприетите мерки, повишената събираемост на бюджетните приходи и постигнатата ефективност и 
прозрачност при разходването на публичните финанси е осигурена макроикономическата и финансовата стабилност на 
страната, подчерта Петкова. 
Ето и акцентите от дейността на Министерството на финансите в мандата на служебното правителство: 
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Проведените извънредни парламентарни избори за 48-о Народно събрание на България бяха финансово обезпечени  със 
71 млн. лв. 
В хода на изпълнението на държавния бюджет за 2022 г. Министерството на финансите осигури ритмичност на 
финансирането на общините, като бяха предоставени и допълнителни средства в размер над 400 млн. лв. чрез бюджета 
на министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за финансиране на редица инфраструктурни 
проекти и програми в областта на образованието и социалните дейности. 
Служебното правителство удължи действието, а Министерството на финансите осигури допълнително 
финансиране за изпълнението на следните мерки и програми: 
- за компенсация на високите цени на енергийните ресурси и горивата - допълнително бяха одобрени 450 млн. лв. по 
бюджета на Министерството на енергетиката; 
- за финансиране на фискални антиинфлационни мерки - допълнително бяха одобрени 172 млн. лв. по бюджета на 
Министерството на финансите; 
- след изчерпване на ресурса за изплащане на компенсациите от 25 ст. на физическите лица, крайни потребители на 
моторни горива при зареждане на бензиностанция, бяха осигурени допълнителни средства в размер на 38 млн. лв. за 
изпълнение на мярката до края на 2022 г. - общо 188 млн. лева. Първоначалният бюджет беше в размер на 150 млн. лв.; 
- за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България до 
края на февруари 2023 г. - 37 млн. лева. 
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи при отчета на служебното правителство, че заслуга на 
кабинета през последната половин година е дерогацията за ползване на суров нефт с произход Русия. 
Всички фирми бяха притеснени как ще работи рафинерията след решението за спиране на ползването на руски нефт. 
Служебното правителство успя да договори в България да се внася две години суров нефт от Русия. Беше и решено кои 
нефтопродукти могат да бъдат изнасяни, каза Петкова. 
Служебното правителство изгради единна база данни на доходите на физическите лица и тези данни ще бъдат предадени 
на министерствата за таргетиране на социалните помощи, в помощ на хората от високата инфлация, каза още Людмила 
Петкова. 
Усилията на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" бяха насочени към изпълнение на приходната част 
на бюджета, въпреки че данъчните приходи бяха завишени със 760 млн. лв. с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г. в 
сравнение с предложените приходи от МС. Изпълнението на данъчно осигурителните приходи за годината е 101,5 на сто 
спрямо плана, се уточнява в отчета. 
В резултат на всички действия на приходните агенции и строгата финансова дисциплина и контрол върху публичните 
финанси от страна на Министерството на финансите, дефицитът на начислена основа за 2022 г., съгласно прогнозата на 
Министерството на финансите, се очаква да бъде в размер на около 2,9 на сто от БВП, при предварително заложени 6 на 
сто от БВП. Постигнатото ниво е в рамките на критерия за дефицита съгласно Пакта за стабилност и растеж на ЕС (до 3 на 
сто от БВП) и дава стабилна перспектива в процеса на присъединяване на България към еврозоната. 
Министерството на финансите осигури дългово финансиране в размер на 6,1 млрд. лв. за финансиране на планирания 
дефицит за 2022 г., за рефинансиране на дълга в обращение и за обезпечаване на законово регламентираните нива 
на  фискалния резерв. 
Преди два дни Министерство на финансите пласира успешно на международните капиталови пазари нова емисия 10-
годишни еврооблигации с номинален обем от 1,5 млрд. евро и годишен лихвен купон от 4,5 на сто, с което се гарантира 
ликвидността и за тази година. 
Изготвен беше и приет от Народното събрание Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет 
на  България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., с което се осигури постигането на правна сигурност и гарантиране 
правата и законните интереси на гражданите до приемането на бюджетните закони за 2023 година. 
Изготвяне на законопроекти 
Министерство на финансите изготви 16 законопроекта, които бяха одобрени приоритетно от Министерски съвет и внесени 
в Народното събрание. Една част от законопроектите са промени в данъчното законодателство, свързани с въвеждането 
на европейски директиви и регламенти в националното законодателство, както и за въвеждане на данъчни преференции 
и облекчения, за финансова подкрепа на физически лица с цел смекчаване на последиците от високите цени на енергията, 
за намаляване на административната тежест за инвестициите от възобновяеми източници и възможности за 
икономическите оператори да съхраняват по-големи количества втечнен нефтен газ за нуждите за отопление на 
обществени, административни, жилищни и офис сгради. С три от законопроектите се въвежда правото на ЕС в областта на 
финансовите услуги, един от законопроектите е от пакета законопроекти по ПВУ и четири са свързани с последващите 
ангажименти след присъединяването към "чакалнята на еврозоната" ERM II. 
Беше ускорена работата по дейностите, свързани с практическата подготовка за въвеждане на еврото. В изпълнение 
на  Плана за действие за изпълнение на последващите ангажименти след присъединяването към ERM II в рамките на 
мандата на служебното правителство беше постигнат напредък в изпълнението им, като усилено се работи за 
окончателното осъществяване на оставащите в областта на небанковия сектор задачи, ангажиментите, свързани с 
несъстоятелността, някои аспекти от рамката на управление на публичните предприятия и рамката за борба с изпирането 
на пари. В тази връзка бяха изготвени и внесени в НС законопроекти за изменения на Кодекса за застраховането, Закона 
за мерките срещу изпирането на пари и Търговския закон в областта на несъстоятелността, които са приети на първо 
гласуване. Измененията на Закона за БНБ и Закона за КПКОНПИ с които се отстраняват правните несъответствия, 
установени в докладите за конвергенция на ЕЦБ и ЕК вече са приети от Народното събрание. 
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Дейности по практическата подготовка за въвеждане на еврото 
В рамките на техническата подготовка на страната ни за въвеждане на еврото досега са приети ключови документи, като: 
Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната и 
Концепцията на Закон за въвеждане на еврото в Република България. В момента се изготвя проектът на специален Закон 
за въвеждане на еврото в България. 
В изпълнение на Решението на НС за ускоряване на работата по приемане на еврото, на 6 декември 2022 г. в 
Брюксел  съвместно министърът на финансите и управителят на БНБ подписаха Меморандум за разбирателство с 
държавите членки на еврозоната и ЕК за започване на производството на евромонети и за подготвителните задачи преди 
началото на производството. Документът очертава практическите стъпки, които ще позволят на страната ни да започне 
да  произвежда евромонети, когато получи одобрение за присъединяване към еврозоната. 
Постигнати резултати от екипа на МФ при управлението на средствата от ЕС 
План за възстановяване и устойчивост 
На 31 август 2022 г. Министерство на финансите изпрати на Европейската комисия първото Искане за плащане по Плана за 
възстановяване и устойчивост на стойност 1 368 912 911 (1,4 млрд.) евро, включващо 22 етапа и цели, свързани с 
изпълнението на 18 реформи и инвестиции.  На 16 декември 2022 г. България получи първия транш. Подготвя се второто 
искане за плащане за отчитане изпълнението на 66 етапа и цели по 17 инвестиции и 28 реформи, свързани до голяма 
степен с приемането на законодателни промени. Общата стойност на искането възлиза на над 724 млн. евро и трябва да 
се изпрати през първото тримесечие на 2023 г. Усилията на всички институции са насочени към изпълнение на 
инвестициите и реформите по Плана с акцент върху тези, включени в обхвата на второто и третото плащане, чийто 
напредък се докладва регулярно на Европейската комисия. 
Програми, финансирани от фондовете на ЕС за споделено управление през програмен период 2014-2020 г. 
Сертифицирани са разходи в размер на 963 млн. лв. по всички оперативни програми, като по три от програмите (ОПДУ, 
ОПОС и ОПТТИ) за периода са сертифицирани и заявени към ЕК разходи в размер на 600 млн. лв. 
 
√ Министър Пулев: Осигурихме 5 млрд. лв. за 5 месеца по линия на министерство на иновациите и растежа 
Ударно отваряме 7 процедури за малките и средни фирми с 1 млрд. лв. финансова инжекция в следващите месеци  
Когато влязохме в кабинета на Министерството на иновациите и растежа, заварихме една отворена процедура, първата 
по Плана за възстановяване, за „Технологична модернизация“, с мижав интерес към нея  - с подадени 4 проекта. Заварихме 
и 0 одобрени европейски  програми. След пълна мобилизация осигурихме одобрение и на двете програми към МИР за 5 
млрд. лв. Това каза министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по време на отчета, който направи в 
Министерски съвет.  
„МИР осигури глътка въздух на най-уязвимия сегмент от българската икономика в условия на кризи. Над 10 200 проектни 
предложения бяха подадени по първите две затворени процедури от Плана за възстановяване.“, обяви Пулев. Той посочи, 
че е предприет един иновативен подход. „Обиколихме цялата страна, всички 28 области. 
В един открит диалог, по един чист и прозрачен начин дадохме информация на хората, а информацията е сила и ние 
дадохме сила на бизнеса да кандидатства по Плана“, изтъкна той. „Показахме, че не сме бюрократи, а кабинет на 
действието. Организирахме мобилна приемна рамо до рамо с вицепремиера Пеканов, представители на местната власт и 
работодателски организации“ каза той. 
Министър Пулев посочи, че са кандидатствали фирми от всяка една област в страната, не само от традиционно активните 
региони. „Помогнахме на компании и в Русе, Пазарджик, Велико Търново, във всички области“, заяви министърът на 
иновациите и растежа. 
По думите му, МИР най-накрая е заработило за хората, за инвеститорите и за предприемачите. „След като осигурихме 
одобрение  и на двете програми към МИР приключи Фаза 1 – одобрихме ресурса за бизнеса. Сега стартира Фаза 2 в 
рамките на следващите 6 месеца, сме осигурили финансова инжекция от 1 млрд. лв. в реалната икономика по 7 процедури 
за българските компании. Те са по три направления – по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Програма 
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП)  2021-2027 г. и Програма „Научни изследвания, иновации и 
дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ)“, каза още Пулев. 
 Той подчерта, че за 5 месеца по линия на МИР са сертифицирани 17 нови инвестиционни проекта, които ще създадат над 
1500 работни места. „Заварихме нула лева изплатени насърчителни мерки от януари до август. Активирахме ресурса и за 
5 месеца изплатихме над 18 млн. лв. насърчителни мерки към общини и инвеститори. Това е  два пъти над резултата за 
2021 г., когато са били изплатени 7.2 млн. лв. 
„МИР заработи и за предприемачите. След 4 правителства България вече има Стартъп-виза. Като всички европейски 
развити страни. Това ще позволи инвеститори извън ЕС да развиват високи технологии в Българя и да наемат български 
таланти и да създават работни места“, посочи още министър Пулев в отчета си. 
 
√ Все повече мебелни компании инвестират във фотоволтаични централи заради високите цени на енергията 
Все повече компании в сектор мебелно производство инвестират в изграждането на фотоволтаични централи. Според 
данни на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) фирмите от бранша се 
ориентират към подобен тип проекти, за да покрият собствените си нужди от електроенергия, а също и да отговорят на 
изискванията за преминаване към кръгова икономика и намаляване на въглеродния отпечатък. 
Геополитическите събития през изминалата година, нестабилната икономическа и политическа ситуация поставят фирмите 
от сектора пред сериозни предизвикателства и необходимост да търсят варианти да се справят с високите и непредвидими 
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разходи за ток и газ. Отделно от това ефективността на фотоволтаичните системи става все по-висока с напредването на 
технологиите. 
Големите компании дават пример 
Повечето големи компании в сектора, които са финансово стабилни и има устойчив бизнес, се стремят да намалят своите 
оперативни разходи, а също и да бъдат по-конкурентноспособни. Компании от ранга на ТЕД БЕД са пионери в зелената 
политика. Фирмата прави мащабна инвестиция във фотоволтаична система с размер 2,6 MWh. Така само за 7 месеца 
спестява над 1300 тона CO2 , а за 2023 се очакват 6000 тона. Сред големите компании в индустрията, активно работещи по 
зелени проекти, са и „Мебел Стил“, които имат изградени 3 фотоволтаични централи за производство на ел. енергия за 
собствени нужди с обща мощност 360 kWh. Инвестицията им възлиза на 486 000 лева, пълна възвръщаемост очакват към 
шестата година. През 2022 год. компанията изцяло подменя осветлението и в трите завода на стойност 227 000 лева, а това 
води до икономия на ел. енергия с над 20 на сто. Отделно от това сменят изцяло аспирационната система в един от 
отделите, купуват нов компресор, който също оптимизира разходите, а инвестицията е в размер на 100 000 лв. 
Към алтернативни източници на гориво се е ориентирала и друга голяма компания от сектор дървообработване – 
Кастамону България. Като гориво в сушилните и котелите използват отпадъка от производството - дървесни кори и прах. 
По този начин компанията редуцира употребата на природен газ и намалява въглеродните емисии. За последните 5 години 
в производството използват общо количество дървесни кори и прах, които са спестили употребата на 43 214 659 m3 
природен газ, при изгарянето на който биха се отделили 80 750 тона въглеродни емисии. 
Компаниите търсят независимост и конкурентоспособност 
Към изграждане на фотоволтаични системи са готови да преминат не само големите компании, но и доста от средните и 
малките. „Като инвестираме във фотоволтаични централи, можем да диверсифицираме риска при доставката на 
различните видове енергоносители и ставаме по-независими. Сметките за ток през 2022 г. бяха изключително високи и 
съвсем логично е бизнесът да търси алтернативи“, твърди Слави Славов, собственик на „Ергодизайн“. 
Миналата година той инвестира във фотоволтаична централа с мощност 275 kW на стойност 306 000 лв. През летните 
месеци системата му осигурява 80% от потреблението на енергията, като има възможност и за продажба. 
„Предимствата на изграждането на такъв тип системи за собствени нужди са породени от това, че по този начин фирмите 
стават сравнително независими по отношение на обезпечаването с енергия, намаляват разходите за ток и подобряват 
въглеродния отпечатък на производствата си. Допреди 2 години цената на електроенергията беше между 5 и 10 пъти по-
евтина и тогава за повечето предприятия въпросът не стоеше на дневен ред. Сега с тези високи цени на горивата смятам, 
че подобни инвестиции, които не са никак малки разбира се, са обосновани и имат бизнес логика“, заявява Иван Милев, 
член на УС на БКДМП и собственик на „ИВ ЕЛ“ и „К2“. Той инсталирана фотоволтаична централа с мощност 400 kW за 
нуждите на своя бизнес през април 2022 г. Инвестицията, която прави, е близо 450 000 лв. В летните месеци успява да 
покрие 60% от нуждите на бизнеса си. 
Големи консуматори на енергия 
„От години съм част от БКДМП и мога да си позволя да говоря от името на голяма част от предприятията от бранша, които 
са с по-голяма консумация на енергия. В последната година цените на електроенергията на европейските енергийни борси 
се повишиха сериозно, а в същото време технологиите за производство на електроенергия от ВЕИ се развиват с бързи 
темпове, което ни позволява да направим инвестиции в тази посока и да търсим от тях възвръщаемост в някакъв обозрим 
период от време“, заявява Галин Господинов от Контролен съвет на УС на БКДМП и един от собствениците на „Тръбна 
мебел“, ,„Джи Ес Малмгрен интериърс“ и „Господинови строймаркет“. Неговите компании са инсталирали в края на 
миналото лято четири фотоволтаични системи с обща мощност от 540 kW за своите три фирми, като инвестицията е в 
размер на 580 000 лв. без ДДС. При производството централите при слънчеви дни покриват 67% от енергийните нужди. 
Високи цени на горивата стимулират бизнеса, очаква се възвръщаемост до 4 години 
Инвестирайки в зелена енергия, фирмите от сектора стават все по-малко зависими от невероятната флуктуация в цените 
на енергия, смята и Павел Димов, член на УС на БКДМП и управляващ директор на „МОС Роботикс“. За нуждите на фирмата 
той инсталира около 100 kW фотоволтаична система, като основната цел е да я използват за собствени нужди. По 
предварителна оценка би трябвало да генерира между 35% и 50% от годишната консумация с панелите. Инвестицията, 
която прави, е около 115 000 лв. Според предварителните изчисления възвращаемостта е планирана за около 3-4 г. 
Две фотоволтаични централи за близо мегават е инсталирал и Благой Ангелов, също член на УС на БКДМП, и с тях 
възнамерява да покрива голяма част от нуждите на мебелното си предприятия „Колорадо“, а при генериран излишък и да 
продава енергия. „За фирмите, които обмислят подобно решение, е важно да направят добро описание на проекта и 
прогнози във времето как смятат да се развиват като предприятие и какви енергийни мощности ще са необходими за поне 
10 г. напред. С инвестицията, която направихме във фотоволтаични системи, ще имаме предвидимост на разходите на 
енергия, която не е никак малко перо в ценообразуването. Така можем да сме по-сигурни при подписване на договорите 
с клиенти“, споделя своя опит дотук той. Според Ангелов е важно фирмите да се доверят на консултант или фирма, която 
работи по подобни проекти и изготвя инвестиционно енергийно проучвания, подготвя проектите, наясно е с процедурите 
и стъпките. 
Бавните административни процедури са проблем за бизнеса 
Според голяма част от представителите на бранша предприятията срещат проблем с твърде бавните срокове и процедури 
от страна на държавните институции и регионални инспекции, свързани с пускането на фотоволтаичните централи и 
особено ако това е свързано с продаване на енергия обратно в мрежата. 
Загубите, които търпят фирмите, решили да инвестират в зелена енергия, са огромни и идват точно от тези забавяния. Ако 
доскоро темата за плавен енергиен преход не беше на дневен ред, днес е от особено значение. Вече сме изправени пред 
ситуация, в която за сравнително кратък период от време трябва да се реализира реформа в енергия сектор, а фирмите да 
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предприемат инвестиции. За да може страната ни да изпълни ангажиментите си по Зелената сделка и плановете на ЕС 
обаче, е важно бизнесът да получи подкрепа от институциите, твърдят от Браншова камара на дървообработващата и 
мебелната промишленост. 
 
√ Ръст от 72.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 182.40 лв. за MWh с ден за доставка 20 януари 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 182.40 лв. за MWh с ден за доставка 20 януари 2023 г. и обем от 85 352.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение със  72.8 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 307.72 лв. за MWh, при количество от 43 535.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 817.00 MWh) е на цена от 57.08 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 1.13 лв. за MWh и количество от 3075.8 MWh. 
Това е и най-ниската стойност, която се запазва до 05 часа ( 3008.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 451.7 лв. за 
MWh при количество от 3418.1 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 19.03 лв. за MWh при обем от 3677.3 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 105.58 лв. за MWh (53.98 евро за MWh) за 19 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 20 януари се повишава до 182.40 лв. за MWh ( ръст от 72.8 %) по данни на БНЕБ или 93.26 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 19 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 6 037.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 154.98 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     39,10%    2164.6 
Кондензационни ТЕЦ   33,23%    1839.66 
Топлофикационни ТЕЦ   5,81%    321.37 
Заводски ТЕЦ    1,97%    109.04 
ВЕЦ     0,18%    10.04 
Малки ВЕЦ    1,63%    90.38 
ВяЕЦ     9,29%    514.03 
ФЕЦ     8,29%    459.18 
Био ЕЦ      0,50%     27.45 
Товар на РБ         4250.3 
Интензитетът на СО2 е 403g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
Мениджър нюз 
 
√ На първо четене: Без глоба за сгрешена винетка 
Да отпадне глобата за сгрешена винетка, предвижда една от промените в Закона за пътищата, гласувани вчера 
от парламента на първо  четене. Санкцията няма да се налага и ако е сгрешен регистрационен номер на автомобила при 
закупуване на винетка. 
Платените пътни такси ще важат от датата на закупуване, а всякакви компенсаторни такси или глоби да бъдат 
възстановени, след като се установи фактическата грешка,  решиха депутатите. 
Законодателните промени задължават АПИ занапред да уведомява шофьорите за изтичащ срок на винетката. 
В парламента в момента са внесени пет проекта за поправки  в Закона  за пътищата. Депутатите обаче искат да се подготви 
общ законопроект, като спорните текстове ще се обсъждат между двете четения в пленарна зала. 
 
√ Застрашено ли е бъдещето на финансовия лизинг в България ? 
Приетият на първо четене проектозакон за изменение и допълнение на Търговския закон крие сериозни рискове да 
изгони големите инвеститори на международните лизингови компании от България, предупреждава експертът по 
лизингово финансиране Борислав Тодоров*. Законопроектът беше внесен в началото на декември миналата година и 
впоследствие приет на първо четене в зала. 
В началото на тази година, на 10 януари БСК излезе с писмо, в което остро възрази срещу законопроекта. Наред с 
всичко друго, проектозаконът противоречи и на облигационните норми на европейското право, коментира Борислав 
Тодоров. „Предложените изменения не кореспондират със същността и целите на договора за финансов лизинг. 
Предлага се въвеждане на правна възможност за разваляне на договор с обратно действие. Както и връщане на 
платените наемни вноски по време на договора обратно на наемателя, с което се нарушават основни принципи на 
правото и в частност Закона за задължения и договори и Търговския закон. Ще бъде унищожена правната фигура на 
наемодателя (лизингодателя), ако той носи риска при независещи от него условия да се наложи да връща платения 
наем за месеци назад вече ползвана и изхабена вещ“, отбелязва той. 
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Какво ще се промени, ако бъде приет нормативния акт на второ четене? 
Ако промените бъдат приети, ще се промени тежестта на рисковете. Те ще се пренесат основно и само в полето на 
лизингодателя. Интересна е ал. 1 на предложените промени, която пренася рискове, нетипични за застрахователите, към 
самия застраховател по Каско в сделката. Например ако си купите автомобил директно от доставчика на автомобили и той 
бъде откраднат през срока на неговото ползване рисковете остават за вас като собственик. Финансовият лизинг е 
приравнен до голяма степен от европейското и от българското право на покупко-продажба на изплащане. Търсените 
промени в търговския закон ще създадат дисбаланс. Продължавайки дадения пример - ако си купите автомобила на 100%, 
рисковете са за вас. Ако го вземете на лизинг с ясната идея, че ще го изплащате до изтичане на договора и през това време 
той бъде откраднат всички рискове отиват за някой друг, в случая, за собственика на вещта или лизинговата компания. 
Този някой друг няма отношение към голяма част от причините, довели до тези рискове, защото той не ползва вещта и 
освен това ще бъде дискриминиран от Закона спрямо собственик на кола, който не я отдава под наем/ на лизинг! 
Как тези промени ще се отразят на лизинговите компании и на цената на лихвата? 
Под тази си форма този продукт ще изчезне – финансовият лизинг като продукт няма да съществува на пазара. Именно 
през декември, когато е внесен проектът, БНБ изпрати писмо до всички финансови институции в България. Те получават 3-
месечен срок да приведат всичките си системи в двувалутен режим заради предстоящото приемане на еврото. 
Този законопроект ще повиши рисковете за лизинговите компании. Те ще трябва да преоценят сегашните си провизии, 
които заделят. Ще се отвори огромно количество работа на националната банка, както и на самите лизингодатели, които 
в момента трябва да се готвят за еврото за сравнително кратък период от време. Освен това услугата ще се оскъпи. 
В момента застрахователите в България застраховат вещта като всяка година прилагат обезценка (овехтяване). При 
положение, че във всеки един момент на лизингодателя може да му се поиска всичко платено, то той ще потърси промяна 
на тази политика, която да доведе до това да се застрахова по фактурна стойност за целия срок на договора за лизинг без 
да се прилага овехтяване. Това е Каско продуктът, който работи за западна Европа, но не се приема добре на нашия пазар. 
Има ли възможност компаниите да намерят други форми за този вид договорни отношения? 
Ние и сега имаме общовалидната форма на кредита с един голям недостатък. Лизингът предлага облекчение по линия на 
данък добавена стойност. Както знаем банковите услуги са освободени от този данък и самите банкери нямат интерес да 
го управляват. Когато банката финансира вещта с банковия кредит, то тя ще иска обезпечение за ДДС, което е 20%. 
Потребителите са само 7% от лизинга, а останалите 93% - корпоративни субекти - малки и средни предприятия. При тях 
данъкът добавена стойност има голямо значение. От тези 93% сделки над 90% са финансов лизинг с опция. По силата на 
закона за ДДС, държавата дава възможност ДДС да бъде разсрочен по лизинговите вноски. Това ще изчезне. ДДС-то ще 
трябва да бъде заплащано в началото, все едно си купувате кола в кеш. Тези пари най-вероятно ще се получат на кредит 
от банката, но срещу допълнителни обезпечения. 
Има и реакция на комисия за финансов надзор. Тя е изцяло в защита на сегашния модел на съществуване на финансовия 
лизинг. На този етап няма становище на комисията за защита на потребителите, комисия за защита на конкуренцията, и на 
БНБ. защото няма казус. Няма дори становища от водещи професори и български юристи от облигационното и търговското 
право, които да кажат, че има нужда от тези промени. 
Кредитният пазар се разви много добре през 2022 г., но какво се случи с лизинга и лизинговия пазар през този период? 
Може би напук на всички кризи през последните 2 години, нашата икономика и индустрия се развиват доста добре. Такава 
оценка правим на база новия бизнес, който сключваме. Съответно и делът на лизинговото финансиране на пазара 
нараства. Трябва да кажа че за 2022 определено някои от водещите лизингодатели в България бележат значителни 
ръстове, които не сме виждали последните 5-10 години. 
Бизнесът е най-големият клиент на лизинговите услуги в България. Най-често се лизинговат автомобили. В това число и 
лекотоварните автомобили, които са 1+1 т.нар. „баничарки“. Ние сме в Европа и при структурата на нашите населени места 
това е един от най-оптималните варианти за зареждане. Около 41% е лизингът на леки и този тип лекотоварни автомобили. 
Останалите проценти се делят по 25% тежкотоварни превозни средства (камиони, автобуси и т.н) и 25% индустриални 
машини и съоръжения. 
Предстоят ли промени в европейските директиви и регламенти, свързани с лизинга? 
Поне на този етап не очакваме нещо грандиозно. Всъщност едни промени минаха преди 3-4 г. Тогава се промени 
счетоводното отчитане на оперативния лизинг. Той все още е 7-8% в България. Делът не е голям. Честно казано, за да 
имаме спокойствие на един пазар, както за потребителя, така и за лизинговата компания, която предоставя услугата, най-
добре е минимално или въобще да не се променя законодателството. 
*** 
*Борислав Тодоров има повече от 20 г. управленски опит на различни ръководни длъжности във водещи български 
компании, занимаващи се с лизинг и застрахователно посредничество. Специализирал е в Германия и Англия. От 2002 
г. е член на управителния съвет на Българска Асоциация за Лизинг, а от 2011 до 2018 г. е и неин съпредседател. През 
ноември 2015 г. получава приза Мистър Икономика България 2015 в категория “Финанси и Застраховане”. Преподавал 
е лизинг финансиране във ВУЗФ, Икономическия университет Варна, Международния банков институт, Китов 
Център. 
 
√ България с най-ниско потребление в ЕС на "зелена" енергия 
България е с най-малък дял на  потребление на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) в Европейския съюз (EС), 
сочат  данните  на Евростат. Потреблението у нас през  2021 г. е било 16,8 на сто, като  при това е намаляло с 6,5%  спрямо 
2020 г.    
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На  другия полюс е Швеция, разчитаща предимно на комбинация от биомаса, хидроенергия, вятър, термопомпи и течни 
биогорива. Скандинавската държава  има най-висок дял на "зелена" енергия като част от крайното потребление - 62,6 на 
сто, следвана от Финландия (43,1 на сто), Латвия (42,1 на сто), Естония (37,6 на сто), Австрия (36,4 на сто), и Дания (34,7 на 
сто). 
15 от 27-те членки на ЕС са имали през 2021 г. дялове на енергията си от възобновяеми източници под средното равнище 
за ЕС. Това са Белгия, България, Чехия, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, 
Малта, Холандия, Полша и Словакия. 
С най-нисък дял на възобновяеми енергийни източници е Люксембург (11,7 на сто), Малта (12,2 на сто), Нидерландия (12,3 
на сто), Ирландия (12,5 на сто) и Белгия (13 на сто). 
Делът на брутното крайно потребление на енергия от ВЕИ е достигнал 21,8 на сто в ЕС през 2021 г. В 
сравнение  с  предходната година това е намаление с 0,3 %, и е първото понижение на дела на възобновяемата енергия в 
ЕС, сочат данните  на европейската статистическа агенция. 
 Заложената от ЕС цел е делът на "зелената" енергия да достигне 32 на сто от общото потребление на енергия до 2030 г. 
Делът от 21,8 на сто, отбелязан през 2021 г., все още е доста под тази цел.  
През 2021 г. Европейската комисия издаде предложение за изменение на Директивата за енергия от ВЕИ, според което 
делът на енергията от възобновяеми източници трябва да достигне до 40% от крайното потребление. През 2022 г. планът 
REPowerEU повиши допълнително тази цел до 45 на сто. 
Премахването на пандемичните ограничения през 2021 г. увеличи потреблението на енергия, което намали дела на 
възобновяемите енергийни източници, въпреки че производството на възобновяема енергия в абсолютно изражение 
нарасна на годишна база, припомнят от Евростат. 
 
√ Новият германски министър на отбраната на среща с шефа на Пентагона, часове след като пое поста 
Новият министър на отбраната на Германия Борис Писториус обсъди отбранителната помощ за Украйна с шефа на 
Пентагона Лойд Остин, съобщава Ntv. Министрите се срещнаха в Берлин и това беше първата среща на Писториус, часове 
след встъпването му в длъжност. 
Писториус е уверил Остин в тясното сътрудничество между Германия и САЩ за по-нататъшното предаване на оръжия в 
Украйна.  Според Ntv ,нито Писториус, нито Остин на съвместна пресконференция след преговорите не са споменали 
темата за възможните доставки на танкове за Украйна. 
Писториус положи клетва на новата длъжност по-рано на 19 януари в Бундестага. Той наследи Кристина Ламбрехт, която 
подаде оставка на 16 януари след месеци на критики към нейната работа. Преди това Писториус отговаряше за 
Министерството на вътрешните работи на Долна Саксония. 
На 20 януари във военновъздушната база Рамщайн в Германия ще се проведе среща на контактната група за Украйна. По-
специално в него ще участват генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, ръководителят на Пентагона Остин и 
министрите на отбраната на страни-членове на НАТО. 
 
√ Австрия ще поеме 80% от разходите за електроразпределителна мрежа 
Австрийското правителство предприе поредна мярка срещу поскъпването. Държавата реши да поеме 80% от разходите, 
начислявани за електроразпределителна мрежа. По предварителни данни така едно средноголямо домакинство ще 
спести от това 80 евро годишно. 
Общо новата мярка ще струва на властите 675 милиона евро, предава БТА.  
Както подчерта министърът за опазване на околната среда Еленоре Гевеслер, мярката е необходима и от нея ще спечелят 
и предприятията. Фирма с годишен разход от 500  000 киловатчаса ще трябва да заплати близо 4700 евро повече, от които 
3150 ще поеме държавата. 
Същевременно федералната служба за конкуренцията и независимият регулатор на цените на газа и електроенергията за 
потребителите Е-контрол вече са започнали да извършват проверки за установяване на неправомерно завишени цени. 
 
√ Британският крал Чарлз Трети ще даде за "обществено благо" приходите от новите вятърни паркове 
Британският крал Чарлз Трети уведоми правителството на Великобритания, че би желал очаквания скок на приходите от 
сделките с офшорни вятърни централи на дружеството Crown Estate, да бъдат употребени по-скоро в интерес на "по-
широкото обществено благо", отколкото да бъдат вложени във фондовете на кралското семейство, предаде "Reuters". 
Crown Estate управлява имотите на британската корона, включително и големи части от британския континентален шелф. 
Поради това собствениците на офшорни вятърни паркове в рамките на изключителната икономическа морска зона – 22 км 
от брега, трябва да плащат наем на Crown Estate. Съгласно споразумение, оповестено днес, кралското дружество ще отдаде 
под наем правото за изграждане на 6 нови офшорни централи, които до 2030 г. ще започнат да генерират електрическа 
енергия, която ще бъде достатъчна за посрещане на нуждите на над 7 милиона домакинства. 
По силата на споразумение с правителството в Лондон британското кралско семейство получава "суверенна субсидия", 
която покрива текущите разходи на неговите домакинства, както и пътни разноски. Тя се равнява на 15 процента от 
"излишъка от приходи" на Crown Estate. 
За миналата година тази сума възлиза не 86.3 милиона британски лири или около 106.49 милиона долара. Очаква се тя да 
се увеличи поради приходите от наеми върху правото на изграждане и експлоатиране на новите офшорни вятърни 
централи. 

https://www.reuters.com/world/uk/king-charles-give-back-windfall-wind-farms-2023-01-19/


29 

 

Кралското семейство ще се откаже от част от свръхпечалбите в интерес на обществото чрез "подходящо намаляване" на 
процента върху парите, от които се формира сумата, която получава от Crown Estate. Дружеството притежава също скъпи 
парцели и търговски центрове, уточнява "Reuters". 
 
√ Понижения на борсите в Европа на фона на опасенията от рецесия 
Европейските акции регистрираха понижения в ранната търговия в четвъртък, след като слабите икономически данни за 
САЩ и коментарите на централните банкери отново разпалиха страховете от забавяне на глобалната икономика, докато 
ниските корпоративни печалби в региона влошиха допълнително апетита на инвеститорите, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 5,41 пункта, или 1,18%, до 452,12 пункта, като загубите бяха поведени 
от LVMH и Richemont, чиито акции поевтиняха с 2,63% и 2,34%. Бенчмаркът е напът да сложи край на шестдневната си 
серия от повишения. 
Немският индекс DAX се понижи със 190,46 пункта, или 1,25%, до 14 991,34 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE загуби 66,71 пункта от стойността си, или 0,85%, достигайки ниво от 7 763,99 пункта. Френският измерител CAC 40 
записа спад от 95,97 пункта, или 1,3%, до 6 987,42 пункта. 
Уолстрийт се срина в сесията в сряда, след като данните показаха, че промишленото производство в САЩ е спаднало 
миналия месец и продажбите на дребно са спаднали най-много за годината, докато коментари на служители на 
Федералния резерв за ново повишение на лихвите допълнително натежаха на пазарите. 
Енергийните акции, обхванати от индекса SXEP, паднаха с 2,31%, проследявайки слабостта на цените на суровия петрол, 
след като икономическите данни на САЩ разпалиха страховете от рецесия в най-голямата икономика в света. 
„Икономическите данни остават шумни, което прави трудно да се каже със сигурност, че скорошните обнадеждаващи 
икономически тенденции ще продължат“, каза Марк Хефеле, главен инвестиционен директор в UBS Global Wealth 
Management. 
Междувременно шефът на Нидерландската централна банка Клаас Нот допълнително подкопа апетита на инвеститорите 
като каза, че пазарите може да подценяват планираните повишения на лихвите от Европейската централна банка и 
инвеститорите трябва да приемат по-сериозно нейната прогноза за увеличения с по 50 базисни пункта. 
Докато повишението от 50 базисни пункта от ЕЦБ за февруари е оценено от пазарите, те се колебаят между повишение с 
25 и 50 пункта за март, като надежди са за по-малко агресивни ходове от страна на Федералния резерв на САЩ. 
Пазарният фокус продължава да е и върху корпоративните отчети в Съединените щати и Европа. Печалбите за четвъртото 
тримесечие в Европа се очаква да се увеличат с 10,7% на годишна база, според данните на Refinitiv I/B/E/S. 
Акциите на  Boohoo поевтиняха с 7,60%, тъй като приходите на британския онлайн търговец на дребно на дребно се 
понижиха с 11% през ключовия коледен период на търговия, засегнати от прекъсване на доставките. 
Цената на книжата на Renault падна с 1,89%, след като HSBC намали рейтинга си на акциите на френския автомобилен 
производител от „купувай“ на „задръж“. 
Противопоставяйки се на низходящата тенденция, акциите на Zur Rose се покачиха със 7,76%, след като швейцарският 
онлайн търговец на дребно на дребно заяви, че очаква по-малка основна загуба за цялата година от предишните прогнози. 
Спад на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха понижения в сряда, като Dow се срина с повече от 600 пункта, след 
като инвеститорите прибраха печалби на фона на силното представяне на някои акции през януари, докато данните за 
продажбите на дребно в САЩ през декември породиха опасения за рецесия, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 613,89 пункта, или 1,81%, до 33 296,96 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 62,11 пункта, или 1,56%, до 3 928,86 пункта, което е най-ниското му ниво от 15 
декември насам. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq записа спад от 138,1 пункта, или 1,24%, до 
10 957,01 пункта, слагайки край на серия от седем поредни сесии на ръст. 
„Имахме толкова силен старт на годината, но сега сме в средата на напрегнат сезон на корпоративни отчети, а наскоро 
получихме и по-слаби икономически данни – продажбите на дребно и вчерашното проучване на Empire State 
Manufacturing Survey. Освен това срещата на Фед на 1 февруари се очертава да бъде голяма“, каза Юнг-Ю Ма, главен 
инвестиционен стратег за BMO Wealth Management. „Няма много причини да ставаме агресивни, но всички тези фактори 
по-горе предполагат, че предпазливостта е оправдана в близко бъдеще“, добави той. 
Акциите на JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo поевтиняха съответно с 3%, 2,32% и 1,68%, след като доходността на 10-
годишните държавни ценни книжа на САЩ падна до най-ниското си ниво от септември. Акциите на регионални банки като 
Zions и Fifth Third отбелязаха още по-големи понижения – съответно с 5,11% и 4,08%. 
Междувременно Microsoft обяви плановете си да съкрати около 10 000 служители, което навреди на инвеститорските 
нагласи. Акциите на компанията паднаха с 1,89, което допринесе за спада на Dow. 
На икономическия фронт, продажбите на дребно в САЩ спаднаха с 1,1% през декември, надминавайки минимално 
прогнозата за понижение от 1%. Докладът предполага, че потребителите забавят разходите си, като универсалните 
магазини отчитат спад на продажбите от 6,6%, а онлайн продажбите намаляват с 1,1%. 
Досега инвеститорите се радваха на силна възходяща инерция при акциите от началото на годината, въпреки че мнозина 
започнаха да се съмняват в силата на пазара още преди спада в сряда. Dow все още е на зелено с 0,45% за месеца, докато 
S&P и Nasdaq са напреднали съответно с 2,33% и 4,69%. 
Смесени резултати в Азия 
Азиатските борсови индекси не намериха единна посока в четвъртък, след като загубите на Уолстрийт от предходната 
сесия разклатиха увереността на инвеститорите, предаде Си Ен Би Си. 
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Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 385,89 пункта, или 1,44%, до 26 405,23 пункта. 
Япония отчете търговски дефицит за декември ден, след като централната банка на страната остави основната си лихва на 
ниво от минус 0,1% и запази границите, в които може да се променя доходността на 10-годишните облигации. 
Търговският дефицит за 2022 г. на Япония достигна 19,97 трлн. йени (155,27 млрд. долара), тъй като по-високите цени на 
енергията и суровините доведоха до скок на стойността вноса с 39,2% до рекордните 118,16 трлн. йени. Основен принос 
за този ръст имат суровия петрол, втечнения природен газ и въглищата. В същото време износът нарасна с 18,2% до 98,19 
трлн. йени – също рекорд, дължащ се на повишение на доставките на автомобили и стомана. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 15,87 пункта, или 0,49%, до 3 240,28 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite напредна с 14,14 пункта, или 0,67%, до 2 112,10 пункта. Хонконгският показател Hang Seng се 
понижи с 27,02 пункта, или 0,12%, до 21 650,98 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа ръст от 12,02 пункта, или 0,51%, до 2 380,34 пункта. 
Водещият показател в Австралия ASX 200 напредна с 41,9 пункта, или 0,57%, до 7 435,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX остана на практика без промяна при ниво от 613,52 пункта. BGBX40 също регистрира минимално движение, 
записвайки спад от 0,01% до 141,34 пункта. BGTR30 напредна с 0,90 пункта, или 0,12%, до 742,01 пункта. BGREIT се понижи 
с 0,13 пункта, или 0,07%, до 185,36 пункта. 
 
√ Китай върви към нов рекорд за най-голямата вятърна турбина в света 
Китай ще счупи рекорда за най-голямата вятърна турбина в света, който вече държи от миналата седмица. Това ново 
чудовище на вятърното инженерство има 140-метрови перки, които му позволяват да покрие площ от 66 000 квадратни 
метра и да се възползва максимално от офшорните вятърни течения, като същевременно значително намалява разходите 
за монтаж. 
Състезанието за инсталиране на най-голямата вятърна турбина не е просто надпревара кой има най-голямата. Колкото по-
голям е размерът им, толкова по-добре работят и толкова са по-евтини, пропорционално и тяхното инсталиране и 
произтичащото от това производство на енергия, предава elconfidencial.com.  
Един от най-големите разходи за тези видове инсталации в океана е работата, необходима за закотвянето им към морското 
дъно, така че колкото са по-големи и по-ефективни, толкова по-евтини са в крайна сметка.  
Освен това компаниите предпочитат да инсталират тези огромни турбини в средата на морето, където влиянието на 
размера на лопатките им е по-малко, отколкото на сушата. 
Новата най-голяма вятърна турбина в света 
Новата турбина, наречена MySE 18.X-28X, ще бъде най-голямата създавана някога. Както вече казахме, перките й покриват 
диаметър от 280 метра и площ от 66 000 квадратни метра, което се равнява на около девет футболни игрища. 
Производителят й китайската компания Mingyang Wind Power потвърждава, че турбината ще се върти със средно 8,5 метра 
в секунда и нейното производство ще надхвърли бариерата от 18 мегавата. Това според тях са 80 гигаватчаса годишно, 
достатъчни за захранване с електричество на 96 000 души.  
Освен това, уверява Mingyang Wind Power, турбината ще може да се изправи срещу екстремни условия, като тайфуни от 
ниво 17 с ветрове до 56 метра в секунда или около 202 километра в час.  
Предишната най-голяма морска турбина, която беше обявена миналата седмица, тази на националната компания China 
State Shipbuilding Corporation (CSSC), обещава да достигне номинална мощност от 18 мегавата с трите си перки с дължина 
128 метра всяка и площ от 53 000 квадратни метра метра. 
Тази турбина на CSSC грабна световния рекорд от друг модел на MingYang, MySE 16.0-242. Този модел има 118-метрови 
перки и работна площ от 46 000 квадратни метра, което му дава мощност от 16 мегавата. 
Колкото по-големи, толкова по-евтини 
Някои проучвания определят офшорната вятърна енергия като най-скъпия начин за генериране на електричество, като 
мегаватчасът се движи около 120,52 долара, докато слънчевата енергия би струвала 32,78 долара без субсидия. Нови по-
големи дизайни като MySE18.X-28X обещават да променят тази ситуация. 
"В сравнение с инсталирането на 13 MW модели, увеличената мощност на MySE18.X-28X ще спести 18 апарата, необходими 
за един гигаватов вятърен парк, което ще доведе до спестяване на разходи за строителство от 120 000 до 150 000 долара 
за мегават", каза Mingyang в изявление. 
Доклад от Националната лаборатория "Лорънс Бъркли" в САЩ, изготвен от 140 експерти по вятърна енергия, изглежда 
доказва тяхната правота. 
Тези прогнози показват, че до 2035 г. 25% от вятърните турбини ще бъдат построени на вода и новите проекти ще могат да 
утроят средно текущото производство на енергия и да намалят разходите с до 65%.  
 
√ Глобалният трафик на данни нараства с 25% заради потреблението на видео 
Глобалното потребление на данни се е увеличило с 25% през 2022 г. в сравнение с предходната година поради увеличеното 
потребление на видео съдържание и умножаването на свързаността на обектите (интернет на нещата). Според данни, 
разкрити от DE-CIX, водещият световен оператор на Internet Exchange Point (IX), като онлайн платформа за взаимно 
свързване само тя управлява 48 екзабайта. Това е обем онлайн информация еквивалентен на консумацията на 
видеоконференция от 5,5 милиона години, предава elEconomista.es.  
Същото количество информация може да се съхранява в 370 милиона смартфона - със скорост от 128 GB вътрешен твърд 
диск всеки, със своите над 12,16 трилиона байта. Същият дигитализиран обем може да бъде сравнен и с обема от данни 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2023-01-18/turbina-eolica-record-mundial-mingyang-myse-16-0-242_3558306/
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12112229/01/23/El-trafico-de-datos-global-crece-el-25-por-el-consumo-de-video-.html
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на видео филм с продължителност от почти 1,8 милиона години в HD качество или повече от 51,3 млрд. колекции от 
британски енциклопедии (от 32 тома всяка), информационна справка, която обикновено се използва през последния век.  
Любопитно е, че миналия 14 декември е бил денят, в който е бил концентриран пикът на най-високото онлайн 
потребление в историята в DE-CIX - дата, която съвпадна с втория полуфинал на Световното първенство, който се игра 
между отборите на Франция и Мароко. Тези рекордни данни са регистрирани в 20:28 часа централно европейско време 
(CET), когато 132 терабайта данни текат на минута в интернет обмена на DE-CIX.  
Кристоф Дицел, глобален директор за продукти и изследвания на групата, която свързва 40 големи пазара в Европа, 
Африка, Северна Америка, Близкия изток, Индия и Югоизточна Азия, смята, че "интернет трафикът ще продължава да расте 
за поредна година". 
Според него "пандемията ни направи по-зависими от интернет в много аспекти от живота ни и това се отразява в потока 
от данни. Все повече и повече данни се предават през интернет, просто защото съвременните цифрови приложения и 
услуги изискват всеки все повече данни от различни източници. 
"Тази тенденция ще продължи, тъй като потребителското търсене на цифрови приложения продължава да се увеличава", 
обяснява експертът на DE-CIX.  
Както беше обяснено в изявлението на компанията за онлайн взаимно свързване DE-CIX услугите ѝ в момента са достъпни 
от центрове за данни в повече от 600 града по света. Наред с всичко друго DE-CIX свързва хиляди мрежови оператори, 
доставчици на интернет услуги (ISP), доставчици на съдържание и бизнес мрежи в стотици държави.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Какво свърши служебният кабинет за шест месеца? И ще бъде ли спасен зимният сезон; Гост: Министърът на 
туризма Илин Димитров. 

- Омбудсманът Диана Ковачева за промените в системата на градския транспорт в София и как някои общини 
нарушават закона. 

- Ще се разберат ли партиите за редовен кабинет на лидерската среща и защо „Продължаваме промяната" отказва 
да подкрепи БСП; Гост: Депутатът Иван Христанов. 

- Бившият министър на екологията Борислав Сандов за Зелената сделка и съдбата на въглищните централи. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Каква е равносметката за шест месеца власт на служебния кабинет; Гост: Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Иван Шишков. 

- На живо от Народното събрание - кои партийни лидери ще отидат на срещата, инициирана от БСП, и каква ще е 
съдбата на третия мандат. 

- Дърво падна и рани ученички в Пловдив. Как се стигна до опасния инцидент и какво е състоянието на пострадалите 
деца. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Опит да се свалят цените на храната - бизнесът взел пари за тока, но хората не усетили 
в. Труд  - Минеков обяви въздух за паметник на културата 
в. Телеграф  - Спестихме половин милиард с данъчни облекчения 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Отказваш тест за наркотици на пътя - 3 години затвор 
в. 24 часа - И инвалиди с изтекъл ТЕЛК вземат пенсии и помощите си 
в. 24 часа - 43% от икономиката на България се правят в София 
в. 24 часа - Три ВиК оператора май ще останат без европейски пари 
в. Труд  - Главният прокурор Иван Гешев пред депутати: Руски преводи в NEXО заобикаляли санкциите 
в. Труд  - Свалят цените, за да влезем в еврозоната 
в. Труд - 8 млрд. лв. не стигат за изплащането на пенсии 
в. Труд  - Настояват за нови въздушни маршрути за Летище Бургас 
в. Телеграф  - ТРИ ПАРТИИ БОЙКОТИРАТ ЛИДЕРСКАТА СРЕША НА БСП 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Николай Василев, финансист, бивш вицепремиер: Гении или нарушители са Nexo - дано го разберем, а криптото 
е като религия: не знаеш защо струва 60 000 или 0 
в. Труд - Огнян Дъскарев, журналист и международен анализатор, пред "Труд news": Печатницата за долари на Байдън 
работи и в събота, и в неделя 
в. Телеграф - ШЕФКАТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА РАЙНА МАНДЖУКОВА: Окупаторите в Украйна свалят 
портрети на БГ възрожденци 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо не преброим труповете в Кресненското дефиле първо? 
в. Труд  - Войната в Украйна навлезе в решаваща фаза 
в. Телеграф  - Тайната касичка на парното. 
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√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- 09.00 часа започва дейността на Народното събрание. 
- От 11.00 часа БСП свиква лидерска среща в зала "Изток" на Народното събрание с други парламентарно 

представени сили за третия мандат за съставяне на правителство. 
- Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участва в заседание на Контактната група за предоставяне на 

отбранителна помощ на Украйна. 
- От 11.30 часа програмата на вицепремиера Христо Алексиев предвижда , посещение в град Пирот, Сърбия, където 

ще се срещне с министъра на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Горан Весич. 
- От 14.00 часа в сградата на ГДНП на кратка церемония министър Иван Демерджиев ще връчи ключовете на нова 

техника на 9 областни дирекции на МВР и СДВР. 
- От 14.00 часа в сградата на ГДНП ще се състои церемония, на която министър Демерджиев ще връчи ключовете 

на нова техника на 9 областни дирекции на МВР и СДВР. Ще награди и служители, отказали подкуп. 
- От 13.00 ч. ще се състои пресконференция с проф. д-р Валдемар Уул в Болница "Лозенец". Лечебното заведение 

разкрива първия у нас Панкреасен център. 
- От 09:00 - 13:00 ч. ще се проведе конференция "Върховенството на закона и бизнес средата в България" в София 

Балкан Палас. 
*** 
Сливница. 

- От 9.30 часа заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и 
съобщенията Христо Алексиев ще даде старт на строителството на жп участъка от Петърч до Драгоман, както и на 
строителството на системите за сигнализация и телекомуникации на участъка Волуяк - Драгоман. 

*** 
Благоевград. 

- От 10:55 ч., в двора на 7 СУ "Кузман Шапкарев", българският еврокомисар Мария Габриел ще засади първото за 
България дърво от кампанията за целия ЕС "Засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г." 

- От 12.00 часа в зала 5 на Община Благоевград ще се проведе среща, на която ще бъдат разисквани въпроси, 
свързани с изграждането на мост над р. Струма на Покровнишко шосе. 

- От 12:30 ч., в зала 5 на Община Благоевград ще се проведе дискусия на Мария Габриел с ученици от ЕГ "Акад. 
Людмил Стоянов" и НХГ "Св. Св. Кирил и Методий", и студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски". Темата е "Мобилността и 
възможностите в рамките на Европейското образователно пространство и Стратегията за университетите". 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Младежия дом ще се проведе пресконференция по повод 70 години извънучилищно образование 
Варна. 

- От 16.30 часа на входа на Морската градина Мая Манолова ще даде брифинг в който ще коментира старта на 
широкото ляво обединение, шансовете за кабинет и предсрочни избори и други актуални теми. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11:30 часа в БТА ще се състои заключителна пресконференция по проект "Рехабилитация и модернизация на 
системи за външно и изкуствено осветление във Велико Търново". 

- От 12:00 часа в ИЗ "Рафаел Михайлов" ще бъде открита изложбата "Noumenon: детски творчество". 
*** 
Разград. 

- От 11:00 часа, в зала 712 на Областна администрация, пресконференция ще даде флотилен адмирал професор 
Боян Медникаров. 

*** 
Пловдив. 

- От 17.30 ч. в Регионален етнографски музей - Пловдив ще се състои откриването на студентската фотографска 
изложба "Живи наследства - през погледа на млади фотографи студенти" на Регионалният център за опазване на 
нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. 

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

