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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Econ.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът да намали цените, за да влезем в еврозоната 
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 
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.  
“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. 
 
NOVA TV 
 
√ „Задържането на цените би предполагало намаляване на инфлацията”, посочи Добрин Иванов от АИКБ 
Григорова: Ако бизнесът не нормализира цените, компенсациите да отиват към крайните потребители 
Инфлацията при храните все още е висока. Това коментира в „Здравей, България” икономическият експерт към КТ 
„Подкрепа” Ваня Григорова. Тя уточни, че дори когато средната инфлация се увеличава с по-бавни темпове, тази при 
храните продължава интензивното нарастване. „Причините за увеличение на цените на храните бяха много през миналата 
година. Но спекулата е ужасно голяма”, посочи още Григорова. 
Тя апелира управляващите, ако не успеят да накарат бизнеса, и особено прекупвачите, да нормализират цените, то да 
помислят компенсациите, които се дават на бизнеса, да се насочат към крайните потребители. 
Според Добрин Иванов от АИКБ пазарите в България са силно конкурентни и има много продавачи, което предполага, че  
ще има конкурентна ценова борба за завладяване на пазари. „Причините за повишаването на цените са обективни. Не 
наблюдаваме повишаване само в една група стоки или услуги, а общо на пазара. Имаме фундаментална причина - цената 
на енергоносителите и горивата”, подчерта той. 
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Иванов поясни, че още в средата на 2021 г. е започнал ръст на цените при производителите. „Този ръст, в началото на 2022 
г., достигна до 40% и към средата мина 48%. Той се прехвърли на крайните продукти в по-малка степен. Тоест, 
повишаването на цените е очаквано, а причините са обективни”, изтъкна представителят на АИКБ. 
Той обяви, че призовават бизнесът да е социално и обществено отговорен, когато цените на енергоносителите и на 
горивата започнат да падат. „Ако не се намалят цените на продуктите, то ако се задържат на тези нива, инфлацията до 
средата на годината може да падне с поне 10%. Самото задържане на цените би предполагало намаляване на инфлацията 
- да стигне до 7-8%”, посочи Иванов. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Стандарт 
 
√ Бизнесът с революционно предложение: Да свалим цените! 
Цените да бъдат 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, предава "Труд". 
Бизнесът трябва да увеличи доходите без да вдига цените, а дори се обърнахме с призив към него да намали цените, заяви 
Васил Велев. 
 
Varna24 
 
√ Експерт: Трябва да се понижат цените, за да преминем към евро 
Цените да бъдат 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, предава "Труд". 
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.  
“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. 
Вдигат данъци, ако харчат пари предизборно 
Администрацията трябва да получава пари срещу реформи, смята председателят на БСК Добри Митрев. 
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. 

https://nova.bg/news/view/2023/01/23/398564/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
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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. 
Може да повишат възрастта за пенсиониране 
Всеки, който може да работи, не трябва да получава помощи без да полага обществено полезен труд, смята Цветан 
Симеонов. 
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. 
 
Novinite.bg 
 
√ Сваляме цените, за да въведем еврото и влезем в еврозоната 
Цените да бъдат 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, предава "Труд". 
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. 
“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. 
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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. 
Администрацията трябва да получава пари срещу реформи, смята председателят на БСК Добри Митрев. 
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. 
Всеки, който може да работи, не трябва да получава помощи без да полага обществено полезен труд, смята Цветан 
Симеонов. 
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. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодатели поискаха сваляне на цените на стоките и услугите 
Надяваме се да се намалят цените. Направихме този призив към бизнеса, тъй като цените на горивата и на тока падат. 
Нормалната реакция в тази ситуация е да се намалят цените на стоките и услугите. Нашият призив е към бизнеса, защото 
когато намаляват разходите им, то е логично да се намлят и цените. Това каза в ефира на Нова телевизия изпълнителният 
директор на АИКБ Добрин Иванов относно призива за понижаване на цените. „Да, има причина за увеличените цени, но 
увеличените крайни цени са чиста спекула“, каза икономистът на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова. Тя даде пример с цената 
на яйцата, които са се повишили от 30 на 60 ст. "Търговците го правят. Неслучайно се водят разговори с търговските вериги 
да намлят цените", обясни тя. 
Григорова смята, че има условия цените да не се увеличават толкова. „Спекулата е ужасно голяма. Инфлацията при храните 
продължава да нараства. Това показва, че там има огромен проблем, който няма да се реши с призиви“, добави тя. Според 
Иванов пазарите у нас са силно конкурентни, има много продавачи и ще има ценова борба. „Не наблюдаваме повишаване 
на една група от стоки, а на много“, каза той. 
 
BG Предприемач 
 
√ Работодателите представиха приоритетите си за 2023 г. 
Председателите на 4-те работодателски организации, членове на Асоциация на организациите на българските 
работодатели (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. и  Евгений Иванов - 
изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) представиха 6-те 
основни направления, по които ще работят през 2023 г. 
При откриване на пресконференцията председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи, че. 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. 
И акцентира че предприятията-членове на АОБР произвеждат 86% от БДС на страната и в тях работят 82% от всички наети.  
Ето акцентите.  
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АОБР ще работи по 44 мерки в шест ключови за българската икономика области, сред които бизнес среда и икономика 
представена от Добри Митрев, енергетика и зелен преход, представена от Евгени Иванов,  образование и пазар на труда, 
представена от Цветан Симеонов, социална политика,  , европейски политики и инвестиции и разбира се – националните 
приоритети за присъединяване към Еврозоната,  приемане в Шенген и присъединяване към  ОИСР, представени от Васил 
Велев..  
Той заяви, че „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 всички -  от политическата класа, от бизнеса и от хората“.  
Относно Приоритетите  в сферата на социалната политика Велев  посочи финализиране на преговорите по изработването 
и приемането на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определянето на МРЗ за страната,, 
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.  
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. Добри Митрев,  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, на 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.  
„Енергетиката е „най-горещия картоф“ в икономиката  отбеляза  изпълнителният директор на КРИБ. Евгений Иванов  Сред  
приоритетите  на АОБР в енергийния сектор  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 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 ЕВИ за собствено потребление; повишаване на капацитета и активността на КЕВР за разследване и 
санкциониране на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация.   
„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, „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.   
На въпрос на bgpredpriemacg.com  относно  срока за влизане в Еврозоната  на 1.1. 2024г дали АОБР биха работили за по-
реалистичен срок , с оглед на политическата ситуация в страната , и четиримата председатели на работодателите 
отговориха убедено, че страната е готова и е въпрос на отговорно и адекватно поведение на институциите  и на всички. 
Повече на  https://www.bcci.bg/news/19279 
 
Европейска комисия 
 
√ 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 

https://www.bcci.bg/news/19279
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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 
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 
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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. 
 
Инфобизнес 
 
√ 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. 
„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 
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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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Илияна Йотова пред БНТ: Ще уведомим комисаря по човешки права към Съвета на Европа след случая в РСМ 
Хората с българско самосъзнание са подложени на много тежки изпитания и дискриминация в Северна Македония, 
допълни вицепрезидентът 
"Ще уведомим комисаря по човешки права към Съвета на Европа, защото последните доклади, които се появиха от там 
бяха доста нелицеприятни за страната. Хората с българско самосъзнание са подложени на много тежки изпитания и 
дискриминация. България ще бди за поведението на македонските власти за задълбочаване на езика на омразата и 
своевременно ще бъдат уведомени всички европейски институции", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" 
вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Отношенията с Република Северна Македония 
Според Илияна Йотова България трябва да отговори с всички средства както по отношение на европейските ни партньори, 
така и в двустранен план. 
"Ако зависеше от Кирил Петков още януари месец без всякакви условия от страна на България той би вдигнал ветото, но 
слава богу не му се позволи", подчерта Йотова. 
Политика 
"Това, че политическите партии не можаха да направят правителство не е вина на президентската институция", 
заяви Йотова и изрази оптимизъм за следващото българско правителство. 
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По думите ѝ България има нужда от промяна и от смяната на този модел, който управлява 12 години. "Продължаваме да 
бъдем на страната на хората, които бяха на улицата. Промяната е процес, не може една политическа сила да присвоява 
думичката промяна", добави вицепрезидентът. 
"На последната лидерска среща в петък между лидерите на БСП, ГЕРБ, ДПС и "Български възход" можеха да направят 
така че служебният кабинет да бъде вече в историята. За да има успех една лидерска среща е необходим голям 
подготвителен период", допълни Илияна Йотова. 
Вицепрезидентът изрази съжаление, че има напрежение между президентската институция и ръководството на БСП. 
Това, че президентската институция дава време и толеранс на сегашното Народно събрание вицепрезидентът коментира 
с думите: "Това беше желанието на не малка част от политическите партии, представени в днешния парламент, 
президентът се съобрази с това". 
Илияна Йотова коментира и датата на предстоящите предсрочни парламентарни избори. 
"Не зная дали датата ще бъде 2 април, президентът ще я реши. Предизборната кампания не е спряла от датата на 
провеждане на предишните избори. Не сме имали никакво колебание по отношение на Гълъб Донев", заяви тя. 
Информациите за политически проект на президентството коментира с думите, че "очевидно има кръгове в България, 
които се страхуват от високия рейтинг на Румен Радев. В нашите разговори през всичките тези години не е ставало дума  
да се прави политически проект". 
Случаят "Ди велт" 
"С този скандал, който спокойно можем да наречем "Ди велт гейт", не се допринася за добрия образ на страната ни 
навън", заяви Илияна Йотова. 
Допълни, че тази публикация има взривен характер. По думите ѝ няма европейска медия, която да не го е препечатала, 
като някои дори са задълбочили коментара си. 
Влизането в Шенген 
Според Илияна Йотова първото условие за влизането на България в Шенген през 2023 година е страната ни да има 
сериозно правителство след предстоящите поредни предсрочни избори. 
"Това означава в лицето на европейски партньори, които трябва да вземат решението, политическа стабилност. 
Този въпрос можеше да бъде решен много отдавна. Участието ни в Шенген не е милост, а наше право като 
равноправен член на Европейския съюз ", отбеляза Йотова. 
Вицепрезидентът отново подчерта, че България е изпълнила всички критерии за влизане в Шенгенското пространство. 
"Българските граници са в доста по-добро състояние от редица други граници. Имаме сериозен напредък и аз съм 
оптимист", каза още Илияна Йотова. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Отстраненият шеф на Сметната палата: Погазиха независимостта на най-висшата одитна институция 
Парламентът не е спазил законовата процедура по отстраняването на председателя на Сметната палата, защото тя трябва 
да започне с приемането на правила за избор на нов ръководител. 
Това заяви в "Денят започва" отстраненият председател на най-висшата одитна институция у нас Цветан Цветков. 
Според него по този начин се погазва независимостта на Сметната палата, която представлява върховната одитна 
институция на България. 
В "Денят започва" Цветков подчерта, че не само той е с изтекъл мандат, но и двамата му заместници в палатата. Единият 
от тях - Горица Кожарева беше назначена от депутатите за временно изпълняващ длъжността председател. 
След отстраняването на Цветков палатата остава с четирима членове. Това означава, че решение на палатата може да бъде 
прието само, ако всички присъстват на заседанието и да гласуват единодушно. 
"Законът изисква решенията на Сметната палата да бъдат взети с 4 гласа "за". Сега останаха четирима членове и 
това изисква на всяко решение да присъстват всички те. Сметната палата е върховната одитна институция на 
България и върховният контролен орган. Има разписана процедура за смяна на председателя и тя започва с процедура 
по избор на нов. Беше погазена независимостта на Сметната палата с нарушението на процедурата покрай моята 
смяна", посочи Цветков. 
Според него премахването му от поста му не се дължи на кампания, насочена лично срещу него. Той определи аргументите 
за отстраняването му като несъстоятелни и посочи, че проекторешението за това, внесено в парламента, не е съдържало 
мотиви в тази посока. 
Цветков подчерта, че Сметната палата няма нищо общо с казуса Nexo и напомни, че даренията от служители на 
криптобанката към "Демократична България" са публикувани на сайта. Според него няма нищо нередно при тях. 
В средата на април се очаква да излезе одитният доклад за кампаниите на партиите, участвали в изборите на 2 октомври. 
В рамките на него ще бъдат проверени и тези дарения, допълни той. 
Според Цветков трябва да има държавна субсидия за партиите, за да могат те да функционират нормално. 
"Трябва да има държавна субсидия, която да позволява на партиите да осъществяват нормално своята политическа 
дейност, тъй като даренията винаги крият рискове. И липсата на таван, особено на даренията, винаги крие рискове", 
посочи той. 
Цветан Цветков отказа да коментира дали избраната за временно изпълняващ длъжността председател на Сметната 
палата Горица Кожарева е близка с главния прокурор Иван Гешев. 
Той посочи, че си тръгва от поста с гордо вдигната глава. 
"Когато човек пресече финала, винаги има облекчение. Тръгвам си щастлив и с гордо вдигната глава", заключи Цветан 
Цветков. 

https://bntnews.bg/news/iliyana-yotova-pred-bnt-shte-uvedomim-komisarya-po-choveshki-prava-kam-saveta-na-evropa-sled-sluchaya-v-rsm-1221089news.html
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Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ 28 професионални гимназии стават центрове за високи постижения 
28 професионални гимназии ще бъдат модернизирани и оборудвани в съответствие с най-високите технологични 
изисквания, за да се превърнат в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. 
Те ще бъдат оборудвани със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на 
Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Подкрепени ще 
бъдат дейности за доставка и монтаж на съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане, както и ремонт, 
реконструкция, основно обновяване на училищна образователна среда. 
Общият бюджет е 96 960 000 лева с ДДС, като максималното финансиране за един център е 3 462 857 лева с ДДС. 
Обявяването на процедурата се очаква през февруари, а изпълнението на дейностите по нея ще стартира през юни – юли 
2023 г. Определените от просветното министерство 28 професионални гимназии (по една във всяка област в страната) са 
преминали през комплексна оценка по критерии, отнасящи се до спецификите на училището, адаптивността им към 
настъпващи промени, финансов капацитет, капацитет на училището да отговори на нуждите на региона от кадри, 
възможности за установяване на партньорства и работа в мрежи и др. 
Списък на 28-те професионални гимназии, определени да станат Центрове за високи постижения в професионалното 
образование и обучение, можете да видите ТУК 
 
√ Ердоган насрочи избори в Турция на 14 май 
Президентските и парламентарните избори в Турция ще се проведат на 14 май. Това каза президентът Реджеп Ердоган на 
среща с младежи в Бурса. 
Президентски указ за вота ще бъде подписан на 10 март, 60 дни преди гласуването, за да бъде спазено местното 
законодателство. 
Анализатори отбелязват, че посочената дата е с повече от месец по-рано от планираното. Първоначално турците трябваше 
да гласуват на 18 юни. 
Социологическите данни показват, че и двата вота ще бъдат оспорвани и ще се превърнат в най-голямото изпитание за 
Ердоган в 20-годишното му управление. Вече е известно, че самият той ще се кандидатира за държавен глава. 
 
БНР 
 
√ Федералният канцлер на Австрия Карл Нехамер идва на работно посещение у нас 
Федералният канцлер и министърът на вътрешните работи на Австрия изразяват съжаление, че България е 
оставена сама да охранява своята около 240-километрова граница с Турция, която е и външна граница на ЕС 
Днес - 23 януари, федералният канцлер на Австрия Карл Нехамер ще бъде на работно посещение у нас, за да се запознае 
с предприетите от страната ни мерки за охраната на границите на ЕС. 
Визитата, която е по покана на българската страна, беше инициирана от държавния глава Румен Радев по време на 
посещението му в Австрия в началото на годината. 
В делегацията, водена от Карл Нехамер, ще бъде и федералният министър на вътрешните работи на Австрия Герхард 
Карнер, посочват от прессекретариата на президента. 
Българският държавен глава ще посрещне австрийския канцлер на летище "Пловдив", след което двамата ще се запознаят 
на място с предприетите мерки за охрана на външната граница на ЕС с Турция, като ще посетят Регионалната дирекция 
"Гранична полиция" в Елхово, където е разположен Регионалният координационен център, част от Интегрираната система 
за наблюдение на българо-турската граница. 
Румен Радев и Карл Нехамер ще проведат работна среща и ще дадат брифинг за медиите. В българската делегация за 
посещението на българо-турската граница са включени служебният вицепремиер по обществения ред и сигурността и 
министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, служебният министър на отбраната Димитър Стоянов и началникът на 
отбраната адм. Емил Ефтимов. 
В рамките на посещението на австрийския канцлер е предвидена среща с министър-председателя Гълъб Донев в 
Министерския съвет. Във фокуса на разговора на премиера Донев с австрийския канцлер, както и на разширената среща 
на двете делегации, ще бъде двустранното сътрудничество и други теми от взаимен интерес.  
В свои изказвания по-рано този месец канцлерът на Австрия Карл Нехамер посочи, че България е вложила много усилия 
за засилване на охраната на външните европейски граници за противодействие на засиления миграционен натиск, а 
страната ни следва да получи и по-голяма финансова подкрепа от ЕС за граничната ограда, както и за увеличаване на 
присъствието на Фронтекс. 
Вчера австрийските медии цитираха изявленията, направени в прессъобщение в навечерието на визитата, в които 
австрийският канцлер поставя изискване за "пълна подкрепа на България и Румъния и най-после конкретни акции от 
страна на Европейската комисия за укрепване на защитата на външните граници. България трябва да бъде в състояние да 
изгради такава здрава гранична защита като тази на Гърция. За целта от страна на Европейския съюз трябва да бъдат 
предоставени необходимите средства", заявява той. 
По-нататък Нехамер заявява: "Трябва още по-здраво да натиснем спирачката на бежанците, не само в Австрия, а и в цяла 
Европа". 
В съобщението, цитирано от БТА, министърът на вътрешните работи Герхард Карнер е категоричен: "България се нуждае 
от бърза и подходяща подкрепа за защита на външната граница с Турция. Като пример може да служи гръцката гранична 

https://bntnews.bg/news/otstraneniyat-shef-na-smetnata-palata-pogaziha-nezavisimosta-na-nai-visshata-oditna-instituciya-1221180news.html
https://bntnews.bg/f/news/o/1220/67ece69d8caed1e55bf64bcc0aee35a7.pdf
https://bntnews.bg/f/news/o/1220/67ece69d8caed1e55bf64bcc0aee35a7.pdf
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ограда". Големият брой заловени мигранти в Австрия показва, че "Шенгенската система е счупена. Докато тази система и 
опазването на външните граници не функционират, не може да има разширяване", отбелязва той. 
Същевременно Карл Нехамер подчертава, че ветото за Шенген остава в сила. 
"Докато Шенгенското пространство не функционира и например Германия извършва контрол по границите с други 
държави от Шенген, каквато е Австрия, както правят това и много други европейски страни, не можем да разширяваме 
това пространство. Затова Шенгенското вето на Австрия остава в сила, докато ситуацията принципно се промени", посочва 
Нехамер. 
Федералният канцлер и министърът на вътрешните работи на Австрия изразяват съжаление, че България е оставена сама 
да охранява своята около 240-километрова граница с Турция, която е и външна граница на Европейския съюз. 
 
√ Министърът на отбраната иска КС да се произнесе за военното обучение в мирно време 
В стенограмата на заседанието на Министерския съвет от миналата седмица е записано, че "Подготовката на гражданите 
за защита на отечеството е постоянен процес" Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов настоява 
Конституционният съд да се произнесе дали има възможност да се провежда обучение в мирно време на зачислени в 
запаса. 
Военното ведомство защитава тезата, че няма пречка да съществува законов текст, който да въвежда задължителната 
подготовка в мирно време за запасните военни. Служебният министър Димитър Стоянов припомня, че защитата на 
отечеството е "дълг и чест на всеки,… чиято проява може да възникне в някакъв момент". 
Докато подготовката на гражданите за защита на отечеството е постоянен процес, към който гражданите могат да бъдат 
призовавани и задължени при определени условия, предвидени в закон. 
Стоянов припомня, че още през 2016 година Министерството на правосъдието е изразило възражения. Мотивирани с това, 
че ако в мирно време български граждани се явяват на мобилизационна подготовка, те ще придобият статус на запасни, 
без да са получили мобилизационно назначение при обявяване на положение на война. Според закона запасни са всички, 
преминали през казармата до премахването ѝ, които не са навършили още 55 години, преминалите военна подготовка, 
пенсиониралите се висши военни до определена възраст. Докладът за изпълнението на програмата за отбранителните 
способности отчете през 2021 година, че голям брой от вписаните на военен отчет запасни нямат военна подготовка по 
специалности, записани в длъжностните разписания за мирно и военно време. 
Над 80% от вписаните на военен отчет са на възраст над 35 години. А застаряването води и до некачественото или 
невъзможното комплектуване на военните формирования. Като проблем е отчетено и, че заради промяна на адреса или 
преместване в чужбина запасните не могат да бъдат привикани. 
Последните съобщения за привикване на запасни бяха от октомври миналата година. През февруари и през октомври 
военното министерство каза, че актуализира данните за резерва и запаса. И затова изпраща повиквателни. Тази 
актуализация съвпадна обаче с времето, в което избухна и войната в Украйна.  
 
√ Гимназията по ветеринарна медицина в Ловеч вече е със статут на Център за високи постижения в професионалното 
образование и обучение 
Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина  "Проф. д-р Димитър Димов" в Ловеч получи статут на 
Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. 
С новия си статут гимназията се включва заедно с други 27 учебни заведения в инвестиционния План за възстановяване и 
устойчивост в Инвестиционен проект 2 "Модернизация на образователна инфраструктура", поясни директорът Габриела 
Георгиева: "Предвижда се с този план одобрените професионални гимназии, по одобрената от МОН методология, да 
бъдат оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания и да се превърнат в ядро на регионални 
екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между 
професионални гимназии, висши училища, компании, местни власти и други образователни институции." 
Водещите критерии, по които е одобрено училището, са изпълнението на план-приема, дуалното обучение, STEM 
професии, защитени специалности и такива с очакван недостиг от специалисти. 
 
√ Среща на министрите на външните работи от ЕС в Брюскел 
Войната на Русия в Украйна и военната помощ на Иран с дронове за Русия са част от темите, които министрите на външните 
работи на ЕС ще обсъждат на заседание в Брюксел. Според информиран източник не се предвижда министрите да приемат 
нов пакет санкции срещу Русия. Не се очаква и частната руска армия "Вагнер" да бъде обявена за терористична 
организация. Източникът обаче напомни, че тя вече е в санкционния списък на ЕС. 
Ограничителни мерки срещу Иран заради помощта с дронове за Русия, смазването на протестите и последвалите 
екзекуции ще бъдат обсъдени, но също няма да бъдат приети. 
Министрите на външните работи ще дискутират също обстановката в Сахел и крайбрежните страни от Западна Африка, 
както и в Армения, Афганистан, Венецуела, Черна гора и Етиопия. Те ще обменят и мнения по време на работен обяд с 
палестинския премиер  Мохамад Щайе.  
 
√ Шарл Мишел: ЕС да проучи използването на конфискувани руски активи за възстановяването на Украйна 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел призова страните членки на ЕС да продължат преговорите за 
използване на конфискувани активи на руската централна банка на стойност 300 милиарда долара за възстановяването на 
Украйна, тъй като нараства мащабът на разрушенията в разкъсваната от война страна, съобщава "Файненшъл таймс". 
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Шарл Мишел каза, че иска да се проучи идеята за активно управление на замразените активи на Руската централна банка 
за генериране на печалби, които след това могат да бъдат предназначени за усилия за възстановяване на Украйна. 
"Това е въпрос на справедливост и честност. Това трябва да се направи в съответствие със законовите принципи – това е 
много ясно", посочи Мишел в интервю за "Файненшъл таймс". 
Мишел каза още, че очаква лидерите на ЕС да "дадат известен тласък" на дискусиите. Той добави, че въпреки правните 
пречки за конфискуване на активите, има "сериозен политически интерес да се постигне напредък по въпроса и да се 
постигне резултат". 
ЕС и неговите съюзници замразиха стотици милиарди долари валутни резерви в задгранични сметки на Руската централна 
банка в началото на военната инвазия в Украйна, започнала в края на февруари миналата година. Впоследствие Москва 
заяви, че чрез тези санкции са били замразили около 300 милиарда долара от валутните резерви на централната банка. 
Впоследствие длъжностни лица от целия ЕС и неговите институции, включително висшият европейски дипломат Жозеп 
Борел издигнаха идеята за изземване на тези активи за използване при възстановяването на разрушената инфраструктура 
на Украйна, напомня финансово издание. 
Разходите за реконструкция и възстановяване на Украйна бяха оценени през миналия септември на малко под 350 
милиарда евро от Киев, Брюксел и Световната банка. Необходимата сума вероятно продължава да нараства, тъй като 
ежеседмичните руски ракетни атаки и атаки с дронове повреждат критична гражданска инфраструктура като 
електроцентрали и жилища. 
"Всеки ден все повече и повече от инфраструктурата на Украйна се унищожава. Ние ще бъдем първите, които ще 
възстановят Украйна и тази цена за възстановяване ѝ се увеличава и расте всеки ден", отбеляза пред "Файненшъл таймс" 
в кулоарите на Световния икономически форум в Давос през миналата седмица Виргиниус Синкявичюс, комисарят по 
околната среда на ЕС. 
"Тези спекулации, че няма да можем да използваме, например, замразени руски активи, наистина ме плашат, защото 
смятам, че Русия трябва да носи пълна отговорност. Страната, която трябва да финансира възстановяването на Украйна, е 
Русия", добави тогава той. 
В края на миналата година Европейската комисия предложи идеята за прехвърляне на замразените активи на руската 
държава във фонд, където те могат да бъдат активно управлявани, за да генерират печалби, които да помогнат за 
възстановяването на Украйна. 
Съгласно план, Брюксел предположи, че основните активи няма да бъдат изцяло конфискувани, като ще бъдат върнати на 
руската държава, ако бъде подписано мирно споразумение. 
Призивът на Мишел идва въпреки дълбокия скептицизъм сред някои държави членки относно съвместимостта на 
конфискацията на активи с върховенството на закона и предупрежденията, че всяко действие ще трябва да бъде 
внимателно координирано между съюзниците. 
Някои европейски представители твърдят, че това може да създаде рискован прецедент, разпалвайки рискове за 
финансовата стабилност, като повдига въпроси относно статута на безопасни активи на чуждестранните резерви. Също 
така може да се изисква ново законодателство в юрисдикциите, участващи в замразяването на активите - включително 
САЩ, отбелязва "Файненшъл таймс". 
"Разбира се, трябва да е законно. Това е единственият начин да получите одобрение от държавите членки, а също и от 
международната общност", посочи миналата седмица еврокомисар Синкявичюс. 
"Не мисля, че трябва да стане само в рамките на ЕС, като трябва поне и останалите страни от Г-7 да се присъединят към нас 
в това предложение", добави той. 
Разговорите за държавните активи вървят паралелно с опитите в ЕК да улеснят изземването на активите на руските 
олигарси, които са под санкции. Важно е да се гарантира, че избягването на санкции е престъпление в целия ЕС, което да 
улеснява конфискуването на основните активи, отбеляза финансово издание. 
 
√ Хърватският премиер призовава за връщане на цените до нивата преди въвеждането на еврото 
Хърватският премиер Андрей Пленкович отново коментира увеличението на цените по време на преминаването към 
еврото, които не се дължат на увеличени разходи за суровини, като призова тези, които са вдигнали цените, да не вредят 
на потребителите, предаде агенция Хина, цитирана от БТА. 
На 1 януари тази година Хърватия, чието население е около четири милиона, стана 20-ият член на еврозоната и 27-мата 
страна от Шенгенското пространство, като за първи път държава членка на ЕС в един и същи ден става член и на двете 
обединения. Обръщайки се към репортери в Задар, Пленкович описа миналата година като много трудна и добави, че 
въпреки това Хърватия се е справила добре и че се очаква икономически растеж от около 6 процента. Той каза също, че 
наборът от мерки на правителството за икономиката и домакинствата на стойност 3,6 милиарда евро са помогнали за 
удържане на инфлацията на равнище 10,8%. 
Регулирахме цените на енергийните продукти, които щяха да бъдат значително по-високи, ако правителството не се 
намеси, като по този начин помогнахме на най-уязвимите групи от населението, което ще продължим да правим, похвали 
се хърватският премиер Пленкович. Правителството има на разположение арсенал от мерки и може да оттегли субсидиите 
за предприятията, които са увеличили цените, както и други мерки, добави Пленкович. 
 
√ Конституционният референдум в Словакия се провали заради ниска избирателна активност 
В Словакия референдумът за конституционна поправка, чрез която да се даде възможност за провеждане на предсрочни 
избори, беше обявен за невалиден поради ниската избирателна активност: само 27 процента от избирателите отидоха до 
урните, далеч под необходимите 50 процента. 
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Поддръжниците на конституционната поправка искаха да позволят предсрочни избори в Словакия, както е обичайно в 
други страни от ЕС, но 97,5 процента от избирателите се обявиха против този вариант, въпреки че решението им няма 
ефект. 
Словашката конституция предвижда, че парламентът, който се избира за четиригодишен мандат, не може да бъде 
разпуснат преди определеното време, дори ако правителството се разпадне и не може да се намери мнозинство за нова 
коалиция. 
Лявата опозиция предложи референдума, а президентът Зузана Капутова взе решение за провеждането му миналата 
година, след като около 400 000 избиратели подписаха петиция за извършване на промяната. 
При гласуването словаците трябваше да отговорят на въпроса дали са съгласни конституцията да бъде изменена така, че 
да позволи провеждането на предсрочни избори, ако те бъдат одобрени от парламента или на референдум. 
За да бъде правно обвързващ, избирателната активност в референдума трябва да бъде повече от 50% в страната с 
население от 5,4 млн. души. Общо около 4,5 милиона словаци имаха право да се произнесат във вчерашното допитване. 
В предишните осем референдума, откакто Словакия получи независимост през 1993 г. след разделянето на Чехословакия, 
само референдумът за влизането на страната в Европейския съюз през 2003 г. отговаряше на това условие. 
Следващите редовно насрочени парламентарни избори в Словакия ще се проведат едва през февруари 2024 г. 
В момента в Братислава управлява консервативна трипартийна коалиция, водена от премиера Едуард Хегер, без 
парламентарно мнозинство. При нови избори тя е заплашена пълен разгром, според всички допитвания. 
Управляващите партии се опитваха всячески да осуетят референдума за конституционна промяна. 
 
√ Предсрочни парламентарни избори в Словакия през септември 
Лидерите на бившата управляваща коалиция в Словакия се споразумяха в страната да се произведат предсрочни 
парламентарни избори на 30 септември, предаде Ройтерс. Това ще стане с конституционна промяна, която ще изтегли 
датата на изборите по-рано от планирания вот през февруари 2024 г., съобщава словашкият новинарски сайт Денник Н. 
Партийните лидери се намесиха, след като референдум за предсрочни избори, иницииран от опозицията, пропадна в 
събота заради ниска избирателна активност. В него участваха едва 27,3 процента от гласоподавателите, което е много под 
необходимите 50 процента, за да бъде валиден референдумът, уточнява БТА. 
Предсрочни избори могат да се проведат, само ако бъде изменена конституцията, за да позволи съкращаване на 4-
годишния мандат на парламента. За подобна промяна е нужно провеждането на референдум или подкрепата на 90 
депутати в 150-членния парламент. 
Правителството на премиера Едуард Хегер управлява като служебно, след като загуби вот на недоверие в парламента през 
декември. Кабинетът на Хегер беше критикуван, че не прави достатъчно да помогне на хората да се справят с растящите 
сметки и с инфлацията. 
Бившият му коалиционен партньор, либертарианската партия "Свобода и солидарност", напусна коалицията през 
септември и се присъедини към опозицията в предложението за вот на недоверие. 
Хегер се надяваше да събере ново мнозинство и да управлява до следващите редовни избори през февруари 2024 г., но 
"Свобода и солидарност" отказа да преговаря и това го остави с малко възможности да остане на власт. 
 
√ Газът в Европа поскъпна с над 10% заради започналото застудяване 
Газът в Европа поскъпна с над 10% в края на работната седмица, тъй като голяма част от континента преживява студено 
време в иначе необичайно меката зима. 
Въпреки че нивата на запълняемост на газохранилищата в региона са далеч над сезонните норми и продължава вносът на 
втечнен природен газ, настоящите студове повишават потреблението. Търговците също така наблюдават отблизо 
конкуренцията с Азия за синьото гориво, като световният LNG пазар остава напрегнат. 
Индия и Тайланд увеличиха вноса на LNG, за да се възползват от по-ниските цени, а очакванията за възстановяване на 
търсенето в Китай се повишиха. 
Февруарските фючърси на нидерландския газов хъб TTF поскъпнаха в края на петъчната търговия с над 11% към 67 евро за 
мегаватчас, което позволи на синьото гориво да отбележи макар и слаб седмичен ценови растеж след шест поредни 
седмици на спад (от началото на декември 2022 г. насам). 
Мекото време тази зима помогна да се поддържат високи запасите в европейските газови хранилища, което накара някои 
политици да предполагат, че най-лошото от енергийната криза в Европа е приключило. 
Междувременно ръководителят на италианския енергиен дистрибутор Enel Francesco Starace предупреди, че запълването 
на газовото хранилище за следващата зима може да доведе до "невероятна волатилност на цените на газа". 
Също така има опасения, че потреблението на гориво може да започне да се възстановява, след като цените паднаха до 
16-месечно дъно по-рано тази седмица около 51,40 евро за мегаватчас. 
"Докато здравословно високата запълняемост на газохранилищата и продължаващата изобилна ситуация с вноса на 
втечнен природен газ тласка надолу цените на пазара на природен газ, ние срещаме съпротива от потенциално завръщане 
на промишленото търсене“, отбеляза Том Марзек-Мансър, ръководител на газовите анализи в ICIS в Лондон. Той отбеляза, 
че производството на амоняк в Европа вече е печелившо, което може да доведе до по-голямо потребление на газ. 
Отделно, доставките от Норвегия остават ограничени поради текущи ремонтни дейности. Останалите доставки от Русия, 
минаващи през Украйна, също намаляха тази седмица, въпреки че някои анализатори предполагат, че това може да се 
дължи на по-ниско търсене от страна на купувачите, а не на проблеми с руското предлагане, посочва Блумбърг. 
Прекъсвания на ядрените мощности във Франция пък увеличава безпокойството на пазара. 
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"Въпреки че перспективите със сигурност са се подобрили, ние все още очакваме нестабилност на цената на газа през 
следващите месеци“, посочиха анализатори на американската банка JPMorgan Chase, предупреждавайки, че "пазарът не 
трябва да става твърде самодоволен предвид досегашното топлото време тази зима". 
 
√ Йелън предупреди за глобална финансова криза без споразумение за тавана на дълга на САЩ 
Министърът на финансите на Съединените щати Джанет Йелън подчерта в петък, че неспособността на Конгреса да 
постигне консенсус относно тавана на дълга и последвал евентуален фалит могат да доведат икономиката на САЩ до 
рецесия и да предизвикат световна финансова криза, като същевременно се подкопае ролята на долара като резервна 
валута. 
"Това със сигурност ще подкопае ролята на долара като резервна валута, която се използва в трансакции по целия свят, а 
за американците – много от тях ще загубят работата си и със сигурност разходите им по заеми ще се повишат", посочи 
министърът на финансите пред CNN. 
Таванът на дълга на САЩ достигна прага от 31,4 трилиона долара в четвъртък - сума, която отразява средствата, които вече 
са изразходвани от правителството, принуждавайки Министерството на финансите да предприеме "извънредни мерки", 
като спре инвестициите в два държавни пенсионни фонда. 
Йелън информира лидерите на Конгреса, че финансовото министерство е започнал да използва "извънредни мерки за 
управление на паричните средства", които биха могли да предотвратят неизпълнение по държавните задължения до 5 
юни. 
Белият дом отказва да преговаря с твърдолинейните републиканци за повишаване на тавана на дълга, защото вярва, че 
доста от тях в крайна сметка ще се откажат от исканията си, докато нарастващ хор от инвеститори, бизнес групи и умерени 
консерватори предупреждават за опасностите от наближаване към фалит. Републиканците в Камарата на представителите 
на САЩ искат съкращения на някои правителствени програми, отбелязва Ройтерс. 
Йелън каза, че таванът на дълга е за разходи, които вече са разрешени от Конгреса и не изисква допълнителни разходи. 
"Така че не става дума за търсене на правото да се ангажираме с допълнителни разходи. Става въпрос просто за плащане 
на сметки, които Конгресът вече е разрешил“, каза тя пред CNN и добави: "Това е нещо, за което не можете да преговаряте 
или да се пазарите". 
Йелън коментира и и тазседмичната си среща с китайския вицепремиер Лю Хъ и каза, че Китай и Съединените щати трябва 
да продължат редовната комуникация и да търсят перспективи за сътрудничество по въпроси от глобално значение като 
изменението на климата. 
"Обсъдихме нашето сътрудничество и ангажимент да работим заедно за справяне с глобалните предизвикателства", каза 
тя. 
Относно руската инвазия в Украйна, Джанет Йелън каза, че прекратяването на войната би било най-доброто нещо за 
подпомагане на глобалната икономика. като Министерството на финансите е изчислило, че горна граница на цените на 
руския суров петрол и рафинирани продукти, наложена от Г-7 и техните съюзници, за да се ограничат приходите на Русия, 
може да спести 6 млрд. долара на 17-те най-големи африканските държавни, които са нетни вносители на петрол. 
 
√ Кристалина Георгиева, Давос: Войната в Украйна остава основен рисков фактор, влияещ зле на икономиката 
Войната в Украйна остава основен рисков фактор, който влияе зле на икономиката, особено в Европа. Това заяви 
управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в последния ден от Световния 
икономически форум в Давос. 
Тя отчете, че няма "драматично подобрение" на прогнозата на МВФ за глобалния растеж, която за тази година е 2,7 на сто. 
Единственият положителен напредък е потенциалът на Китай да генерира растеж, каза още Кристалина Георгиева. 
 
√ Русия ще увеличи износа на газ за Китай през 2023 г. 
Руският енергиен гигант "Газпром" ще увеличи износа на газ за Китай през идващите години чрез своя тръбопровод 
"Силата на Сибир", съобщава руската агенция Риа Новости. 
Експерти, интервюирани от агенцията, изчислиха, че обемът на износа на природен газ от Русия за Китай може да нарасне 
с повече от 40% до 23 милиарда кубически метра през 2023 г. 
В същото време те твърдят, че Москва ще се съсредоточи върху развитието на газопровода "Силата на Сибир 2", чийто 
транспортен капацитет може да достигне 50 милиарда кубически метра годишно. 
Оценките идват, след като доставките на газ от Русия за Европа значително намаляха миналата година след началото на 
войната в Украйна. Тръбопроводът "Северен поток" беше спрян, докато износът по тръбопровода "Ямал-Европа" през 
Централна Европа се сви почти трикратно, според изчисленията на Риа Новости. 
 
Икономически живот 
 
√ Управителят на БНБ описа графика на банките преди, в деня и след приемане на еврото 
Присъединяването на страната ни към еврозоната е акцентът в публикацията на управителя на БНБ Димитър Радев в 
тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, качена на сайта на БНБ. 
Още в началото Радев изтъква, че основен риск пред процеса на присъединяване в определения времеви хоризонт (1 
януари 2024 г., б.р.) е развитието на политическата ситуация в страната. „Успехът на процеса предполага активни 
политически консултации с нашите външни контрагенти и мащабна законодателна дейност вътре в страната в 
рамките на следващите няколко месеца. Продължаващата политическа криза поставя под въпрос както 
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политическите, така и законодателните действия в подкрепа на процеса на присъединяване“, посочва управителят на 
БНБ. 
Той обаче е категоричен по въпроса какъв трябва да бъде подходът на БНБ и банковия сектор към процеса на 
присъединяване в подобна политическа среда. 
Аргументирайки се, че независимо от политическата среда парламентът е приел в края на миналата година решение, с 
което задължава правителството и БНБ да ускорят подготовката за присъединяване на страната към еврозоната с целева 
дата 1 януари 2024 г., Радев изтъква, че БНБ и банковият сектор трябва да продължат активно със започналата вече 
техническа подготовка – „С оглед на стратегическата предопределеност на процеса, резултатите от тази 
подготовка ще останат необходими, дори при възможно забавяне в темпа на процеса в контекста на политическата 
ситуация през следващите няколко месеца“. 
Той изтъква още, бе БНБ и банковият сектор до голяма степен вече са част от еврозоната след ефективното присъединяване 
на страната към Европейския банков съюз на 1 октомври 2020 г. 
Конкретно, Радев обръща внимание върху една задача с висок времеви приоритет и значителен обществен интерес – 
изборът на национална страна на бъдещите български евромонети. 
„С оглед на напредналия стадий на практическата подготовка, налице са аргументи (вкл. по примера на други 
присъединили се преди нас към еврозоната страни) българските евромонети да възпроизведат дизайна на 
настоящите ни разменни монети. Това ще улесни разпознаваемостта и прехода към новите монети в България и ще 
осигури приемственост в историята на българските парични знаци и утвърждаване на националната идентичност 
чрез познатите символи на българския лев – вече в мащабите на цялата еврозона и при глобалното разпространение 
на еврото“, се посочва в публикацията. 
Радев посочва още, че освен БНБ, банките също играят важна роля в инфраструктурната подготовка и ефективното 
въвеждане на еврото. Те вече изпълняват интензивен график с многобройни практически проекти, свързани 
с  присъединяването към еврозоната. 
Управителят на БНБ обръща внимание, че преди датата на въвеждане на еврото банките трябва да подготвят 
информационните си системи за двойно представяне в левове и евро по основни банкови документи и транзакции (салда 
по сметки, банкови преводи, тегления на банкомат, тарифи за таксите и комисиони, плащания по главници и лихви, лихви 
по депозитни сметки): 
„В деня на въвеждането на еврото ще се извърши автоматично преобразуване на банковите сметки от лев в евро. Всички 
средства в лева по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в банките и другите доставчици на платежни услуги ще 
бъдат преобразувани безплатно в евро. Вследствие от автоматичното конвертиране от лев в евро ще има промени в 
номиналната стойност на обезпеченията, заложени или ипотекирани в полза на банките. 
Банките ще имат важни отговорности и при обмяната на банкноти и монети, в месеците преди въвеждане на еврото и след 
това. Например две седмици преди датата на въвеждане на еврото БНБ ще започне предварително да захранва банките с 
евробанкноти и евромонети с българска национална страна. В същия период банките ще започнат да снабдяват търговците 
и „Български пощи“ ЕАД с евробанкноти и евромонети с българска национална страна (без такса) – т.нар. вторично 
предварително захранване. 
След въвеждането на еврото, през първите 6 месеца банките (заедно с „Български пощи“ ЕАД) задължително ще 
предоставят безплатна обмяна на банкноти и монети от лева в евро. След изтичането на първите 6 месеца до 1 година 
след въвеждането на еврото банките ще бъдат задължени да  продължат да обменят банкноти и монети от лева в евро, 
като вече ще могат да прилагат такса за тази услуга. След изтичане на 1 година от въвеждането на еврото услугата за обмяна 
на банкноти и монети от лева в евро, отново с възможност за прилагане на такса за тази услуга, ще се предоставя от банките 
по тяхна преценка. БНБ ще продължи да обменя банкноти и монети от лева в евро безплатно и безсрочно“. 
В заключение Димитър Радев отново припомня за необходимостта от работа на БНБ и банките в сложна политическа среда. 
Той припомня и че все още не са приети важни законодателни промени, свързани с правната интеграция на БНБ в 
Евросистемата и с необходимостта от приемане на Закон за въвеждане на еврото в България, уреждащ рамковите 
принципи, правила и процедури за въвеждането на еврото като официална валута у нас. 
Радев е категоричен, че постигането на целта за присъединяване към еврозоната от 1 януари 2024 г. ще продължават да 
зависи от развитието на политическата ситуация и мотивацията за общи и координирани усилия на всички ангажирани 
институции в България. „Близките месеци могат да предефинират и дадат решаващ импулс за стратегическото 
развитие не само на банковия сектор, но и на българската икономика като цяло“, заключава управителят на БНБ. 
 
√ Доказано: доброто е-управление пести хиляди работни дни и милиони левове 
Внушителен обем ефекти за гражданите и бизнеса произтичат от реализирането на четири проекта, финансирани от ОП 
„Добро управление“ в областта на електронното управление. Оценка и анализ на тези ефекти, изразяващи се както в 
икономия на работни дни, така и в парични средства – е извършен от Института за пазарна икономика. 
Според икономиста от ИПИ Лъчезар Богданов България по принцип има проблеми при реализирането на капиталовите си 
програми, но изключение правят именно дейностите в рамките на е-управлението. 
Съществен е и фактът, че реализирането на въпросните четири проекта засяга на практика всички активни компании в 
България (410 хил. нефинансови и 4300 финансови предприятия), българските и чужди граждани, ползващи услужите на 
администрацията ни, както и 499 администрации. 
Показателен е експериментът на Министерството на електронното управление, при който пилотно в 5 пощенски станции, 
разположени в малки и отдалечени населени места, е стартирано електронно кандидатстване за услуги. Първите резултати 
сочат, че са подадени 600 заявления за помощи за отопление. 
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Четирите проекта: 

• Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на 
Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 

Проектът представлява разширяване на възможностите на модела за предоставяне на електронни услуги на бизнеса 
и гражданите. Конкретната фаза, която разглеждаме намира проекта в относително зряла форма, като в него вече 
работят ключовите системи – заявяване на електронни услуги и справки, обмен на информация между 
администрациите и техните регистри, сигурна автентикация на потребители и подписване на документи, плащане. 

• Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи 
Проектът надгражда основните информационни системи в НАП, предоставящи електронни услуги, както и 
регистъра на задълженията и регистъра на задължените лица в НАП, като създава възможност за обмен на 
регистрационни и транзакционни данни по електронен път във вид на вътрешно административни електронни 
услуги. До информацията имат достъп физическите и юридическите лица, които могат в реално време след успешна 
електронна идентификация, да получават информация за подадените документи и задълженията си към НАП, както 
и възможност да платят онлайн. 

• Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни 
системи – БИМИС 2020 (фаза 1 и 2) 

Дейностите по този проект произтича от глобалната реформа на Европейската комисия в областта на 
Митническия съюз. Много са факторите, породили необходимостта от глобална реформа в областта на 
Митническия съюз. Сред тях са глобализацията и необходимостта от гарантиране на сигурност и улеснения за 
търговията, създаването на възможности за работа на митниците в електронна среда, инициативата за „по-добро 
регулиране” на митническите процеси и процедури. 

• Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: 
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) 

Онлайн системата за обществени поръчки подобрява значително работата на публичните възложители и 
участниците, когато става задължителна от 1 април 2020 година. Този процес съвпада с разгръщането на Ковид-19 
пандемията и преминаването на практика в онлайн режим на цялата икономика и администрация.  От тази гледна 
точка, действието на централизираната онлайн система за обществени поръчки е изключително важно за 
работата на публичния сектор и ползите са многобройни. 
В резюме някои от постигнатите ефекти по четирите проекта изглеждат така: 
От дейностите за надграждане на е-управлението у нас по прилагане на Единния модел 
 

 
 

• За целия период между 2015 г. и 2022 г., в който е работил единния модел, при допускането за спестяване на 30 
минути на услуга то общото спестено време надхвърля 12,3 хиляди години 

• Само за 2021 година по консервативни оценки са реализирани спестявания за бизнеса и гражданите за над 210 
млн. лева 

От надграждането на основните информационни системи на НАП – работата по създаване на новия портал на агенцията е: 

• Спестено време от 102 хил. работни дни за една година 

• Спестени разходи за бизнеса в размер на 99,8 млн. лева за година 

• Увеличена събираемост на приходите 

• Увеличение на електронните разплащания през портала 
 

https://egov.bg/
https://portal.nra.bg/
https://ep.customs.bg/eportal/
https://app.eop.bg/today
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През 2021 г. над 369 498 клиенти на НАП са ползвали услугата за предварително попълнени декларации, като броят на 
подадените декларации с автоматично попълване е 399 128 бр., срещу 373 226 бр. през 2020 г. Към края на годината над 
83% от данъчнозадължените физически лица са подали своите данъчни декларации по електронен път. 
От надграждането на системите в митниците един от ключовите ефекти е значителното повишаване на т.нар. „наличност 
на системите“ и „наличност на услугите“. Всички информационни системи отчитат 100% наличност, като при услугите тя е 
над 99,4% средногодишно за 2021 г., и 100% за новоразработените и надградени системи. Това на практика означава 
непрекъсваемост на митническото обслужване, включително – приемане на декларации, определяне и плащане на 
митнически задължения, пускане в обращение на стоки на пазара, обработка на товарни автомобили на гранични пунктове 
и т.н. 
По данни от Агенция „Митници“, информационните системи за управление на транзита и за контрол на вноса са били 
неналични през около 8% от времето през 2015 година. Ефектът е особено негативен заради сериозното забавяне на 
транспорта – при средно около 470 товарни превозни средства, обслужвани на основните гранични пунктове, в рамките 
на годината средно над 11500 броя са били засегнати и са претърпели забавяне. 
 

 
 
От ИПИ изчисляват, че всеки 1 процентен пункт неналичност на системите означава 88 часа на година недостъпност на 
услугите. При средно на час 470 товарни превозни средства, обслужвани на всеки час през 2021 г., това представлява над 
41 000 часа забавяне. При консервативни оценки за размера на загубите, това представлява поне 1 млн. евро на година 
загуба за стопанските оператори за всеки 1 процентен пункт неналичност на системите. 
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От Агенцията по обществени поръчки изтъкнаха, че общият ресурс на обществените поръчки в ЕС е около 10% от БВП на 
съюза. 
Разработването, внедряването и поддръжката на Централизираната автоматизирана информационна система 
„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) у нас подобрява значително работата на публичните възложители и 
участниците, когато става задължителна от 1 април 2020 година. Този процес съвпада с разгръщането на Ковид-19 
пандемията и преминаването на практика в онлайн режим на цялата икономика и администрация. От тази гледна точка, 
действието на централизираната онлайн система за обществени поръчки е изключително важно за работата на публичния 
сектор и ползите са многобройни. 
 

 
 
След 2019 г., когато обемът на сключените обществени поръчки достига своеобразен пик за последните 20 години като 
дял от БВП, той се нормализира на нива, съпоставими за ЕС (средно около 3% от БВП) и страните от Централна и Източна 
Европа (4,5% от БВП). 
Ефектите от е-обществените поръчки също са внушителни: 

• Спестени разходи на етап подаване на оферти – 47 млн. лева за 2020-2021 година 

• Спестени разходи на етап сключване на договор, изпълнение и отчитане – 12 млн. лева за двете години 

• Увеличение на времето на разположение за подготовка на проекта – електронната среда позволява част от 
офертите да се подават в извънработно време 

• Нарастване дела на МПС, падали оферти 

• Намаление на обжалването на обществени поръчки 

• Силно ограничени възможности за грешки, злоупотреби и манипулации в процеса на кандидатстване 
 
√ Отлага се преразглеждането на ценовия таван на руския петрол 
Официални представители на Г-7 са се съгласили да преразгледат нивото на тавана на цените за износа на руски петрол 
през март – по-късно от първоначално планираното. Така ще се даде време за оценка на пазара, след като бъдат поставени 
още тавани за петролни продукти от Русия, съобщава Министерството на финансите на САЩ, цитирано от Ройтерс. 
Икономиките на Г-7, Европейският съюз и Австралия се споразумяха на 5 декември да забранят използването на доставени 
от Запада морски застраховки, финанси и посредничество за доставян по море руски петрол на цена над 60 долара за 
барел. 
Коалицията планира на 5 февруари да постави две горни граници за руски петролни продукти, една за продукти, които се 
търгуват с надценка спрямо суровината, като дизел или газьол, и една за продукти, които се търгуват с отстъпка спрямо 
суровината, като мазут. 
„Представителите се съгласиха, че този подход ще калибрира по-добре политиката за ограничаване на цените за 
рафинираните продукти, предвид широкия диапазон от пазарни цени, на които се търгуват тези продукти“, изтъкват 
от Министерството на финансите, след като заместник-министърът на финансите на САЩ Уоли Адейемо се срещна 
виртуално с хора от коалицията около Г-7 и ЕС. 
Първоначално се планираше нивото на тавана да бъде преразгледано някъде през февруари, два месеца след прилагането 
му. 
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От Министерството на финансите на САЩ изтъкват, че таванът на цените на петрола има две цели: намаляване на 
приходите на Русия чрез институционализиране на големи отстъпки за нейния петрол, купуван от големи потребители като 
Китай и Индия, и гарантиране на доброто снабдяване на световните петролни пазари. 
„Докато таванът на цените продължава да отговаря на двойните цели на коалицията, страните се съгласиха да 
предприемат преглед на нивото на тавана на цените на суровия петрол през март“, уточнява Министерството на 
финансите. 
Датата през март позволява на коалицията да оцени развитието на световните пазари след въвеждането на ограниченията 
за рафинираните продукти и да бъде информирана за техническия преглед на ЕС за ограничението на цената на суровия 
петрол, се казва още в съобщението цитирано от Ройтерс. 
 
3e-news.net 
 
√ Президентът: Гълъб Донев остава премиер и в следващия служебен кабинет 
Гълъб Донев ще остане премиер и в следващия служебен кабинет, който президентът Румен Радев предстои да назначи, 
след като и БСП ще върне мандата за съставяне на правителство. Това обяви държавния глава, който каза че му предстои 
разговор със служебните министри преди да обяви дали ще прави промени в екипа на служебния кабинет. 
На въпрос за дата на изборите Радев отговори пред БНР: "Ще направя последни консултации с моя правен екип. Февруари 
месец е особен месец, защото по Конституция трябва до два месеца да се проведат изборите след разпускането на 
парламента, но Конституцията мери в месеци, а Изборният кодекс мери в дни. И тук имаме малък проблем с февруари, 
който ще го изчистим. 
Но аз по никакъв начин не искам повече да бавя нещата. Ясно е, че се върви към избори, ясно е, че трябва по-бързо, 
възможно най-бързо да имаме редовно правителство и решение, надявам се, най-сетне на политическата криза. 
Трябва да преценим редица обстоятелства. Ще има ли волята и съгласието, и желанието парламентът да приеме 
оставащите няколко важни закона. 
Също така да си каже мнението и ЦИК и да бъде ясно на партиите може ли или не може да има избори с машини поради 
все още закъснелите доставки на хартия за принтерите на машините на 26 март. Това вълнува немалка част от нас." 
"Няма да отричам, че скандалът с "Нексо" имаше и продължава да има потенциал да се намеси активно в българския 
политически живот, в това отношение да направи невъзможна една такава коалиция и управление". Това коментира 
отделно пред "Дарик радио" президентът. 
"Няма "Модел Радев", има Конституция. Там е написано, когато партиите не могат да съставят правителство, президентът 
съставя такова. Да, следващият нов служебен премиер ще бъде старият служебен премиер. Служебното правителство е 
контрапункт на феодализацията и застоя. Хората ще търсят модела на управление в екип. На следващите избори 
политическото пространство ще е фрагментирано и управлението ще трябва да бъде коалиционно. Пак ще има борба за 
министерски кресла. Служебното правителство започна да реализира една по една платформите на политическите партии, 
изтривайки ги от техните диплянки", каза държавният глава. 
"Когато се взема решение за връчване на мандат, се анализират всички възможни ситуации, анализират се причините, 
които биха могли да доведат до взривяване на една коалиция в нейния зародиш", добави той. 
Повод за коментара му е неуспехът за реализиране на третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. "Преди 
да стигнем до третия мандат, има първи два мандата, където са големите политически сили. И когато те не успеят или не 
искат да съставят правителство, тогава, в случая когато не искат, третият мандат е обречен", смята Радев. 
"Тук имаше големи вълнения в обществото защо не "Демократична България". Разбира се, че "Демократична България" 
има своите шансове, поне имаше и така беше привидно. Но Вие знаете, че в последните години г-н Христо Иванов говореше 
непрекъснато, че ГЕРБ и ДПС трябва да бъдат поставени в карантина за дълги години, вдигаше се лозунгът "никога ГЕРБ". 
Когато ГЕРБ направиха и изпревариха с активност предложението към "Демократична България" да се състави в 
правителство, в случая ръководството на "Демократична България" по-скоро запази мълчание, не каза "не". Това беше 
промяната". Имаше колебливост, но за първи път то не каза "не". Това неказване на "не" породи основателни притеснения, 
че може би голяма част от електората на "Демократична България" ще отлети при едни избори, ако не успее това 
правителство да се състави. И ние виждаме, че веднага след това г-н Христо Иванов постави условие - ще има правителство, 
ако се договорят, ако се разберат ГЕРБ и "Продължаваме Промяната"", заяви Румен Радев. 
Президентът добави, че когато е приел върнатия мандат от "Продължаваме Промяната", той е обсъдил този въпрос с 
представителите на партията. "Стана ясно, че няма шанс за правителство", каза Радев. 
Държавният глава каза, че е имал пет опции, от които да избира при връчването на третия мандат. "Аз съм търсил решение 
и най-голямата възможност. "Български възход" показаха, че са готови на всичко, готови са на колаборация с всеки, но това 
е партията с най-малък брой депутати, която все още търси своята политическа физиономия. Шанс би имала всяка една от 
другите партии, но аз съм търсил партията, която има най-големият шанс", добави Радев. 
Отлагането на датата за присъединяването към Шенген не е плесница за България и Румъния, каза още пред "Дарик радио" 
президентът. "Това беше плесница срещу ясно определените европейски правила, принципи и критерии за приемане в 
Шенгенското пространство. България и Румъния са изпълнили всички технически критерии за влизане в това Шенгенско 
пространство и аз няколко пъти, извън дневния ред на Европейски съвет, агресивно взимах думата и настоявах страните, 
които се колебаят да изложат ясно на масата какви са техните критерии", посочи Радев. 
"В края на краищата - какво още трябва да се направи и как да се регламентира, защото го няма регламентирано. То е 
извън обхвата на критериите за приемане в Шенгенското пространство. И на тези съвети настава конфузия. И точно поради 
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тази настойчивост, страните, които се колебаят да представят ясни аргументи и на базата на какви европейски документи 
те ги поставят на масата, това нямаше как да се случи", добави държавният глава. 
По думите му това е причината поддръжниците за присъединяване на България и Румъния към Шенген да се увеличават 
непрекъснато, а колебаещите се да намаляват. 
"Имаме отношения с две страни - Австрия и Нидерландия. Обществото там трябва да бъде убедено, че България и Румъния 
охраняват надеждно външните граници на Европейския съюз (ЕС), посочи Радев. Той заяви, че опазването на границите 
трябва да бъде ангажимент на целия ЕС, а не България да се справя сама. Няколко проверки през последните месеци 
доказаха, че България е достатъчно отговорна и надеждна при охраняването на границите и при опазване на 
информацията", посочи още Радев. 
Президентът заяви, че заради неуспеха за съставяне на правителство, трябва да бъде разпуснат парламентът, а има много 
важни закони, които трябва да бъдат приети. "Никой явно не иска да управлява по време на тежки кризи, за да не губи 
доверие, за да не губи електорат и се оставя всичко в ръцете на служебното правителство и разбира се - на президента, 
който трябва да носи отговорност за всичко", коментира Радев. 
"Губим от факта, че няма да има парламент, отново. А ни очакват важни закони, които така и не успя да приеме този 
парламент, които са важни за интеграцията ни в Европа, за Шенген. Наистина ни дели един закон и ще бъде жалко, ако 
това не стане факт", коментира държавният глава. 
"Жалко за всички тези усилия на служебното правителство, мои лични включително. Ние за първи път от 11 години да 
получим признание от всички европейски институции, от нашите европейски партньори, с вече определена ясна дата - 
целта е октомври тази година. Остава съвсем малко да се свърши. Аз вярвам, че в рамките на следващите месеци ще бъдат 
извървени тези стъпки", добави още президентът Румен Радев. 
 
√ Министър Пулев: В началото на февруари започва кандидатстването по процедурата за ВЕИ за фирмите 
Предстои финансова инжекция от над 1 млрд. лв. за малки и средни предприятия за следващите 6 месеца 
Финансова инжекция от над 1 млрд. лв. за малките и средни предприятия предстои през следващите няколко месеца до 
средата на годината. Средствата са по 7 различни процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и двете 
европрограми към МИР. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев пред БНР.   
Той подчерта, че най-очакваната мярка по Плана по линия на Министерството е процедурата за ВЕИ и батерии за локално 
съхранение на енергия, която е с бюджет от 200 млн. лв. „Имаме огромен интерес от страна на бизнеса  към нея. С мярката 
ще помогнем на малкия и средния бизнес да произвеждат енергия за собствени нужни, не се предвижда енергията да се 
препродава. Общественото обсъждане на процедурата приключи с 120 въпроса, които ще бъдат отразени“, заяви 
министърът, цитиран от пресцентъра на Министерство на иновациите и растежа. 
Той допълни, че срокът за кандидатстване ще се удължи – от два на три месеца. На въпрос дали може да бъде увеличен 
бюджетът на тази мярка за ВЕИ, той обясни, че за да се увеличи, трябва увеличението да бъде компенсирано от други 
процедури. 
„В момента тече процес на договаряне с одобрените 953 фирми по първата процедура от ПВУ - „Технологична 
модернизация“. Още през март ще започват първите авансови плащания и средствата ще тръгнат към малките и средни 
предприятия, които са отговорили на критериите“, каза още министър Пулев. 
„Планът за възстановяване и устойчивост е отворен и работи. Много е важно това послание да стигне до хората, до малките 
и средни предприятия. С екипа обиколихме всяка област в държавата. Тези средства са за компаниите във Видин, Велико 
Търново, Пазарджик, във всяка област. Не са за една клика от обичайно заподозрени“, заяви Пулев. 
 Министърът каза още, че с мобилните приемни в цялата страна е стигнала информацията за възможностите за 
кандидатстване на малкия и среден бизнес. „Активирахме всяка област и имаме одобрени проекти от цяла България. 
Планът за възстановяване е много важен инструмент за подкрепа на бизнеса, но не е единствен. Получихме одобрение на 
10 от 10 европрограми за 20 млрд. по структурните фондове“, добави Пулев и подчерта, че при встъпване в мандат на 
Служебния кабинет са заварили 0 одобрени европрограми за 0 лв. 
Той уточни, че по линия на Министерството на иновациите и растежа са одобрени в Брюксел 2 програми. Едната е 
„Програма за конкурентоспособност и иновациите в предприятията“ (ПКИП) с бюджет 3 млрд. лв. Другата е Програма 
„Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) с бюджет 2 млрд. лв. 
„ПНИИДИТ е интересна, важна и иновативна програма, която слага акцент на връзката между изследователски центрове, 
университети и бизнеса“, добави още той. 
В заключение министърът каза, че България вече има стартъп-виза и ще може да се привличат инвеститори извън ЕС да 
развиват високи технологии в България, като  4 правителства в продължение на 5 години са правили неуспешни опити да 
въведат стартъп-визата. „Радвам се, че нашият екип успя и благодаря на НПО-сектора за подкрепата“, подчерта още Пулев. 
 
√ Никола Стоянов: Постигнахме намаление на цените на горивата с близо 20 процента 
Служебното правителство постигна намаление на цените на горивата с близо 20% и обърна темпа на инфлацията за първи 
път от 18 месеца насам. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов по време на 
пресконференция за отчитане на свършената работа, която се проведе вчера в министерството. Той посочи, че през август 
2022 г. ситуацията с енергийните доставки в страната е поставяла въпроса не дали ще се затварят производствени 
предприятия, а кога. Това съобщиха от Министерство на икономиката и индустрията по време на отчета си за свършената 
работа. 
„Една от първите ни задачи беше да започнем преговори с Лукойл и в резултат на това постигнахме договореност 
компанията да премести икономическата си дейност и да плаща своите данъци в България“, заяви Никола Стоянов. 
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Той допълни, че следващата логична стъпка е била с получените средства от свръхпечалбите на дружеството да бъдат 
обезпечени мерки в подкрепа на потребителите и вече се работи в тази посока. „Надявам се още следващата седмица 
Министерският съвет да разгледа допълнителни мерки за подпомагане на пътуващите с обществен транспорт,“ коментира 
още икономическият министър. Те ще включват 40% по-евтини карти за обществен транспорт за пенсионери, 70% 
намаление за ученици и безплатно пътуване на деца до 10 години, стана ясно по време на събитието. 
Никола Стоянов представи графики за движението на цените на горивата в България съпоставени с още шест държави в 
Европа. Те показват намаление от 15% при дизела и 20% при бензин А95 в България за този период, като в никоя друга от 
изследваните държави не се наблюдава подобен спад. „Твърденията, че международни фактори са причината за спад в 
цените у нас се оборват категорично от представените данни“, подчерта той. 
Икономическият министър акцентира и върху работата през последните месеци по отношение на индустриалните паркове 
у нас. „Променихме начина на планиране на индустриалните зони, които са реален инструмент за балансирано развитие 
на регионите. Работим в постоянна връзка с общините като основната ни цел е да обърнем подхода и вместо в големи 
индустриални зони, да започнем инвестиции в по-малки такива, но в региони с проблеми в заетостта“, уточни Никола 
Стоянов. Създадена е също връзка между данните на добивната промишленост, транспортната свързаност и промишления 
сектор, така че да се планира бъдеща отраслова специализация на индустриалните паркове. 
„Когато поех управлението на министерството над 1/3 от Службите по търговско-икономически въпроси бяха празни и 
България нямаше търговски аташета в ключови държави като Италия, Франция, САЩ, Китай, Индия и др.“, обясни министър 
Стоянов и допълни, че до скоро не е имало никакви критерии, по които да се оценява работата на търговските 
представители зад граница. По думите му вече са разработени правила, които да регламентират тяхната дейност и 
значително е подобрен диалогът им с българските общини и бизнес. 
„Инвестициите могат и трябва да бъдат инструмент за вдигане на доходите на хората“, подчерта Никола Стоянов. Той 
допълни, че през последните месеци фокусът е бил в привличане на чуждестранни инвеститори, които са готови да 
предлагат атрактивни заплати за своите служители. „България трябва да спре да се рекламира като дестинация с евтина 
работна ръка. Напротив – ние имаме висококвалифицирани експерти и трябва да търсим инвеститори, които ще дадат 
добавена стойност на икономиката ни“, каза още икономическият министър. Според него също толкова важно е и 
презентирането на възможностите на българските компании и подкрепата им за започване на повече съвместни проекти 
с партньори от други държави. 
„Стартирахме поредица от срещи с чуждестранните компании у нас, защото те са и един от най-важните ни посланици зад 
граница“, коментира министър Стоянов. Това е инициатива, която се приема много положително от чуждестранните 
компании у нас и допринася за подобряване на бизнес средата. 
За тези няколко месеца са подготвени и споразумения за защита на инвестициите с Обединените арабски емирства и 
Кралство Саудитска Арабия. „От години се говори много за инвестиции от тези държави, но страната ни не е изпълнила 
дори формалния критерий това да се случи, с подписване на тези важни двустранни документи. Радвам се, че само за 6 
месеца успяхме да подготвим текстовете и се надявам това да даде истински тласък на инвестициите от тези държави“, 
коментира Никола Стоянов. 
В пресконференцията участваха заместник-министрите на икономиката и индустрията Ирина Щонова, Димитър Данчев и 
Янко Топалов, както и началникът на политическия кабинет Станислава Ялъмова. 
 
√ Първо поевтиняване на храните на едро след 15 седмици на постоянно поскъпване 
През отминалите пет работни дни (16–20 януари) цените по стоковите тържища са спаднали с 0.82%, а за една 
година са нараснали с 25.89 на сто 
През третата работна седмица на настоящата година (16–20 януари) храните на едро по стоковите тържища са поевтинели 
за първи прът след 15 поредни седмици на непрекъснато поскъпване. Това показват данните на Държавната комисия по 
стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 
Ако поевтиняването на храните на едро не е само еднократно, а продължителен процес, може да се очаква със сигурност 
значително забавяне на инфлацията през януари, тъй като цените на храните са с най-голяма тежест от всички 
потребителски цени, които са включени при изчисляването на инфлацията. Според календара на НСИ, предварителните 
данни за инфлацията през януари ще бъдат публикувани на 15 февруари 2023 г. За сравнение, последните данни на 
националната статистика за поскъпването на потребителските цени в България за декември, бяха публикувани на 16 
януари и показаха, че нарастването на цените на потребителските стоки и услуги е останало непроменена до 16.9% на 
годишна база, колкото и през ноември, от 17.6% през октомври и върха от 18.7 на сто през септември. 
Седмичната равносметка 
През отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 14 са 
поскъпнали, 18 са поевтинели и 2 са без промяна в цената. От млечните и месните храни и варивата най-много са 
нараснали цените на кравето сирене, а най-много е поевтиняло замразеното пиле; при плодовете най-много са 
поскъпнали ябълките, а поевтинели само портокалите; при зеленчуците най-много се е повишила цената на зрелия кромид 
лук, а най-много е спаднала на морковите. 
Индексът на тържищните цени на едро (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ към 20 януари е 2.314 пункта спрямо 2.333 
пункта към 13 януари или седмично поевтиняване с 0.82%, спрямо повишаване с 0.73 на сто през втората работна седмица 
на януари (9-13). 
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През отминалата работна седмица разликите на цените на храните на едро по области продължават да спадат. Най-голяма 
е разликата при кравето сирене (6.90 лева, спрямо 6.70 лева в предходната седмица), при кашкавала „Витоша“ (4.70 лева 
спрямо 4.15 лева) и при каймата смес (3.84 лена спрямо 3.70 лева). 
Годишната равносметка 
показва, че през последните три месеца – октомври, ноември и декември, храните на едро са поскъпвали съответно с 2.54 
на сто, 3.37 на сто и с 2на сто. През десет от месеците на отминалата 2022 година храните на едро са поскъпвали, а през 
два са спадали. Най-голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо 
поевтиняване през юни (-6.18%). 
Разликата на цените по области се увеличава 
през третата работна седмица на годината за 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 19 области на страната. 
Както вече посочихме, най-голяма е разликата от 6.90 лева при кравето сирене (от 8.40 лв./кг в Добрич до 15.30 лв. в 
Силистра), 4.70 лева е разликата при кашкавала „Витоша“ (от 15.80 лв./кг в Добрич до 20.50 лв./кг в Сливен), при каймата 
смес разликата е 3.84 лева (от 6.50 лв./кг в Монтана до 10.34 лв./кг в Силистра), 3.30 лева е разликата при замразеното 
пиле (от 4.50 лв./кг в Бургас до 7.80 лв./кг в Силистра), при слънчогледовото олио разликата е 2.40 лева (от 3.00 лв./литъра 
в Хасково до 5.40 лв./литъра в Силистра), 2.20 лева е разликата при зрелия фасул (от 3.00 лв./кг във Варна до 5.20 лв./кг в 
Сливен и Шумен), при ориза разликата е 1.70 лева (от 2.00 лв./кг в Смолян до 3.70 лв./кг в Добрич и Силистра), 1.30 лева е 
разликата при захарта (от 1.60 лв./кг в Бургас до 2.90 лв./кг в Силистра), при брашното тип 500 разликата е 0.83 лева (от 
0.97 лв./кг във Враца до 1.80 лв./кг в Силистра), 0.11 лева е разликата при яйцата (от 0.32 лв./броя в Плевен и Силистра до 
0.43 лв./броя във Враца). 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ продукти, на седмична база поскъпналите са 7, а поевтинелите са 13, като 
трендът е в нормални граници – от минус 3.1% до плюс 2.1 на сто, което е характерно за сезона за тази група хранителни 
продукти. 
Най-много е поскъпнало кравето сирене (+2.1% до 11.40 лв./кг), следвано от зрелия фасул (+1.8% до 4.04 лв./кг), ориза 
(+1.7% до 2.97 лв./кг), пакетчето масло 125 грама (+0.3% до 2.97 лв./броя). 
Най-много е поевтиняло замразеното пиле (-3.1% до 5.94 лв./кг), следвано от прясното мляко над 3% масленост (-2.8% до 
2.42 лв./литъра), яйцата (-2.5% до 0.39 лв./броя), киселото мляко, 440 грама кофичка (-2.3% до 1.25 лв./броя), пилешки 
кренвирши (-1.5% до 5.13 лв./кг), малотрайните колбаси, вкл. шунка (-1.5% до 6.04 лв./кг), лещата (-1.4% до 1.37 лв./кг), 
трайния варено-пушен салам (-1.1% до 11.51 лв./кг), кашкавала „Витоша“ (-0.1% до 18.23 лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на едро на 4 продукта, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.88 лева), 
кравето сирене (+2.85 лева), замразеното пиле (1.49 лева) и варено-пушения салам (+1.57 лева). 
При плодовете 
които са  регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, повечето са поскъпнали, само портокалите са поевтинели (-2.3% 
до 1.73 лв./кг), като трендът при тях по това време на годината е широк - от минус 2.3% до плюс 13.4 на сто. 
Най-много са поскъпнали ябълките (+13.4% до 1.44 лв./кг), следвани от лимоните (+1.6% до 2.61 лв./кг), а без промяна в 
цената са бананите (3.13 лв./кг) и мандарините (2.05 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година всички плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 20 януари 2023 година, като най-голяма е разликата на цените при бананите и лимоните. 
При зеленчуците 
на седмична база, от включените в бюлетина на ДКСБТ, повечето са поскъпнали, като за тази група храни трендът е също 
в широки граници за сезона - от минус 8.0% до плюс 10.4 на сто. 
Най-много е поскъпнал зрелият кромид лук (+10.4% до 1.48 лв./кг), следван от доматите от внос (+5.3% до 3.17 лв./кг), 
оранжерийните краставици (+5.0% до 3.80 лв./кг), зелето (+2.2% до 0.92 лв./кг),        краставиците от внос (+0.3% до 3.09 
лв./кг). 
Най-много са поевтинели морковите (-8.0% до 1.03 лв./кг), следвани от картофите (-3.1% до 1.25 лв./кг), оранжерийните 
домати (-0.6% до 3.27 лв./кг), червения пипер от внос (-0.3% до 3.35 лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база почти всички зеленчуци са поскъпнали, с изключение на зелето. Най-
голяма е разликата на цените на едро при червения пипер от внос (1.08 лева), оранжерийните домати (0.82 лева) и 
доматите от внос (0.73 лева). 
Обзорът е публикуван първо на business/dir.bg. 
 
√ Повишение с 18.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 301.73 лв. за MWh с ден за доставка 23 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 301.73 лв. за MWh с ден за доставка 23 януари 2023 г. и обем от 82 505.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 18.3 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 415.78 лв. за MWh, при количество от 42 705.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 799.90 MWh) е на цена от 187.68 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 139.08 лв. за MWh и количество от 3208.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 34.99 лв. за MWh ( 3190.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 487 лв. за MWh 
при количество от 3613.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 87.5 лв. за MWh при обем от 3250.8 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 254.98 лв. за MWh (130.37 евро за MWh) за 22 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 23 януари се повишава до 301.73 лв. за MWh ( ръст от 18.3 %) по данни на БНЕБ или 154.27 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 062.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 266.42 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     39,04%    2165.36 
Кондензационни ТЕЦ   40,26%    2233.05 
Топлофикационни ТЕЦ   7,15%    396.86 
Заводски ТЕЦ    2,08%    115.36 
ВЕЦ     3,72%    206.42 
Малки ВЕЦ    2,76%    153.17 
ВяЕЦ     1,39%    77.14 
ФЕЦ     2,82%    156.61 
Био ЕЦ      0,78%     43.23 
Товар на РБ         4503.08 
Интензитетът на СО2 е 497g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ръст в цените по европейските електроенергийни борси за понеделник 23 януари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 154,27 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 187,69 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 154,27 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 23 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 212,58 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
95,96 евро/мвтч. Най-високата цена от 249,00 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 17,89 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 853,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 23 януари ще бъде 187,69 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 128,90 гвтч. Максималната цена ще бъде 249,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и в 4 ч и тя ще бъде 70,00 евро/мвтч. 

https://business.dir.bg/pazari/parvo-poevtinyavane-na-hranite-na-edro-sled-15-sedmitsi-na-postoyanno-poskapvane
https://ibex.bg/
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 23 януари е 205,43 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 237,20 евро/мвтч. Най-високата цена от 272,61 евро/мвтч ще бъде в 10 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч 
и тя ще бъде 151,77 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 67 005,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 23 януари на Словашката енергийна борса е 204,34 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 10 ч и тя ще е 271,82 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 148,59 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 203,02 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 10 ч тя 
ще е 270,71 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 142,23 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 23 януари е 202,83 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
235,88 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 73 535,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 10 ч и тя 
ще достигне 270,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 148,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 202,73 евро/мвтч на 23 януари. Пиковата цена ще бъде 235,99 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 484 571,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 10 ч и тя ще 
достигне 270,22 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 147,59 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 23 януари ще се продава за 204,11 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Загубите се завърнаха по пазарите на акции от двете страни на Атлантика 
На БФБ най-голямо седмично понижение отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-0.89%), следван от широкия 
BG BX40 (-0.70%), равно претегления BG TR30 (-0.51%) и секторния индекс BG REIT (-0.14%) 
След две поредни седмици на печалба, през третата на януари (16-20) фондовите борси от двете страни на Атлантическия 
океан приключиха със загуби на основните индекси. В синхрон със Западна Европа и „Уолстрийт“ в Ню Йорк беше и 
търговията на Българската фондова борса (БФБ), където и 4-те индекса регистрираха седмично понижение. 
Глобалните акции приключиха първата си седмична загуба за годината, тъй като пазарните участници пренасочиха фокуса 
си от повторното отваряне на Китай към рисковете от рецесия, заради повишаването на лихвите на централните банки. 
Въпреки че завършиха на плюс в петък, това не беше достатъчно за фондовите пазари да възстановят загубите от 
разпродажбите през седмицата и особено в четвъртък, тъй като слабите корпоративни отчети и икономическите данни от 
САЩ, както и ястребовите забележки на централните банкери влошиха настроенията на инвеститорите и притесненията за 
повишаване на лихвите нараснаха, обобщава „Ройтерс“. 
Седмицата ще се запомни и с провеждането на Световния икономически форум в Давос, където политици, мениджъри и 
инвеститори дискутираха основни теми, свързани със състоянието на икономиката, инфлацията и пазарите на труда. 
Доминираха предупрежденията на банкерите, че въпреки забавянето на инфлацията все още е рано да се пристъпва към 
намаляване на лихвите, защото показателите за потребителските цени са далеч от целите на регулаторите от 3 процента. 
Потвърдиха го и данните за ЕС от седмицата, обявени от „Евростат“, които показаха, че инфлацията се забавя до 10.4 та сто 
през декември 2022 г. от 11.1 на сто, регистрирани през ноември, същевременно в еврозоната инфлацията се е забавила 
до 9.2 на сто спрямо 10.1 на сто през ноември. Това е трети пореден месец на годишен спад на потребителските цени в ЕС. 
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард каза в Давос в четвъртък, че банката ще запази курса с повишаване на лихвите. 
Федералният резерв на САЩ (Фед) също изглежда готов да продължи кампанията си за затягане, след като докладите в 
сряда показаха, че продажбите на дребно, цените на производител и индустриалното производство в САЩ са спаднали 
повече от очакваното през декември. 
Президентът на Фед на Бостън Сюзън Колинс каза, че централната банка вероятно ще трябва да повиши лихвите до "малко 
над" 5%, след което да ги задържи там, докато заместник-председателят на Фед Лаел Брейнард каза, че въпреки 
скорошното забавяне на инфлацията, тя остава висока и "паричните политики ще трябва да бъдат достатъчно 
ограничителни за известно време“. 
Някои анализатори смятат, че пазарите на акции показват сериозни признаци на съмнения за икономическо подобрение, 
тъй като Федералният резерв на САЩ и Европейската централна банка остават решителни за затягане на паричната 
политика за борба с инфлацията, което задържа нарастването на брутния вътрешен продукт и заплашва да се стигне до 
рецесия. 
„Фондовите пазари остават неподготвени за вълната от разочарования, която идва в резултат на затягането на кредитните 
условия“, каза Андреас Брукнер, анализатор за европейските пазари в Bank of America, цитиран от „Ройтерс“. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика е приключила със загуби за пръв път от началото 
на годината. След като регистрира 9-седмичен рекорд на печалба през втората седмица на януари (9-13), общият 
европейски индекс Stoxx 600 Europe завърши с понижение от 0.09%, а от националните измерители на „сините чипове“ с 
най-голям спад завърши изминалата работна седмица британският FTSE 100 (-0.95%), следван от френския САС 40 (-0.45%), 
германския DAX (-0.39%), италианския FTSE MIB (-0.16%). Единствен испанският IBEX 35 завърши със седмичен ръст 
(+0.30%). 
От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, също беше с преобладаващи седмични загуби, като начело 
по спад е индустриалният Dow Jones (-2.39%), след като регистрира 5-седмичен ръст в предходната седмица, следван от 
широкия S&P 500 (-0.27%) и технологичния Nasdaq (+1.27%), който в предходната седмица (9-13 януари) регистрира 
петседмичен ръст. 
Седмичната равносметка за БФБ 
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През втората пълна работна седмица на януари (9-13) търговията на БФБ приключи с понижение, след две поредни 
седмици на повишение. Общият седмичен низходящ тренд в София съвпада с посоката на търговия по фондовите борси в 
Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. 
На БФБ най-голям седмичен спад отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-0.89%), следван от широкия BG BX40 (-
0.70%), равно претегления BG TR30 (-0.51%) и секторния индекс BG REIT (-0.14%). 
Акцент от седмицата – Стартира търговията с акции на Мелифера на БФБ 
Търговията с акциите и на 13-тата компания, която реализира успешно първичното публично предлагане (IPO) на пазара 
за развитие на малки и средни фирми (МСП) beam, стартира на 17 януари. Компанията за суперхрани, богати на хранителни 
вещества Мелифера набра 1 063 840 лева свеж капитал и предложи 885 282 броя акции с номинална стойност 1 /един/ 
лев. Книжата на Мелифера се търгуват на beam под борсов код MELI. 
След като удари камбаната, доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, каза, че нарастващото търсене на 
естествена храна, съдържаща витамини и основни минерали, допълнително стимулира пазара на суперхрани. 
„Компаниите за такива храни са вече във фокуса и на българските инвеститори. Това ясно пролича от подкрепата им за 
Мелифера“, посочи д-р Моравенов. 
На свой ред Биляна Лаундс-Николова, основател и изпълнителен директор на Мелифера, добави: „БФБ извежда Мелифера 
на съвсем друго ниво. Възможностите, които ни даде пазарът beam, задължават към още по-голяма прецизност в работата, 
защото сега сме отговорни не само към новите си акционери. Изнасяйки продуктите си на чужди пазари, ние представяме 
България и потенциала на нейните МСП.“ 
За три дни търговия бяха пласирани 2 367 акции на Мелифера за 10 436 лева, като цената им варираше от 4.360 до 4.880 
лв./акция (над 4 пъти над номинала), при последна цена от 4.600 лв./акция и пазарна капитализация от 4 072 297 лева, 
сочат дневните бюлетини на БФБ. 
БФБ с по-висок седмичен оборот 
спрямо предишната работна седмица (9-13 януари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 1 398 сделки с 
1 393 024 лота за 6 493 394 лева спрямо 1 585 сделки с 1 134 443 лота за 5 102 230 лева или с 1 391 164 лева и 258 581 рота 
повече, но със 187 сделки по-малко. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 9 дружества, докато в предходната седмица бяха шест. С най-голям 
седмичен оборот приключи НДФ Динамик (DYN) с 38 сделки с 1 722 060 лева, следван от НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст 
Юръп (CCR7) с 13 сделки за 850 218 лева, Монбат АД (MONB) с 91 сделки за 459 140 лева, германската Deutsche Post AG 
(DPW) с 12 сделки за 175 511 евро (343 264 лева), Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 183 сделки за 320 053 лева, 
Булгар Чех Инвест Холдинг АД (6B6A) с 1 сделка за 284 733 лева, американската фармацевтична компания Pfizer Inc. (PFE) 
с 37 сделки за 141 703 евро (277 142 лева), Градус АД (GR6) с 49 сделки за 276 733 лева, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 
(FIB) с 86 сделки за 234 699 лева. 
След като и четирите индекса са със седмично понижение, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 42% за губещите към 40% за печелившите и 18 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията също са в полза на губещите: при обемите (38% за губещите към 16% за печелившите и 46 на сто без 
промяна), при емисиите (42% за губещите към 35% за печелившите и 23 на сто без промяна) и при сделките (58% за 
губещите към 28% за печелившите и 14 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (16-20 януари) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.89% спрямо ръст от 3.07% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 292 385 
лота за 1 037 077 лева спрямо 1 853 235 лева в предходната работна седмица; 
- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.70% спрямо повишение от 1.96% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 916 470 лота за 2 209 855 
лева спрямо 2 440 282 лева в предходната работна седмица; 
- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.51% спрямо ръст от 1.64% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 412 370 лота за 1 
828 787 лева спрямо 2 367 694 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е отчетен най-слабо понижение с 0.14% спрямо нарастване с 0.77% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 65 711 лота за 190 053 
лева спрямо 142 194 лева в предходната седмица. 
Топ 5 на най-печелившите акции 
Начело в тази група е германската Deutsche Lufthansa AG (LHA) със седмичен ръст от 16.83% и оборот от 11 287 евро (22 075 
лева), при последна цена от 9.58 евро/акция*; 
- германската Deutsche Post AG (DPW) със седмично повишение от 5.06% и седмичен оборот от 175 511 евро (343 264 лева), 
при последна цена от 39.68 евро/акция; 
- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) със седмично нарастване от 3.77% и оборот от 31 392 лева, при последна цена от 2.200 лв./акция 
и пазарна капитализация от 6 683 013 лева; 
- Зърнени Храни България АД (ZHBG) със седмичен ръст от 3.03% и оборот от 51 779 лева, при последна цена от 0.170 
лв./акция и пазарна капитализация от 33 262 249 лева; 
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- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е в тази група за трета поредна седмица с нарастване от 2.54% и оборот от 234 
699 лева, при поседна цена от 2.420 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 360 785 216 лева от 351 840 128 лева 
седмица по-рано. 
Топ 5 на най-губещите акции 
Начело в тази група емисии е Мелифера (MELI), най-новата на БФБ, със спад от 5.74% и оборот от 10 436 лева, при последна 
цена от 4.600 лв./акция и пазарна капитализация от 4 072 297 лева; 
- БГ Агро АД (BGAG) е с понижение от 5.38% и оборот от 93 318 лева, при последна цена от 1.230 лв./акция и пазарна 
капитализация от 49 639 651 лева; 
- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е със загуба от 5.33% и оборот от 23 570 лева, при последна цена от 0.710 лв./акция и 
пазарна капитализация от 42 145 968 лева; 
- американската фармацевтична компания Pfizer Inc. (PFE) е със спад от 4.20% и оборот от 141 703 евро (277 142 лева), при 
последна цена от 41.480 евро/акция*; 
- Монбат АД (MONB) е с понижение от 3.39% и оборот от 459 140 лева, при последна цена от 4.560 лв./акция и пазарна 
капитализация от 177 840 000 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (16-20 януари), с книжата на: 
- АмонРа Енерджи АД (AMO) е реализирана сделка с 10 акции за 135 лева на 19 януари, след което цената им се е повишила 
с 12.00 %, при последна цена от 14.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 87 518 144 лева от 78 141 200 лева 
в предходната седмица; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 декември 2022 година с 490 акции 
за 3 038 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 
95 201 868 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 25 734 акции за 32 867 лева, след което цената им се е повишила с 0.92%, 
при последна цена от 1.100 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 27 619 251 лева от 27 368 167 лева в 
предходната седмица; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 250 акции за 400 лева само на 16 януари, след което цената 
им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 2 784 акции за 2 897 лева, след което цената им се е понижила с 
0.92%, при последна цена от 1.080 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 19 827 557 лева от 20 011 145 лева в 
предходната седмица; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана една сделка с 2 акции за 41 лева на 16 януари, след което цената им не се е 
променила, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е 
била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е 
променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) e реализирана една сделка с 20 акции за 35 лева на 16 януари, след което цената им не 
се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 декември 2022 г. с 15 акции за 
23 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 
534 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка със 17 акции за 61 лева на 20 януари, след което цената им се 
е повишила 2.86%, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват 
и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една 
облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за 
облигация; 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Шолц пред Макрон: Бъдещето на Европа се крепи на френско-германския локомотив 
В опит да бъдат превъзмогнати разногласията между страните им Еманюел Макрон и Олаф Шолц демонстрираха в Париж 
едно преоткрито единство – френско-германския "локомотив", призован да проправи път към една Европа, изградена на 
нови основи, предаде Франс прес. 
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Френският президент Еманюел Макрон призова Франция и Германия да станат "пионери в полагането на нови основи" на 
Европа. Той изнесе реч в Сорбоната по случай 60-ата годишнина от подписването на Елисейския договор между Германия 
и Франция, скрепил 18 години след края на Втората световна война приятелството между някога вражеските страни. 
"Тъй като Германия и Франция проправиха пътя към помирението, те трябва да станат пионери в полагането на нови 
основи на нашата Европа", заяви френският държавен глава в присъствието на германския канцлер. 
Макрон описа двете съседни страни като "две души в една и съща гръд". Този тандем ще направи "избора на бъдеще", 
както "е успявал да прави при всеки обрат в европейското строителство", увери френският лидер. 
Той изтъкна необходимостта от изграждане на нов енергиен модел. "Европейският съюз е способен да се наложи трайно 
като геополитическа сила в сферата на отбраната, в космическата сфера и в сферата на дипломацията", допълни Макрон. 
Бъдещето на Европа се крепи на френско-германския локомотив, заяви на церемонията в Париж германският канцлер 
Олаф Шолц. 
"Бъдещето, също както миналото, почива на сътрудничеството между нашите две страни, които са локомотив на 
обединена Европа", заяви Шолц и окачестви "френско-германския мотор" като "машина за компромиси", която позволява 
"споровете и различните интереси да се трансформират в съгласувани действия". 
Германският канцлер увери, че страната му и Франция ще продължат "да предоставят на Украйна цялата помощ, от която 
тя има нужда, дотогава, докато е необходимо". "Империализмът на Владимир Путин няма да победи!", отсече той. 
Шолц и Макрон в един глас потвърдиха целта си – движение към една "по-суверенна" Европа и повече инвестиции в 
отбраната и промишлеността. 
 
√ Какво рискува Европа с по-широките санкции върху руския петрол 
Кампанията на западните страни да лишат Кремъл от средства от продажбата на петрол и да принудят президента 
Владимир Путин да се откаже от войната си в Украйна достига деликатна фаза. От 5 февруари Европейският съюз ще се 
присъедини към Обединеното кралство и САЩ в забраната на вноса по море на руски дизел и други петролни продукти. 
Мярката, съчетана с таван на цените на руския износ на горива, може да пробие сериозна дупка в енергийните приходи 
на Москва. В същото време, ако европейските купувачи не успеят да намерят алтернативни доставки, санкциите могат да 
доведат до нови разходи върху зависещите от дизела индустрии като земеделието и автомобилния транспорт, както и да 
затруднят правителствата в усилията им да овладеят инфлацията, пише Джак Уитълс за Блумбърг. 
Руският петрол не е ли вече под европейски санкции? 
Да, но те се отнасят за нерафинирания суров петрол, който е обект на европейски забрани и таван на цената от 60 долара 
за барел за тез, които все още купуват от Русия. Новите санкции ще засегнат руски рафинирани горива, пренасяни по море. 
Русия е основен износител на нафта и мазут, както и доставчик на реактивно гориво, вакуумен газьол и други петролни 
продукти. Като цяло Русия представлява 9,3% от глобалните товари на петролни продукти по обем през 2022 г., което е с 
около 0,5 процентни пункта повече от нейния дял на пазара на суров петрол, така че тези последни санкции на ЕС са също 
толкова значими. 
Как ще работи таванът на цената? 
По същия начин като този при суровия петрол, наложен от страните от Г-7 и ЕС. Всеки, който плаща над тавана за продукти, 
доставени от Русия, няма да може да получи застраховка и финансиране от участващите в санкционната кампания нации. 
Това е изключително важно, като се има предвид, че повече от 95% от световните океански танкери са застраховани в 
Лондон. Идеята е, че дори ако купувачите в Африка и на други места са склонни да купуват руски дизел над тавана, по-
голямата част от световните танкери няма да могат да го доставят. Цените на петролните продукти варират и Г-7 се стреми 
към две горни граници, като нивата все още не са определени. Възможно е малко руско гориво да бъде доставено на 
неограничени цени чрез „сенчест“ танкерен флот, който не зависи от западните услуги. 
Как купувачите от ЕС ще заменят руското гориво? 
Едно от най-трудните предизвикателства пред европейските страни ще бъде замяната на продукти от дизелов тип, които 
задвижват автомобили, камиони, селскостопански машини, кораби, промишлени машини и строително оборудване. 
Около 220 милиона барела бяха доставени в блока от руските пристанища през 2022 г. Доставчиците в Близкия изток, 
където се изграждат нови рафинерии, са очевидна алтернатива. Индия и САЩ също биха могли да помогнат за запълването 
на празнината. 
Ще бъде ли достатъчно? 
Зависи отчасти от това дали фирмите в Китай използват увеличени експортни квоти, за да предоставят повече петролни 
продукти на световния пазар. Това би трябвало да освободи допълнителни барели за транспортиране до ЕС. По-високата 
квота не означава непременно, че ще се осъществи целият възможен износ, особено с отварянето на китайската 
икономика, след като Пекин изостави политиката за нулев COVID. Съществува и въпросът дали Русия ще продължи да 
изнася дизел. Ако това се случи, глобалните търговски потоци по същество ще бъдат разбъркани. Иначе казано, в световен 
мащаб ще да има същото количество руско гориво, само че то ще  бъде транспортирано на различни места. Въпреки това, 
ако Русия не може да намери достатъчно купувачи и в крайна сметка бъде принудена да намали производството, това 
може да свие глобалната наличност. Стачките във френския петролен сектор допълнително усложняват картината, като се 
има предвид потенциалът за смущения в рафинериите, които биха могли да доведат до спад на собственото производство 
на ЕС. 
Какъв е идеалният резултат за ЕС? 
Лидерите на ЕС се надяват, че новите санкции ще засегнат руските финанси, без да причинят шок в енергийните доставки, 
който да смути ключови индустрии и да затрудни правителствата в борбата с инфлацията. Ако таванът на цената е твърде 
нисък, руските фирми могат да откажат да продават или да работят по-усилено, за да намерят начини да го заобиколят. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-21/europe-is-broadening-sanctions-on-russian-oil-what-to-know?srnd=premium-europe
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Ако е твърде висок, те просто ще трябва да намерят нови купувачи. Потенциалните клиенти за замяна на руски горива 
включват Турция, както и страни в Африка и Латинска Америка. 
Може ли да има нежелани последствия? 
Някои нации може да се сдобият с неочаквани печалби, ако по същество купуват руски дизел на ограничени цени, за да 
покрият вътрешните си нужди и продават гориво от собствените си рафинерии на купувачи от ЕС на много по-висока цена. 
Също така нищо не спира купувачи извън ЕС, като например Индия, да купуват руски суров петрол, да го преработват в 
собствените си рафинерии, за да произвеждат горива, след което законно да продават тези барели на купувачи в 
ЕС.  Търговците, които желаят изцяло да нарушат правилата, могат да доставят руско гориво до една страна, да го смесват 
с друго гориво (или просто да го преетикетират) и да го изпращат в ЕС. Истинският произход на такива товари е много 
трудно да бъде доказан. 
 
√ Цената на петрола пада при слаба търговия 
Цените на петрола паднаха в днешната азиатска търговия, която беше слаба поради продължаващите тържества по 
отбелязването на началото на Лунната нова година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Въпреки спада пазарите са 
оптимистично настроени, че ще се върнат към растеж при перспективата за скорошно възстановяване на китайската 
икономика. 
Фючърсите на сорта Брент от Северно море с доставка през март загубиха 46 цента или 0,5 на сто до 87,17 долара за барел. 
Американският лек суров петрол намаля с 36 цента или 0,4 на сто до 81,28 долара за барел. 
Миналата седмица Брентът се покачи с 2,8 на сто, а американският петрол - с 1,8 на сто. Анализатори са на мнение, че 
оптимизмът, съпътстващ отварянето на Китай, ще подкрепи пазарите. 
Данните показват, че пътуванията в Китай се възобновяват със стабилен темп след отпадането на ковид ограниченията, а 
китайските градове се връщат към традиционните задръствания. 
Все още се правят оценки как ще повлияят новите санкции върху руския петрол от страна на ЕС и Г-7, които влизат в сила 
от 5 февруари и засягат износа на рафинирани петролни продукти. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Как ще спрат провокациите и как ще бъдат защитени правата на българите в Северна Македония. 
- Процедурата след третия мандат. За диалога между партиите и изхода от политическата криза; Гости: Доц. Наталия 

Киселова и Христо Панчугов. 
- Контролът и проверките заради липсващите лекарства. Къде са пропуските и какви промени са необходими; Гост: 

Бившия здравен министър Асена Сербезова. 
- Идва ли по-студено време; Гост: Прогнозата до края на месеца от синоптика Анастасия Стойчева. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Тренд: Трудят се цели бригади млади мъже от Непал и Индия, наемат им готвачи 
в. Труд  - Мамят ни с уикенд в Париж за 200 лева 
в. Телеграф  - Кръчмари искат данък бакшиш 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – 2,5 млрд. са пътували с метрото за четвърт век 
в. 24 часа - За първи път от август храните по-евтини, но не и варивата 
в. Труд  - Машините може да останат без бюлетини 
в. Труд - Данъци с отстъпка плащаме до 30 април 
в. Телеграф  - Свалят цените на картите за рейса 
в. Телеграф -  Брюксел ни готви тесла за розовото масло 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Росица Карамфилова министър на околната среда и водите: С по-чист въздух и закрити депа очакваме да 
спестим глоби за милиони 
в. Труд  - Инж. Богдан Милчев, шеф на Института за пътна безопасност, пред "Труд news": Точковата система за шофьорите 
у нас е опорочена и не работи 
в. Телеграф  - Доц. д-р Наталия Киселова, специалист по конституционно право: 2 април е най-вероятната дата за вота  
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Таралежите губят, бъдещето е на лисиците 
в. Труд  - 2324-та година -България обсъжда Закон за лобизма 
в. Телеграф  - Данъците са за всички 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- В сградата на Министерския съвет министър-председателят Гълъб Донев ще проведе среща с федералния канцлер 
на Република Австрия Карл Нехамер. 
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- От 12:00 часа в зала "Триадица" в "Гранд Хотел София" министърът на туризма Илин Димитров и министърът на 
туризма на Израел Хаим Кац ще подпишат споразумение за сътрудничество в областта на туризма между 
правителствата на двете държави. 

- От 10:00 часа в сградата на КНСБ (пл. "Македония" 1, зала "Европа", ет. 2) Конфедерацията на независимите 
синдикати в България и Институтът за социални и синдикални изследвания към КНСБ ще представят резултатите 
от традиционното наблюдение на потребителските цени и Заплатата за издръжка за четвъртото тримесечие на 
2022 г. 

- От 19:00 часа в Tеатър "Българска армия" - София, "Уют" - Авторски спектакъл на Камен Донев, автор и режисьор 
Камен Донев. 

- От 19:00 часа ще се играе постановката "Само час спокойствие" от Флориан Зелер в Сатиричен театър "Алеко 
Константинов". 

- От 19:30 часа, Театър 199 - София, "Времето е спряло" с автор Доналд Маргулис. 
- От 19:30 часа в театър "Сълза и смях" ще се състои представлението "Мръсното копеле", автор Жорди Галсеран. 

*** 
Пловдив. 

- Държавният глава Румен Радев ще посрещне австрийския канцлер Карл Нехамер на летище "Пловдив". Двамата 
ще се запознаят с мерките за охрана на външната граница на ЕС с Турция. 

*** 
Елхово. 

- Румен Радев и Карл Нехамер ще посетят Регионалната дирекция "Гранична полиция" в Елхово, където е 
разположен Регионалният координационен център, част от Интегрираната система за наблюдение на българо-
турската граница. 

*** 
Бургас. 

- От 12.00 часа в залата на ПП ГЕРБ-Бургас депутатите Жечо Станков, Любен Дилов, Галя Желязкова и Андрей Рунчев 
ще дадат пресконференция по актуални политически теми. 

*** 
Видин. 

- От 10:30 ч. в Националния пресклуб на БТА във Видин народният представител от коалиция ГЕРБ-СДС Росица 
Кирова ще даде пресконференция по актуални теми. 

*** 
Сливен. 

- От 11:30 часа Община Сливен ще дари два леки автомобила за нуждите на Районното управление на МВР в града. 
Дарението ще бъде предадено пред сградата на ОД на МВР. 

*** 
Стара Загора. 

- От 13.30 часа в депото на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД ще бъдат представени 18 от общо 33-те 
модерни електробуса, които ще допринесат за модернизирането на градския транспорт в Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Културния център ще се състои театралният спектакъл "Петък вечер", с участието на Павел Иванов, 
Христо Пъдев, Стоян Дойчев, Филип Буков. 

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

