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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA News 
 
√ Васил Велев: Бизнесът трябва да намали цените, за да влезем в еврозоната 
Според него, за да бъде справедлива цената на тока, тя трябва да е 150 лева 
Компенсациите са закъснели и са недостатъчно. За миналата година има 92% увеличение на разходите за пенсии и 30% 
инфлация спрямо 2019 г. Имаме и ръст на парите в обращение, но не и на произведените стоки. Бизнесът трябва да намали 
цените си и да охлади стремежа към по-големи печалби в името на влизане в еврозоната. Инфлацията е по-голяма от тази, 
с която покриваме критерия. Това каза в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS Васил Велев от АИКБ. 
"Цените на тока на свободния пазар за първото полугодие на 2021 г. бяха 112 лева за мегаватчас. След компенсации те са 
245. Това двойно увеличение е българската причина за инфлацията. Цената на микса е 150 лева, а битът получава ток на 
82 лева. Съгласно решението на парламента, от януари сумата ще е 200 лева след компенсации", обясни Велев.  
Според него, за да бъде справедлива цената, тя трябва да е 150 лева. "Това не е помощ, а възстановяване на надвзетото. 
Свръхпечалбите се облагат по допълнителен ред. Постоянно отправяме призив изпреварващо да се намаляват цените. 
Популизмът обещава, че държавата ще плати с пари, които няма. Служебният кабинет доказа, че може да управлява по-
добре от редовните", смята още Велев. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Радио К2 
 
√ Разговор на Васил Велев, АИКБ с Илиана Беновска в „Беновска пита – Радио К2“, 21. 01. 2023 г. (със съкращения) 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ сподели в студиото на предаването „Беновска пита – Радио К2“ на 21. 01. 2023 г. 
информация за среща при вицепремиера Алексиев, с участието на министъра на икономиката и заместник-министъра на 
финансите, както и на министъра на енергетиката. Тя е била по инициатива на АОБР във връзка с решението на Парламента 
правителството да приеме програма за компенсиране заради високите цени на електроенергията за 2023, като ги 
компенсира над 200 лева. „Вече изтича месец януари, а все още няма програма за изпълнение на това решение на 
Народното събрание“, предупреди председателят на АИКБ. 
Ползата от срещата е била, че вицепремиерът е поел ангажимент в кратък срок да бъде внесена такава програма. Тя е 
необходимо условие Фондът за сигурност на електроенергийната система да сключи договори с търговците, чрез които се 
извършва технически тази операция. 
Водещата попита какво по-конкретно означава „в най-кратки срокове“? Велев отговори: „Защо към мен този въпрос? Ние 
помолихме в най-кратък срок да бъде обявено това на предприятията, защото има известно напрежение, въпреки 
решението на Парламента. Фактурите след няколко дни ще дойдат и в тях няма да има компенсация, ако МС не вземе 
съответното решение“. 
 

 
 

https://nova.bg/news/view/2023/01/23/398591/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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Васил Велев припомни, че се има предвид надвзетото от работодателите, причина за което е сбърканият пазар. Той 
продължи, че в програмата на ЕК има обществено обсъждане за реформиране на пазара на едро на електроенергия за 
първото тримесечие. Тоест, това е призната грешка. Заради това е и програмата REPowerEU. В ЕС има 706 милиарда евро 
пари за компенсации, въпреки че в редица страни, поради дългосрочните договори, крайните цени на потребителите 
въобще не са увеличени. Във Франция, например, електроинтензивната индустрия се снабдява на цена от 42 евро. 
Председателят на АИКБ продължи: „След компенсиране цените у нас са два пъти по-високи отпреди кризата. Тези два пъти 
по-високи цени са основната причина за инфлацията. Тези 15%-16% намаляване на цените на електроенергията дава 
възможност на бизнеса и ние затова призовахме предприятията да направят всичко възможно да намалят цените, така че 
да потиснем инфлацията“. 
Васил Велев обясни, че и след компенсацията цените на електроенергията в България за бизнеса са по-високи от 
средноевропейските. За бита цената на електроенергията е 82 лева, което е по-ниско от средноевропейските нива. На тази 
цена НЕК продава ток на ЕРП-тата. За бизнеса цената след компенсации е 250 лева, а от тази година ще бъде 200 лева. 
„Добре, и какво ви казаха – в най-бърз срок ще го направим, така ли? Но колко бързо, не разбрахме“, попита Беновска. 
Велев отговори, че се надява това да се случи следващата седмица. Защото месецът изтича, а несигурността отлага 
намаляването на цените. 
„Според нас е надвишено значително очакваното потребление, защото ние в последните 20 години имаме троен ръст на 
индустрията, а всъщност потреблението не е мръднало“, изтъкна той. „Очаквам така да продължи и занапред, защото 
ставаме все по-ефективни, въвеждаме собствени производства на чиста енергия в предприятията. А в предложената 
енергийна стратегия е предвидено потреблението да се увеличи два пъти и половина. На тази база са предвидени едни 
огромни инвестиции, които, ако се направят, ще доведат до това, че трябва да се плащат задължения към обществото, за 
да се изплащат тези инвестиции. Така ще се оскъпи енергията. Такива бяха и грешките от миналото. Във ВЕИ-тата през 
2010-12 се инвестира, когато бяха 10 пъти по-скъпи, отколкото са сега. И ние всички ще ги изплащаме, с такива задължения 
към обществото“. 
Васил Велев обясни, че главни приоритети на АОБР за тази година са приемането на еврото, влизането в Шенген и 
извървяване на необходимите стъпки по пътя към ОИСР. „Това няма да стане автоматично, трябва да положим усилия 
всички. Нашата част от усилията, на бизнеса, е да потиснем цените, инфлацията, защото по този показател ние не 
отговаряме на критериите за влизане в еврозоната. Решението за това ще се вземе през май. Влизане в еврозоната от 1-
ви януари следващата година ще бъде голям успех! Това ще даде възможност за по-бързо увеличение на доходите на 
хората, нашето приобщаване към средноевропейските равнища, конвергенцията. И нашият дял в усилията е точно в това, 
да се намалят очакванията за печалби, да се потисне на места тази, нека да я наречем алчност, за да постигнем тази цел“. 
Според него, има достатъчно средства по ПВУ, които са локирани към ненужни и нереализируеми проекти. Най-големият 
от тях е този за системите за съхранение на енергия за 1,6 милиарда лева за 6 000 мегаватчаса. Работодателите предлагат 
тези средства, плюс средствата за геотермали, плюс тези, които вече са локирани към ВЕИ-та с батерии за собствени нужди 
за домакинства и за предприятия, да бъдат пренасочени към схема за тези, които искат част от потребяваната от тях 
енергия да е от собствени ВЕИ-та. Тази схема обаче не трябва да има състезателен характер, защото това носи корупционен 
потенциал. Те могат да бъдат подпомогнати с 1/3 до ½ от себестойността. Това трябва да важи за всеки, който поиска. 
Велев бе категоричен: „Парите, които Ви изброих, са достатъчни за това всяко домакинство и всяко предприятие, което е 
готово да плати 1/3 или ½ за такава система, да получи останалата сума. Всяко, което поиска, по реда на постъпване. А не 
тримесечни конкурси и после тримесечни оценки“. 
Председателят на АИКБ припомни, че преди всеки вот работодателите се срещат с политиците, представят своите 
приоритети и виждат къде има съвпадения. „Ето, сега ще се разпусне Парламента и редица закони, които са добри, минали 
са на първо четене, Народното събрание няма да успее да ги приеме. Например законите за трудовата миграция, за 
възобновяемите енергийни източници…“, изрази съжаление той. 
Според Васил Велев, няма ангажимент в ПВУ да се затварят централи до 2025 г.: „Ангажиментът, който сме поели, е да се 
намалят емисиите. Тоест, да останат 60% от въглеродните емисии от 2019 г. Работодателите са против този ангажимент. 
Те смятат, че това задължения трябва да се преразгледа, да се разсрочи, без да се променят крайните цели“. 
„Може ли работодателите и синдикатите да поискате да бъдете в тази делегация, която ще предоговаря ПВУ?“, попита 
Беновска. Велев отговори, че работодателите имат свои пътища за подпомагане на този процес. Въпросът ще бъде обсъден 
в Икономическия и социален съвет. Там има паритетно участие на работодатели, синдикати и гражданския сектор. Ще се 
излезе с общо становище. 
По думите на председателя на АИКБ, трудността на тази задача е преекспонирана. „Ние няма да приемаме нов план, а ще 
допълваме плана. Всички ще го допълват с глава по REPowerEU“, уточни той. „При допълването му свързани с тази глава 
въпроси са допустими, това го заяви при посещението си в България и шефът на дирекцията в ЕК, която управлява този 
процес. Така че не е неизпълнима задача. Ние ще дадем нашите препоръки. Това, което Парламентът прие, е правилно - 
да бъдат пренасочени средствата по двата визирани проекта към ВЕИ-та за съхранение на енергия за собствени нужди на 
домакинствата и на предприятията“. 
Васил Велев обобщи, че: „България се развива сравнително успешно. За миналата година ние имаме сравнително най-
висок ръст на възнагражденията в целия ЕС. Напредваме, въпреки обстановката, въпреки ситуацията – и то с бързи 
темпове. Имаме златен шанс, тъй като доставките от Китай, от Русия, от Украйна по различни причини се пренасочват към 
Източна Европа. В такъв контекст България има златен шанс сега да ускори развитието си и да се доближи като жизнен 
стандарт до средноевропейския“. 
Така завърши разговорът между Васил Велев и Илиана Беновска в „Беновска пита – Радио К2“ на 21.01.2023 г. 
Видеозапис от него може да видите ТУК. 

https://youtu.be/lxiHOuQq_JQ
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√ Васил Велев, АИКБ: Цените ще намалим, МС да ни върне парите за ток 
"На среща с вицепремиера Алексиев поискахме правителството да изготви програма за компенсации за бизнеса заради 
високите цени на тока! Вече изтича месец януари, а все още няма програма за изпълнение на това решение на Народното 
събрание. Вицепремиерът пое ангажимент в кратък срок да бъде внесена такава програма!". 
Така отговори председателят на АИКБ Васил Велев, "Беновска пита – Радио К2", която попита: "Г-н Велев, мъчи ме голямо 
любопитство, имахте обширна пресконференция работодателските организации в четвъртък, на която представихте 
своите приоритети надълго и нашироко и след това казахте, че отивате да се видите с енергийния "яхтмен", така да го 
нарека, Росен Христов, министърът на енергетиката! "Разкостихте" ли го за стратегията, която той в присъствието на 
президента на един голям форум със синдикати, работодатели и други дейци представи с някакъв хоризонт, който не беше 
добре премерен". 
Васил Велев обясни, че в програмата на ЕК има обществено обсъждане за реформиране на пазара на едро на 
електроенергия, който е сбъркан. Тоест, това е призната грешка. Заради това е и програмата REPowerEU. В ЕС има 706 
милиарда евро пари за компенсации, въпреки че в редица страни, поради дългосрочните договори, крайните цени на 
потребителите въобще не са увеличени. Във Франция например електроинтензивната индустрия се снабдява на цена от 
42 евро. Председателят на АИКБ продължи: "След компенсиране цените у нас са два пъти по-високи отпреди кризата. Тези 
два пъти по-високи цени са основната причина за инфлацията! Тези 15%-16% намаляване на цените на електроенергията 
дава възможност на бизнеса и ние затова призовахме предприятията да направят всичко възможно да намалят цените, 
така че да потиснем инфлацията!". 
Васил Велев заяви, че по повод Стратегията за енергетиката дължи извинение на някои хора, които са се засегнали, макар 
че той не е визирал пряко никого! Той добави: "Трябва да бъдем по-премерени в изказа си! Нашата цел не е да обидим 
когото и да било, а да имаме добра стратегия, която да гарантира сигурна, чиста и достъпна енергия!". Председателят на 
АИКБ обаче подчерта, че в енергийната стратегия е предвидено потреблението на ток да се увеличи два пъти и половина 
и на тази база са предвидени едни огромни инвестиции, които, ако се направят, ще доведат до това, че трябва да се плащат 
задължения към обществото, за да се изплащат тези инвестиции и ще се оскъпи енергията! 
Васил Велев обясни, че главни приоритети на АОБР за тази година са приемането на еврото, влизането в Шенген и 
извървяване на необходимите стъпки по пътя към ОИСР. 
Велев коментира и програмата за финансиране на домакинствата за изграждане на фотоволтаични системи. Той заяви, че 
има достатъчно средства по ПВУ, които са локирани към ненужни и нереализируеми проекти. Работодателите предлагат 
тези средства, плюс средствата за геотермали, плюс тези, които вече са локирани към ВЕИ-та с батерии за собствени нужди 
за домакинства и за предприятия, тези средства да бъдат пренасочени към схема за тези, които искат част от потребяваната 
от тях енергия да е от собствени ВЕИ-та. Тази схема обаче не трябва да има състезателен характер, защото това носи 
корупционен потенциал. 
"Може ли работодателите и синдикатите да поискате да бъдете в тази делегация, която ще предоговаря ПВУ частта 
енергетика?", попита Беновска. Велев отговори, че работодателите има свои пътища за подпомагане на този процес. 
Председателят на АИКБ отвърна, че този въпрос ще бъде обсъден в Икономическия и социален съвет и ще се излезе с 
общо становище. Освен това трудността на тази задача е преекспонирана. Велев заяви: "Ние няма да приемаме нов план! 
Ние ще допълваме плана! Всички ще го допълват с глава по REPowerEU  и при допълването му свързани с тази глава 
въпроси е допустимо, това го заяви при посещението си в България шефа на дирекцията на ЕК, която управлява този 
процес! Така че не е неизпълнима задача, ние ще дадем нашите препоръки!". 
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√ Васил Велев: Бизнесът да охлади стремежа към по-големи печалби и да намали цените си, за да влезем в еврозоната 
Цената на електроенергията за бизнеса не е субсидирана, тя трябва да е 150 лева, а не 200 лева, но въпреки това 
трябва да се охлади интереса за по-големи печалби, за да постигнем по-голямата национална цел 
Инфлацията в България е по-висока от средно европейската, казваме, че тя е привнесена, което донякъде е така. Това 
коментира за "Твоят ден" Васил Велев, председател на АИКБ. Българските причини за по-висока инфлация са 
недостатъчната подкрепа за бизнеса спрямо останалите европейски страни и повишаване на помощите на държавата към 
всички на калпак, увеличаване на бюджетните разходи. Компенсациите са закъснели и са недостатъчно. За миналата 
година има 92% увеличение на разходите за пенсии и 30% инфлация спрямо 2019 г. Имаме и ръст на парите в обращение, 
но не и на произведените стоки. 
По думите му това е важна национална цел, за да бъде по-добре за самите предприятия. "Цените на тока на свободния 
пазар за първото полугодие на 2021 г. бяха 112 лева за мегаватчас. След компенсации те са 245 лева, повече от два пъти. 
Двойното увеличение на цените е българската причина за по-високата инфлация. Цената на микса е 150 лева, а битът 
получава ток на 82 лева, което означава, че е силно субсидиран независимо от доходите. Съгласно решението на 
парламента от 1 януари ще се намали на 200 лева след компенсации", обясни той. Това е известна редукция на цената.  
Бизнесът трябва да намали цените си и да охлади стремежа към по-големи печалби в името на влизане в еврозоната. 
Инфлацията е по-голяма от тази, с която покриваме критериите за влизане в еврозоната. Инфлацията намалява, но с бавни 
темпове, за да изпълним тази национална цел. 
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В България цените не са по-високи спрямо ЕС. Средната цена за бита е 286 лева при 82 лева за България. Бизнесът не е 
субсидиран, той получава по-високи цени отколкото бизнеса в ЕС и на нашите конкуренти от Европа до Китай. Ако за бита 
е 82 лева, за бизнеса е 200 лева след компенсации. 
Там, където има свръх печалби, може да им се увеличи ставката за данък, смята Велев. 
Според него за да бъде справедлива цената, трябва да е 150 лева. "Това не е помощ, а възстановяване на надвзетото. Това 
трябва да е цена равна за всички. Свръхпечалбите се облагат по допълнителен ред. Постоянно отправяме призив 
изпреварващо да се намалят цените. Популизмът обещава, че държавата ще плати с пари, които няма и ще поеме 
разходите на хората дори и да не подобри качеството на работа. Служебният кабинет доказа, че може да управлява по-
добре от редовните", смята Велев. Според него липсата на нов бюджет не е толкова голям проблем, колкото забавянето 
на важни закони, важни за държавата. 
 
√ Задържането на цените би предполагало намаляване на инфлацията, посочи Добрин Иванов от АИКБ. 
Ако бизнесът не нормализира цените, компенсациите да отиват към крайните потребители, предлага Ваня 
Григорова от КТ "Подкрепа" 
Ако не успеят управляващите да накарат бизнеса, и особено прекупвачите, да нормализират цените, то да помислят 
компенсациите, които се дават на бизнеса, да се насочат към крайните потребители. Това коментира в „Здравей, България” 
икономическият експерт към КТ „Подкрепа” Ваня Григорова. 
Инфлацията при храните все още е висока.  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. 
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. 
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. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът трябва да намали цените си и да охлади стремежа към по-големи печалби 
Компенсациите са закъснели и са недостатъчно. За миналата година има 92% увеличение на разходите за пенсии и 30% 
инфлация спрямо 2019 г. Имаме и ръст на парите в обращение, но не и на произведените стоки. Бизнесът трябва да намали 
цените си и да охлади стремежа към по-големи печалби в името на влизане в Еврозоната. Инфлацията е по-голяма от тази, 
с която покриваме критерия. Това каза за предаването "Твоят ден" на Нова телевизия Васил Велев от АИКБ. 
По думите му това е важна национална цел, за да бъде по-добре за самите предприятия. "Цените на тока на свободния 
пазар за първото полугодие на 2021 г. бяха 112 лева за мегаватчаса. След компенсации те са 245. Това двойно увеличение 
на цените е българската причина за инфлацията. Цената на микса е 150 лева, а битът получава ток на 82 лева. Съгласно 
решението на парламента от януари ще е 200 лева след компенсации", обясни Велев. 
Според него за да бъде справедлива цената, трябва да е 150 лева: "Това не е помощ, а възстановяване на надвзетото. 
Свръхпечалбите се облагат по допълнителен ред. Постоянно отправяме призив изпреварващо да се намалят цените. 
Популизмът обещава, че държавата ще плати с пари, които няма. Служебният кабинет доказа, че може да управлява по-
добре от редовните." 
 
Труд 
 
√ Васил Велев: Бизнесът трябва да намали цените си и да охлади стремежа към по-големи печалби 
Компенсациите са закъснели и са недостатъчно. За миналата година има 92% увеличение на разходите за пенсии и 30% 
инфлация спрямо 2019 г. Имаме и ръст на парите в обращение, но не и на произведените стоки. Бизнесът трябва да намали 
цените си и да охлади стремежа към по-големи печалби в името на влизане в Еврозоната. Инфлацията е по-голяма от тази, 
с която покриваме критерия. Това каза за предаването "Твоят ден" на Нова телевизия Васил Велев от АИКБ. 
По думите му това е важна национална цел, за да бъде по-добре за самите предприятия. "Цените на тока на свободния 
пазар за първото полугодие на 2021 г. бяха 112 лева за мегаватчаса. След компенсации те са 245. Това двойно увеличение 
на цените е българската причина за инфлацията. Цената на микса е 150 лева, а битът получава ток на 82 лева. Съгласно 
решението на парламента от януари ще е 200 лева след компенсации", обясни Велев. 
Според него за да бъде справедлива цената, трябва да е 150 лева: "Това не е помощ, а възстановяване на надвзетото. 
Свръхпечалбите се облагат по допълнителен ред. Постоянно отправяме призив изпреварващо да се намалят цените. 
Популизмът обещава, че държавата ще плати с пари, които няма. Служебният кабинет доказа, че може да управлява по-
добре от редовните.“ 
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Dnes.bg 
 
√ Велев: Бизнесът да охлади стремежа за големи печалби 
Компенсациите не са достатъчни 
Компенсациите са закъсненели и са недостатъчно. За миналата година има 92% увеличение на разходите за пенсии и 30% 
инфлация спрямо 2019 г. 
Имаме и ръст на парите в обращение, но не и на произведените стоки. Бизнесът трябва да намали цените си и да охлади 
стремежа към по-големи печалби в името на влизане в еврозоната. Инфлацията е по-голяма от тази, с която покриваме 
критерия. Това каза за Нова Нюз Васил Велев от АИКБ. 
По думите му това е важна национална цел, за да бъде по-добре за самите предприятия. "Цените на тока на свободния 
пазар за първото полугодие на 2021 г. бяха 112 лева за мегаватчаса. След компенсации те са 245. Това двойно увеличение 
на цените е българската причина за инфлацията. Цената на микса е 150 лева, а битът получава ток на 82 лева. Съгласно 
решението на парламента от януари ще е 200 лева след компенсации", обясни той. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: Бизнесът трябва да намали цените си, за да влезем в еврозоната 
Компенсациите са закъснели и са недостатъчно. За миналата година има 92% увеличение на разходите за пенсии и 30% 
инфлация спрямо 2019 г. Имаме и ръст на парите в обращение, но не и на произведените стоки. Бизнесът трябва да намали 
цените си и да охлади стремежа към по-големи печалби в името на влизане в еврозоната. Инфлацията е по-голяма от тази, 
с която покриваме критерия. Това заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев.  
По думите му, това е важна национална цел, за да бъде по-добре за самите предприятия. 
"Цените на тока на свободния пазар за първото полугодие на 2021 г. бяха 112 лева за мегаватчаса. След компенсации те са 
245. Това двойно увеличение на цените е българската причина за инфлацията. Цената на микса е 150 лева, а битът получава 
ток на 82 лева. Съгласно решението на парламента от януари ще е 200 лева след компенсации", обясни той. 
Според него, за да бъде справедлива цената, трябва да е 150 лева. 
"Това не е помощ, а възстановяване на надвзетото. Свръхпечалбите се облагат по допълнителен ред. Постоянно отправяме 
призив изпреварващо да се намалят цените. Популизмът обещава, че държавата ще плати с пари, които няма. Служебният 
кабинет доказа, че може да управлява по-добре от редовните", смята Велев. 
 
Промяна 
 
√ Васил Велев призова бизнеса да намали цените с цел… 
Компенсациите са закъснели и са недостатъчно. За миналата година има 92% увеличение на разходите за пенсии и 30% 
инфлация спрямо 2019 г. Имаме и ръст на парите в обращение, но не и на произведените стоки. Бизнесът трябва да намали 
цените си и да охлади стремежа към по-големи печалби в името на влизане в Еврозоната. 
Инфлацията е по-голяма от тази, с която покриваме критерия. Това каза за предаването „Твоят ден“ на Нова телевизия 
Васил Велев от АИКБ. 
По думите му това е важна национална цел, за да бъде по-добре за самите предприятия. „Цените на тока на свободния 
пазар за първото полугодие на 2021 г. бяха 112 лева за мегаватчаса. След компенсации те са 245. Това двойно увеличение 
на цените е българската причина за инфлацията. Цената на микса е 150 лева, а битът получава ток на 82 лева. Съгласно 
решението на парламента от януари ще е 200 лева след компенсации“, обясни Велев. 
Според него за да бъде справедлива цената, трябва да е 150 лева: „Това не е помощ, а възстановяване на надвзетото. 
Свръхпечалбите се облагат по допълнителен ред. Постоянно отправяме призив изпреварващо да се намалят цените. 
Популизмът обещава, че държавата ще плати с пари, които няма. Служебният кабинет доказа, че може да управлява по-
добре от редовните.“ 
 
БГ Предприемач 
 
√ Средствата по ПВУ за 6000 MWh батерии трябва да бъдат пренасочени към изграждане на системи за съхранение на 
енергия от ВЕИ 
Средствата, които са предвидени по Планът за възстановяване и устойчивост за 6000 MWh батерии трябва да бъдат 
пренасочени за изграждане на системи за съхранение на енергия от ВЕИ-та за собствени нужди на предприятията, 
възстановяването на ПАВЕЦ, както и за развитие на електропреносната и електроразпределителните мрежи. Това заяви на 
Powers Summit 2022 в панела, посветен на План за възстановяване и устойчивост, председателят на УС на АИКБ Васил 
Велев. 
Според Васил Велев определеният капацитет за батерии освен, че не е реализуем и парите ще се изгубят за страната ни, 
той и не е нужен в този размер. Финансовият ресурс от над 1,5 млрд. лв. обаче може да се използва много по-ефикасно за 
изграждането на ВЕИ-та със системи за съхранение на енергия за собствени нужди в предприятията. Така ще се облекчи и 
преносната мрежа. Очакванията на председателя на АИКБ са, че кандидатите по такъв проект ще бъдат 6-7 пъти повече от 
предвидените до момента средства. 
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По време на панела бяха обсъдени и определени ключови приоритети като развитието и модернизацията на 
електропреносната и електроразпределителните мрежи, промените в Закона за енергията от възобновяеми източници и 
в Закона за енергетиката, пренасочването на средства от несъстоятелни проекти за изграждане на батерии за съхранение 
на електрическа енергия към изграждане на ВЕИ със системи за съхранение на енергия за собствени нужди в 
предприятията, както и предоговаряне на важната за България глава „Енергетика“ в ПВУ. 
Това е вторият Power Summit, който се провежда в София. Целта на форума е да събере лидерите на всички политически 
формации и техните екипи, които в диалог с бизнеса, гражданския сектор и науката да търсят в реално време решения по 
водещи теми. 
Повече на https://bica-bg.org 
 
√ Асоциацията на българските работодатели призова бизнеса за туширане на цените и спиране на инфлацията 
Последната за годината пресконференция на АОБР бе заредена с позитивизъм, породен от решението на НС да се 
гарантират компенсациите за небитовите потребители на електроенергия през цялата 2023 г., тъй като това е в интерес на 
конкурентоспособността на българската икономика и на всеки български гражданин. 
Това бе становището на ръководителите на Национално представените работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, 
КРИБ. 
Според председателят на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател през 2022 г. на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР) Добри Митрев,, това решение дава стабилност, предвидимост и по-
ниска цена на ел.енергията за небитовите потребители. „Ние ще очакваме подобни решения да има и за доставките и 
цената на природния газ. Надяваме се в диалог да има и последващи стъпки, така че да успокоим цените на стоките“, каза 
още председателят на БСК. От името на АОБР той отправи призив към всички производители, търговци и вносители да 
калкулират в посока надолу тази промяна в цената на ел. енергията в цените на стоките и услугите, които предлаган, 
„защото всички сме в една лодка и заедно трябва да гребем в посока просперитета на държавата“. 
Добри Митрев изрази и признателност към усилията на правителството за провеждането на тръжни процедури за 
природния газ, както и за успешното балансиране на цените на горивата. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев аргументира правилността на 
решението на Народното събрание с данни за цените на електроенергията в България и Европейския съюз. 
Според него, забавянето на необходимите компенсации срещу високите енергийни цени е основната причина България 
да има по-висока инфлация от средната в ЕС. „Компенсациите не са подарък за бизнеса – това е връщане на част от 
заграбеното от предприятията“, подчерта Велев и добави, че „Пирамидата е обърната – навсякъде по света цената на 
дребно (за бита) е по-висока от тази на едро (за предприятията) – навсякъде, освен в България“. 
„Призоваваме бизнеса да направи усилия за задържане и връщане на цените, като използва това намаление на цената на 
ел. енергията и като търси и други резерви. Такива усилия трябва да направи цялото ни общество, за да се укроти 
инфлацията и да постигнем целта България да е в еврозоната от 1 януари 2024 г. Решението за това ще се взима през м. 
май и в месеците дотогава ние трябва да положим усилия да отговорим на критериите за инфлацията. Това ще спомогне 
и за по-нататъшна конвергенция на доходите и ускоряване на икономическия растеж“, подчерта председателят на АИКБ. 
„Този път правим пресконференция за нещо добро – констатираме правилни стъпки на управляващите в посока към 
поддържане на по-добра икономическа среда“, отбеляза председателят на Българската търговско-промишлена палата 
(БТПП) Цветан Симеонов. Той призова Министерството на енергетиката и „Булгаргаз“ да се въздържат от прилагане на 
клаузите в договорите с крайните клиенти „вземи или плати“, тъй като очевидно фирмите не са в състояние да изтеглят 
всички заявени от тях количества. Според Цветан Симеонов, прилагането на тази клауза е оборима в съда, особено от 
фирмите, които успеят да докажат форсмажорни обстоятелства, но не е нужно да се стига до подобни процеси. 
Симеонов подчерта, че основните притеснения на бизнеса за следващата година са свързани с недостига на работна ръка, 
цената на суровините, енергията и транспорта. „Част от проблемите парламентът е на път да ги реши, затова има основания 
за по-оптимистично настроение на българския бизнес“, смята Цветан Симеонов. Той припомни, че през последните години 
са правени множество проучвания относно нагласите у бизнеса за приемане на еврото, и тези проучвания показват, че 
преобладаващата част от деловите среди одобряват присъединяването на България към Еврозоната, макар все още да са 
на лице и известни притеснения, свързани с потенциален ръст на цените. 
От името на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Ивайло Найденов (изпълнителен 
директор на БФИЕК) също се присъедини към изказаните благодарности към народните представители и отбеляза, че 
решението на НС дава предвидимост на бизнеса през 2023 г. да планира своите производства и да бъде 
конкурентоспособен в рамките на ЕС и извън него. Ивайло Найденов също подчерта, че компенсирането на бизнеса и на 
обществените потребители на ел. енергия по никакъв начин не натоварва бюджета. „Това са средства, които са платени и 
изработени от българския бизнес и част от тях се връщат обратно. Тази граница от 200 лв. възстановява 
конкурентоспособността и би подпомогнала постигането на целите за влизане в еврозоната, но и не застрашава 
функционирането на българската енергетика“, категоричен бе Ивайло Найденов. 
Извън темата на пресконференцията, председателят на АИКБ Васил Велев постави въпроса за планираното увеличение на 
максималния осигурителен доход на 4200 лв. „Това е напълно безумно, икономически необосновано, и то – в момент, 
когато компаниите вече са направили своите бизнес разчети. Това е мощен про инфлационен механизъм, който би се 
задействал. Това касае облагането на висококвалифицирания труд. Това предложение би довело до ограничаване на 
инвестициите във високотехнологичните сектори. Всички работодателски организации възразяват срещу този подход. Ние 
настояваме за автоматичен механизъм, който да обвързва максималния осигурителен доход със средния осигурителен 
доход (2,5 пъти)“, каза председателят на АИКБ. 

https://bica-bg.org/
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Той постави отново и темата за грешния подход при прилагането на европейската Директива за адекватните минимални 
работни заплати (МРЗ). 
В заключение, председателят на БСК и ротационен председател на АОБР Добри Митрев изрази удовлетворение от факта, 
че последната за годината пресконференция на АОБР е заредена с позитивизъм и пожела на следващия ротационен 
председател на АОБР Цветан Симеонов (БТПП) всички пресконференции през 2023 г. да бъдат в тази позитивна посока. 
Повече на http://aobe.bg/7564-2 
 
√ АИКБ отчете повишение на композитния индекс „Икономика на светло“ 
Индексът чрез който измерва светлата част на българската икономика за 2021 е 78,40 пункта, спрямо 77,49 през 2020 г. 
Година преди Ковид пандемията стойността му беше 78,54. 
От АИКБ отчитат, че основните причини довели до изсветляването през 2021 г. се дължат на възстановяването на 
българската икономика, която отчете ръст на БВП от 7,6% след спада, който бе отчетен година по-рано заради Ковид 
кризата и въведените локдауни. Сред негативните фактори, които са възпрепятствали още по-голям ръст, АИКБ отбелязва 
безпрецедентното увеличаване на цената на електроенергията, започнала през четвъртото тримесечие на 2021 г. 
За втора поредна година АИКБ представи и данните за под-индекса „Заетост на светло“. 
Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовия пазар, при който през годините са се откроявали най-масово 
прилаганите сиви практики, при това с дълготраен ефект върху националната икономика. 
За 2021 г. стойността му е 82,08 пункта. Той отчита ръст с малко над 4% спрямо 2020 г. Стойността му в предкризисната 
2019 г. е била 78,87 пункта. Според АИКБ основният фактор, който е повлиял за високата стойност на „Заетост на светло“ е 
антикризисната мярка 60/40. Тя е била силен мотиватор за голяма част от компаниите да покажат реалните заплати. Сред 
другите фактори, които Асоциацията отбелязва, са ниската безработица, дефицитът на работна ръка и ръста на заплатите. 
„Нашата работодателска организация полага системни усилия за ограничаване на сивия сектор от 2010 г. От тогава и 
изчисляваме композитния индекс „Икономика на светло“, с който оценяваме и размера на сивия сектор. От 2010 г. светлата 
част на икономиката е нараснала с 15 процентни пункта – от 63,35% на 78,40%, респективно сивия сектор се е свил до 
21,60%. Смятаме, че усилията не трябва да отслабват, докато не постигнем устойчиви стойности под 15%. Това означава 
още над 4 млрд. лв. приходи в бюджета при равни други условия“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев по 
време на представянето на данните пред журналисти.. 
АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“,, за да се стимулират политиките за ограничаване. сивата 
икономика . 
Повече по темата на www.bica-bg.org 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ БСП върна неизпълнен третия мандат, Радев ще обяви дата за изборите след консултации с ЦИК 
БСП върна на президента Румен Радев неизпълнен третия мандат за съставяне на правителство. 
"Направихме всичко необходимо, за да изпълним третия мандат. Изведохме четири важни задачи за сформирането 
на правителство, каквито ги обсъдихме с вас – законите по ПВУ, присъединяването към Шенген, Бюджет 2023, 
съдебна реформа. Поканихме всички на разговор и от тези, които дойдоха и тези, които не дойдоха, но изразиха 
позиции, стана ясно, че няма възможност за сформиране на кабинет", заяви лидерът на БСп Корнелия Нинова. 
Това беше последната възможност за излъчване на кабинет от 48-ото Народно събрание и за пети път за последните две 
години отиваме към предсрочни избори. 
Предстои президентът Румен Радев да обяви дата за предсрочните парламентарни избори и да разпусне 48-ото Народно 
събрание. 
Гледайте на живо тук или на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук: 
Левицата не успя да събере подкрепа в парламента, след като на организираната от нея лидерска среща се отзоваха само 
ГЕРБ, ДПС и "Български възход", но без да гарантират подкрепа. 
 
√ Какво ще свърши 48-ият парламент до разпускането си и коя да е датата на изборите - коментират партиите 
Избори и на 26 март, и на 2 април са добър вариант за парламентарно представените политически партии. 
Предпочитанията обаче все пак са за 2 април. Всички политически сили са на мнение, че дори президентът да удължи 
живота на 48-ото Народно събрание, това няма да е от полза за никого и няма да напреднат със законодателната програма. 
Най-голямата политическа сила все още смята, че сега нямаше да се говори за предсрочни избори, ако президентът не 
беше избрал за третия мандат БСП. 
"Действията на президента са насочени към това да конструира нова левица, защото ако силите на президента бяха 
насочени към това да има кабинет, то щеше да има кабинет. В смисъл, ако той беше дал мандата на "Да, България", 
независимо от Nexo и всички други скандали, кабинет щеше да има", смята Любен Дилов-син, депутат от ПГ на ГЕРБ-
СДС. 
Според ГЕРБ-СДС по добрата дата от тиражираните е 2 април. 

http://aobe.bg/7564-2
http://www.bica-bg.org/
https://bntnews.bg/news/bsp-varna-neizpalnen-tretiya-mandat-radev-shte-obyavi-data-za-izborite-sled-konsultacii-s-cik-1221301news.html
https://www.facebook.com/novinite.bnt
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"Президентът иска с бързи стъпки да вървим към избори за мен първата възможна и най-добра дата е 2 април, което, 
забележете е хубаво, защото първи април ще бъде ден за размисъл. А пък това, че парламентът има да довърши 
няколко важни закона, което каза и самият президент, също работи в подкрепа на тази кауза", допълни Дилов.  
Според партията парламентът вероятно ще бъде разпуснат другата седмица. 
"За да са на 2 април изборите, той трябва да ни разпусне на 2 февруари, което значи, че ще ни даде още една седмица, 
за да се опитаме да докараме до второ четене тия два или три закона, които са свързани с плана за устойчивост и 
развитие", коментира още Любен Дилов-син. 
"Възраждане" и днес потвърдиха старата си позиция, че този парламент трябва да бъде разпуснат незабавно. 
"В момента, в който бъде върнат третият мандат, най-добре е още на следващия ден да бъде разпуснат 
парламентът, защото той просто вече няма какво да приема, освен лоши закони. Единствено и само такива, които 
могат да задълбочат икономическата криза в държавата", заяви Костадин Костадинов. 
По думите му възможните дати оттук нататък са две. 
"Или 26 март или 2 април, разбира се, освен ако президентът не реши да бави разпускането на парламента, но да 
приемем, че това са възможно най-добрите дати, така че може би най-доброто решение, което президентът би 
могъл да вземе в тази ситуация, ако утре бъде върнат третият мандат, в сряда, най-късно четвъртък парламентът 
да бъде разпуснат". 
Лидерът на "Възраждане" смята, че конфигурацията в следващия парламент ще е различна. 
"Заради това се направи всичко възможно, за да могат изборите да бъдат отложени, да не се случат въобще и да се 
създаде все пак някакво правителство, каквото и да е то. В крайна сметка това нещо не се случи, така че оттук 
насетне както винаги се е случвало по време на избори, съдбата на България е в ръцете на българския народ. 
Разликата е, че на първо място няма да влезе "Български възход". На следващо място всяка една от другите 
политически сили ще има съвсем различно вече представителство в парламента и се надявам вече след като минат 
тези избори, когато и да са те - дали в края на март или в началото на април, най-накрая вече да имаме състав на НС, 
в което действително да има народни представители, а не представители на чужди посолства основно".  
БНТ: Трябва ли президентът да забави разпускането на парламента, за да бъдат приети важни законопроекти? 
Костадин Костадинов: Не, разбира се, защото тези важни, т.нар. законопроекти всъщност ще задълбочат 
икономическата криза, защото единственото нещо, което в момента държи по някакъв начин законодателната 
програма на НС, са законопроектите, предвидени за влизането на България в еврозоната. Както знаете, ние събираме 
в момента подписи за референдум срещу въвеждането на еврото в България и считаме, че този въпрос трябва да 
бъде поставен задължително на общонародно допитване. От тази гледна точка всеки един от тези законопроекти 
на практика в момента погазва народната воля и това далеч не е за първи път. От тази гледна точка, най-доброто 
решение, пак повтарям, е незабавно разпускане на НС, както самата Конституция го предвижда. 
От БСП са за избори възможно най-скоро. 
"Най-бързата дата е най-добра, защото се видя, че минаха повече от два месеца забавяне. Няма как този парламент 
да роди редовно правителство, така че колкото по-бързо отидем на избори, разбира се, съгласно Конституцията, 
толкова по-добре", каза Румен Гечев - депутат от БСП. 
Левицата заговори за нова конфигурация след изборите, която да приема важни закони. 
"За съжаление, ние сме забавили съдебната реформа вече 30 години, а сега заради 10 или 15 дни повече не виждам какво 
ще се промени, а пък и една нова конфигурация би имала по-голяма легитимност в тези промени", смята още Гечев. 
За "Български възход фактът, че някои от законите не са гласувани е, защото са забавени от изпълнителната власт . 
"Истината е, че нямаме време, колкото и време да искаме, ние го нямаме. Датите, които са анонсирани в момента, 
са 26 март и 2 април. Една седмица не мисля, че е от някакво значение, но истината е, че на страната ѝ трябва 
стабилно политическо мнозинство, защото имаме редица закони, редица кризи за решаване", коментира Георги 
Самандов - депутат от ПГ на "Български възход". 
Експертът по конституционно право Наталия Киселова коментира за БНТ, че заради католическия и православния Великден 
има две възможни дати на които може да се проведат изборите - 2 и 23 април. 
"Няма срок, в който президента след като бъде върнат утре проучвателният мандат, трябва да разпусне НС. Ако се 
върнем в последните две години назад, ще видим, че става дума за седем календарни дни, в които президентът е 
разпускал НС. Ако приемем, че той удължи този срок, факторът кога да са изборите показва и кога да бъде разпуснато 
това НС. И тъй като предстоят католическият и православният Великден, през април всъщност имаме две възможни 
дати за изборите". 
Какво ще реши президентът спрямо правомощията си, ще стане ясно най-рано утре, когато получи неизпълнения мандат 
на БСП. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Политическите послания от срещите на австрийския канцлер в България 
България се справя с охраната на границата, но Австрия остава против влизането ни в Шенген. Тази позиция на австрийския 
канцлер остана непроменена и след като огледа от въздуха българо-турската граница. Това и се очакваше след като и 
преди посещението у нас, Карл Нехамер обясни, че той няма да си промени позицията си докато Шенген не си реши 
проблемите. Нещо повече – вчера каза, че Шенген е в криза и не функционира след като от 2015-та година има граничен 
контрол между Германия и Австрия. 
Австрийският канцлер обаче каза "да" - за подкрепата от 2 милиарда евро за защита на границата, които да дойдат от 
Европейската комисия. 

https://bntnews.bg/news/kakvo-shte-svarshi-48-iyat-parlament-do-razpuskaneto-si-i-koya-da-e-datata-na-izborite-komentirat-partiite-1221250news.html
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1 час обиколка с хеликоптер над българската граница, посещение в Регионалната дирекция на "Гранична полиция" в 
Елхово, където се събират всички данни за границата, както и в помещенията за временно настаняване на нелегални 
мигранти. Цяла сутрин австрийският канцлер Карл Нехамер и ръководената от него делегация, в която влиза и вътрешният 
министър Герхард Карнер, проверяваха на място как се охранява българската граница. 
"Защитата на българо-турската граница реално е и защита на границата на Австрия", каза Нехамер. 
Президентът Румен Радев изтъкна, че цялата охрана, както и оградата по границата, се осигуряват от националния бюджет, 
а през последните 4 месеца сме изгубили 4 полицаи. 
"Но искам ясно да заявя, че ние сме изправени срещу мощна, добре организирана международна мрежа за трафик на 
мигранти. С центрове и клонове в различни държави членки на ЕС и немалко от трафикантите, които залавяме на 
нашата територия, са граждани на държави членки на ЕС. Затова работим активно с министерствата на 
вътрешните работи, със службите за сигурност не само на съседните държави, но и с държави от вътрешността 
на ЕС", каза Румен Радев. 
Позицията на Австрия против членството ни в Шенген обаче остава непроменена. 
Като мотив срещу вдигане на ветото за членството ни в Шенген, Карл Нехамер посочи липсата на общоевропейско решение 
по въпросите на миграцията. 
"Трябва да се изправим пред факта, че системата на Шенген в момента се намира в голяма криза. Шенгенската 
система би трябвало да означава, ако тя функционира, че вътре в това пространство не би трябвало повече да има 
граничен контрол. Но реалността е различна. От 2015 г. Федерална република Германия въведе отново граничен 
контрол на границата си с Австрия с Чехия. Чехия за първи път в историята си въведе граничен контрол на границата 
със Словакия", каза той. 
"Напълно разбирам и уважавам позицията на канцлера Нехамер по отношение на Шенген. Като държавен 
ръководител неговият първи приоритет е сигурността на неговата страна и благополучието на неговите граждани. 
Но споря с него за следното - това, че Шенген не функционира пълноценно в Централна Европа. Това, че между 
държавите в този регион се въвежда отново граничен контрол, не означава, че България и Румъния трябва да стоят 
извън Шенген", каза Радев. 
На България са нужни още технически способности, защото има участъци от границата, които трябва да бъдат по-добре 
обхванати, по-добре защитени и покрити от системата за наблюдение, заяви Карл Нехамер и обеща да подкрепи искането 
за отпускане на България на 2 милиарда евро от Европейската комисия. 
"Тези средства ще бъдат използвани за закупуване на допълнителна техника за наблюдение и контрол на границата 
за хеликоптери, за високопроходими превозни средства, за техника за нощно виждане, термокамери,  за 
инфраструктура. Тук ние заставаме напълно на страната на България и подкрепяме България пред ЕК тези средства 
да бъдат реално вложени в защитата и укрепването на тази граница", каза австрийският канцлер. 
България и Австрия съгласуваха общ план за действие срещу нелегалната миграция, стана ясно след среща на служебния 
премиер Гълъб Донев с австрийския канцлер. 
"Той ще допринесе за предотвратяване на нелегалната миграция в ЕС ще укрепи сътрудничеството между нашите 
две страни", каза служебният премиер Гълъб Донев. 
"Никога няма да изоставим България и Румъния за присъединяването им към Шенген” - с тези думи Карл Нехамер 
завърши посещението си у нас. 
 
√ Няма изтичане на лични данни при хакерската атака срещу Агенцията по заетостта 
Няма изтичане на лични данни при хакерската атака срещу Агенцията по заетостта. Това заяви в "Денят започва" 
служебният министър на електронното управление Георги Тодоров. 
Атаката е извършена в късните часове на неделя, допълни той. Текат следствени действия, в които участват ГДБОП и ДАНС. 
Министър Тодоров отказа да посочи откъде е направена атаката, за да не се пречи на разследването. 
"Поразени са доста от масивите на Агенция по заетостта. Предприети са действия по защита на цялата 
информация, така че да не бъде загубено нищо и да се възстанови дейността на агенцията. Погрижили сме се цялата 
информация да бъде възстановена. Цялата структура на Агенция по заетостта е качена на държавния облак. Няма 
изтичане на лични данни при хакерската атака", посочи той. 
Георги Тодоров увери, че Министерство на електронното управление ще положи всички усилия за осигуряването на честни 
и прозрачни избори, както е направило и на вота през октомври. 
"Ние не даваме и не разменяме кодове, не работим така, а действаме спрямо нормативните изисквания на Изборния 
кодекс. Както през октомври следвахме стриктно правомощията си, така ще работим и през следващите месеци.  
Вероятно има партии и политически субекти, които не са доволни от резултатите си и търсят причини в машинния 
вот, но ние ги направихме честни и прозрачни. Доказателство за това е, че нито една партия не оспори резултатите 
от изборите", посочи той. 
Вече 45% от всички административни услуги са достъпни онлайн през портала egov.bg - това са повече от 1400 услуги, 
допълни Тодоров. 
"Там можем да си направим регистрация за около една минута и ако имаме годно средство за идентификация като 
квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ или НАП, можем да потребяваме тези услуги, да ги заявяваме и плащаме през 
е-терминал. 
От днес се въвежда нова услуга - проверка на всички данъчни задължения. 

https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo
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"Освен да ги проверим онлайн, може да изчислим начислените лихви или отстъпки и ако решим, може да ги заплатим. 
От утре ще присъединим близо 200 общини, а на по-късни етапи през нея ще се плащат задължения към Митници, 
НАП, КАТ и АПИ", заяви министър Тодоров. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ В търсене на туристи: България се отваря към страните от Централна Азия 
Войната в Украйна и ковид пандемията се отразиха на туристическия бранш у нас. Липсата на почиващи от Русия и Украйна 
наложи търсенето на нови пазари. 
Българското министерство на туризма вижда възможности за привличане на туристи от Казахстан и Узбекистан у нас. 
Браншът обаче е скептичен, тъй като и други държави от региона се борят за летовници от Централна Азия. 
"Ние от тези държави при старата система посрещахме доста туристи, но тогава отношенията бяха други и тези хора не 
можеха да ходят примерно в Турция на морски ваканционен туризъм. Разстоянията са почти едни и същи, само че Турция 
има едно голямо предимство и това е визовият режим", заяви проф. Стоян Маринов, Варненска туристическа камара. 
Туроператорите казват още, че туристи от Казахстан и Узбекистан могат да бъдат привлечени не толкова за морски и 
ваканционен туризъм, колкото за познавателен и приключенски. Други са скептични. Заради липсата на чартърни полети 
от централноазиатските страни до България. 
"Туристи от тези страни трудно биха могли да дойдат при нас, няма директни полети. България е абсолютно 
непозната там и дори да дойдат хипотетично те биха дошли за един много кратък сезон, през който не биха 
представлявали интерес за българския туризъм", допълни Венцислав Танчев, хотелиер и туроператор. 
България търси възможности да компенсира липсата на туристи от Русия и Украйна заради войната. Привличането на 
летовници от други страни обаче се оказа трудна задача. 
"Със сигурност руският пазар известно време, да не кажа доста време, се очертава да бъде така нулев, въпреки че 
имаме руснаци, които идват през Истанбул", каза още Павлин Косев, Варненска асоциация на ресторантьорите и 
хотелиерите. 
През миналия сезон браншът опита да навакса загубите като заложи на вътрешния пазар. На първите места сред 
чуждестранните туристи у нас се наредиха гражданите на Румъния, Полша и Германия. За да може през новия сезон сред 
тях да се наредят и страните от Централна Азия ще трябва да се положат сериозни усилия, включително в областта на 
рекламата. 
 
√ До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си 
До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Националната агенция 
за приходите. 
Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване 
(ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. 
Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, 
могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) 
на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за 
инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, самоосигуряващите се нямат право на 
парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, за отглеждане 
на дете до 2-годишна възраст, за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) и др., изплащани от 
държавното обществено осигуряване, напомнят от НАП. 
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена 
декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП. 
Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. 
Декларацията се подава в офис на НАП или чрез е-услугите на приходната агенция с персонален идентификационен код 
/ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. 
При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност от 
самоосигуряващото се лице през календарната година, не може да се променя вече избраният и декларираният вид 
осигуряване. 
 
√ Владимир Иванов: Яйцата са рекордьор по поскъпване 
"Яйцата са рекордьор по поскъпване - от 23 стотинки в същия период на миналата година сега са 40", заяви в "Денят 
започва с Георги Любенов" Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. 
По думите му при месото и млечните продукти се наблюдава най-високият ръст на среден базис. "Имаме 
свръхпроизводство на свинско месо, така че цената му не се е променяла последните 4 години", обясни той. 
Според Владимир Иванов поскъпването на храните се дължи най-вече на по-високата цена на енергийните ресурси. 
"С тази нестабилна енергетика е нормално да има покачване. Има силни сезонни колебания за краставиците - 
понякога са най-евтиният продукт, понякога са най-скъпият. Пазарът действа според търсенето и предлагането. 
Единственият проблем е покачването на разходите в енергийния пазар", коментира Иванов. 
Той съветва всички потребители да правят информирани покупки. 
"Съветвам всички потребители да се информират за цени, за процеси в света. Ако забележим цена, която не е 
нормална, да не го закупуваме", препоръча шефът на стоковите борси. 
Вижте още във видеото. 

https://bntnews.bg/news/nyama-iztichane-na-lichni-danni-pri-hakerskata-ataka-sreshtu-agenciyata-po-zaetostta-1221298news.html
https://bntnews.bg/news/vladimir-ivanov-yaycata-sa-rekordyor-po-poskapvane-1221095news.html
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√ ИПИ: Икономиката на София е близо 43% от икономиката на България 
Икономиката на София е, съвсем логично, доминираща в страната. Брутният вътрешен продукт е над 51 млрд. и съставлява 
42,8% от икономиката на България. 
Това е пет пъти повече от икономиката на втората по големина област у нас Пловдив и седем пъти повече от икономиката 
на област Варна. 
Данните са от новия доклад на Sofia Investment Agency "Икономически и инвестиционен профил на София 2022", изготвен 
от Института за пазарна икономика. 
Вижте пълния доклад ТУК 
 

 
 

 

 

https://bntnews.bg/f/news/o/1220/dfd2b35a8fa6380e8a74ad30b88e097e.pdf
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√ Нов инвеститор за летище Щръклево край Русе 
Близо 14 милиона евро ще бъдат инвестирани в летище Щръклево край Русе. Парите ще бъдат осигурени от българска 
фирма, която се занимава със самолетна борба с градушките в Североизточна България. 
Предложените условия от Община Русе са за безвъзмездно ползване в продължение на 10 години. Договорът може да 
бъде подписан след обсъждане в Общинския съвет на Русе. Обещанието на инвеститора е веднага след това да започнат 
дейности по ремонта на летището, като първоначално то ще бъде заградено, а пистата ремонтирана. 
Първоначално то ще се използва за база на самолети за борба с градушките, но постепенно в рамките на 3 до 4 години то 
трябва да стане годно за пътнически и международни товарни превози. 
 
√ Предстои ли рецесия в следващите месеци? 
Европейската централна банка повиши лихвените нива общо четири пъти през 2022-ра, в стремеж да се пребори с 
нарастващата инфлация. Но справянето с инфлационния натиск може да доведе до рецесия. Колко вероятно е това да се 
случи и дали може да очакваме повишаване на безработицата в следващите месеци? 
Отговорите потърси Светозар Костадинов в рубриката "След новините" - вижте във видеото. 
 
√ Фалит на производители и търговци на плодове и зеленчуци в Северна Гърция 
Дребни производители и търговци на плодове и зеленчуци в Северна Гърция фалират. Причините са високите цени на 
горивата, торовете и липсата на държавна помощ. Заради ниското заплащане в сектора има отлив и на работна ръка от 
земеделието. 
За проблемите на сектора - вижте повече в репортажа на Али Мисанков. 
 
БНР 
 
√ НС ще изслуша външния министър за случая с побоя над българин в Охрид 
Министърът на външните работи Николай Милков  ще бъде изслушан в Народното събрание във връзка с поредния случай 
на физическо посегателство над българин в Република Северна Македония на свиканото извънредно заседание. 
В програмата на депутатите за днес е включено и изслушване на министъра на околната среда и водите Росица Благова 
относно премахване на 9000 тона незаконни отпадъци в град Плевен. 
Изслушването на министър Милков е по искане на ПГ на "Възраждане". Поводът е поредната агресия срещу македонски 
гражданин с българско самосъзнание, този път срещу секретаря на Българския клуб „Цар Борис Трети“ в Охрид. 23-
годишният мъж беше пребит на 19-ти януари. Той е с тежки наранявания и е настанен във ВМА, където вчера му бе 
направена операция. 
Пак вчера българският посланик в Скопие Ангел Ангелов беше извикан на консултации в София като дипломатически знак, 
че властите у нас не приемат случилото се. 
По време на първото за годината заседание на съвета на министрите на външните работи на ЕС нашият министър 
информира колегите си за влошаващата се ситуация в Северна Македония и множеството подобни инциденти с 
антибългарска насоченост в последните месеци. 
В същото време президентът  на РСМ Стево Пендаровски съобщи, че в Съвета за сигурност на страната е внесено 
предложение да се забрани достъпа на български евродепутат и няколко български политици поради съмнение, че са 
свързани с руските разузнавателни служби и щели да дестабилизират двустранните отношения, ако присъстват на 
отбелязването на 151-атата годишнина от рождението на Гоце Делчев на 4 февруари. 

https://bntnews.bg/news/predstoi-li-recesiya-v-sledvashtite-meseci-1221063news.html
https://bntnews.bg/news/falit-na-proizvoditeli-i-targovci-na-plodove-i-zelenchuci-v-severna-garciya-1221175news.html
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Междувременно посланикът на Съединените щати в Република Северна Македония Анжела Алегер заяви в интервю, че е 
критично важно отношенията между Скопие и София да се успокоят, за да могат лидерите от двете страни да обсъдят 
спокойно и рационално какъв е пътят напред по отношение на някои от проблемите, които създават напрежение между 
България и Република Северна Македония, предаде БТА. Според нея не трябва да спре или дори да се забави напредъка 
на Северна Македония към Европейския съюз. По думите на Агелер, Съединените щати подкрепят пътя на Северна 
Македония към Европейския съюз, който изисква трудни решения и трудни избори, но според нея страната "се справя 
добре". 
 
√ Първо заседание на временната комисия "Гергов" 
Временната комисия "Гергов" ще проведе първото си заседание. 
Тя беше сформирана от депутатите с цел установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния 
контрол на "Международен панаир Пловдив" от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги 
Гергов, чрез действия на централната власт и на местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. насам. 
В мотивите за създаването ѝ се посочва, че Гергов от години прави опити да получи пълния контрол върху панаира. 
 
√ БСП връща на президента третия мандат за съставяне на правителство 
БСП връща на президента третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Това беше последната възможност 
48-ото Народно събрание да излъчи кабинет. Предстои държавният глава да разпусне Парламента и да определи дата за 
провеждането на петите за последните две години предсрочни избори. 
Решението на левицата да не номинира премиер обяви още в петък председателят на парламентарната група на БСП 
Корнелия Нинова, която преди осем дни получи от името на левицата папката с третия мандат от президента. Тогава тя 
обяви план с четири стъпки за съставяне на кабинет. В търсене на подкрепа левицата покани на среща лидерите на всички 
парламентарни партии, в която участваха ГЕРБ, ДПС и "Български възход". Останалите три формации – "Продължаваме 
промяната", "Демократична България" и "Възраждане" - отказаха да участват в срещата. 
След съвместно заседание на Изпълнителното бюро и парламентарната група, Нинова обяви: 
"Връщаме третия мандат на президента". 
Така се изчерпва и последната възможност за съставяне на правителство в 48-ото Народно събрание. 
След като и БСП върне мандата неизпълнен, държавният глава трябва да разпусне парламента и да определи дата за нови 
избори. 
По въпроса Радев ще се консултира с правния си екип. 
"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." 
За организацията на вота, който ще бъде по нови правила след промените на Изборния кодекс, е необходимо и 
становището на Централната избирателна комисия. Днес президентът ще разговаря с ръководството на ЦИК.  
"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." 
Държавният глава трябва да назначи и служебен кабинет. Вероятно ще заложи на настоящия екип. 
Премиер и в следващото временно правителство остава "категорично Гълъб Донев", каза Румен Радев. 
 
√ Цветозар Томов, ЦИК: Най-спокойно ще организираме изборите, ако се проведат на 23 април 
Интервю на Лора Търколева с Цветозар Томов 
За 23 април ще организираме изборите без стрес, 2 април обаче е възможна дата. Това обясни пред БНР Цветозар Томов, 
който е заместник-председател на ЦИК. 
„Проблем би било, ако се избере датата 26 март“. 
Томов обясни, че трябва да се осигури хартия за около 10 хиляди секции. 
„Предоставянето на 30 хиляди хартиени ролки за изборите е доста луксозен вариант. Може да се справим и с по-малко. 
Ще работим с оглед на датата, която ще определи Румен Радев. Ще направим всичко възможно да има достатъчно 
резервни ролки. Всяка от тях съдържа около 60 метра. Значение ще има и броят на регистрираните кандидати. С 60 метра 
могат да гласуват около 200 души. Ще направим така, че всеки българин, желаещ да гласува машинно, да може да го 
направи“. 
Минимумът е подсигуряването на 10 хиляди хартиени ролки, посочи той. 
За предоставянето на 30 хиляди са необходими 50 дни. Тази информация е предоставена от БНБ, посочи Томов. 
„В края на април ще получим всичко, ако искаме 30 хиляди ролки. Ако са по-малко, ще е по-скоро“ 
Предстои да подготвим избори при доста съществени промени в изборните технологии, отбеляза Томов. 
„Може да има подводни камъни. Още сме в началото. Предстои да вземем решение относно многомандатните райони. 
Официалните резултати от преброяването са известни. Преизчислените мандати ще бъдат едно от първите неща, които 
ще свърши комисията. Това също ще се отрази на работата по места“. 
Теоретично е възможно да се гласува само на хартия, призна заместник-председателят на ЦИК. 
„Този шанс е малък. ЦИК ще направи всичко, за да няма такъв вариант“. 
Предстои да се обсъди дали да се отпечатват протоколи с обобщени данни и те да се броят, обясни още Томов.  
„Не мога да разбера защо е разпространена тезата, че няма да се отпечатват машинни протоколи. Предстои да се вземе 
решение“. 
Това би дало по-голяма сигурност, смята той в лично качество.  



14 

 

Ще направим всичко възможно отчитането на резултатите да бъде достатъчно надеждно при променените правила, 
посочи Томов. 
Той смята за най-притеснително приемането на ръчното броене за официалното отчитане на резултатите. 
„То отваря възможност за злоупотреби. Това е личното ми мнение“.  
Заплащането на членовете на СИК е сравнително привлекателно- една четвърт от минималната работна заплата, посочи 
още той.  
„Това, което би могло да създаде напрежение, е работата при отчитане на резултатите. Дано не се върнем към лошите 
практики. Тези избори ще бъдат тест кои промени са сполучливи“.  
Тествахме различните видове защити, които ни предлага печатницата на БНБ и сме много доволни от резултатите, каза 
Томов. 
Цялото интервю на Лора Търколева с Цветозар Томов може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Първан Симеонов: Любопитно е какви коалиции ще се съставят преди изборите 
Интервю на Людмила Железова с Първан Симеонов в предаването ''Нещо повече'' 
"След предсрочните избори съставяне на експертен кабинет между ГЕРБ, БСП, ДПС би било лудост. Ако сте Бойко Борисов, 
бихте ли искали преди местните избори да направите кабинет с БСП и с ДПС? Това е покана към ДБ и ПП да вземат не само 
София, но и няколко областни града. Не вярвам в такъв сценарий".  
Това каза пред БНР социологът Първан Симеонов от "Галъп Интернешънъл".  
И допълни, че ГЕРБ ще настояват за разум, ПП и ДБ ще се целят в спечелване на София, "Възраждане" имат шанс да съберат 
подписи за референдум, ИТН също се надпреварват в игра с публиката.  
Той не очаква висока избирателна активност, а притеснително според него е дали твърдите ядра на партиите няма да 
завършат отново реми. В предаването "Нещо повече" Симеонов допълни, че на местните избори живителната среда за 
прогресивния лагер е противопоставяне на ГЕРБ.  
По думите на социолога президентът продължава да е първенец по авторитет, а служебният кабинет не е преживял 
сериозни скандали.  
"Преди изборите ще наблюдавам с любопитство дали няма да има коалиции, а коалиции трябва да се очакват при по-
малките играчи. "Български възход" е застрашен да не влезе в парламента, може би ще търси коалиция. Слави Трифонов 
е решен да се реваншира, може и той да търси коалиция. В ляво ще има опити за обединение... За да има стабилна 
конструкция в страната, тя трябва да хвърли мост между двата бряга в българското общество, които се очертаха - 
балканските консерватори и прозападните прогресисти. С оглед на местните избори тези два лагера ще се сражават още 
повече".  
Интервюто на Людмила Железова с Първан Симеонов в предаването "Нещо повече" можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Според министъра на туризма Илин Димитров: В дългосрочен план България има потенциал да утрои броя на 
туристите от Израел 
В дългосрочен план България има потенциал да утрои броя на израелските туристи, каза министърът на туризма Илин 
Димитров след като заедно с министъра на туризма на Израел Хаим Кац подписаха споразумение сътрудничество в 
сектора. 
Споразумението предвижда България и Израел да насърчават обмена на експертен опит и знания, както и на инвестиции 
в сектора. Двете страни ще задълбочават сътрудничеството си и в рамките на Световната организация по туризъм, както и 
с други международни организации. 
Министърът на туризма на Израел Хаим Кац е на двудневно работно посещение в България. Туристите от Израел у нас 
преди пандемията са били около 200 хиляди годишно, като вече почти е достигнато това ниво, посочи министър Илин 
Димитров: "Те проявяват сериозен интерес към вино, към хубава храна - нещо, което ние традиционно предлагаме и 
имаме. Имаме представители тук и на търговски центрове. Също беше оценено добро съотношение цена-качество, което 
можем да предложим. Ние сме един разпознаваем пазар и приятно впечатление направи, че похвалиха начина, по който 
сме рекламирали в Израел - беше забелязано от тяхна страна, че рекламата ни е добра, в нужните количества и е направена 
по правилен начин". 
Министър Илин Димитров съобщи, че през март ще води делегация в Израел, съставена от представители на бизнеса от 
сектора на туризма, която ще проведе двустранни работни срещи. Една от обсъжданите теми е възможността 
възстановителните процедури на израелските граждани да се провеждат в спа курортите на България: "Моето желание 
беше, ако успеем да се споразумеем, както е например в Германия, както там се лекуват по техните здравни каси, оказа 
се, че тази тема им е позната. Аз мисля, че България  може да предложи много, министърът подкрепи това. Всичко зависи 
колко ще бъдем активни и какво ще постигнем", каза Илин Димитров. 
Израелските граждани основно осъществяват  пътуване до страната ни с цел почивка и отдих, най-голям е броят им през 
юли и август, но все по-голям е интересът към зимните дестинации в България.  
 
√ Лагард: Важно е темпове на инфлация, надвишаващи целта на ЕЦБ от 2%, да не се утвърдят в икономиката 
"Лихвените проценти трябва да продължат да се повишават с "постоянен темп", заяви председателят на Европейската 
централна банка Кристин Лагард, предава АФП, цитирана от БГНЕС. 
"Жизненоважно е темповете на инфлация, надвишаващи целта на ЕЦБ от два процента, да не се утвърдят в икономиката", 
отбеляза тя. 

https://bnr.bg/post/101768730
https://bnr.bg/post/101768626/parvan-simeonov-lubopitno-shte-bade-kakvi-koalicii-shte-se-sastavat-predi-izborite
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И още: "Лихвените проценти на ЕЦБ все още ще трябва да се повишават значително със стабилен темп, за да достигнат 
нива, които са достатъчно рестриктивни, и да останат на тези нива толкова дълго, колкото е необходимо", за да се понижи 
инфлацията, посочи Лагард. 
"Трябва да намалим инфлацията. И ние ще постигнем тази цел", обеща тя. 
За по-малко от шест месеца ЕЦБ повиши основните си лихвени проценти с 2,5 процентни пункта. 
"Ще запазим курса, за да гарантираме навременното връщане на инфлацията към нашата цел", заяви Лагард.  
 
√ Кандидат за президент на Чехия разгневи Полша и балтийските републики 
Полша и трите балтийски републики реагираха остро в понеделник, след като кандидатът за президент на Чехия Андрей 
Бабиш каза, че ако бъде избран, не би изпратил войници да им помагат в рамките на колективната отбрана на НАТО, 
предаде АФП. 
Чешкият милиардер и бивш премиер се изправя на балотаж за държавен глава срещу пенсионирания генерал Петър Павел 
– бивш шеф на военното командване на НАТО, в петък и събота (27-28 януари). 
Запитан вчера по време на телевизионен дебат с Павел за възможността да бъдат изпратени войници, ако Полша или 
балтийските републики бъдат атакувани, Бабиш отговори: "Не, определено не". 
Помощта за съюзниците от НАТО е дефинирана в член 5 от договора на организацията, който гласи, че ако една членка 
бъде нападната, другите трябва да действат така, сякаш те също са били нападнати. 
"Искам мир. Не искам война. И при никакви обстоятелства няма да изпратя нашите деца и децата на нашите съпруги на 
война", каза Бабиш. По-късно той написа в Туитър, че никога не е поставял под въпрос член 5 и изявленията му са били 
съкратени. Макар думите му да се смятат за послание към избирателите в Чехия, които се безпокоят да не бъдат въвлечени 
във войната на Русия в Украйна, позицията му бе посрещната остро в трите балтийски републики и Полша. 
"Изявленията на Андрей Бабиш (…) са абсурдни и опасни. Те всяват съмнение по отношение на доверието и 
сътрудничеството с НАТО", реагира председателят на опозиционната Полска селска партия Владислав Кошиняк-Камиш. 
„В Кремъл могат да започнат да гърмят шампанското“, добави той. 
Говорителят на полското правителство Пьотър Мюлер каза пред държавната телевизия, че се надява забележките да са 
"просто въпрос на политически емоции по време на дебат". 
Пристигайки на срещата на Съвета по външни работи в Брюксел, външният министър на Естония Урмас Рейнсалу каза, че 
думите на Бабиш представляват "най-лошия пример" на посегателство на вътрешнополитическите интереси върху въпроси 
на сигурността. "Само ще отговоря, че Бабиш трябва да знае, че Естония ще изпрати свои войници, ако Чешката република 
е в криза", заяви той. 
Литовският външен министър Габриулюс Ландсбергис също увери, че ако „свободата, суверенитетът или териториалната 
цялост на Чехия някога бъдат оспорени от външна сила, литовците ще бъдат солидарни с чешкия народ". 
Неговият латвийски колега Едгарс Ринкевич нарече казаното от Бабиш "смущаващо". 
„Този тип коментари, дори и мотивирани от вътрешнополитически съображения, отиват твърде далеч. Това не е много 
отговорно“, каза още Ринкевич. 
И Ринкевичс, и Рейнсалу припомниха, че когато Бабиш беше премиер, Чешката република бе изпратила  военни самолети 
да патрулират в балтийското въздушно пространство в рамките на ангажиментите си към НАТО. 
Съперникът на Бабиш на балотажа - Павел, който ръководеше Военния комитет на НАТО в периода 2015-2018 г., каза на 
дебата, че Бабиш "вероятно живее в различен свят". 
"Ако някой член е нападнат, другите идват на помощ, така работи НАТО", добави той. 
 
√ Вучич: Сърбия е получила ултиматум от Запада да нормализира връзките с Косово 
Сърбия е получила ултиматум от водещите западни държави да нормализира връзките с Косово, заяви сръбският 
президент Александър Вучич. 
В обръщение, излъчено от националната телевизия, президентът на Сърбия, Александър Вучич каза, че му е било 
представено предложение за разрешаване на напрежението с Косово. 
На среща миналата седмица представители на Европейския съюз, Съединените щати, Франция, Германия и Италия са 
заплашили Сърбия с прекъсване на европейската интеграция, спиране и изтегляне на инвестиции и всеобхватни 
икономически и политически мерки, които ще нанесат големи щети на Република Сърбия, ако Белград не приеме 
предложението. 
Вучич не даде подробности какво включва то, но подчерта, че без ЕС Сърбия ще бъде "изолирана". И допълни, че 
Скупщината в Белград ще трябва да обсъди предложението и намекна за възможен референдум. 
Вучич каза още, че представеният план е изготвен преди два месеца и е "признат от всички страни в ЕС, включително петте, 
които не са признали Косово". Според Вучич този план е "част от натиска на Запада" за решаване на проблема с Косово и 
е резултат от "променените геополитически обстоятелства", тъй като "Западът има свой собствен дневен ред, който 
включва поражението на Русия и всичко, което стои на пътя на този дневен ред, ще бъде смазано", каза Вучич.  
Сърбия е кандидат за присъединяване към Европейския съюз от повече от десетилетие и нормализирането на връзките с 
Косово е ключово условие за напредване на нейното кандидатстване. 
 
Икономически живот 
 
√ Специфика на промишлената динамика 

1. Постановка 
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Промишленото производство стои в основата на една съвременна икономика. Нейната динамика до голяма степен е 
определяща за характера и структурата на икономическото развитие. Тя е двигателят, който увлича и издърпва и 
останалите народностопански отрасли. Богата информация за този тип взаимодействия се предоставя от балансите на 
междуотрасловите връзки. Това е толкова по-вярно за икономики, които не се отличават с прекомерно високи природни 
залежи и изкопаеми или с определящи екзотични курортни дадености. 
Националният статистически институт (НСИ) подготвя регулярна помесечна информация за краткосрочна бизнес 
статистика, която включва и индексите на промишленото производство. Към момента те са съотнесени към 
средногодишното промишлено производство за 2005 г. и за 2015 г. 
За целите на настоящата съпоставка и анализ се използват данни от НСИ за индекса на промишленото производство по 
месеци, за 35 подотрасъла на промишлеността, за периода след 2000 г. (до месец ноември 2022 г.), при база 2015 г. и 
сезонно изгладени. 
2. Агрегирана дългосрочна динамика 
На Фигура 1 е представена динамиката на промишленото производство. Открояват се няколко подпериода. 
 

 
Фигура 1 

 
Първият подпериод е в началото на настоящия век до финансово-икономическата криза от 2007-2008 г. Тогава съществуват 
предпоставки за разгръщане на мащабна за страната ни иновационна дейност, свързана най-вече с перспективата за 
включване към ЕС, при което промишленото производство нараства с близо 80% (със 7,2% на годишна база в рамките на 
осем години)! Този период се характеризира с определено прегряване на икономиката, при което инвестициите нарастват 
прекомерно и генерират трудно регулируем риск за неизпълнение на поетите производствени ангажименти. 
Кризата от 2008 г. въздейства шоково, като за около година и половина промишленото производство се свива с повече от 
една четвърт. 
От 2010 г. до края на втория мандат на кабинета Б. Борисов следва плавно възстановяване на промишленото производство, 
което така и не успява да достигне предкризисното си равнище. 
През третия мандат на кабинета Борисов промишленото производство не бележи напредък, а поддържа достигнатото 
равнище. То продължава до развихрянето на пандемията Covid-19. 
Негативното въздействие на пандемията Covid-19 върху промишлената динамика е сравнимо с това на кризата от 2008 г., 
макар и в сравнително по-малка степен. 
Забележителен е обаче възходът на промишленото производство след края на третия мандат на кабинета на Б. Борисов 
(април 2021 г.). За периода декември 2020 г. – юли 2022 г. промишленото производство нараства с повече от една четвърт 
(с около 16% на годишна база)! Една чувствителна част от този прираст се дължи на възстановяване на предкризисното 
предпандемично равнище, но то далеч не изчерпва източниците на растежа. Положително въздействие оказват също 
конюнктурни, както и структурни фактори. Съществуват обаче основания да се прецени, че са били премахнати задържащи 
икономическия растеж фактори, свързани с макроикономическото управление на страната. При това след третия кабинет 
на Борисов, в рамките на по-малко от 20 месеца, се изреждат четири правителства, което подсказва, че не политическата 
несигурност е била задържащ икономическия растеж фактор, а спецификата на макроикономическото управление. 
3. Структурна специфика 
На Фигура 2 е представена динамиката на представените от НСИ промишлени подотрасли за последните три години, която 
дава представа за структурните двигатели на промишления прираст. 
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Фигура 2 

 
На фона на общия отраслов сноп от криви на Фигура 2, който се откроява с относително плавно развитие, изпъкват три 
изявени отрасъла: (1) Производство на превозни средства, без автомобили; (2) Производство на компютърна и 
комуникационна техника, електронни и оптични продукти; (3) Производство, некласифицирано другаде. Тези три 
подотрасъла съумяват да постигнат средно повече от 50% прираст за периода, докато при останалите тридесетина 
подотрасъла средният темп на прираст за периода е под 7%! 
В съответствие с класификацията на НСИ (NACE code) посочените по-горе три движещи динамиката подотрасли притежават 
следните отраслови съставки: 

1. Производство на превозни средства, без автомобили: 

• строителство на плавателни съдове; 

• производство на локомотиви, мотриси и вагони; 

• производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели; 

• производство на бойни бронирани транспортни машини; 

• производство на други превозни средства. 
2. Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти: 

• производство на електронни елементи и печатни платки; 

• производство на компютърна техника; 

• производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника; 

• производство на битова електроника; 

• производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници; 

• производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати; 

• производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника; 

• производство на магнитни и оптични носители, незаписани 
3. Производство, некласифицирано другаде: 

• производство на бижута и подобни изделия; 

• производство на музикални инструменти; 

• производство на спортни стоки; 

• производство на игри и детски играчки; 

• производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства; 

• разнообразни производства, некласифицирани другаде. 
НСИ не предоставя достъпна информация за динамиката на подотрасловите съставки, представени по-горе, поради което 
не е възможно да се направи оценка на техния принос за общата промишлена динамика. Догадките, които могат да бъдат 
направени въз основа на логически разсъждения, водят до извода, че доминират специални производства, за които е 
намерена възможност за задоволяване на наличното търсене. Надделява оценката, че въпросната ускорена динамика е 
следствие от конюнктурни особености, както и от проявена съобразителност при удовлетворяване на пазарни ниши, а и 
също от предоставяна свобода на предприемачество. Показателно е, че в последните 4-5 месеца на текущата година се 
отбелязва обрат в промишлената динамика, която потвърждава извода за вероятния конюнктурен характер на ускорената 
динамика, освен ако не се намери начин за стабилизиране на конкретното търсене. 
4. Заключение 



18 

 

Наблюдаваният безпрецедентен прираст на промишленото производство през последните две-три години може да се 
оцени безусловно като позитивно явление, макар че много от въпросите остават без отговор най-вече по отношение на 
обществената прозрачност на източниците на постигнатия икономически прогрес. 
България има потенциал за ускоряване на промишлената динамика. България е европейска страна с присъщи на страните 
от ЕС възможности и способности. Проблемът опира до създаване и поддържане на благоприятна бизнес среда за 
разгръщане на градивната инициатива на субективния фактор. 
Инвестициите и иновациите са основен фактор за ускоряване на икономическия растеж. За съжаление, показателят „Бруто 
образуване на основен капитал“, дори и в текущи цени, все още остава под стойността от 2008 г., а в съпоставими цени 
изоставането е над 30%! 
Макроикономическото управление остава в дълг към собствения си народ по отношение на създаването и поддържането 
на необходимите предпоставки за интензификация на инвестиционната и икономическа активност на населението с оглед 
на откъсване от устойчивата неблаговидна опашкарска позиция на страната в ЕС. 
 
√ По домакински разходи България и Румъния с най-добро възстановяване след пандемията 
През 2021 г. разходите за потребление на домакинствата в ЕС са се увеличили с 4,2% в сравнение с 2020 г., но все още са с 
4,1% по-ниски в сравнение с 2019 г., сочат данни на Евростат. 
Всички държави-членки на ЕС са отбелязали увеличение на разходите за потребление на домакинствата през 2021 г. в 
сравнение с 2020 г. Това, отбелязват от Евростат, представлява частично възстановяване след пандемията от COVID-19, 
когато мерките за социално дистанциране, правителствените ограничения, наложени върху движението на хора и 
несъществени икономически дейности сериозно засегнати разходите за потребление на домакинствата. 
Все пак 16 страни от ЕС все още не са се възстановили напълно. 
 

 
 
От 2019 г. до 2021 г. 16 държави-членки на ЕС регистрират намаление на разходите на домакинствата, като най-голям спад 
има в Малта (-14,0%), следвана от Испания (-9,7%), Австрия (-8,4%), Португалия (-6,8%) и Италия (-6,7%). 
Най-голямо увеличение е регистрирано в Румъния (+4,7%), България (+4,3%), Литва (+3,5%), Естония (+3,1%) и Швеция 
(+2,8%). 
По категории българските домакинства през 2021 година са отделили най–голям дял от общия си бюджет за храна и 
безалкохолни напитки (20,1%), като с това сме трети в ЕС, много над средното за съюза (14,3). 
Втора по дял от общите разходи у нас е категорията на режийните за бита – ток, вода, отопление и други (19,1%), като тук 
сме сред страните с най-ниски стойности. Средното за ЕС е 25%. 
На трето място у нас са транспортните разходи (12,3%), като тук сме на едно ниво със средните стойности за ЕС 
За здраве България е на първо място в съюза по дял от общите разходи (7,2%), при 4,7 на сто средно за съюза. 
 
√ Таваните на цените в Унгария – урок по провал 
Анализът на Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
През последната година всички европейски държави претърпяха значително повишаване на потребителските цени, 
движени от комбинацията от по-отпусната фискална политика, високи цени на суровините и повишена несигурност 
вследствие на войната в Украйна. Политиките им за борба с инфлацията обаче бяха различни – докато едни подходиха 
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умерено и разчитаха на по-високите основни лихви и диверсификацията на пазарите на горива, други поеха към по-строги 
мерки чрез повече държавна намеса. 
Предложения за въвеждане на тавани на цените имаше и у нас през пролетта (тогава и писахме за рисковете и проблемите, 
които това заплашва да създаде), но те така и не се материализираха в реални мерки, за сметка на по-меки мерки по линия 
на субсидии и данъчни облекчения. Пример за много по-агресивна политика обаче беше Унгария, която въведе редица 
тавани на цените, а в настоящата статия ще разгледаме ефектите от тях и доколко са спомогнали за укротяването на 
инфлацията. 
Първата въведена от унгарското правителство мярка беше таванът на цените на бензина и дизела от 480 форинта на литър 
(приблизително 1,20 евро), въведен още в края на 2021 г. Към тях в началото на 2022 г. бяха добавени и ограничения за 
основни храни, сред които мляко и брашно, разширени и с картофи и яйца към края на годината. Таван на цените има и 
върху наемите на жилища. 
След публикуването на данните за годишната инфлация за 2022 г. обаче с голяма доза сигурност можем да заявим, че тези 
политики не постигнаха целите си. Средногодишният ръст на официалния индекс на потребителски цени, публикуван 
от унгарската статистика достига 15% – сред най-високите в целия Европейски съюз. Ако погледнем пък само данните за 
декември, спрямо същия месец на миналата година ръстът на ценовия индекс достига цели 25%. При отделните групи, 
към които експлицитно са насочени ценовите тавани на правителството обаче повишението е дори по-високо – при 
автомобилните горива 27% на годишна база, при храните – 45%. Особено видимо е това при млечните продукти и яйцата, 
където ръстът на годишна база достига 70% още през октомври, въпреки ограниченията. 
Особено показателен е примерът с горивата, които в резултат на ограничението отчитат ръст от около 1% на годишна база, 
но след отказа на правителството да поддържа тавана в началото на декември се изстрелват до пазарните си равнища в 
рамките на дни. Отложеният ценови шок обаче не е единственият нежелан ефект от въведения таван на цените на горивата 
– основната причина, поради която правителството се отказа от него е все по-задълбочаващият се недостиг, движен от 
свиването на вноса и презапасяването на потребителите, съчетан с финансови проблеми на търговците. 
Катастрофалните последствия от унгарските ценови тавани са полезен урок и предупреждение и за българските политици, 
които често се заиграват със същата идея, въпреки че всеки преминал основен курс по икономика е наясно докъде 
неизбежно водят те. И в този случай краткосрочните политически печалби от популистките политики идват на цената на 
тежки икономически проблеми, следствие от грубата намеса в един от най-важните елементи на пазарната икономика – 
цените. Можем само да се надяваме, че този пресен пример ще охлади желанието на политиците както у нас, така и в 
Европа да се бъркат в това, което не разбират. 
 
√ Брюксел започва разговорите за промени в пазара на ток в ЕС 
Европейската комисия започва публичните консултации относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в 
Европейския съюз. Целта е да се защитят по-добре потребителите от прекомерна нестабилност на цените, да подкрепи 
достъпа им до сигурна енергия от чисти източници и да направи пазара по-устойчив. 
Настоящата система осигурява ефективен, добре интегриран пазар в продължение на много години, позволявайки на ЕС 
да извлече икономически ползи от единния енергиен пазар, като гарантира сигурност на доставките и стимулира процеса 
на декарбонизация. 
Системата обаче демонстрира и някои недостатъци, изтъкват от ЕК. В настоящата криза на високи и нестабилни цени на 
електроенергията икономическата тежест е прехвърлена върху крайните потребители. Следователно е необходима 
реформа, за да се предпазят по-добре домакинствата и предприятията от високите цени на енергията, да се увеличи 
устойчивостта и да се ускори преходът, заложен в Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. 
От решаващо значение е всички европейци, от големите промишлени потребители до малките и средни предприятия и 
домакинствата, да се възползват от растежа и ниските оперативни разходи на възобновяемите енергийни източници. 
Гарантирането на директен достъп до достъпна чиста енергия за всички потребители ще изисква пазарни инструменти за 
постигане на по-стабилни цени и договори, основани на реалните разходи за производство на енергия. 
Очаква се стартиралите днес консултации да подпомогнат работата на Комисията по законодателно предложение, което 
трябва да бъде представено през първото тримесечие на тази година. Консултациите ще продължи до 13 февруари и ще 
се фокусира върху четири основни области: 

• Намаляване на зависимостта на сметките за електроенергия от краткосрочните цени на изкопаемите горива и 
насърчаване на внедряването на възобновяеми енергийни източници; 

• Подобряване на функционирането на пазара, за да се гарантира сигурността на доставките и да се използват 
пълноценно алтернативите на газа, като съхранение и отговор на търсенето; 

• Подобряване на защитата и овластяването на потребителите; 

• Подобряване на прозрачността, наблюдението и почтеността на пазара. 
Обръщайки внимание на факта, че от лятото на 2021 г. цените на енергията претърпяха безпрецедентни скокове и 
нестабилност и оказаха сериозно въздействие върху домакинствата и икономиката на ЕС, комисията припомня, че страните 
от съюза са приели предложението й за смекчаване на ефекта от тази пазарна динамика и са се споразумели за широк 
набор от спешни мерки за справяне с високите цени на енергията, като същевременно се гарантира сигурност на 
доставките. 
 
√ ЕС сериозно изостава от целта за дял на ВЕИ в транспорта 
През 2021 г. делът на възобновяемите източници в транспорта е достигнал 9,1% на ниво ЕС, което е намаление с 1,2 
процентни пункта (pp) в сравнение с 2020 г. Този резултат означава, че предстои много работа, за да се постигне целта от 

https://ime.bg/bg/articles/kontrolyt-na-cenite-e-edinstveno-recepta-za-nedostig-i-faliti/
https://ime.bg/bg/articles/kontrolyt-na-cenite-e-edinstveno-recepta-za-nedostig-i-faliti/
https://www.ft.com/content/d0cfae8c-9007-4ece-a7b9-f369b6d3294b
https://www.ft.com/content/d0cfae8c-9007-4ece-a7b9-f369b6d3294b
https://www.reuters.com/markets/europe/hungarys-government-imposes-price-caps-eggs-potatoes-pms-chief-staff-2022-11-09/
https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/en/ara0002.html
https://www.reuters.com/business/energy/hungary-government-scraps-price-cap-fuels-2022-12-06/
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14% до 2030 г., поставено от директивата на ЕС за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. 
През 2021 г. ЕС е бил с 4,9 процентни пункта под целта за 2030 г. и с 0,9 процентни пункта под целта за 2020 г., сочат данни 
на Евростат 
Изтъква се, че въпреки увеличението на използването на възобновяема енергия в транспорта в абсолютно изражение 
спрямо 2020 г., намалението на дела е свързано предимно с увеличаването на транспортната дейност поради премахване 
на ограниченията заради COVID-19. 
 

 
 
Сред държавите-членки на ЕС само две надхвърлят целта за 2030 г. Швеция (30,4%) има дял около три пъти по-голям от 
отчетения в 25 държави-членки на ЕС и повече от два пъти над целта за 2030 г. Следва Финландия (20,5%), която също 
показва много високо използване на възобновяеми енергийни източници в транспорта. Високите дялове на Швеция и 
Финландия се обясняват със значителното използване на отговарящи на изискванията биогорива в техния микс от 
транспортни горива. 
От друга страна, най-ниски дялове са регистрирани в Ирландия и Гърция (и двете по 4,3%), Полша (5,7%), Латвия (6,4%) и 
Литва (6,5%). Данните за България сочат 7,6% за 2021 година, което е сериозен спад спрямо 9,1% преиз 2020-та. 
Най-големият спад от 2020 г. до 2021 г. е регистриран в Ирландия (-5,9 п.п.), Унгария (-5,4 п.п.) и Люксембург (-4,6 п.п.). 
През 2021 г. всички държави-членки на ЕС, с изключение на Финландия (+6,2 п.п.), Литва (+1,0 п.п.), Дания (+0,8 п.п.), 
Хърватия (+0,4 п.п.) и Малта (без промяна), регистрират спад в средният дял на енергията от възобновяеми източници в 
транспорта спрямо 2020 г. 
 
3e-news.net 
 
√ Финално: Държавна компания ще управлява преструктурирането на въглищните региони, създават я тази година 
Поне 877 млн. лева ще са загубите на година от прехода, ако не бъдат предприети смекчаващи мерки 
Зеленият преход няма да бъде лесен и никой не го твърди. Но дали говорим за 40% намаляване на емисиите или отказ от 
въглищата до 2038 г., ние сме поели ясни ангажименти за отказ от икономика на изкопаеми горива и въглища. Затова е по-
добре да сме подготвени и хората в най-засегнатите региони от затварянето на мините да успеят да се преквалифицират 
и да намерят нови сфери за професионално развитие. защото концентрирането на прехода в един период и случването му 
изведнъж може да доведе до загуби от поне 877 млн. лева на година от брутна добавена стойност, ако не бъдат 
предприети мерки сега. 
Това предупреждават териториалните планове на Стара Загора, Кюстендил и Перник, които са част от Програмата Региони 
в развитие 2021-2027 г.. Вече е готова и екологичната оценка на програмата, която Министерството на енергетиката 
публикува наскоро. 
В специалната глава за Справедлив преход е описано, че окончателната дата за затваряне на въглищата ще бъде записана 
в акт на Народното събрание през 2023 година. Това е факт, който ще се случи, но въпросът е кога. Това ни навежда на 
мисълта, че каквито и промени да поискаме от ЕК в Плана, ние задължително трябва да се подготвим за неизбежното и 
към отдавна поетите ангажименти да се откажем от въглищата в името на общата цел на ЕС за намаляване с 55% на 
емисиите до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 година. 
От Териториалните планове за справедлив преход, включени в екологичната оценка на програмата става ясно, че както 
беше предложено от последния редовен кабинет финално държавна компания ще управлява преструктурирането на 
въглищните региони. Предвижда се предприятието, което ще поеме рекултивацията на въглищните терени да бъде 
създадено през тази година, за да започне процеса на планирането. 
Основните оценки на заинтересованите страни по програмата са свързани с много високата цел за намаляване на емисиите 
на CO2 с 40% до 2026 г. в сравнение с 2019 година. Предложенията са свързани с по-ясен механизъм за управление и 
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включване на Института за устойчив преход и развитие в програмирането и изпълнението на целите. Също така сред 
предложенията е включване на големите предприятия в Стара Загора поради значението им за местната икономика и 
положителни отзиви за създаването на държавна компания „Конверсия на въглищни райони“. Включване на 
разработването на CCS и CCUS технологии в обхвата на ТПСП. Плановете ще включват мерки за подкрепа на освободените 
работници, включително опции за приемане на компенсационни пакети под формата на възстановяване на разходи или 
дялове в бъдещи нови индустрии в региона. 
Била е подчертана необходимостта от обществено обсъждане на нова енергийна стратегия на България, която да 
представи визията за развитие на сектора. 
Комисията за енергиен преход  съставя различни сценарии за енергиен преход 
В момента Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет по Европейската зелена сделка съставя различни 
сценарии за енергиен преход, които ще бъдат базата за доклад, включващ пътна карта за прекратяване на използването 
на въглища. 
За да подкрепи горепосочения преход, ПВУ на България концентрира 58,9 % от всички финансови ресурси за мерки за 
зелен преход и трансформация в подкрепа на целите в областта на климата до 2026 г. 
Планът предвижда инвестиции в размер на 1,7 млрд. евро в областта на възобновяемите енергийни източници, 
съхранението на електроенергия и капацитета на междусистемните връзки, както и над 1 млрд. евро за енергийно 
ефективно обновяване на сградния фонд. 
Основните мерки включват: 

• Увеличаване на капацитета на ВЕИ в България с поне 3500 MW допълнителни мощности, предимно вятър и слънце 
до 2026 г. Това трябва да бъде постигнато чрез набор от амбициозни реформи за увеличаване на производството 
на енергия от ВЕИ и инвестиции в подкрепа на разгръщането на поне 1425 MW от този капацитет от ВЕИ, със 
съвместно разположени поне 350 MW системи за съхранение на енергия. 

• Създаване на национална инфраструктура за съхранение на електроенергия на мрежово ниво от 6000 MWh 
използваем енергиен капацитет. Съоръженията се състоят от батерии, инвертори, трансформатори, силова 
електроника/интелигентни електронни устройства и автоматизация на управлението. 

• Подкрепа за въвеждане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз, включително 
инсталирането на най-малко 55 MW електролизери и съоръжения за биогаз с мощност най-малко 9 MW. Включени 
са и реформи и инвестиции в областта на енергийната ефективност, а именно подкрепа за обновяване на сградния 
фонд с цел намаляване на потреблението на първична енергия средно с поне 30 % на най-малко 5 млн. кв. м площ. 

• Подкрепа за най-малко 10 000 домакинства за закупуване на нови "най-добри в класа" слънчеви системи за битова 
гореща вода и фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, за да се увеличи делът на възобновяемата енергия в 
крайното потребление на енергия от домакинствата. 

• Подкрепа за дигитализацията и увеличаване на капацитета на електропреносната мрежа за интегриране на до 
4500 MW нови мощности от ВЕИ, като същевременно се увеличи капацитетът на междусистемните връзки с 1200 
MW. 

В доклада за България на Европейския семестър за 2019 г. са посочени два региона като най-силно засегнати от прехода 
към неутрална по отношение на климата икономика - Стара Загора и Кюстендил. В допълнение ЕК включи и област Перник, 
като признава, че тези три области са потенциално най-уязвими от прехода, тъй като са ключови зони на концентрация на 
местния въгледобив и производството на енергия от въглища, както и на свързаната с тези дейности икономическа 
структура. Трите области имат различни регионални пространствени структури и процеси. 
Оценката на областно ниво за Стара Загора, Кюстендил и Перник идентифицира засегнатите територии в следните 
три категории: 
• общини с находища на въглища (лигнитни или кафяви) и минни дейности, 
• общини, в които са разположени ТЕЦ (топлоелектрически централи) на въглища, 
• общини донори на работната сила, която пътува. 
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Според плановете в трите общини ще бъдат засегнати пряко общо 13 000 души. До 2038 г. се очаква да бъдат засегнати 
още 15 000 работни места, тъй като преходният период продължава към завършване на постепенното спиране на 
използването на въглища. Концентрацията във времето на индикативния икономически ефект ще доведе до потенциална 
загуба на брутна добавена стойност от 877 млн. лв. на година, освен ако не бъдат предприети смекчаващи мерки. 
Преструктурирането на Стара Загора- най-засегната от прехода 
 

 
 
Област Стара Загора е определена като най-засегната от прехода, тъй като четирите въглищни ТЕЦ и мини са разположени 
на територията на областта, пише в Териториалния план на Стара Загора. 
Прекратяването на дейността на въглищните мини и ТЕЦ-овете засяга по-голяма територия, надхвърляща границите на 
конкретните общини, в които са разположени ТЕЦ-овете. Общините донори на работната сила (пътуващите до работа) 
също трябва да се разглеждат сред тези, които ще понесат социално-икономическите последици от прехода. 
През 2020 г. енергийните/добивните предприятия привличат работна ръка от следните области: Стара Загора - 8,2 хил. 
души; Хасково - 1,5 хил. души; Сливен - 0,9 хил. души; Ямбол - 0,6 хил. души; други - 0,1 хил. души. 
Процесът на справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика обхваща цялата територия на област 
Стара Загора. Там най-засегнатите общини са Раднево и Гълъбово, заедно с главния градски и икономически център Стара 
Загора. Освен това енергийният комплекс "Марица изток" (който включва четирите ТЕЦ-а – ЕЙ И ЕС-3С "Марица Изток I" 
ООД , "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, Контур Глобал Марица Изток 3 АД , ТЕЦ „Брикел“ ЕАД и „Мини Марица-изток” ЕАД) 
събира пътуващи от други административни области - Ямбол, Сливен и Хасково. 
Преходът към неутрална по отношение на климата икономика в Стара Загора може да засегне до 80% от работните места 
в минните и енергийните предприятия, базирани на въглища. 
Стара Загора е сред петте области с най-ниски нива на безработица в България и е на първо място в региона. Въпреки това 
в енергийния комплекс "Марица изток" значителна част от засегнатата работна сила наближава пенсионна възраст, но пък 
90 % от пряко засегнатата работна сила ще продължи да бъде в трудоспособна възраст през 2026 година. Постепенно 
трябва от сектора на въглищата да се премине към алтернативни дейности и нови работни места. 
Такива дейности и сектори ще бъдат напр. веригата за доставка на фотоволтаични панели (от сглобяване до рециклиране), 
електрическо оборудване и технически елементи за фотоволтаични панели, кабели, инвертори, алуминиеви рамки за 
фотоволтаични системи, електролизери за водород, допълнително оборудване за водород - тръби, клапани, 
автоматизация и т.н., оборудване за съхранение на електроенергия - батерии, инструменти, резервни части и др. 
И днес по-голямата част от двата вида оборудване - за добив на въглища и за ВЕИ - основно се внася. Това трябва да се 
промени от трансформиращите се сектори, като се засили стратегическата автономност на Европа. 
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От друга страна, трансформиращите се сектори са тези, които ще могат да променят дейността си и да се адаптират към 
неутрална по отношение на климата икономика, например производство на чиста енергия от възобновяеми енергийни 
източници и подпомагане на разработването на екологичен водород. Също така производство, дистрибуция, поддръжка 
и рециклиране на устройства за съхранение на енергия - батерии и доставчици на специализирани инсталации за 
производство на електроенергия, машини, оборудване, софтуер и части. 
Област Стара Загора е една от най-подходящите области за наземни фотоволтаични инсталации (с кумулативен технически 
потенциал за производство на ~ 15-20 GW), тъй като около 1/4 от площта на минния комплекс е рекултивирана и тези 
площи не влизат в конфликт със земеделски земи и защитени територии.  
Стара Загора вече е регистрирана като водеща инициатива за "Водороден хъб на ЕС" и като водородна долина. 
В Кюстендил преходът вече е започнал без планиране на нови работни места 
Област Кюстендил е най-уязвима на социално-икономическите и демографските тенденции, тъй като процесът на 
постепенно преустановяване на добива на въглища и на производството на електроенергия от въглища може да се 
проследи през последните две десетилетия. В същото време не е извършено планиране на нови работни места и 
икономически дейности. 
В област Кюстендил най-засегнати са общините Бобов дол, Дупница и Кюстендил.  Териториалното разпределение на 
пряко засегнатите работни места е различно на общинско ниво в област Кюстендил – най-висока е концентрацията на 
засегнатите работни места в общините Бобов дол, Дупница и Кюстендил, докато останалите общини в областта са 
засегнати в по-малка степен. 
Област Кюстендил е с най-неблагоприятните социално-икономически показатели в Югозападния регион. 
Мините ще се нуждаят от мащабна рекултивация, каквато досега не е имало в България. Обикновено дейностите по 
рекултивация изискват участието на голям брой работници и отнемат дълъг период от време, като по този начин се създава 
алтернативно използване на наличния трудов ресурс от мините. Въглищните мини (открити или подземни) и прилежащите 
им терени са публична държавна собственост. Дружествата, които ги експлоатират, имат концесионни договори, но не 
притежават собственост върху земята. Рекултивираните терени биха били подходящо място за алтернативни инвестиции - 
например фотоволтаици или кафяви площи, а не за земеделски площи/земя. 
ТЕЦ "Бобов дол" ще се нуждае от промишлена реконструкция и технологично преминаване към нулеви въглеродни 
източници на енергия, за да се намалят въглеродните емисии, за да продължи да функционира или да бъде спряна през 
2026 г. За ВЕИ, които трябва да заменят ТЕЦ "Бобов дол", капацитетът е изчислен на 630 MW - фотоволтаични, зелен 
водород, геотермални, вятърни турбини или биометан. Настоящата структура на работната сила дава възможност за 
евентуално пренасочване към нови промишлени дейности (изискващи предимно средноквалифицирана работна сила). 
Най-важният ефект от прехода ще бъде резултат от закриването на минните и енергийните предприятия, работещи на 
въглища, по-специално ТЕЦ "Бобов дол". Това ще доведе до значително намаляване на емисиите на парникови газове 
през 2026 г. и ще изисква инвестиции в МСП в приоритетни сектори, образование, преквалификация, повишаване на 
квалификацията. 
За да се справи с някои от предизвикателствата на прехода, област Кюстендил е подписала меморандум за партньорство 
с Националната компания "Индустриални зони", който предвижда създаването на индустриални паркове - доставчици на 
домакинства за инвеститори в МСП. Следните икономически дейности могат да се считат за достъпни за област Кюстендил: 
предприятия за преработка на храни (пресни плодове и зеленчуци, консервирани храни и др.), текстилна промишленост, 
инсталации за биогаз (биометан), производство на обувки, спортно оборудване и др. 
Област Кюстендил разполага и със значителен фотоволтаичен, вятърен и геотермален потенциал, както и с потенциал за 
зелен водород. Така например в община Сапарева баня се намира геотермалният извор с най-високата температура на 
Балканите - 103,5о С. В град Дупница изворът се използва като източник на отопление за редица обществени сгради. В 
момента се проучва трети извор край съседното село Бистрица, както и в град Кюстендил. 
Перник в "агломерационната сянка" на София може да се превърне в предимство 
През последните 40 години област Перник е изправена пред структурни, демографски и преходни предизвикателства. 
Въпреки това близостта на Перник до град София има смекчаваща роля по отношение на придвижването и работните 
места. 
В случая на Перник "агломерационната сянка" на София може да се превърне в предимство, особено ако се приложат 
мерки за стимулиране на ежедневната трудова миграция от столицата. 
Непосредствената близост на област Перник до София би могла да се използва за разширяване на местата за инвестиции 
извън границите на столицата и двата града да могат да създадат активен агломерационен коридор и коридор за развитие. 
Перник е най-малко засегнатата област поради прехода, но все пак е налице значително въздействие. В това отношение 
през 2025 г. ще бъдат засегнати общо 500 работни места, през 2026 г. - 1,6 хил. и през 2027 г. - още 500. Освен това 
концентрацията на индикативния икономически ефект ще доведе до загуба на БДС в размер на 91 млн. лв. на годишна 
база. 
Новите умения, които трябва да бъдат създадени, трябва да са свързани с чистата енергия и енергийната ефективност, в 
т.ч. фотоволтаични панели, електрическо оборудване и технически елементи за фотоволтаични панели, кабели, 
инвертори, алуминиеви рамки за фотоволтаични системи, хидролизатори за зелен водород, допълнително оборудване за 
зелен водород, геотермално оборудване - тръби, клапани, автоматизация и др. Освен това промишлеността за 
производство на основно желязо, стомана и феросплави следва да прилага мерки за повишаване на квалификацията и 
преквалификация за декарбонизация. 
Освен това всички останали активни икономически сектори следва да бъдат подкрепени за създаване на нови работни 
места и прилагане на мерки за декарбонизация, като например производство на чиста енергия и топлинна енергия и мерки 
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за енергийна ефективност, инсталиране на оборудване с по-голям капацитет и намаляване на емисиите на парникови 
газове и др. 
Преходът към неутрална по отношение на климата икономика ще се отрази на териториите в различни аспекти: 

• Мините ще се нуждаят от мащабна рекултивация, каквато досега не е имало в България. Обикновено дейностите 
по рекултивация изискват участието на голям брой работници и отнемат дълъг период от време, като по този 
начин се създава алтернативно използване на наличния трудов ресурс от мините. Въглищните мини (открити или 
подземни) и прилежащите им терени са публична държавна собственост. Дружествата, които ги експлоатират, 
имат концесионни договори, но не притежават собственост върху земята; 

• Рекултивираните терени биха били подходящо място за алтернативни инвестиции - например фотоволтаици или 
кафяви площи, а не за земеделски площи/земя; 

• ТЕЦ „Република“ ще се нуждае от промишлена реконструкция и технологично преминаване към друг енергиен 
източник, за да се намалят въглеродните емисии, за да продължи да функционира или да бъде спряна през 2027 
г.; 

• ВЕИ, които трябва да заменят капацитета на ТЕЦ "Република", се изчислява на 105 MW електрическа мощност, 502 
MW топлинна мощност - фотоволтаици, зелен водород, геотермална енергия, вятърни турбини или биометан; 

• Настоящата структура на работната сила дава възможност за евентуално пренасочване към нови промишлени 
дейности (изискващи предимно нискоквалифицирана и средноквалифицирана работна сила). 

Какви са перспективите още пред трите региона, които ще претърпят най-голяма трансформация може да 
видите ТУК. 
 
√ Ръст от 3.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 312.07 лв. за MWh с ден за доставка 24 януари 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 312.07 лв. за MWh с ден за доставка 24 януари 2023 г. и обем от 90 325.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 3.4 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 383.11 лв. за MWh, при количество от 46 220.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 105.00 MWh) е на цена от 241.04 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 322.42 лв. за MWh и количество от 3503.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 139.1 лв. за MWh ( 3547.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 - 19 часа – 488.96 лв. 
за MWh при количество от 3669.6 – 3474.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 100 лв. за MWh при обем от 3665.5 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 301.73 лв. за MWh (154.27 евро за MWh) за 23 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 24 януари се повишава до 312.07 лв. за MWh ( ръст от 3.4 %) по данни на БНЕБ или 159.56 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 797.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 317.52 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     32,36%    2169.56 
Кондензационни ТЕЦ   44,98%    3015.51 
Топлофикационни ТЕЦ   5,98%    400.76 
Заводски ТЕЦ    1,61%    107.99 
ВЕЦ     8,62%    577.78 
Малки ВЕЦ    2,05%    137.58 
ВяЕЦ     3,05%    204.47 
ФЕЦ     0,73%    49.26 
Био ЕЦ      0,61%     40.68 
Товар на РБ         5463.74 
Интензитетът на СО2 е 536g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ България и Румъния ще бъдат сред страните с най-евтина електроенергия за 24 януари 2023 г. 
Румънската OPCOM затвори при цена от 159,56 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 194,69 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 159,56 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 24 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 195,88 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
123,24 евро/мвтч. Най-високата цена от 250,00 евро/мвтч ще бъде в 18 ч и в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще 
бъде 51,13 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 471,6 мвтч. Цената за базова енергия в България е 
същата. Единствено на Пиринейския полуостров от цяла Европа цената ще бъде по-ниска. 

https://www.me.government.bg/news/ministerstvoto-na-energetikata-publikuva-doklad-za-ekologichna-ocenka-na-izmenenie-i-dopalnenie-na-programa-razvitie-na-regionite-2021-2027-3134.html
https://ibex.bg/
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На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 24 януари ще бъде 194,69 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 136,23 гвтч. Максималната цена ще бъде 250,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч и в 19 
ч. Минималната цена ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 161,56 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 24 януари е 206,34 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 235,54 евро/мвтч. Най-високата цена от 264,07 евро/мвтч ще бъде в 10 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч 
и тя ще бъде 154,23 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 68 656,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 24 януари на Словашката енергийна борса е 204,82 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 10 ч и тя ще е 260,44 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 152,49 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 203,11 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 10 ч тя 
ще е 256,43 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 150,36 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 24 януари е 202,84 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
232,37 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 69 385,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 10 ч и тя 
ще достигне 256,43 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 149,32 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 202,69 евро/мвтч на 24 януари. Пиковата цена ще бъде 232,43 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 488 332,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 10 ч и тя ще 
достигне 256,43 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 149,05 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 24 януари ще се продава за 202,07 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските фондови пазари показаха слаб растеж в първия ден на новата седмица 
С най-голям ръст затвори френският индекс САС 40, а с най-слабо повишение завърши италианският измерител FTSE 
MIB 
Повечето от борсовите индекси на най-големите страни в Западна Европа се повишаваха леко в началото на търговията в 
понеделник. Възходящият тренд се запази, като за някои измерители се увеличи, макар и незначително в края на сесията, 
тъй като инвеститорите оценяваха икономическите перспективи. 
Положителни фактори за пазарите са спадът на цените на природния газ в региона, както и надеждите, че отварянето на 
китайската икономика ще има положително въздействие върху цялата световна икономика, пише Trading Economics. 
В петък членът на управителя съвет на Федералния резерв на САЩ (Фед) Кристофър Уолър каза, че подкрепя само 
увеличение с четвърт пункт на 1 февруари, когато централната банка на САЩ ще определи следващата си актуализация на 
лихвената политика. Уолър каза още, че лихвите вече са достатъчно високи, за да забавят икономиката. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) може би трябва да продължи да повишава лихвените проценти с 50 базисни пункта 
през февруари и март, каза управителят на нидерландската централна банка Клаас Кнот в интервю за местната телевизия 
WNL. Според него, покачването на ставките ще продължи и през следващите месеци. 
В интервю за италианския вестник La Stampa Кнот, който също е член на управителния съвет на ЕЦБ, каза, че е "твърде 
рано" да се говори за забавяне на повишенията на лихвите до лятото. 
Междувременно икономистите започнаха да вярват, че еврозоната ще успее да избегне рецесия тази година, което 
представлява рязък обрат от скорошния песимизъм. Според проучване, проведено от консултантската компания Consensus 
Economics, икономиката на еврозоната ще се разшири с минималните 0.1% през 2023 г. Докато само преди месец 
анализаторите прогнозираха спад. Промяната се дължи, наред с други неща, на по-ниските цени на енергията и по-ранното 
от очакваното отваряне на китайската икономика, което може да стимулира глобалното търсене, пише Financial Times. 
До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се повиши с 0.18%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше испанският IBEX 35 (+0.32%), следван от британския FTSE 100 
(+0.21%), германския DAX (+0.15%) и френския CAC 40 (+0.13%) и само италианският FTSE MIB се понижи (-0.22%). Следобед 
всички индекси се озоваха в зелената зона, където и затвориха търговията в понеделник. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям ръст затвори френският индекс САС 40, а с най-слабо повишение завърши 
италианският измерител FTSE MIB. 
Цената на акциите на British National Express Group Plc се повиши с 0.95%, след като стана известно, че германското 
подразделение на National Express Rail GmbH спечели договор на стойност 1 милиард евро за обслужване на железопътни 
пътнически услуги по два маршрута в Рурската област до 2033 г. 
Регистрираната в Люксембург фирмата за стрийминг на музика Spotify Technology SA планира да съкрати 6% от работната 
си сила, казаха от компанията, ход, който ще увеличи излишъка от съкращения в технологичния сектор, и ще поеме 
свързаните с това разходи до близо 50 милиона долара. Въпреки това, цената на акциите се повиши с 3.34%. 
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Във Великобритания най-значително поскъпнаха акциите на търговеца на дребно Ocado Group - с 3.54%, на пощенския 
оператор International Distributions Services Plc и на телевизионната компания ITV Plc – и двата с 2.9 на сто. 
В Германия лидери по ръст са книжата на онлайн модния търговец Zalando (+0.92%), на на производителя на строителни 
материали HeidelbergCement (+1.3%), както и на разработчика на софтуер Vonovia (+2.92%). Освен това, поскъпнаха и 
акциите на автомобилните производители: Daimler Truck (+1.57%), на Porsche (+0.36%) и на Mercedes-Benz (+2.25%). 
Ръст на котировките демонстрираха и две френски банки: Credit Agricole (+0.61%) и Societe Generale (+0.88%), както и на 
стоманодобивната компания ArcelorMittal (+0.78%). 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на германския производител и търговец на аромати Symrise, които се понижиха с 
5.68%, след като компанията обяви, че няма да изпълни прогнозата си за печалба през 2022 година. 
На другия край – на върха на общия измерител на „сините чипове“ се изкачиха книжата на френския производител на 
коняци и ликьори Remy Cointreau, които поскъпнаха с 3.83%, след като Citigroup повиши рейтинга на акциите до „купува“ 
от „неутрални“ и повиши целевата им цена. 
 
√ Много икономисти вече смятат, че еврозоната може да избегне рецесия тази година 
Промяната се дължи на по-ниските цени на енергията и по-ранното от очакваното повторно отваряне на 
китайската икономика, според проучване на Financial Times 
Много икономисти започнаха да вярват, че еврозоната ще успее да избегне рецесия през тази година, което представлява 
рязък обрат от скорошния песимизъм, пише Financial Times. 
Според проучване, проведено от реномираната консултантска компания Consensus Economics, икономиката на еврозоната 
ще се разшири слабо с 0.1% през 2023 г., докато само преди месец анализаторите прогнозираха спад. 
Промяната се дължи, наред с други неща, на по-ниските цени на енергията и по-ранното от очакваното повторно отваряне 
на китайската икономика, което може да стимулира глобалното търсене. Световният икономически форум в Давос също 
даде по-оптимистични прогнози, а Международният валутен фонд даде знак, че скоро ще повиши прогнозите си за 
глобалния икономически растеж. 
Сред участниците в Давос беше и президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, която каза, че 
„ситуацията не е толкова лоша, колкото се страхувахме“. Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева подчерта, 
че световната икономика не се справя толкова зле, колкото се очакваше преди няколко месеца, въпреки че това не 
означава, че е в добра форма. 
Икономистите се опасяваха, че Европа ще бъде сред най-засегнатите региони в света поради поемането на последиците 
от военния конфликт в Украйна. Само преди няколко седмици Георгиева каза, че през 2023 г. "половината Европейски 
съюз ще бъде в рецесия". 
Ръководителят на макроикономическите изследвания в нидерландската ING Bank Карстен Бжески описа промяната в 
прогнозите на икономистите като "рецесия, която никога не се е случвала". 
„Заплахата от опасна енергийна криза намалява и инфлацията намалява по-бързо от очакваното“, каза Сузан Стрийтър, 
анализатор в британската компания за финансови услуги Hargreaves Lansdown. 
„Нашите възгледи се промениха радикално от октомври, каза Андрю Кенингам, главен европейски икономист в 
базираната в Лондон консултантска компания Capital Economics. Държавната подкрепа е по-щедра от очакваното, докато 
автомобилната индустрия се възстанови по-силно от очакваното“, допълни той. 
Според икономиста на швейцарската банка UBS Анна Титарева шансът за рецесия сега е под 30% в сравнение с около 90% 
миналото лято. Тя каза, че подобрените вериги за доставки и силният пазар на труда са сред основните причини за 
икономическата устойчивост на еврозоната и Европа е успяла да напълни хранилищата за газ през последните месеци, 
което значително облекчава опасенията относно ограниченията за използването на това гориво. 
В допълнение, повишеното търсене в Китай „би насърчило значително европейската търговия, особено на Германия“, каза 
икономистът на американската банка Goldman Sachs Свен Яри Стен. 
Анализаторите от JPMorgan повишиха прогнозата си за растеж на БВП на еврозоната за 2023 г. до 0.5% миналата седмица 
на фона на падащите цени на природния газ. 
Някои експерти, обаче, все още очакват рецесия. Икономистът от британската Barclays Bank Силвия Арданя отбелязва, че 
въпреки че рецесията няма да бъде толкова дълбока, колкото се смяташе досега, икономиката на еврозоната все пак ще 
се свие за две последователни тримесечия, което отговаря на техническото определение за рецесия. 
Кенингам от Capital Economics предупреждава, че агресивното повишаване на лихвите от страна на ЕЦБ може да доведе 
до по-слабо възстановяване. 
„Икономиката на еврозоната може да избегне рецесия, но лихвените проценти може да се наложи да останат високи за 
дълъг период. Изглежда, че можем да получим - в най-лошия случай - лека рецесия, последвана от слабо възстановяване", 
каза той. 
 
√ Доларът открива новата седмица с понижение спрямо повечето основни валути 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на американския долар спрямо шестте основни валути (евро, 
швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), загуби 0.26% 
Американският долар откри вчера новата седмица със спад спрямо повечето основни валути, а се повишава спрямо 
японската йена и руската рубла. 
Сигналите за отслабване на американската икономика и последните коментари на членовете на борда на Федералния 
резерв на САЩ (Фед) позволяват на инвеститорите да се надяват, че Централната банка на САЩ ще продължи да забавя 
темпото на повишаване на основния лихвен процент. 
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Членът на Борда на Фед Кристофър Уолър каза в петък, че централната банка вече е повишила значително лихвите и "е 
време да забавим, но не и да спрем" повишението. „В момента съм за повишаване на лихвените проценти с 25 базисни 
пункта (б.п.) на предстоящата среща на Фед“, каза Уолър по време на реч в Съвета за международни отношения на САЩ. 
„Все още имаме да извървим дълъг път, за да върнем инфлацията обратно към целта от 2% и вярвам, че ще подкрепя по-
нататъшното затягане на паричната политика“, каза Уолър, цитиран от Market Watch. 
Президентът на Фед на Канзас Сити Естер Джордж каза в интервю за Bloomberg TV, че въпреки забавянето на инфлацията, 
тя все още е доста над целта. „За да останем верни на нашия мандат за ценова стабилност, трябва да бъдем малко повече 
търпение“, каза тя. 
През декември Фед повиши лихвения процент с 50 б.п. - до 4.25-4.5% годишно след покачване с по 75 б.п. на предишните 
четири срещи, а пазарът очаква допълнително забавяне на темпото на затягане на паричната политика, предвид сигналите 
за отслабване на инфлацията и икономическата активност в Съединените щати. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) може да се наложи също да продължи да повишава лихвените проценти с темп от 50 
б.п. през февруари и март, каза Клаас Кнот, член на управителния съвет на ЕЦБ и управител на нидерландската централна 
банка, в интервю за телевизия WNL. Според Кнот, покачването на лихвите ще продължи през следващите месеци. 
В отделно интервю за италианския вестник La Stampa Кнот каза, че е "твърде рано" да се говори за за забавяне на 
повишаването на лихвите на ЕЦБ до лятото. 
ЕЦБ повиши основните лихви с общо 250 б.п. през изминалата година. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), загуби 0.26% по време на търговията в понеделник, а по-широк 
WSJ Dollar Index, в който са включени 16 валути, спадна с 0.14%*. 
Eврото се повиши с 0.50% до 1.0911 долара в сравнение с 1.0856 долара при затварянето на пазара в петък, изкачвайки се 
до нов 9-месечен връх, облагодетелствано от по-слабия долар, а инвеститорите оценяват перспективите на паричната 
политика. Очаква се ЕЦБ да продължи агресивната си кампания и да повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта през 
февруари и март, като лихвеният процент по депозитите ще достигне връх от 3.25% - в момента е 2%. 
Британският паунд нарасна с 0.16% до 1.2417 долара, спрямо 1.2397 долара при затваряне на търговията в петък, 
достигайки това ниво за първи път от 14 декември, след като темпът на инфлация във Великобритания се забави до 10.5% 
през декември, отдалечавайки се още повече от 41-годишния връх през октомври, но оставайки доста над целта на Банката 
на Англия от 2%. Все пак основният индекс на потребителските цени остана непроменен на 6.3%, недалеч от рекорда от 
6,5%, отбелязан през октомври, а цените на храните и напитките се повишиха с най-бързите темпове от 1977 г. насам, което 
предполага, че инфлацията ще остане висока за известно време. По-рано през седмицата последният доклад за работните 
места в Обединеното кралство показа, че нивото на безработица се е задържало близо до 50-годишно дъно и темпът на 
растеж на заплащането във Великобритания се е ускорил до най-бързия от 2001 г. насам, като се изключат скоковете по 
време на периода на COVID-19. Банката на Англия вероятно ще повиши лихвените проценти отново до 4% следващия 
месец след девет последователни повишения на лихвите. 
Японската йена е сред малкото световни валути, които отслабват спрямо долара. Понижението е с 0.33% до 130.03 йени 
спрямо 129.60 йени в предходната сесия, отстъпвайки още повече от многомесечните върхове, тъй като Централната банка 
на Япония (BoJ) остава ангажирана с политиката си на ултра-ниски лихвени проценти въпреки нарастващата инфлация и 
повишаващия се пазарен натиск. Миналата седмица централната банка се противопостави на спекулациите за друга 
корекция на паричната си политиката, като запази изключително ниските си лихвени проценти и остави непроменена 
политиката си за контрол на доходността на дълговите книжа. Междувременно търговците очакват на срещата на BоJ през 
март да бъде променена паричната политика, както и през април, когато BoJ ще има нов управител на мястото на Харухико 
Курода. 
Щатският долар се повиши и спрямо руската рубла с 0.45% до 68.5500 рубли за един долар, въпреки това руската валута 
остава далеч от 8-месечното дъно от 72.5 рубли за долар, докоснато на 6 януари, след като Банката на Русия обяви, че 
възобновява своята намеса на валутния пазар чрез продажба на юани съгласно новия закон за бюджета на федералното 
правителство. Общо Министерството на финансите, в рамките на бюджетното правило, от 13 януари до 6 февруари 2023 г. 
планира да продаде чуждестранна валута за 54,5 милиарда рубли. Дневният обем на продажбите е еквивалент на 3,2 
милиарда рубли. Днешното понижение на рублата се възприема от инвеститорите като временно. 
През последните близо три седмици рублата беше подкрепена от инвеститорите, които изоставиха своите активи в 
чуждестранна валута, закупени в края на декември, за да се предпазят от евентуална геополитическа разпродажба на 
рублата, тъй като ликвидността донякъде се възстанови след едноседмичната православна коледна ваканция. Като цяло 
руската валута остана стабилна благодарение на мерките, въведени след военната инвазията на страната в Украйна. 
Рублата се покачи доста над рекордно ниското ниво от 150, достигнато през март. Санкциите от Запада спряха износа за 
Русия и предизвикаха рязък спад на вътрешното търсене на чуждестранни валути. В същото време паричните власти 
наложиха солидни такси и отрицателни лихвени проценти върху валути от „неприятелски“ държави, премахвайки на 
практика пазара на чуждестранна валута за притежателите на рубли. На валутния пазар в Москва към 9 часа българско 
време, въз основа на информация, предоставена от банки и обменни бюра, средният курс купува/продава е 69.41/72.7 
рубли за долар. В сравнение с петъчната търговия средният курс на покупка се е увеличил със 143 копейки, а средният курс 
на продажба е спаднал с 68 копейки. 
Стоковите валути в Азия – австралийският и новозеландският, които са силно зависими от състоянието на китайската 
икономика, която премахна повечето от Covid-ограниченията, се повишиха съответно с 0.43% до 0.6996 щатски долара за 
един „австралиец“ и с 0.15% до 0.6481 американски долара за едно „киви“. По-специално австралийският долар се 
доближи до 0.70 щатски долара, насочвайки се към най-силните си нива от пет месеца, тъй като инвеститорите очакват 
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данните за потребителските цени в Австралия тази седмица, които би трябвало да посочат, че инфлацията е достигнала 
своя връх през четвъртото тримесечие. Данните от миналата седмица показаха, че заетостта в Австралия неочаквано е 
намаляла през декември, докато нивото на безработица се е запазило стабилно на 3.5% въпреки прогнозите за 
подобрение до 3.4%. Междувременно Централната банка на Австралия повиши лихвения процент с общо 300 базисни 
пункта за осем последователни заседания миналата година, което доведе разходите по заеми до 10-годишен връх от 3.1%. 
Другите две стокови валути, които са зависими от котировките на петрола, канадският долар и норвежката крона също 
нараснаха спрямо щатския долар, съответно с 0.21% до 1.3351 канадски долара за един американски и с 0.33% до 9.8036 
норвежки крони за един щатски долар. На стоковата борса в Лондон американският лек суров петрол (WTI) с доставка до 
21 февруари поевтиня с 0.50% до 81.23 долара за барел, а европейският Brent с доставка до 31 януари се понижи с 0.55% 
до 87.15 долара за барел. 
*Валутните курсове и котировките на петрола са актуални към 10:30 часа българско време, източници "Ройтерс“ и 
Trading Economics. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Станаха ли по-достъпни електронните услуги за гражданите и бизнеса и защитени ли са институциите от хакерски 
атаки; Гост: Служебния министър на електронното управление Георги Тодоров. 

- Цени, инфлация и доходи. Колко пари са ни нужни за издръжката на живот; Гост: Главният икономист на КНСБ 
Любослав Костов. 

- Как езикът на омразата прерасна във физическа саморазправа и влизат ли в задънена улица отношенията между 
България и Северна Македония; Гости: Журналистите Милена Милотинова и Любчо Нешков. 

- Лечима ли е хазартната зависимост и как да разпознаем първите ѝ признаци. 
НТВ, „Здравей, България" 

- Близо 2500 лева за издръжката на тричленно семейство у нас. Защо омлетът и баницата са лукс за повечето 
домакинства в страната? Какъв е проблемът според КНСБ. 

- Защо от „Има такъв народ" започнаха да събират подписи за референдум за президентска република; Гост: Тошко 
Йорданов. 

- С какви бюлетини ще гласуваме и ще има ли време ЦИК да организира предсрочния вот с хартия; Гост: Зам.-
председателят на ЦИК Цветозар Томов. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Бивш политик дава за благотворителност 565 000 лв., ако осъдят обвинените за убийството на съпругата му 
в. Труд - Президент да командва искат хората на Слави 
в. Труд  - При €500 минимална заплата КНСБ съгласни за Еврозоната 
в. Телеграф  - Цените на 800 стоки литнаха нагоре 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Горят локомотиви заради неглижирани ремонти, липса на части и хора - напускат заради 1000 лв. заплата 
в. 24 часа  - Хартията мина теста на ЦИК, новите бюлетини ще са готови за 2 април 
в. 24 часа  - Австрия иска € 2 млрд. от ЕК за границата ни, за Шенген обаче остава непреклонна 
в. 24 часа  - Дебат за президентска република? Нужен е, но не сега, обяви вицето Йотова 
в. 24 часа - Соларните панели ще могат да се монтират и на жилищни блокове 
в. Труд - 80 кметове обсъждат сближаването на Балканите 
в. Телеграф –Без карантина при COVID 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Иван Шишков, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: Скоро започваме "Струма" 
през Кресненското дефиле, строежът ще е необратим 
в. Труд - Румен Петков, председател на партия АБВ, пред "Труд news" : БСП изпусна възможност да бъде двигател на лявото 
обединение 
в. Телеграф  - Д-р Христина Бацелова, специалист по епидемиология: Варицелата е руска рулетка 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Пияният шофьор не е по-кротък от дрогирания - защо той да може да отказва тест на полицаите? 
в. Труд  - "Върховенството" на юмручното право 
в. Телеграф  - Потопен живот! 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа на "Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група 
на "БСП за България", на която бе възложено да посочи кандидат за министър-председател. 

- От 10.00 часа извънредно заседание на Народното събрание. 
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- От 18.00 часа президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 60-годишнината на "Технотест" АД в 
Централния военен клуб в София. 

- От 10:00 часа в НДК министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще участва в конференцията на в-к 
"24 часа" на тема "Парите по Плана за възстановяване и европейските структурни фондове". 

- От 18:00 в централата на ПП АБВ в Културен салон АБВ гост ще бъде Димитър Туджаров - Шкумбата. 
*** 
Видин. 

- От 14:00 ч. в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане. 
*** 
Смолян. 

- От 18:00 часа в Регионална библиотека "Николай Вранчев" - Смолят ще се проведе среща с Мадлен Алгафари, по 
повод излизането на новата й книга "...И заживели щастливо... или какво става след последното изречение в 
приказките. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои прожекцията на документалния филм "Остава мигът", в 
рамките на София Менар Филм Фест. 

- От 18.00 часа в западната зала на Художествена галерия Стара Загора ще бъде представена гостуващата от ХГ 
"Проф. Илия Петров" - Разград изложба "Лудогорие". 

*** 
Павел Баня. 

- От 13.30 часа в читалището на село Горно Сахране министър Росица Карамфилова ще направи изявление пред 
медиите след среща с жители на селата Горно и Долно Сахране заради инвестиционно предложение на 
"Кастамону България" АД. 

*** 
Шумен. 

- От 13:15 часа в зала 203 на Община Шумен - постоянна комисия "Икономическа политика, общинска собственост 
и контрол по сделките с общинско имущество"; 

- От 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен ще заседава постоянна комисия "Просвета, образование и наука". 

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

