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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ще дискутира с бизнеса от Варна и Стара Загора приоритетите за икономиката на страната 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще дискутира с бизнеса от Варна и Стара Загора приоритетите за 
икономиката ни. Двете събития са част от ежегодните срещи, които асоциацията организира, с членовете и браншовите 
организации в страната. Целта им е да дадат възможност за обсъждане на проблемите, които стоят пред бизнеса, с акцент 
върху малките и средните предприятия, както и да бъдат обсъдени възможностите, които се откриват за насърчаване на 
бизнеса през 2023 г. 
Срещата във Варна ще се проведе на 2 февруари в конферентната зала на Икономически университет – Варна, а тази в 
Стара Загора ще се състои на 3 февруари в конферентната зала на Община Стара Загора. Сред основните теми, които ще 
бъдат обсъдени са липсата на кадри, подобряване на координацията и взаимодействието с местната администрация, и с 
институции на държавно ниво 
Участие в срещите ще вземат председателят на УС на АИКБ Васил Велев, главният секретар на асоциацията д-р Милена 
Ангелова, представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и растежа, 
Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. 
АИКБ работи за непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстване на българското законодателство в полза 
на бизнеса. През годините Асоциацията активно работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване 
на недостига на квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на 
необходими реформи. 
Прилагаме проектите на програми за двете събития, както следва: 
Програма за събитието на 02.02.2023 год. в гр. Варна може да видите тук. 
Програма за събитието на 03.02.2023 год. в гр. Стара Загора може да видите тук. 
 
БТА 
 
√ АИКБ ще дискутира с бизнеса от Варна и Стара Загора приоритетите за икономиката на страната 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще дискутира с бизнеса от Варна и Стара Загора приоритетите за 
икономиката ни, съобщиха от Асоциацията. 
Двете събития са част от ежегодните срещи, които асоциацията организира, с членовете и браншовите организации в 
страната. Целта им е да дадат възможност за обсъждане на проблемите, които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките 
и средните предприятия, както и да бъдат обсъдени възможностите, които се откриват за насърчаване на бизнеса през 
2023 г. 
Срещата във Варна ще се проведе на 2 февруари от 9:30 ч. в конферентната зала на Икономически университет – Варна, а 
тази в Стара Загора ще се състои на 3 февруари от 9:30 ч. в конферентната зала на Община Стара Загора. Сред основните 
теми, които ще бъдат обсъдени, са липсата на кадри, подобряване на координацията и взаимодействието с местната 
администрация и с институции на държавно ниво.  
Участие в срещите ще вземат председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, главният секретар на 
асоциацията д-р Милена Ангелова, представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 
иновациите и растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция "Програма за 
образование". 
АИКБ работи за непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстване на българското законодателство в полза 
на бизнеса. През годините Асоциацията активно работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване 
на недостига на квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на 
необходими реформи. 
 
Bulgaria Wants You 
 
√ Облекчаването на трудовата имиграция и програмите за обучение са ключови за пазара на труда у нас 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за 
внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, като решение на голяма част от проблемите на пазара 
на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция по заетостта Полина 
Маринова. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/01/Programa-Varna-02.02.2023.docx.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/01/Programa-StaraZagora-03.02.2023.pdf
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„Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша 
основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За 
българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По 
данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум,  под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Изпълнителният директор на агенцията Полина Маринова посочи, че през 2023 г. се предвижда обединяване на повече 
финансови стимули в една програма, която работодателите могат да използват за наемане на работници. 
„След по-малко от месец предстои стартиране на два проекта, както и  „Родители в заетост“, която е добре позната на 
бизнеса и на семействата с малки деца, за които се осигуряват детегледачи. Новият проект „Започвам работа“ е с 3 
компонента, насочени към т.нар. неактивни лица, т.е. тези, които не учат, не работят, а и не търсят работа, като няма да 
има ограничения по отношение на възраст, престой като безработен, наличие на трайни увреждания и др.“, допълни още 
Маринова. 
Експертите от Агенцията посочиха още няколко възможности, върху които работят, за облекчаване на предприятията при 
наемане на кадри. Сред тях са възможността за електронно подписване и отчитане на договори и стартирането на 
обучения с ваучери чрез електронна система. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Все още е възможно да влезем в еврозоната на 1 януари 2024 г. 
Българският бизнес е все по-оптимистично настроен за развитието на икономиката 
Голямото предизвикателство пред България през настоящата година е членството в Шенген и в еврозоната и това е 
приоритет на организацията на работодателите. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, в предаването „Бизнес старт” по Bloomberg TV Bulgaria. 
„Еврозоната е цел, която трябва да преследваме. Имаме зелена светлина и все още някакъв оптимизъм, че е възможно да 
спазим срока 1 януари 2024 година”, заяви той. 
Членството в еврозоната ще раздвижи българската икономика, ще облекчи бизнес средата и ще стимулира инвестициите 
в България, посочи Иванов. И допълни, че неясната ситуация около управлението на страната влияе на икономическото 
развитие - политическата криза води до икономическа и очакванията са след предстоящите избори този политически възел 
да се развърже, да имаме стабилно управление, което да приеме необходимите закони и реформи, така че България да 
стане член на еврозоната от 1 януари 2024 година. 
Коментирайки дали бизнесът у нас очаква рецесия през тази година, Иванов посочи, че голяма част от предприятията у нас 
очакват спад в приходите от продажби през 2023 година според данните от анкета на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
Според анкетата от декември миналата година 43% от запитаните в бизнес средите смятаха, че 2023 г. ще бъде по-лоша от 
2022 г., около 25% бяха на мнение, че ще бъде същата като 2022 г., а само един на всеки четирима анкетирани - че тя ще 
бъде по-успешна, поясни той. 
„През януари този оптимизъм на бизнеса се засилва, защото имаме повече информация“, отбеляза гостът. На първо място 
той посочи, че очакванията за тежка зима не са се сбъднали, както и очакванията за ескалация на цените на 
енергоносителите. „Ннапротив - те намаляват и през януари е регистриран спад в цените на горивата, на петрола и на 
електроенергията“, каза Иванов. 
Как ще се подобри цялостната инвестиционна среда в България и каква беше 2022 г. за бизнеса у нас? 
 
Икономически живот 
 
√ За десети път АИКБ стартира конкурса "Икономика на светло" 
За поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) провежда конкурса за годишните награди 
„Икономика на светло“. Започнал през 2013 година като част от усилията на АИКБ за изсветляване на българската 
икономика, наградите от конкурса са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика 
в България. 
Етапите от конкурса протичат през месеците от януари до март, успоредно с оповестяването на предварителните стойности 
на Композитния индекс „Икономика на светло“ за предходната година. 
Призът „Икономика на светло“ за 2022 г. ще се присъди в три категории: 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата. 
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване 
на бизнес средата. 
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция. 
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни 
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики 
и т.н. 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
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Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, 
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на 
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет „Икономика на светло“, медиите. 
За повече информация: приложеното писмо и формулярът за номиниране. 
Срокът за изпращане на номинации е до 28.02.2023 г., а наградите ще бъдат обявени и връчени на церемония в края на 
месец март. 
 
Econ.bg 
 
√ Синдикатите поискаха помощи за домакинствата, ако не паднат цените 
Държавата да насочи помощите за скъпата енергия към гражданите пряко, ако бизнесът откаже да намали цените. 
Това предложение отправи икономистката от КТ "Подкрепа" Ваня Григорова 
Държавата да насочи помощите за скъпата енергия към гражданите пряко, ако бизнесът откаже да намали цените. Това 
предложение отправи икономистката от КТ "Подкрепа" Ваня Григорова пред Нова телевизия. Както стана известно, 
служебното правителство преговаря с търговците да намалят цените, тъй като получават помощи за цената на енергията. 
Голяма част от увеличените цени са спекула на прекупвачите, убедена е Григорова. Тя даде пример с яйцата, които при 
производител са поскъпнали с 30%, а за крайните потребители двойно. 
"В условия на спад на цената на енергията и спад в цените на горивата нормалната реакция на бизнеса е да намали цените 
на стоките и услугите, които предлага. Първият ни призив бе още, когато НС фиксира цената на електроенергията на 200 
лв. Ако пазарът е конкурентен, естественият ход на цените е намаление. В края на февруари се надявам от данните да 
видим, че е имало намаление на цените", коментира пък Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
"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 Васил Велев от АИКБ. 
 
Дума 
 
√ Поискаха помощи за домакинствата, ако не паднат цените 
Държавата да насочи помощите за скъпата енергия към гражданите пряко, ако бизнесът откаже да намали цените. Това 
предложение отправи икономистката от КТ "Подкрепа" Ваня Григорова пред Нова телевизия. Както стана известно, 
служебното правителство преговаря с търговците да намалят цените, тъй като получават помощи за цената на енергията. 
Голяма част от увеличените цени са спекула на прекупвачите, убедена е Григорова. Тя даде пример с яйцата, които при 
производител са поскъпнали с 30%, а за крайните потребители двойно. 
"В условия на спад на цената на енергията и спад в цените на горивата нормалната реакция на бизнеса е да намали цените 
на стоките и услугите, които предлага. Първият ни призив бе още, когато НС фиксира цената на електроенергията на 200 
лв. Ако пазарът е конкурентен, естественият ход на цените е намаление. В края на февруари се надявам от данните да 
видим, че е имало намаление на цените", коментира пък Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
"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 Васил Велев от АИКБ. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев насрочи парламентарните избори на 2 април 
Отчитайки техническите предизвикателства пред ЦИК, изборите ще бъдат на първата възможна дата, в която няма да има 
риск за машинното гласуване, за да може да бъде спазен законът, който повелява, че всеки български гражданин трябва 
да може да избира - да гласува с машина или с хартия. Затова ще издам указ, с който ще разпусна НС на 3 февруари и 
насрочвам парламентарни избори на 2 април. Това каза президентът Румен Радев. 
Той се надява в оставащото време народните представители да обърнат внимание на важните закони - антикорупционния, 
за контрола на главния прокурор и останалите закони от ПВУ, които са в напреднала фаза. Надява се борбата с корупцията, 
ПВУ, европейската интеграция да са реален приоритет, а не само предизборни обещания. 
Радев не коментира дали ще има промени в служебния кабинет, като уточни, че ще говори с всеки един министър. 
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Президентът коментира и решението на Стево Пендаровски да спре достъпа на български евродепутат и няколко 
български граждани до РСМ като каза, че ще бъдат активирани всички европейски механизми, така че на тази 
антибългарска омраза и истерия да се сложи край. 
"Сега разбирате защо толкова много се борих правата на македонските българи да бъдат защитени в 
конституцията на РСМ и това да бъде задължително условие за започване на начало на преговорите. Така че РСМ не 
е и започнала преговорите. Тя още не е отворила вратата за стаята, където се водят тези преговори. Очаквам 
институциите на РСМ да докажат, не само, че не са част от антибългарската кампания - това вече не е достатъчно 
- крайно време е те да докажат, че се борят активно срещу тази кампания. В нашия случай, бъдете сигурни ще бъдат 
активирани всички европейски механизми, така че на тази антибългарска омраза и истерия да се сложи край", каза 
Радев. 
 
√ Животът на 48-ото НС приключва на 3 февруари, гласуваме отново на 2 април 
Животът на 48-ия парламент приключва следващият петък, на 124-ия ден от предишните предсрочни избори. Президентът 
съобщи, че разпуска Народното събрание на 3 февруари и насрочи поредните предсрочни избори на 2 април, а 1 април 
ще е ден за размисъл. 
Така ще гласуваме отново за народни представители точно 6 месеца след предишния опит да изберем работещ парламент. 
За две години - от април 2021 г. до април 2023 г. ще гласуваме пет пъти на парламентарни избори. 
Президентът посочи датата на предстоящия вот днес след като се срещна с Централната избирателна комисия. Преди това, 
неуспешно приключи и конституционната процедура за съставяне на кабинет. БСП върна третия и последен мандат на 
президента неизпълен. 
Корнелия Нинова заяви, че БСП са направили всичко необходимо, за да съберат мнозинство за редовен кабинет, но без 
успех. Румен Радев ги поздрави за усилията, които положиха за съставяне на правителство в трудната политическа 
обстановка. 
 
√ Превенцията на недекларирания труд остава във фокуса на Главна инспекция по труда и през 2023 г. 
Борбата с недекларирания труд във всичките му проявления - като работно време, заплащане на труда и възникване на 
трудовото правоотношение, остава акцент в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2023 г., видно от 
мерките, предвидени в Плана за дейността на Агенцията. 
През годината ще продължи засиленият контрол на работодатели, при които през предходните години са установени 
работници да полагат труд без трудови договори. Предвижда се провеждане и на инспекционна кампания, свързана със 
спазване на законовите изисквания по възникване и осъществяване на трудовите правоотношения и по осигуряване на 
минималните изисквания за здраве и безопасност при работа в хотели, ресторанти и питейни заведения, включително в 
летните и зимните курорти в страната. 
В Годишния план на Агенцията отново е залегнала специална мярка, насочена към превенция на недекларирания труд във 
всички икономически дейности. Планирани са и мерки, гарантиращи засилен контрол в секторите „Строителство“ и 
„Селско стопанство“, които са идентифицирани като високорискови по отношение работата на черно и осигуряването на 
безопасност и здраве при работа. 
За по-голяма ефективност на действията за ограничаване на „сивата“ икономика ще продължи засиленото 
сътрудничеството и съвместния контрол с Националната агенция за приходите (НАП). В допълнение, в рамките на всяка 
проверка, независимо от нейната тематика, ще продължи задължително да се следи дали всички заварени на работните 
им места работници и служители имат регистриран в НАП трудов договор. 
Нова мярка в Годишния план на Агенцията през 2023 г. ще насочи усилията на контролните органи към идентифициране 
на работодатели, въвели работа от разстояние с цел осъществяване на контрол за защита на трудовите права на 
работещите дистанционно. Проверките по нея целят да се изяснят специфичните характеристики като начина на възлагане 
на работата, отчитането на работното време и заплащането на труда. 
Разпоредбите за тази форма на полагане на труда са разписани в българското законодателство още през 2012 г., но тя 
стана популярна, след като беше препоръчана като противоепидемична мярка по време на пандемията от Ковид-19. 
Планирането на мярката, въпреки затрудненото идентифициране на работодатели, въвели работа от разстояние, поради 
липсата на база данни за това, е доказателство за усилията на Инспекцията по труда да гарантира в най-пълна степен 
трудовите права на всички работещи в България. 
ИА ГИТ ще продължи през 2023 г. активното международно сътрудничество, обмяната на опит и информация с 
инспекциите по труда от Европейския съюз и региона, както и с международни организации и институции. 
Съвместните трансгранични дейности и събития представляват важен ресурс за повишаване ефективността на контрола на 
труда в условията на все по-активна мобилност на работната сила. Те имат важна роля за превенция на недекларирания 
труд и подобряване на условията на труд на мобилните работници. Представители на ИА ГИТ ще вземат участие в „седмици 
на действието“, организирани от Европейския орган по труда в строителството и транспорта. 
 
√ Европейската Сметна палата започва проверка на България 
Европейската Сметна палата започва проверка на това дали ЕК ефективно защитава финансовите интереси на ЕС срещу 
нарушения на върховенството на закона в България и още пет държави - Гърция, Италия, Унгария, Полша и Румъния. 
Одиторите ще разгледат предприетите от Комисията стъпки, чрез които се следи държавите да получават финансиране от 
ЕС единствено, ако зачитат върховенството на закона. Одитът ще бъде насочен към политиката на сближаване на ЕС и 
финансирането за възстановяване от пандемията от COVID-19. 

https://bntnews.bg/news/bsp-varna-neizpalnen-tretiya-mandat-radev-shte-obyavi-data-za-izborite-sled-razgovor-s-cik-1221301news.html
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„Нарушенията на върховенството на закона, като например липсата на надлежно разследване на корупцията или 
липсата на независимост на съдебната власт, могат да имат значителни финансови последици в рамките на ЕС и 
могат да доведат до злоупотреба с парите на ЕС в държавите членки. 
Нашият одит ще установи дали Комисията използва ефективно инструментите, с които разполага, за защита на 
бюджета на ЕС от нарушения на върховенството на закона, по-специално по отношение на финансирането за 
сближаване и възстановяване“, каза г-жа Анеми Туртелбooм, член на ЕСП, която ще ръководи одита. 
През 2020 г. ЕС прие правила за обвързване на финансирането от ЕС със спазването на върховенството на закона. Достъпът 
на държавите до финансиране от ЕС може да бъде спрян, намален или ограничен, когато са налице сериозни нарушения 
на върховенството на закона. Тези мерки за защита на бюджета досега са използвани само за Унгария (през декември 2022 
г.), за която ще бъдат спрени 55% от средствата, които тя трябваше да получи по три програми на ЕС за сближаване. 
Очаква се докладът на Сметната палата да бъде публикуван след около една година. 
 
БНР 
 
√ Комисията по отбрана ще обсъди броя на запасните и резултатите от срещата в "Рамщайн" 
Комисията по отбрана ще обсъди въпросите за броя на запасните, който трябва да бъде достигнат до края на годината. 
Както и с резултатите от срещата на държавите, подкрепящи Украйна, провела се в базата "Рамщайн", Германия. 
Списъкът с броя на запасните и формированията, които ще бъдат допълвани във военно време, е поверителен. Но дебатът 
ще стане на фона на искането на правителството отпреди седмица КС да излезе с тълкуване дали запасните може да бъдат 
обучавани и в мирно време. 
Запознати с казуса обясняват, че подобно обучение е наложително. 
Докладът за изпълнението на програмата за отбранителните способности отчита през 2021 година, че голям брой от 
вписаните на военен отчет запасни нямат военна подготовка, над 80% са на възраст над 35 години. А застаряването води 
и до некачественото или невъзможното комплектуване на военните формирования. 
Депутатите ще изслушат и служебния министър Димитър Стоянов за резултатите от срещата на държавите, подкрепящи 
Украйна, в Германия. Ще поискат и информация по преговори със съюзници за придобиване на заместваща техника. 
Преди срещата с депутатите Димитър Стоянов определи като "псевдомодернизация" вариантът за заместване на 
техниката. 
 
√ Кабинетът приема мерки за компенсиране на потребителите 
На днешното си заседание служебното правителство планира да приеме мерки за компенсиране на потребителите. 
Със средства от свръхпечалбата на "Лукойл Нефтохим" и внесените авансово данъци, след като дружеството премести 
икономическата си дейност в България служебното правителство приема решение да  финансира мерки в подкрепа на 
потребителите. Това анонсира в рамките на отчета си служебният министър на икономиката Никола Стоянов. 
"Една от първите ни задачи беше да започнем преговори с "Лукойл" и в резултат на това постигнахме договореност 
компанията да премести икономическата си дейност и да плаща своите данъци в България", заяви Никола Стоянов. 
В дневния ред на днешното правителствено заседание е включено решение за започване  на бюджетната процедура за 
следващата 2024 година.  
Поради наличие на основен интерес свързан със сигурността от процедурите на Закона за обществените поръчки ще се 
изключи услугата по превоза на отбранителните продукти,  свързани с договорите за американските изтребители Ф-16 
Блок 70 и необходимото оборудване. 
 
√ Служебното правителство разглежда нова формула за изчисляване на проценти ТЕЛК 
Новата формула за изчисляване на проценти ТЕЛК, заложена в проект на наредба на здравното министерство, влиза за 
разглеждане на днешното правителствено заседание. 
Промените, които засягат стотици хиляди хора с увреждания, бяха предложени през ноември, но внасянето им се забави 
заради голям брой предложения за допълването им по време на общественото обсъждане. Стигна се и до протести за по-
бързото им приемане. 
Най-високият процент на най-тежкото увреждане плюс 20 процента от сбора на процентите на останалите увреждания – 
така ще изглежда новата формула за изчисляване на намалена работоспособност, ако правителството приеме 
предложението, подготвено преди повече от два месеца. 
Според проекта пожизнено ТЕЛК решение ще се дава при още 29 заболявания, като епилепсия, множествена склероза, 
аутистични състояния. 
Предвижда се право на чужда помощ да имат деца и възрастни с психични заболявания и при по-малко от 90 процента 
ТЕЛК. Ново е издаването на ТЕЛК с 50 процента намалена работоспособност при инфаркт, ако след първата година човек 
няма нарушения на кръвообращението. 
Преди няколко дни хора с увреждания протестираха пред Министерския съвет срещу забавеното одобрение на проекта, а 
от здравното министерство увериха, че промените ще бъдат внесени в края на януари или началото на февруари.  
 
√ Осем са областите, в които е обявена грипна епидемия до края на месеца 
Осем са вече областите в страната, в които е обявена грипна епидемия до края на месеца. 
От днес до 31 януари учениците в Пловдив и областта излизат в грипна ваканция. 
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От Регионалната здравна инспекция отчитат увеличение спрямо миналата седмица на острите респираторни заболявания 
и на случаите на грип. А по данните на Регионалното управление по образование 20 процента от децата отсъстват от 
училище. 
Веднага след като приключи в края на месеца грипната започва междусрочната ваканция. Така учениците в Пловдив и 
региона ще бъдат в почивка две седмици. 
Също от днес грипна епидемия е обявена за Ямболска област. Учениците излизат във ваканция от утре. 
Грипна ваканция до края на седмицата е обявена в Габровска област. Възстановяват се учебните занятия в Ловешко и 
Пазарджишко. 
Първата област в страната, в която започна дистанционно обучение бе Стара Загора. Там до 27 януари, включително - 
учениците ще учат онлайн, а грипната епидемия е удължена до 31 януари. 
 
√ Социални предприемачи кандидатстват за менторска и финансова подкрепа 
Разговор на Елена Пъневска с Александра Мирчева 
Отворено е кандидатстването за 13-ото издание на LET’S GO: Програма за предприемачество за НПО, обявиха от 
Българския център за нестопанско право (БЦНП)  
Програмата е 3-месечна и се провежда онлайн и на живо в периода март - май 2023 г. Подготвена е поредица от обучения 
и менторски срещи (онлайн), които да подкрепят граждански организации да стартират свързана с мисията си стопанска 
дейност. Пред участниците, които я завършат се отваря уникалната възможност да представят своите бизнес идеи пред 
жури в ежегодния конкурс „Най-добър бизнес план на НПО“, който тази година ще разпредели общ награден фонд от 30 
000 лева под формата на инвестиции в бизнес плановете с най-голям потенциал за развитие.  
За последните 12 години през програмата са преминали над 200 организации. Участието в Let’s go 2023 дава шанс на 
активни граждански организации, както и на народни читалища да развият своя конкретна бизнес идея за стопанска 
дейност, свързана с мисията на тяхната организация, разясни пред Радио София Александра Мирчева - координатор 
“Предприемачество за НПО” към БЦНП. 
Тя даде примери с победители от миналата 2022 година. 
Участниците ще натрупат ценни знания и умения за бизнес и финансово планиране, като през целия път ще получават 
менторска подкрепа и насоки от експерти в сферите бизнес планиране, маркетинг, реклама и финансови прогнози.  
Програмата е особено подходяща за организации, които искат да стартират стопанска дейност, но имат нужда от знания, 
умения и подкрепа в този процес. 
Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн формуляр до 23:59 ч. на 19 февруари 2023 г. 
До 27 февруари 2022 г. всеки кандидат ще бъде информиран за резултатите от подбора. 
За участие ще бъдат одобрени 12 организации.  
За повече информация очаквайте специален уебинар, който ще се проведе на 2 февруари. 
 
√ Газът в Европа поевтинява с 10% заради високата запълняемост на хранилищата 
Газът в Европа поевтинява с около 10% под 60 евро за мегаватчас в началото на търговията в понеделник с оглед на доста 
високата за този период на годината запълняемост на газохранилищата на стария континент и въпреки завърната се през 
последни дни истинска зима, която обаче, според прогнозите, скоро ще бъде последвана отново от по-меко време поне 
до първата седмица на февруари. 
Февруарските фючърси на нидерландския газов хъб TTF поевтиняват към 11.30 часа българско време с 10,8% до 58,80 евро 
за мегаватчас, отправяйки отново поглед към 16-месеченото дъно около 51,40 евро/MWh от 17-и януари. 
В рамките на месец януари газът в Европа поевтинява с над 20%. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczTbYGZZgqy-K8uuVXV1LKFd819XhOysAF2vvPIQ6B7tW6-g/viewform
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Студеното време през последни дни увеличи потреблението на газ за отопление, но високите нива на съхранение и 
силните доставки на втечнен природен газ помагат за поддържане на цените на нива около 60 евро за мегаватчас. 
Пазарът може да се успокои допълнително през следващите дни, като температурите в Северозападна Европа започват 
леко да се повишават, като се очаква по-топлото време да продължи до първата седмица на февруари, според прогнозата 
Maxar Technologies Inc. 
 

Запълняемост на газохранилищата в ЕС към 22-ри януари, според данни на Gas Infrastructure Europe 

 
 
Търговците на газ също така следят отблизо завръщането на съоръжението на Freeport LNG, основен терминал за износ на 
втечнен газ на САЩ, което беше затворено през миналото лято заради експлозия. Ремонтът е завършен и се търси частично 
рестартиране, въпреки че все още няма яснота относно доставките, тъй като са необходими допълнителни одобрения. 
Някои анализатори очакват Freeport LNG да възобнови износа до края на февруари или началото на март. 
Силните потоци на втечнен природен газ и стабилните складови запаси дават увереност, че Европа ще завърши тази зима 
без енергиен недостиг. Това помага да се противодейства на по-ниските потоци по тръбопроводите от Русия и свързаните 
с поддръжка ограничения на доставките от Норвегия. 
"Пазарите на газ останаха относително стабилни на фона на по-студеното време. Тъй като времето се очаква отново да 
стане по-меко в началото на февруари, не се очаква голяма волатилност на цените дотогава", посочиха анализатори от Alfa 
Energy, цитирани от агенция Блумбърг. 
Норвегия, най-големият доставчик на газ в Европа, започна във вторник да се възстановява от някои от скорошните 
намалени доставки, причинени от планирани и непланирани прекъсвания, но общите доставки от страната все още са под 
максималния капацитет. 
 
√ ЕСПЧ се произнася по иск на Нидерландия срещу Русия за свалянето на малайзийски самолет в Украйна 
Европейският съд по правата на човека се очаква да обяви днес дали ще допусне за разглеждане иска на Нидерландия 
срещу Русия във връзка с катастрофата на полет MH17 на Малайзийските авиолинии през 2014 година, предаде Би Би Си. 
Нидерландското правителство настоява, че дезинформацията относно ролята на Москва в инцидента - е нарушение на 
правата на роднините на загиналите. Специален съд в Нидерландия отсъди, че пътническият самолет е бил свален от 
зенитна ракета "Бук", изстреляна от проруски сепаратисти в района на Източна Украйна. 
 
√ Йелън: САЩ, ЕС и Япония могат да постигнат търговски споразумения за полезните изкопаеми 
Министърът на финансите на Съединените щати Джанет Йелън заяви пред "Уолстрийт джърнъл", че Вашингтон може да 
сключи отделни споразумения за свободна търговия с Европейския съюз и с Япония, които ще бъдат фокусирани върху 
полезните изкопаеми и особено тези, които се считат за основни в производството на електрически превозни средства. 
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САЩ обмислят възможността за нови търговски споразумения, тъй като няколко от техните съюзници изразиха 
загрижеността си относно Закона за намаляване на инфлацията, който позволява субсидии само за електрически превозни 
средства, произведени предимно или в Северна Америка, или в страна, която вече има търговско споразумение с 
Вашингтон. 
Очаква се през март Министерството на финансите на САЩ да разкрие всички подробности относно правилата за данъчни 
кредити за електрически автомобили съгласно Закона за намаляване на инфлацията, като предостави повече време на 
всички страни да постигнат споразумение по въпроса, посочва финансовото издание. 
 
√ Задръствания и отменени полети заради обилни снеговалежи в Япония 
Обилни снеговалежи в големи райони на Япония доведоха до отменянето на стотици полети и до километрични 
задръствания, предаде Ройтерс. 
Авиокомпаниите "Ол нипон еъруейз" (All Nippon Airways) и "Джапан еърлайнс" (Japan Airlines) отмениха повече от 300 
полета, а влаковете-стрели в северната част на страната бяха спрени или закъсняваха, съобщиха местни медии. 
 
БТА 
 
√ Финансовият министър Росица Велкова в интервю за БТА: Предвижда се НАП и КЗП да могат да следят за спекула при 
приемането на еврото 
Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП), както и други органи, се очаква 
да бъдат овластени с възможността да контролират спекулативното повишение на цените при влизането на България в 
еврозоната, като това се очаква да бъде заложено в бъдещия закон за еврото. Това заяви в интервю за БТА служебният 
министър на финансите Росица Велкова, която по-рано днес участва във форум, посветен на влизането на Хърватия в 
еврозоната.  
Днес министърът проведе и среща с Главния държавен инспектор на Република Хърватия Андрия Микулич, ръководител 
на Държавния инспекторат - органа, който от началото на годината следи за необосновано поскъпване на цените в 
балканската страна. До момента инспекторатът е наложил над 230 санкции за повече от 400 000 евро, като всяка една от 
тях започва от 1600 евро.  
Пред БТА Велкова посочи още, че най-важното за страната ни по пътя към еврозоната е приемането на три законопроекта, 
касаещи промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, Кодекса за застраховане и Търговския закон, които вече 
са в Народното събрание.  
Освен това финансовият министър заяви, че очаква обявените дефицити по консолидираната фискална програма на 
начислена основа и касова основа да бъдат по-ниски от предвижданията, първоначално обявени в края на миналата 
година. На начислена основа се очаква дефицитът да се понижи от 2,9 на 2,8 на сто, а на касова - от 1 на сто до 0,8 на сто. 
Следва пълният текст на интервюто: 
- Г-жо Велкова, днес е вторият ден в Загреб, през който водената от вас делегация е тук за участие във форума 
"Хърватия - двадесетата страна членка на еврозоната". В началото на годината страната прие еврото, но стана 
ясно, че има повишения на някои цени, които гражданите определиха като големи. Това е основно притеснение за 
българските потребители относно момента, в който приемем единната валута. На този фон как виждате 
справянето на Хърватия с проблема?  
- Вчера проведохме разговор с финансовия министър на Хърватия (Марко Приморац - бел. авт.), който заяви, че очаква в 
средата на февруари да излязат официалните данни за инфлацията. Неговите очаквания на база наблюдения са, че 
инфлацията няма да е толкова висока, колкото е предварителното усещане на хората. При малките бизнеси това се 
наблюдава, но повече яснота ще внесат данните от националната статистика на Хърватия. 
Това, което смятаме, че трябва да направим, е да проучим техния опит и по-специално на Държавния инспекторат 
(контролен орган, обединяващ редица регулатори), който тук е упълномощен да контролира и налага санкции под 
различни форми на търговците за спекулативна печалба. Това трябва много добре да се изследва, за да се види доколко 
подобни мерки биха съответствали на нашата конституция.  
Важно е в България да се реши кой да бъде органът или органите, които да изпълняват такива задачи. Тук държавният 
орган за контрол е единен инспекторат, а ние не можем да предприемем такива мащабни реформи във време на служебно 
правителство. 
Бихме могли да видим специфичните функции на тези хърватски органи, които са в контекста на спекулативното 
нарастване на цените и евентуално с проекта на закон за еврото да заложим подобни функции на Комисията за защита на 
потребителите, на Националната агенция за приходите или на друг подходящ контролен орган.  
- Тоест НАП, КЗП или друг орган ще могат да извършват проверки за спекулативно нарастване на цените?  
- Това, което обмисляме, е тези органи да бъдат овластени в момента, в който стане ясна датата за присъединяването ни 
към еврозоната, за да могат те да започнат предварителен мониторинг преди въвеждането на еврото. 
- Къде според вас се намираме по пътя към еврозоната? 
- Ключово на фона на политическата нестабилност и последните дни от работата на Народното събрание е то да приеме 
три законопроекта, които са свързани с нашите ангажименти към валутния механизъм. Това са промените в Търговския 
закон, Кодекса за застраховането и Закона за мерките срещу изпирането на пари. Другото важно нещо е тези закони освен 
да бъдат приети от НС, да не бъдат правени съществени промени и изменения, защото, ако това се случи, ние не бихме 
отговорили на изискванията и ангажиментите, които сме поели. 
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Ако тези ангажименти бъдат изпълнени, остава инфлацията. За нея е важно да се каже, че ние сме малка икономика, която 
е във валутен борд, което означава, че ние нямаме монетарна политика, което прави много трудна задачата да се влияе 
на цените чрез фискалната политика, но данните показват, че дори и при тези условия се прави каквото може, за да няма 
повишаване на цените. 
По отношение на критерия за бюджетен дефицит - ние го изпълняваме, защото в края на 2022 г. обявихме, че дефицитът 
ще бъде 2,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на начислена основа, а новите данни на база консолидирането на 
различни отчети показват, че той може да се понижи до около 2,8 на сто. Дефицитът на касова основа, който обявихме за 
1 на сто, също ще се понижи и очаквам той да бъде 0,8 на сто от БВП. По отношение на нивото на дълга критериите също 
се изпълняват. 
В тази връзка, ако единственият критерий, който въпреки положените усилия продължаваме да не изпълняваме, е 
инфлацията, имаме намерение да водим разговори и преговори с Европейската комисия и държавите членки на 
еврозоната. 
Друг важен срок е февруари, когато трябва да предоставим на заседанието на Еврогрупата (финансовите министри от 
еврозоната) всички данни. От направените изводи ние ще преценим дали да подадем заявление за изготвянето на 
конвергентен доклад (документ, даващ оценката на Европейската комисия и Европейската централна банка доколко 
дадена страна изпълнява изискванията за членство в еврозоната). 
- Влизаме във втора поредна година с бюджет, чиято основна рамка е от този за предходната. Има ли готовност в 
министерството на финансите то да предложи бюджет след изборите, както и средносрочна бюджетна прогноза?  
- Последната одобрена от правителството средносрочна рамка е от април 2022 година. Сега имаме намерение, въпреки 
факта, че сме служебно правителство и тъй като за втори път се отива на предсрочни избори, да представим проект на 
закон за държавния бюджет за 2023 г. със средносрочна бюджетна рамка, който да е за периода от 2024 до 2026 г., тъй 
като това трябва да бъде представено и в Брюксел през април-май месец. 
Преди предишните избори и след тях ние имахме готовността да предоставим разчети, които да подготвим за следващото 
правителство, така че те да могат много бързо да го преработят на база своята управленска програма. Сега обаче, заради 
напредването на времето, имаме намерение да внесем законопроекта за държавния бюджет в Народното събрание и да 
не изчакваме, защото времето напредва.   
- Как ще бъде водена комуникацията с българската общественост по отношение на приемането на еврото?  
- Страната ни вече има приета комуникационна стратегия и едно от първите неща, които направихме в тази връзка, е 
социологическо проучване съвместно с "Алфа Рисърч", което вече бе представено. Очаква се в края на февруари да има 
конференция, на която официално да бъде даден старт на информационната кампания за присъединяването ни към 
еврозоната. На конференцията се очаква присъствието на финансови министри от страните членки, както и представители 
от Европейската комисия. През март се очаква да бъде стартиран информационният сайт за еврото, а по-късно през 
годината ще се открият и постоянни телефонни линии за гражданите, които имат въпроси, свързани с приемането на 
единната валута.   
 
√ Уведомителните писма по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството подпомагане за 
животни за Кампания 2021 са публикувани в СЕУ 
Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) съобщи, че е издал и публикувал в Системата за електронни услуги (СЕУ) уведомителни 
писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за преходна национална помощ и 
обвързано с производството подпомагане за животни по реда на Наредба 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за 
прилагане на схемите за директни плащания за Кампания 2021. 
Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп до публикуваните писма от личния си профил. 
Информацията е достъпна в СЕУ от основното меню "Справки", "Кореспонденция" – "Уведомителни писма", с възможност 
за "Сваляне на файл", откъдето се зарежда и самото писмо за конкретния бенефициер. С изтеглянето на уведомителното 
писмо, то се счита за връчено, като от следващия ден започва да тече 14-дневен срок, в който при несъгласие, 
бенефициерите на ДФЗ могат да обжалват писмата по реда на АПК. 
Бенефициерите, които все още нямат активиран достъп (регистрация) в СЕУ, могат да получат уведомителните си писма в 
Областна дирекция на ДФ "Земеделие" по адрес на регистрация за юридическо лице и едноличен търговец или постоянен 
адрес за физическо лице. 
От Фонда припомнят, че в разработената индивидуална за всеки кандидат среда, се дава възможност за визуализация на 
електронни документи, уведомления и географски данни. В публичната част на системата са налични регистри и справки, 
нормативни документи, калкулатори, както и специализирана географска карта. 
 
√ Спад от 34 на сто в новото строителство на хотели, моловете стигнаха максимума си, отчете експерт 
Строителството достигна през 2022 г. рекордни нива спрямо последните 13 години. Общата площ на започнатото ново 
строителство миналата година бележи ръст с 14 на сто спрямо предходната, съобщи в интервю за БТА Петър Мастиков, 
главен анализатор на Националния регистър за ново строителство в навечерието на предстоящото поредно издание на 
Форум Реал, на живо, на 26 януари във ВИП зала 2020 на Event Space. За участие са поканени водещи анализатори, 
инвеститори, архитекти, инженери, строители, търговци, финансови експерти, които ще дискутират актуални теми, 
свързани с иновациите и устойчивото строителство. В рамките на събитието ще бъдат връчени и годишните награди за 
строителство М2 за най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени квадратни метра 
разгъната застроена площ. 
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Стартирано е строителството на над 7,6 млн. квадратни метра разгъната застроена площ (РЗП), което е с над един милион 
квадратни метра повече спрямо 2021 г. Спад от 34 на сто обаче има в хотелските площи - 73 000 квадратни метра РЗП при 
112 000 през предходната година. Оптимизъм има при бално и спа хотелите с очакване за рестарт през тази и следващата 
година, каза експертът.  
Ръст от над 37 на сто се отчита за миналата година при търговските сгради - магазините и ритейл паркове, с 390 000 
квадратни метра РЗП. Строителството на молове в България вече достигна максимума си и едва ли занапред ще станем 
свидетели на нови площи от този тип, коментира експертът. 
Жилищното строителство се доближава до "златното" си време 
Най-големият обем сградно строителство е отчетен през 2007 г. - 9,7 млн. квадратни метра застроена площ, което означава, 
че обемите в строителството миналата година постепенно се приближават към "златната" за сектора година, отбеляза 
експертът. 
През последните години жилищното строителство е основен двигател на тези ръстове, като на сегмента се падат над 75 на 
сто от стартираните площи и през настоящата година. Жилищната индустрия е с потенциал за растеж, допълни експертът. 
София град продължава да е лидер в този вид строителство и за миналата година в столицата се отчита 28 процента ръст с 
над 3,140 млн. квадратни метра стартирана разгъната застроена площ, което е със 700 000 квадратни метра повече. Област 
Пловдив също се развива с бурни темпове през последните години, а за миналата е отчетен рекорден обем за региона 
площи - над 1,4 млн. квадратни метра РЗП, преминали в етап за строеж, което е ръст от 5 на сто спрямо 2021 г., коментира 
експертът и допълни, че в региона се наблюдава активно търсене на жилища. 
Варна и Бургас заемат трето и четвърто място в строителния сегмент с тенденция на ръстове - съответно над 22 на сто и 14 
на сто. В Стара Загора и София област са отчетени над 260 000 квадратни метра нови площи стартирано строителство. 
От лятото на 2022 г. има известно балансиране на ценовите нива на жилищата и анализаторите отчитат "охлаждане" при 
продажбите, защото купувачите стават по-предпазливи и заради очакванията за известен икономически спад в глобален 
мащаб и поради наши некоректни пазарни практики при продажба на зелено, коментира експертът. 
Според Петър Мастиков цените на жилищата ще се запазят на подобни на миналата година равнища, като за някои типове 
сгради - при старото строителство - панелни жилища, те ще се редуцират между 5 и 15 процента, но при качествените 
имоти, които са на топ локации, цените ще продължат да растат. Интересът на купувачите към по-ново строителство, към 
покупка на къщи и придобиване на жилище в нови затворени комплекси са очаква да се запази и тази година. 
Същевременно инфлацията "бута" цените на строителните материали нагоре, както и на труда, в комбинация с недостига 
на работна ръка, няма как да очакваме срив на цените на новото строителство, смята експертът. Освен това не са останали 
и много качествени терени в четирите основни градове, където се изграждат комплекси, което също ще повлияе върху 
тенденцията за ръст на цените в този жилищен сегмент. Според Мастиков по-сериозните ценови ръстове ще задълбочат 
спада при продажбите и това няма как да не рефлектира върху започването на нови строежи. 
Ваканционните комплекси 
Освен при жилищните сгради, експертът отчете ръст и при ваканционните комплекти от над 12 процента със стартирани 
160 000 квадратни метра пощи. Този сегмент се нарежда на четвърто място по развитие, но равнищата са далеч от тези 
през 2008 г., когато се отчитаха по 2 млн. квадратни метра РЗП в Банско, по морето и другите курорти, коментира експертът. 
Основни актуални локации, които остават, са в областите: Бургас и Варна, Слънчев бряг, Несебър, Свети Влас и к.к. "Св. св. 
Константин и Елена", "Златни пясъци" и "Ален мак". 
Офис площите 
Офис площите бяха най-засегнати по време на пандемията, напомни експертът, който отчете, че за миналата година вече 
има, макар и незначителен, ръст от 4 на сто и за 2022 г. са стартирани 90 000 квадратни метра РЗП. Офис площите заедно 
със складовите са втори по значение на пазара след жилищата, защото тяхната добавена стойност към БВП на страната в 
годините е в пъти по-голяма спрямо останалите сегменти. При индустриалните и логистични площи експертът отчете ръст 
от 5 процента за изминалите 12 месеца, с РЗП от над 1,2 млн. квадратни метра. Едно от най-големите притеснения за 
развитието на сегмента е свързано с тенденцията за намаляване на населението на страната и в частност на броя на 
икономически активните хора, което, според експерта, потвърждава необходимостта от целенасочена държавна политика 
за преодоляването й. 
Тенденциите 
За тази година се очаква да бъде постигнат баланс между търсенето и предлагането и ще започне лека редукция на 
обемите на строителство, прогнозира Мастиков и напомни, че за подготвяните инвестиции в строителството са 
необходими поне две-три години до реализация. 
Промишленото строителство има потенциал за растеж тази година, особено в подсегмента логистични площи - до 5 на сто, 
за жилищата максималното ще е до десетина процента, основно заради големите комплекси. Същевременно експертът 
не изключи при евентуална привнесена отвън рецесия в България да се стигне и до спад до 15 процента на започнати нови 
строежи в страната. 
 
√ Изпълнителният заместник-председател на ЕК Валдис Домбровскис пред БТА: Инфлацията е ключовият въпрос пред 
България за членството й в еврозоната 
Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис заяви пред БТА, че ключовият 
въпрос пред България за присъединяването на страната ни към еврозоната е инфлацията и че съвсем скоро ще бъде 
направена оценка за това къде по пътя към единната валута се намира София.  
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Домбровскис е в Загреб, където днес взе участие във форум, посветен на присъединяването на Хърватия към еврозоната, 
с което тя стана двадесетият член на валутния блок. В събитието участва и българският служебен министър на финансите 
Росица Велкова. 
Следва текстът на блицинтервюто на Валдис Домбровскис пред БТА: 
- Как оценявате прогреса на България през последните месеци по пътя й към еврозоната? 
- България е част от валутно-курсовия механизъм ЕРМ 2 (известен като чакалнята за еврозоната - бел. авт.) от 2020 г., когато 
се присъедини заедно с Хърватия. В тази връзка мога да кажа, че когато всички критерии са изпълнени, България също 
може да се придвижи към еврозоната. 
Критичният въпрос на този етап е критерият за инфлация в настоящият контекст. Ние очакваме да направим преглед на 
това съвсем скоро. Друг момент е законодателството, свързано с Българската народна банка, но мисля, че всичко това 
може да бъде свършено. Ние обсъждаме всичко това с българското правителство и министъра на финансите, които според 
мен имат яснота какво трябва да се направи. Така че голямата въпросителна е свързана с инфлацията. 
- Оптимист ли се за това, че страната ни може да стане член на еврозоната през 2024 г.? 
- Както казах, ключов въпрос е инфлацията и той ще бъде разгледан съвсем скоро. 
- Можем ли да наречем присъединяването на Хърватия успех въпреки това, което се случи в началото на годината в 
страната с повишаването на цените на някои услуги и продукти? 
- Със сигурност може да определим присъединяването на Хърватия към еврозоната като успешно. Всички знаем, че на 1 
януари страната освен към еврозоната се присъедини и към Шенгенското пространство. 
По отношение на техническите процедури за преминаване към единната валута, то те бяха направени добре, като за това 
спомогнаха централната банка на страната и финансовият сектор като цяло. 
Предизвикателството за страната беше да направи всичките тези промени в контекста на висока инфлация, което не беше 
така за други страни, когато приемаха еврото.  
Наистина наблюдаваме, че някои търговци използват това, за да увеличат цените неоправдано. В същото време виждаме 
властите в Хърватия да вземат необходимите мерки, които към момента включват проверки и евентуално налагане на 
глоби. 
Забелязва се, че инфлацията в Хърватия върви в синхрон с тази от еврозоната и че тя е по-ниска отколкото в страните в 
Централна Европа, които не са част от единната валута. 
 
√ Украйна има достатъчно енергийни запаси, за да издържи до края на зимата въпреки атаките, увери премиерът 
Шмигал 
Украйна има достатъчно запаси от въглища и газ за оставащите месеци до края на зимата въпреки непрекъснатите руски 
атаки срещу енергийната й система. Това заяви днес премиерът Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс.  
Ситуацията в енергийния сектор остава трудна, но под контрол след месеците руски нападения срещу ключови 
инфраструктурни обекти, които повредиха около 40 процента от енергийната система на страната.  
По думите на Шмигал Украйна разполага с около 11 млрд. куб метра газ в газохранилища и близо 1,2 млн. тона въглища в 
складове.  
Въпреки нетипично топлото време през декември и януари във всички региони на Украйна периодично има спирания на 
тока заради недостиг на електроенергия. Мрежовият оператор Укренерго съобщи, че производството на енергия е 
достигнало максимални стойности тази седмица.  
Премиерът съобщи също така, че правителството е одобрило държавният петролен и газов монополист Нафтогаз да 
получи 189 млн. евро грант от Европейската банка за възстановяване и развитие за допълнително закупуване на газ.  
 
√ Украйна и Русия са източник на една трета от вноса на зърнени храни в ЕС през 2021 г. 
 

 
Графика: Евростат 
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През 2021 г. Украйна беше особено важен източник на вноса в ЕС на растителни или животински масла и мазнини (14,5 
процента от стойността на целия внос на ЕС в рамките на тази продуктова група) и вноса на култури и растителни продукти 
(6,0 процента от вноса на ЕС). Русия беше сред основните дестинации за износ на храни и напитки от ЕС (4,5 процента от 
целия износ на ЕС в тази продуктова група) и за култури и растителни продукти (4,4 процента от износа на ЕС). Това става 
ясно от данни на Евростат, публикувани днес. 
Ако погледнем по-подробно, около една трета от стойността на вноса на зърнени култури в ЕС през 2021 г. произхожда от 
Украйна (28,8 процента и се оценява на 1,7 милиарда евро) и Русия (4,8 процента) взети заедно. Украйна също има 
относително висок дял от вноса на маслодайни семена и плодове в ЕС (9,9 процента и оценен на 1,4 милиарда евро). За 
сравнение, през 2021 г. ЕС е произвел зърнени култури на стойност 64,3 милиарда евро, а маслодайни семена и плодове 
на стойност 15,1 милиарда евро. 
От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. имаше опасения относно глобална хранителна криза. Те 
бяха свързани предимно с недостига на продукти и блокадата на черноморските пристанища, което възпрепятства Украйна 
да изнася селскостопански стоки (най-вече пшеница). През юли 2022 г. беше постигнато споразумение, позволяващо на 
кораби да превозват селскостопански стоки от украинските пристанища. 
 
√ "Газпромбанк" спира трансграничните преводи в долари от 27 януари 
Руската "Газпромбанк" обяви вчера, че от 27 януари преустановява трансграничните преводи в щатски долари заради 
едностранни ограничения от банките "Джей Пи Морган Чейз" (JPMorgan Chase Bank) и "Банк ъв Ню Йорк Мелън" (Bank of 
New York Mellon), предаде ТАСС.  
"Газпромбанк" допълва, че ще продължи да обслужва депозити и сметки в долари, както и да извършва трансгранични 
преводи в други валути. 
 
3e-news.net 
 
√ ЕК да осигури средства за инфраструктурата за азербайджански газ са поискали Унгария, Румъния, България и 
Словакия 
Унгария, Румъния, България и Словакия са поискали от Европейската комисия да предостави средства за развитие на 
инфраструктурата за доставка на азербайджански газ за Европа. Това е заявил министъра на външните работи на Унгария 
Петер Сиярто на пресконференция с министъра на икономиката на Азербайджан Микаил Джабаров. 
„Ние, заедно с българите, румънците и словаците се обърнахме към Европейската комисия, така че тя приоритетно да се 
заеме с този въпрос и да окаже финансова подкрепа за развитие в региона на инфраструктурата, необходима за включване 
на увеличено количество азербайджански газ по трасето през Турция, България, Румъния, Унгария и Словакия за 
енергийната сигурност на южна и централна Европа“, е заявил Сиярто. 
Според министъра на външните работи на Унгария става въпрос за развитието на инфраструктура, за строителството на 
нови интерконектори и увеличаване на капацитета на вече съществуващите такива. 
„При тази ситуация ще стане ясно, готов ли е Европейския съюз да направи крачка към реална диверсификация от 
огласените досега разговори за значението й за сигурността на снабдяването на Централна Европа. 
Според Сиярто, Азербайджан има намерение през 2027 г. да удвои количеството синьо гориво за Европа. „Приветстваме 
и уважаваме желанието на Азербайджан през 2027 г. да удвои мощностите по газопроводите, по които може да доставя 
газ тук, в Европа“ е заявил още той, според информацията за пресконференцията, публикувана във Facebook. По-рано от 
външното министерства на Унгария заявиха, че страната работи над диверсификацията на газовите доставки, но в 
краткосрочно бъдеще няма как да се стигне до замяна на руското гориво. Унгария е заинтересована, освен от увеличаване 
на доставките на азерски газ и от ръст на вноса на LNG в страната през терминала в Хърватия, както и от газовото находище, 
което Румъния се готви да започне да експлоатира през следващите години. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 25 януари расте с 2.88 % 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 
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Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 25 януари 2023 г. е 125.93 лв. за MWh. 
 Изтъргуваният обем е 13 867 MWh. 
Стойността се повишава със 2.88 % спрямо отчетените 122.40 лв. за MWh с ден за доставка 24 януари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 25 155 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваното количество за 24 януари е 8 862 MWh при постигната цена от 124.20 
лв. за MWh. 
Това е повишение от 12.84 % спрямо регистрираните 110.07 лв. за MWh и изтъргуван обем от 9 995 MWh в посочения 
сегмент на 23 януари 2023 г. 
Референтната цена е 125.93 лв. за MWh. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната за първите 22 дни от настоящата година намалява с 
12.33% 
Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. участието ВЕИ в преносната мрежа расте с 6.71 н сто, а в 
разпределителната спада с 19.79 процента 
Производството на електроенергия продължава да намалява. Значително се свива и потреблението. Участието, както на 
базовите, така  и на водноелектрическите централи (ВЕЦ) също върви в посока към понижение. Салдото (износ-внос ) на 
електроенергия остава на минус, запазвайки висок дял в процентно отношение. На този фон делът на възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа расте, докато в разпределителната намалява. Това става ясно от 
оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за 
времето от 1 до 22 януари 2023 година (01.01.2023 г. – 22.01.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. 
Производството на електроенергия за първите двадесет и два дни от месец януари 2023 г. се свива до обем от 3 045 962 
MWh или със значителните 15.80 %  (минус 13.77 % отчетени за периода до 15 януари ). За сравнение, през аналогичния 
период на предходната 2022 г. производството на електроенергия е било в обем от 3 617 357 MWh. 
Потреблението на електроенергия също върви в посока към понижение като за сравнявания период от първите двадесет 
и два дни от  настоящата година е от порядъка на 2 568 640 MWh. Това представлява спад (минус) със 7.43 % спрямо същите 
дни на предходната 2022 г. (минус 3.29 % за времето до предшестващата седмица). Година по-рано за посочените дни 
потреблението на електроенергия е било от порядъка на 2 774 942 MWh. 
Салдото (износ-внос) на електроенергия също върви в посока надолу като се свива до обем от 477 322 MWh или с (минус) 
43.34 % (- 46.46 % за първите петнадесет дни ). През сравнявания период на предходната 2022 г. салдото (износ-внос) на 
електроенергия е достигало до 842 415 MWh. 
На минус остава и участието на базовите централи. Така за времето от първи до двадесет и втори януари то намалява до 
обем от 2 698 577 MWh или с цели (минус) 12.33. През аналогичните първи двадесет и два дни от първия месец на 
миналата година участието на базовите централи в енергийния баланс е достигало до обем от 3 078 123 MWh. 
Прави впечатление разнопосочното движение по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници в 
преносната и разпределителната мрежи. 
Според данните на системния оператор, участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари до 
двадесет и втория възлиза на 107 043 MWh. Това е ръст (плюс) с 6.71 % спрямо аналогичния период на предходната 2022 
г., когато участието на ВЕИ в преносната мрежа е достигало до обем от 100 315 MWh (- 9.29 % за предхождащите 15 дни). 
В частност този резултат се дължи на високия дял на фотоволтаичните централи (плюс 33.65%) и биомасата (плюс 29.91 %), 
въпреки спада на вятърните мощности (минус 1.86 %). 
Точно противоположни са данните за дела на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така за времето от 1 до 22 януари т.г. то се 
понижава до обем от 103 196 MWh, или със значителните (минус) 19.79 % ( до минус 16.29 % седмица по-рано). През 
аналогичните дни на предходната 2022 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от порядъка на 
128 652 MWh. Спадът през отчитания период от настоящата 2023 г. се дължи на по-лошия дял на вятърните (минус 20.57 
%) и фотоволтаични (минус 19.69 %) централи и биомасата (минус 13.27%). 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравняваните двадесет и два дни от настоящата година остава на 
минус. Така за времето от 1 до 22 на януари тази година делът на ВЕЦ спрямо същите дни на миналата 2022 година спада 
до обем от 137 146 MWh или със значителните (минус) 55.80 % (- 58.26 на сто преди седмица). За сравнение, година по-
рано през същите дни участието на ВЕЦ е било в доста по-висок обем от 310 267 MWh. 
 
√ Незначителен спад от 0.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 311.75 лв. за MWh с ден за 
доставка 25 януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 311.75 лв. за MWh с ден за доставка 25 януари 2023 г. и обем от 87 396.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с едва 0.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 400.16 лв. за MWh, при количество от 46 096.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 300.50 MWh) е на цена от 223.35 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 197.32 лв. за MWh и количество от 3376.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за времето 03 - 05 часа – 19.09 лв. за MWh ( 3477 - 3578 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 440.14 лв. за 
MWh при количество от 3902.4 MWh. 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 304.78 лв. за MWh при обем от 3293.1 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 312.07 лв. за MWh (159.56 евро за MWh) за 24 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 25 януари се понижава до 311.75 лв. за MWh ( спад с 0.1 %) по данни на БНЕБ или 159.40 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 24 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 6 171.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 328.39 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     34,22%    2164.22 
Кондензационни ТЕЦ   45,70%    2890.68 
Топлофикационни ТЕЦ   6,43%    406.72 
Заводски ТЕЦ    1,72%    108.75 
ВЕЦ     4,79%    303.22 
Малки ВЕЦ    2,22%    140.4 
ВяЕЦ     2,86%    180.61 
ФЕЦ     1,46%    92.29 
Био ЕЦ      0,60%     38.22 
Товар на РБ         5719.57 
Интензитетът на СО2 е 531g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ България и Румъния остават с едни от най-ниските цени на електроенергията в Европа и за сряда 25 януари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 159,40 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 187,02 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 159,40 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 25 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 204,60 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
114,20 евро/мвтч. Най-високата цена от 225,04 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената между 3 ч и 5 ч и тя ще 
бъде 9,76 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 66 543,6 мвтч. 
В България цената ще бъде 311.75 лв. за MWh за базова енергия. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 25 януари ще бъде 187,02 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 135,15 гвтч. Максималната цена ще бъде 225,04 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 150,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 25 януари е 184,18 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 204,48 евро/мвтч. Най-високата цена от 225,04 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 6 ч 
и тя ще бъде 150,37 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 72 552,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 25 януари на Словашката енергийна борса е 183,66 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 225,04 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 148,87 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 182,28 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч тя 
ще е 225,04 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 145,98 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 25 януари е 182,47 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
203,96 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 75 094,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 225,04 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 144,10 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 181,74 евро/мвтч на 25 януари. Пиковата цена ще бъде 203,18 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 496 879,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 225,04 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 146,70 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 25 януари ще се продава за 187,39 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Застудяването връща цените на европейските електроенергийни борси към ръст до 150 – 200 евро за MWh 
Застудяването, започнало през миналата седмица доведе раздвижи цените на европейските електроенергийни борси в 
сегмента „ден напред“. И напомни, че очаквания, базирани на случайности може да се окажат фатални. Производството 
на електроенергия се увеличи, но е факт, че става въпрос за ръст на участието на изкопаемите горива и в частност на 
въглищните централи. За пореден път прави впечатление липсата на достатъчно ядрена енергия, което пък трябва да бъде 
сигнал за политиците, особено на фона на слабото производство на вятърна енергия. 
На този фон, след достатъчно дългата почивка на пазара се завръщат и редица политически амбиции, готови да сложат по 
свой собствен начин ред на пазара. Тази намеса по косвен, а понякога и пряк начин ще окаже сътресения не само на 
отделните пазари, но и като цяло. За пример може да се посочи наложеното от българските депутати искане за 
прекратяване на 15-минутното балансиране, водещо до нарушение на евродирективи. Отговорите в тази част предстоят.   
Производство на електроенергия 

https://ibex.bg/
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Производството на електроенергия във всички страни от Европа нараства и възлиза на 56 298.97 GWh през третата седмица 
на 2023 г.  За сравнение, през втората седмица  производството на електроенергия според коригираните данни е било в 
обем от 56 114.93 GWh. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 
50 121.99  GWh (50 847.66 GWh към 8 януари) във вечерните часове на 22 януари 2023 г. според данните на energy charts, 
базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните данни. 
От това общо производство през третата седмица на новата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 17 904.45 GWh 
(35.72 %). От тях на кафявите въглища 4446.22 GWh или 8.87 % (6.90 % към 15.01), а на каменните – 4513.08 GWh (9.00 %) 
при 6.16 % седмица по-рано. Природният газ държи дял от 15.02 % или 7530.28 GWh (5520.48 GWh или 10.86 % за втората 
седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 12 346.15 GWh или 24.63 % (12 887.07 GWh или 25.34 % седмица 
по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници (само слънце и вятър) през посочената 3-то седмица е в обем от 19 871.39 
GWh или 39.65 % (24 257.25 GWh или 47.71 % през втората седмица). 
 Вятърните централи на сушата са произвели обем от 9250.81 GWh (18.46 %), а офшорните – 967.84 GWh (1.93%).  
Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 1184.33 GWh (2.36 %), Редно е да се отчете и участието 
на водноелектрическите и помпените мощности – 6.51 % и 6.59 % съответно, както и на биомасата – 3.15 %. 
Цените 
Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през миналата седмица започнаха да се 
покачват основно заради края на запазилото се достатъчно дълго топло време до средата на януари. Така, ако в началото 
на миналата седмица ценовите нива (без Португалия и Испания) достигаха до малко над 130 евро за MWh (по-високи бяха 
в Швейцария, Италия и Гърция) то към края, с някои изключения надхвърляха 150 евро за MWh. Новата седмица пък 
стартира с доста по-високи стойности на всички европейски електроенергийни борси. 
С ден за доставка 16 януари останаха в диапазона до 130 евро за MWh на повечето пазари. Времето очерта и разликите в 
отделните зони, която се запазва и при старта на седмицата, започваща на 23 януари. 
Силна разнопосочност бе наблюдавана с ден за доставка 17 януари, като на осем от европейските електроенергийни борси 
в посочения сегмент бе наблюдавано понижение между 6.6 % (130.63 евро за MWh) в Сърбия и 8.1 %  (119.83 евро за MWh) 
в България и Румъния до 35.2 % (132.48 евро за MWh) в Гърция. 
На останалите борси покачването водещо остана покачването и то в доста широк диапазон – от 2.3 % (136.39 евро за MWh) 
в Нидерландия и 3.7 % (133.57 евро за MWh) в Германия до 11.9 %  (169.15 евро за MWh) в Италия, както и 32.6 % (178.67 
евро за MWh) във Франция. 
В борсите извън континента също бе наблюдавана разнопосочност – ръст от 2.6 % (181.56 евро за MWh) въ Великобритания 
и спад с 8.1 % (187.81 евро за MWh) в Ирландия и Северна Ирландия. 
Иберийският пазар пък отчете значителен спад от 61.5 % като стойността и в Португалия, и в Испания се понижи до 5.10 
евро за MWh. 
Ценовите нива се ориентираха  в посока към понижение с ден за доставка 18 януари на повечето от електроенергийните 
борси в Европа. Така спадът с 12.1 % свали стойността във Франция до 157.11 евро за MWh, докато ръстът от 7.6 % в съседна 
Германия вдигна нивото до 143.76 евро за MWh. Значителното движение в посока надолу 32.9 % доведе до цена от 80.39 
евро за MWh на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM. На гръцката HENEX спадът с 34.5 % също свали стойността 
до 86.77 евро за MWh. 
На този фон повишението с 3.9 % вдигна стойността в Австрия до 149.49 евро за MWh, а доста по-високия ръст от 9,9 % в 
Полша доведе  до 149.33 евро за MWh. 
В посока надолу се насочиха ценовите нива и извън континента като при понижение от 14-3 % стойността във 
Великобритания спадна до 156.13 евро за MWh, а в Ирландия и Северна Ирландия -  157.72 евро за MWh (спад с 16.0 %). 
На Иберийския пазар (Португалия и Испания) се завърна покачването, което бе от порядъка на 321.1 % (21.46 евро за MWh) 
и 324.0 % (21.61 евро за MWh) съответно. 
С ден за доставка 19 януари в сегмента „ден напред“ в резултат на разликата във метеорологичните показатели 
понижението се запази само на пет от европейските електроенергийни борси и варираше от 9.6 % (98.15 евро за MWh) в 
Хърватия и 32.6 % (58.44 евро за MWh) в Гърция до 32.9 % (53.98 евро за MWh) в България и Румъния, както и 49.7 % (64.59 
евро за MWh ) в Сърбия. 
На всички останали европейски електроенергийни борси бе наблюдавано покачване – между 3.1 % (148.21 евро за MWh) 
в Германия и 10.8 % (145.99 евро за MWh) в Нидерландия до 17.6 % (184-69 евро за MWh) във Франция, както и 20.1 % 
(179.35 евро за MWh) в Италия. 
Поскъпването с 9.0 % вдигна стойността в посочения сегмент на електроенергийната борса във Великобритания до 172.18 
евро за MWh, а доста по-високия скок от 34.1 % в Ирландия и Северна Ирландия – до 211.46 евро за MWh. 
Повишението с 60.8 % в Португалия и 59.7 % в Испания върна стойността на ниво от 34.51 евро за MWh. 
Движението в посока към покачване се запази и с ден за доставка 20 януари и при това отново в изключително широк 
диапазон – от 1.1 %  (186.75 евро за MWh) във Франция и 3.4 % (185.47 евро за MWh) в Италия до 21.9 % (180.66 евро за 
MWh) в Германия и 72.8 % (93.26 евро за MWh) в България и Румъния, както и 117.8 (127.28 евро за MWh) в Гърция. 
Слаб спад от 1.5 % до 184.26 евро за MWh бе отчетено единствено на електроенергийната борса в Белгия, както и в 
Ирландия и Северна Ирландия – (минус) 6.2 % до 198.39 евро за MWh. 
С настъпването на уикенда ценовите нива на европейските електроенергийни борси тръгнаха към понижение, но само за 
първия от почивните дни. 
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Така с ден за доставка 21 януари скокът от 18.4 % на българската IBEX (БНЕБ) и румънката OPCOM вдигна цената до 110.41 
евро за MWh. Доста по-слабия ръст от 6.7 % върна стойността на сръбската SEEPEX до 103.19 евро за MWh, а този от 1.7 % 
на гръцката HENEX – до 129.44 евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси движението на цените в сегмента „ден напред“ продължи в посока 
към понижение. Спадът с 16.6 % свали стойността във Франция до 155.73 евро за MWh, а това от (минус) 20.1 % в Германия 
до 144.39 евро за MWh. Близо до това ниво бе и постигнатата стойност в на италианската GME – 154.39 евро за MWh (минус 
16.8 %). 
Понижение бе наблюдавано в този сегмент и на електроенергийните борси извън континента като цената във 
Великобритания спадна с 11. 7% до 163.66 евро за MWh, а в Ирландия и Северна Ирландия – до 161.55 евро за MWh (минус 
18.6 %). 
Към спад се върнаха и страните от Иберийския пазар – до 59.89 евро за MWh, при понижение с 35.4 %. 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се завърнаха към ръст още с ден за доставка 22 януари с 
изключение на Иберийския пазар. Повишението варираше от 4.7 % до 151.15 евро за MWh на германската борса и 7.6 % 
до 167.59 евро за MWh на френската, както и 20.1 % до 185.40 евро за MWh на италианската GME и 33.6 % до 172.96 евро 
за MWh на гръцката HENEX. Ръстът от 18.1 % на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM вдигна стойността да 130.37 
евро за MWh. 
На електроенергийните борси в сегмента „ден напред“ извън континента също бе отчетен скок – с 10.9 % във 
Великобритания до 181.08 евро за MWh във Великобритания и с 11.5 % до 180.05 евро за MWh в Ирландия и Северна  
Ирландия. 
Иберийският пазар пък се устреми надолу и ценовите нива в Португалия и Испания спаднаха с 36.0 % до 37.70 евро за 
MWh. 
Европейските електроенергийни борси в посочения сегмент стартират новата седмица, започваща от 23 януари с ръст и 
нивата са в диапазона от 154.27 евро за MWh (при ръст от 18.3 %) на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM и 
достигат до 187.69  евро за MWh (плюс 8.5 %) на гръцката HENEX. Ръст до  202. 73 евро за MWh е постигнатата цена в 
Германия (плюс 34.1 %), както и 204.93 евро за MWh във Франция (плюс 22.3 %). До 208.91 евро за MWh (плюс 20.5 %) 
достига нивото в Швейцария. 
Стойността на електроенергийните борси извън континента също се покачва – до 208.72 евро за MWh във Великобритания 
(плюс 15.3 %) и 223.62 евро за MWh в Ирландия и Северна Ирландия (плюс 24.2 %). 
Скокът от 90.8 % на връща към по-високо ниво и цената на Иберийския пазар (Португалия и Испания) до 71.92 евро за 
MWh. 
Средна месечна цена към 22 януари 2023 г. 
Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси през третата седмица на новата 2023 г. 
вече личат по-ясно. Рано е все още да се говори за средна годишна цена. 
На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност е  129.39 евро за MWh (139.59 за MWh към 15 януари). 
За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 191.29 (219.04 евро за 
MWh седмица по-рано) в Гърция и 174.47 евро за MWh в Италия, както и 119.5 евро за MWh във Франция. 
Доста по-ниска остава цената за Португалия и Испания – 64.56 и 64.79 евро за MWh съответно (72.75 и 73.07 евро за MWh 
съответно  преди седмица). 
В Германия, средната месечна стойност към 22 януари 2023 г. е 107.48 (85.47 евро за MWh към 15 януари), а в Австрия – 
137.78 (127.36 евро за MWh седмица по-рано). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 140.83 евро за MWh (преди 
седмица 134.88 евро за MWh), а за Полша – 127.67 евро за MWh ( преди 116.84 евро за MWh). 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола, газа и въглеродните емисии през изминалата седмица се върнаха към положителната тенденция в 
резултат на редица фактори. На този фон опасенията за ръст световната икономика остават песимистични.      
Цената на петрола сорт Brent през изминалата седмица успя да се повиши над 87 долара за барел основно заради 
очакването за покачване на търсенето от страна на Китай заради сваляне на ограниченията срещу COVID-19. Сорт Brent 
завърши миналата седмица на ниво от 87.63 долара за барел, поскъпвайки с 2.8%. В сутрешните часове на 23 януари Brent 
стартира със слабо понижение, но остава на ниво от над 87 долара за барел. 
През седмицата, както ОПЕК, така и МАЕ повишиха своите прогнози за глобалното търсене на петрол за 2023 г. с мотив, че 
през втората половина на тази година ще се наблюдава нарастване на покупките от Азия. Това се случва на фона на някои 
тревожни икономически данни и проблеми с рафинериите в САЩ. МАЕ дори изрази очакване за увеличение до рекордно 
ниво от 104 млн. барела на ден. Saudi Aramco от своя страна предупреди за възможен недостиг на петрол, ако 
инвестициите не се подобрят. 
Междувременно пазарът е в очакване на ефекта от влизането в сила на забраната за руски нефтопродукти. На този фон 
страните от G7 се договориха за преразглеждане на нивото на ограниченията на цените за експорта на руски петрол през 
месец март, което е по-късно от планираната по-рано дата, за да има време за оценка на пазара след въвеждането на 
допълнителните ограничения за черното злато и нефтопродуктите от Русия. Съобщението за това дойде в петък от 
Министерство на финансите на САЩ. Страните от G7 планират също така да поставят две горни граници за руските петролни 
продукти на 5 февруари – една за продукти, които се търгуват с надценка спрямо петрола като дизел или газьол, и една за 
продукти, които се търгуват с отстъпка спрямо петрола като мазута например. Датата за преглед през март позволява на 
коалицията да оцени развитието на световните пазари след въвеждането на ограниченията върху петролните продукти и 
да получи информация за техническия преглед на ЕС по отношение на ограничаването на цените на петрола. В частност 
това означава, че сътресенията на петролния пазар ще продължат, а ефекта остава непредсказуем. 
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Цените на синьото гориво, които успяха наскоро да спаднат до нива под 60 евро за MWh също се върнаха към по-високи 
стойности. Все пак ценовите нива остават ниски – малко над 62 евро за MWh, въпреки отчетеното последно повишение от 
дванадесет процента. Търсенето се оказа доста ниско и това се отразява на пазара. Според данните, през досегашните 
зимни месеци на битовия сектор се падат около 65 % от търсенето на газ в Европа. Пазарът на синьо гориво изглежда 
спокоен, но това е само привидно. Транзитът на руски газ през украинското трасе по последни данни от началото на 
годината е намалял със значителните 40 %, но зимата може би едва започва. 
Експертите не очакват ценови нива като тези от 2022 г., когато цената на газа по индекса TTF на борсата ICE достигна средно 
до 133.19 евро за MWh, което е със 174 % над фючърсите от 2021 г. Тогава те достигаха нивото от 48.54 евро за MWh. 
Цената на емисиите продължава да остава висока и да гравитира около нивото от 80 долара за тон. Стойността по индекса 
ICE EUA през последните три седмици е в диапазона 78.03 – 77.42 – 79.09 евро за тон. Очакванията в краткосрочен план са 
за лек спад. Все пак цената през изминалата седмица остана доста висока и успя да стигне 85.13 евро за тон, въпреки че 
сутринта на 23 януари стартира с понижение или от нивото от 82.27 евро за тон. 
Подобно на газа, през 2022 г. средната цена на емисиите също се увеличи, достигайки до 81.24 евро за тон, което е с 50% 
над средната стойност от 2021 г. от 54.05 евро за тон, сочат изчисленията на експертите от сектора. 
Тенденции 
Геополитическа трансформация. Това са двете думички, около които започва да се изгражда визията за енергийните 
пазари през настоящата 2023 г. Никога политиката не е била толкова важна за пазарите на електричество, петрол, 
природен газ, а вече и СО2. Проблемът е, че геополитическата трансформация върви наред с икономическата несигурност, 
която все по-често се доближава до границите на рецесия. 
Това се случва на фона на регистрираната липса на гъвкавост и недостатъчни инвестиции на енергийните пазари през 
миналата година. В дългосрочен план решаването на тези проблеми ще изисква фокусът още през тази година да се насочи 
към проекти за дълготрайно съхранение на енергия и навлизането на зеления водород. Всичко това обаче в крайна сметка 
ще се отрази на енергийните компании, които минаха през доста силни сътресения през миналата година, а съответно ще 
се пренесе и на пазарите. 
Преди това обаче остава предизвикателството с газовите доставки. Експертите отдавна са изчислили, че за да се осъществи 
пълната замяна на руското синьо гориво, Европа се нуждае от много високи обеми от втечнен природен газ. Също така и 
от нов капацитет за производство на електроенергия. Спокойствие, базирано на данните за намалено потребление през 
последните месеци на 2022 г. ще бъде измамно, тъй като то в голяма степен то се дължеше на мекото време. С 
настъпването на застудяването картината се променя. 
Пазарът на LNG вече отчита връщането на Китай в играта.  Това означава, че трябва да се очакват промени в доставките и 
търгуваните обеми. Означава и ценови изменения.  Европа със закъснение от година даде старт на общата покупка на 
синьо гориво. Странно или не, моментът съвпадна точно с връщането на Китай в играта и поредното намаляване на 
доставките на тръбопроводен газ от Русия. Това навежда на мисълта, че големите политически грешки, допуснати през 
миналата година, които в допълнение към високите цени направиха пазара тромав продължават.  
На ход са зимата, европейските политици и инвеститорите. 
 
√ България дели 5-о място с Полша по държавен дефицит от 4.4% спрямо БВП през третото тримесечие на 2022 г. 
При среден от 3.3% в еврозоната и 3.2 на сто в ЕС-27 бюджетен дефицит, сочат данните на „Евростат“ 
През третото тримесечие на 2022 г. сезонно коригираният консолидиран държавен (бюджетен) дефицит спрямо БВП на 
България и Полша възлиза на 4.4% и двете страни делят 5-о място по този показател в ЕС. Бюджетният дефицит в 
еврозоната е 3.3% от БВП, а в ЕС-27 е 3.2 на сто. За еврозоната и ЕС се наблюдават значителни увеличения на дефицитите 
спрямо второто тримесечие на 2022 г., става ясно от публикуваните данни от статистическата служба на ЕС „Евростат“. 
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Съотношението дефицит/БВП се увеличи главно поради значително нарастване на общите разходи. Общите приходи и 
общите разходи продължават да се влияят от водената от правителствата политика за справяне с пандемията от COVID-19, 
макар и в по-малка степен в сравнение с предходните тримесечия. Мерките за облекчаване на въздействието на високите 
цени на енергията започнаха да оказват по-силно въздействие върху държавния баланс през третото тримесечие на 2022 
г. и по-голямата част от държавите членки продължиха да отчитат държавен дефицит. 
Преди България и Полша с най-голям държавен дефицит са: Румъния (6.3%), Унгария (6.1%), Белгия (5.1%) и Франция 
(4.7%). 
През третото тримесечие на 2022 г. общите държавни приходи в еврозоната възлизат на 47.2% от БВП, което е намаление 
в сравнение с 47.5% през второто тримесечие на 2022 г. Общите държавни разходи в еврозоната възлизат на 50.5% от БВП, 
което е значително увеличение на съотношението в сравнение с 49.5% през предходното тримесечие. В номинално 
изражение сезонно изгладените общи държавни разходи са се увеличили с около 58 милиарда евро в сравнение с 
предходното тримесечие. 
В ЕС-27 общите държавни приходи възлизат на 46.4% от БВП през третото тримесечие на 2022 г. и намаляват в сравнение 
с 46.8% от БВП през второто тримесечие на 2022 г. Сезонно коригираните общи приходи в ЕС се увеличиха с около 11 
милиарда евро в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. Общите държавни разходи в ЕС са 49.6% от БВП, което е 
значително увеличение в сравнение с 48.6% от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи в 
ЕС са се увеличили с около 67 милиарда евро в сравнение с предходното тримесечие. 
 
√ Евростат: 22 на сто от енергията, потребена през 2021 г., е от възобновяеми източници 
Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници на равнище ЕС достигна 21,8 % през 2021 г. 
В сравнение с 2020 г. това е намаление с 0,3 процентни пункта (пп) и първото намаление, регистрирано някога. 
По отношение на целта на ЕС за 2030 г. от 32 % в Директива 2018/2001 от 11 декември 2018 г. за насърчаване на 
използването на енергия от възобновяеми източници, регистрираният за 2021 г. дял от 21,8 % все още е доста под целта. 
Поради това, държавите трябва да увеличат усилията си, за да останат над базовите стойности, установени в 
Регламент 2018/1999 относно управлението на енергийния съюз и действията в областта на климата, и да спазват 
изискваната траектория на ЕС. Това важи в още по-голяма степен, като се има предвид, че през 2021 г. Комисията 
публикува своето предложение за изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници, като целта й е да 
се увеличи тази цел на 40 %, а планът REPowerEU през 2022 г. допълнително увеличи тази цел до 45 %. 
Швеция все още има най-голям дял на енергия от възобновяеми източници 
С повече от половината от енергията си от възобновяеми източници в брутното си крайно потребление на енергия, Швеция 
(62,6 %, разчитаща най-вече на комбинация от биомаса, водноелектрически, вятърни, термопомпи и течни биогорива) има 
най-висок дял сред държавите — членки на ЕС през 2021 г., изпреварвайки Финландия (43,1 %) и Латвия (42,1 %) (и двете 
използват предимно биомаса и водноелектрически централи), Естония (37,6 %, разчитаща предимно на биомаса и вятър), 
Австрия (36,4 %, предимно хидро и биомаса) и Дания (34,7 %, предимно биомаса и вятър). 
 

 
Повече от половината от държавите — членки на ЕС са под средното за ЕС 
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Общо 15 от 27-те държави — членки на ЕС, отчитат дялове под средната стойност за ЕС през 2021 г. (Белгия, България, 
Чехия, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Полша и 
Словакия). 
Най-нисък дял на възобновяемите енергийни източници е отчетен в Люксембург (11,7 %), Малта (12,2 %), Нидерландия 
(12,3 %), Ирландия (12,5 %) и Белгия (13,0 %). 
В допълнение към ефекта, който премахването на ограниченията във връзка с COVID-19 през 2021 г. доведе до увеличаване 
на потреблението на енергия, което намали дела на възобновяемите енергийни източници (въпреки увеличението на 
производството на енергия от възобновяеми източници в абсолютно изражение в сравнение с 2020 г.), промяната в 
методологията на Евростат също помага да се обясни това развитие.* 
Прави впечатление намаленият дял на ВЕИ в брутното крайното потребление на България от 23,3% (2020 г.) на 17% (2021 
г.). Нещо повече, през изминалите години бяхме свидетели на устойчив ръст на този индикатор, за пръв път през 2021 г. 
този тренд се обръща. 
 

 
 
Над една пета от енергията, използвана за отопление и охлаждане, е от възобновяеми източници. 
През 2021 г. енергията от възобновяеми източници представлява 22,9 % от общото количество енергия, използвана за 
отопление и охлаждане в ЕС, като този дял се е увеличил от 11,7 % през 2004 г.  Принос за това има развитието на 
индустриалния сектор, услугите и домакинствата. Взема се предвид енергията от околната среда, уловена от термопомпи 
за отопление (а от 2021 г. и за охлаждане от възобновяеми източници). Не следва обаче да се подминава и ролята на 
биомасата (дървен материал) при отчитането на ВЕИ в отоплението и до колко това е устойчиво. 
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Сред държавите-членки на ЕС делът на енергията от възобновяеми източници за отопление и охлаждане е повече от 
половината в Швеция (68,6 %), Естония (61,3 %), Латвия (57,4 %) и Финландия (52,6 %). В другата част на скалата държавите-
членки на ЕС с дял на енергията от възобновяеми източници в отоплението и охлаждането под 10 % са Ирландия (5,2 %), 
Нидерландия (7,7 %) и Белгия (9,2 %). 
Според данните на Евростат делът на ВЕИ в отоплението  и охлаждането в България значително се е свил от  37,2% (2020 
г.) на 25,6% (2021 г.) 
 

 



21 

 

 
* Данните до 2020 г. се изчисляват въз основа на Директива 2009/28/ЕО (RED I), докато данните за 2021 г. следват 
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2001 от 11 декември 2018 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми 
източници (RED II). Поради промяната на правното основание между 2020 г. и 2021 г. се наблюдава прекъсване в 
редовете. Читателите се насърчават да анализират различията между двете директиви (RED I и RED II), енергийния 
сектор и всички национални особености, преди да направят заключения от сравнението за 2021 г. с предишни 
динамични редове. Наръчникът SHARES предоставя подробна информация за методиката, използвана за изчисляване 
на дела на възобновяемите енергийни източници. 
 
√ Позитивни и негативни настроения се редуваха по фондовите пазари в Западна Европа във вторник 
С най-голям дневен ръст затвориха френският индекс САС 40 и испанския IBEX 35, а с най-голямо понижение завърши 
британският измерител FTSE 100 
Повечето от борсовите индекси на най-големите страни в Западна Европа се понижаваха по време на търговията във 
вторник до обед. Пазарните участници оценяваха изявленията на банкери и икономисти, преценяваха актуалните 
статистически данни и първите корпоративни печалби от сезона на отчетите. Следобед, обаче, след публикуването на 
проучването на S&P Global за бизнес активността в Еврозоната  настъпи промяна и в крайна сметка пазарът на акции 
завърши с паритет – колкото са печелившите основни индекси в региона, толкова са и губещите. 
Във фокуса на инвеститорското внимание беше речта на президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин 
Лагард на финансов форум в понеделник вечерта в Германия. Тя каза, че ЕЦБ ще направи всичко възможно, за да свали 
инфлацията до целевото ниво от 2%, намеквайки за „значителни“ повишения на лихвените проценти на предстоящите 
срещи. 
Цената на заемите ще расте стабилно, докато достигне достатъчно ограничително ниво, след което ще остане на това ниво 
за дълго време, подчерта Лагард, цитирана от „Ройтерс“. 
Предния ден управителят на централната банка на Нидерландия Клаас Нот каза, че подкрепя поне още две повишения на 
лихвените проценти с 50 базисни пункта (б.п.). Междувременно неговият колега от Централната банка на Гърция Янис 
Стурнарас призова за по-умерен подход към паричната политика на фона на отслабващата икономика на еврозоната. 
Следващото заседание на ЕЦБ ще се проведе на 2 февруари. 
Бизнес активността в еврозоната направи изненадващо връщане към скромен растеж през януари, като добави признаци, 
че спадът в блока може да не е толкова дълбок, колкото се опасяваха, и че валутният съюз може да избегне рецесията, 
показа проучване. Една европейска рецесия изглеждаше като безсмислена само преди няколко седмици, но тази картина 
се промени драматично. 
Общият индекс на мениджърите по доставките в еврозоната РMI на международната рейтингова агенция S&P Global, 
разглеждан като добър показател за състоянието на икономиката, през януари се повишава до 50,2 пункта спрямо 49,3 
пункта през декември. Индексът за първи път от юни 2022 г. се покачва над нивото от 50 пункта, което е сигнал за растеж 
на икономиката. Той е по-висок от средното равнище от 49,8 пункта, което прогнозираха участниците в допитване на 
Ройтерс. 
Консолидираният PMI индекс в Германия този месец се повиши до 49,7 пункта от 49 пункта през декември. Въпреки това 
стойността му показва спад на бизнес активността за седми пореден месец. 
Във Франция консолидираният PMI през януари спадна до 49 пункта от 49,1 пункта месец по-рано, според 
предварителните данни. 
Данните на изследователската компания GfK, публикувани във вторник, показват подобрение в потребителските 
настроения в Германия. Водещият индикатор, оценяващ перспективите за потребителското доверие за февруари 2023 г., 
се повишава до минус 33,9 пункта от минус 37,6 пункта през декември. Това е най-високата стойност на индикатора от 
август 2022 г., като индексът расте четири поредни месеца благодарение на мерките, предприети от германските власти 
за намаляване на разходите на жителите на страната за плащане на енергия, отбелязва GfK. 
Индексът на бизнес доверието във френската икономика през януари се повиши до 103 пункта спрямо 102 пункта месец 
по-рано, показват данни на националната статистическа служба Insee. 
До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се понижи с 0.14%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше британският FTSE 100 (-0.44%), следван от испанския IBEX 35 (-
0.16%), германския DAX (-0.09%) и италианския FTSE MIB (-0.07%). Само френският САС 40 регистрира повишение (+0.18%). 
Следобед, както отбелязахме, настъпи паритет, който се запази до края на търговията във вторник. 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвориха  френският индекс САС 40 и испанския IBEX 35, а с най-
голямо понижение завърши британският измерител FTSE 100. 
От секторните индекси с най-големи загуби бяха измерителите на акциите на компаниите от здравеопазването и 
петролната и газова индустрия, които загубиха по 2,1%, докато акциите за пътувания и развлечения добавиха 2.4% и 
излязоха начело на печелившите индикатори. 
Във фокуса на внимание бяха акциите на германския производител на военна техника Rheinmetall, които поскъпнаха с 
1.32%, след като главният изпълнителен директор Армин Папергер повиши очакванията си за продажбите до 2025 година. 
Той каза пред списание Stern, че очаква продажбите да нараснат до между 11 милиарда евро (11.9 милиарда долара) и 12 
милиарда евро през 2025 г., от между 10 милиарда евро до 11 милиарда евро през ноември тази година. 
Базираната в Дюселдорф компания Rheinmetall е доставяла на Украйна системи за противовъздушна отбрана и военни 
камиони за използване във войната срещу Русия, а също така участва в производството на танковете Leopard, които в 
момента Украйна настоява да получи. 
Акциите на Rheinmetall достигнаха исторически връх през март 2022 г. и останаха високи, откакто Русия нахлу в Украйна. 
Книжата на германската компания достигнаха връх по време на сесията от 226.50 евро във вторник, но затвориха с по-слаб 
ръст от сутринта до 223.10 евро . 
Акциите на Retailer Associated British Foods загубиха 0.9%. Собственикът на веригата магазини Primark в Обединеното 
кралство увеличи приходите си за 16-те седмици на фискалната 2023 г., приключила на 7 януари, с 16% в сравнение със 
същия период година по-рано на фона на по-силните от очакваното потребителски разходи и също така потвърди 
прогнозата си за цялата година. 
Цената на книжата на британския онлайн търговец на дребно THG PLC се повиши с 0.90%. Компанията смени главния си 
финансов директор, назначавайки Дамян Сандърс на тази позиция. 
Книжата на Swatch Group AG нараснаха с 5.06%, за да излязат на върха на Stoxx 600. Най-големият производител на 
часовници в света умерено увеличи нетната си печалба и приходите през 2022 г. и очаква силен ръст на продажбите през 
2023 година. 
Сред силно търгуваните бяха и няколко белгийски акции. Сред тях се открояваха застрахователната компания Topdanmark, 
чийто акции се повишиха с 3.35 и дори поведе Stoxx 600 до обед след отчета за приходите за четвъртото тримесечие и 
предложението за дивиденти. 
В същото време книжата на производителя на болнично оборудване Ambu се понижиха с 4.6%, след като шведската 
банкова група Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) намали инвестиционната си оценка за акциите на белгийската 
компания до „продавай“ от „задръж“. 
Сред компонентите на индекса Stoxx Europe 600 с най-голям спад завърши енергийната компания Orron Energy AB, губейки 
5.72%. 
 
√ Еврозоната може да избегне рецесията, показва проучване 
Общият индекс на мениджърите по доставките в еврозоната РMI, разглеждан като добър показател за състоянието 
на икономиката, през януари се повишава изненадващо до 50,2 пункта спрямо 49,3 пункта през декември 
Бизнес активността в еврозоната направи изненадващо връщане към скромен растеж през януари, като добави признаци, 
че спадът в блока може да не е толкова дълбок, колкото се опасяваха, и че валутният съюз може да избегне рецесията, 
показа проучване на на международната рейтингова агенция S&P Global. Една европейска рецесия изглеждаше като 
безсмислена само преди няколко седмици, но тази картина се промени драматично. 
Общият индекс на мениджърите по доставките в еврозоната РMI на S&P Global, разглеждан като добър показател за 
състоянието на икономиката, през януари се повишава до 50,2 пункта спрямо 49,3 пункта през декември. Индексът за 
първи път от юни 2022 г. се покачва над нивото от 50 пункта, което е сигнал за растеж на икономиката. Той е по-висок от 
средното равнище от 49,8 пункта, което прогнозираха участниците в допитване на Ройтерс. 
"Проучването несъмнено носи добри новини, които сочат, че евентуалният икономически спад вероятно ще бъде много 
по-слаб спрямо първоначалните опасения и че рецесията може и напълно да бъде избегната", отбелязва главният 
икономист на S&P Global Market Intelligence Крис Уилямсън. 
Поради намаляващите цени на природния газ, на фона на меката до момента зима, и последните позитивни данни за 
състоянието на икономиката някои от прогнозите в допитването на Ройтерс за икономическия ръст през тримесечието се 
повишават, въпреки че все още се предвижда настъпването на техническа рецесия. 
Фирмите в еврозоната ускоряват темпа на наемане на нови служители през този месец, което е знак, че те са по-
оптимистично настроени за развитието на икономиката. Индексът, който отразява склонността на компаниите да наемат 
служители, се повишава до 52,5 пункта през януари, най-високото му равнище от 3 месеца. 
Индексът на мениджърите по доставките във водещия за еврозоната сектор на услугите PMI се покачва до 6-месечен връх 
от 50,7 пункта при 49,8 пункта през декември. 
Производствената активност също показва признаци на подобрение, но при нея все още се отчита спад. Индексът на 
мениджърите по доставките в промишлеността PMI се повишава до 48,8 пункта през този месец при 47,8 през предходния 
период. 
Индексът, който отразява производствените цени, намалява, но фирмите ги увеличават с по-бързи темпове, показват 
данните от проучването. 
Индексът, който отразява цените на продукцията, се покачва до 61,4 пункта при 61,2 пункта през предишния месец, но те 
все още са по-ниски от средното си равнище за последните 3 години. 
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Мениджър нюз 
 
√ Петролът поскъпна на фона на надеждите за възстановяване на търсенето в Китай 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, след като оптимизмът за възстановяване на търсенето в Китай 
и вероятно непромененото решение за намаляване на добива от големите производители на петрол компенсира 
притесненията от глобалната рецесия, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 0,41 долара, или 0,48%, до 86,54 долара за барел, след като 
поевтиня с 2,3% предходната сесия. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,26 долара, или 0,32%, до 
80,39 долара за барел, следвайки спад от 1,8% във вторник. 
„Очакванията, че търсенето на гориво в Китай ще се възстанови през втората половина на годината, нарастват и вероятно 
ще подкрепят пазарните настроения“, каза Хироюки Кикукава, генерален мениджър на изследванията в Nissan Securities. 
Анализатори от Bank of America Securities казаха, че повторното отваряне на китайската икономика може да отприщи 
голяма вълна от натрупано търсене през следващите 18 месеца. 
От страна на предлагането, обемите трябва да останат стабилни в средносрочен план, тъй като се очаква Организацията 
на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, известни заедно като ОПЕК+, да запазят квотите си за 
добив. 
Панел на ОПЕК+ вероятно ще одобри текущата политика на групата, когато се срещне следващата седмица, твърдят пред 
Ройтерс пет източника от ОПЕК+, тъй като надеждите за по-високо китайско търсене се балансират от притесненията 
относно инфлацията и глобалната икономика. 
През октомври миналата година ОПЕК+ реши да намали добива с 2 милиона барела на ден от до края на 2022 г. и през 
2023 г. поради по-слаби икономически перспективи. 
Въпреки това ръста на цените на петрола бе ограничени от по-голямото от очакваното нарастване на петролните запаси в 
САЩ, което беше отчетено след стабилизирането на пазара във вторник. 
Запасите от суров петрол в САЩ се повишиха с около 3,4 млн. барела през седмицата, приключила на 20 януари, според 
пазарни източници, цитиращи данни на Американския петролен институт. Това е три пъти повече от прогнозата за ръст от 
около 1 милион в предварително проучване на Ройтерс в понеделник. 
Кикукава обаче определи това повишение като „временно“ , тъй като проблемите с доставките от рязкото застудяване в 
Съединените щати преди няколко седмици биха повлияли само на данните през следващите няколко седмици". 
Официалните данни от Администрацията за енергийна информация на САЩ ще бъдат публикувани по-късно в сряда. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Прочитът на конституцията. Какви са правилата за провеждане на референдуми и решенията за изход от 
политическата криза; Гост: Конституционният съдия проф. Янаки Стоилов. 

- За растящото напрежение, забранителният списък и отдалечавали се Северна Македония от еврочленството след 
случая „Пендиков". 

- Защо цените на млечните продукти продължават да се покачват и има ли спекула? За проблемите в сектора и 
опасността от фалити в бранша; Гост: Симеон Присадашки. 

- Кризата във властта през погледа на карикатуриста Ивайло Нинов. Променя ли се изкуството да осмиваш 
политиците. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Готова ли е държавата за изборите през април. 
- Кой е депутатът в черния списък на Скопие. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Гласуваме за парламент на 2 април. Какви са сценариите за вота, възможно ли са нови коалиции и какъв ще е 

изходът от политическата криза; Гости: Политолозите Димитър Ганев и Първан Симеонов. 
- Защо български туристи бяха държани в килии в Мексико и след това депортирани. 
- Как мъж спипа крадец, влязъл в дома му посред нощ. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - 48 млрд. лв. от Европа в режим на ускорение към фирми и семейства 
в. Труд - Изборите на 2.04., парламент до 3.02 
в. Труд  - Нов код на лекарствата срещу паралелен износ 
в. Телеграф - Биеш българин, правят те герой 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Въртележка по върховете в държавната енергетика - засега само в БЕХ и АЕЦ 
в. 24 часа  - Изборите на 2 април, ЦИК отказа Радев от 26 март 
в. 24 часа - В 7 държави от ЕС пенсионират по-рано от България, само в Литва има по-ниска от нашата пенсия 
в. Телеграф  - Арестуват БГ туристи в Мексико 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа  - Димитър Ганев, социолог, център "Тренд": На изборите ще има тектоничен сблъсък не само на 2 формации, а 
на 2 типа избиратели 
в. Труд - Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България, пред "Труд news": Министър Минеков успя да 
разбие театъра така, както никой не го е правил - 
в. Телеграф  - Виолета Иванова, Институт за социални и синдикални изследвания към КНСБ: Заплатата не стига на две трети 
от работещите 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Мръсната тайна на референдума за "президентска република" 
в. Труд  - Защо новите политически партии в България не просперират? 
в. Телеграф  - Чистенето на корумпираните е ясен сигнал към съюзниците. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София/Рим. 

- Председателят на Народното събрание Вежди Рашидов ще бъде на работно посещение в Рим. 
*** 
София. 

- 09:00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10:00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 

*** 
Бургас. 

- От 9.00 часа в сградата на Община Бургас ще започнат заседания на постоянните комисии към Общинския съвет. 
- От 18.00 часа в Бургаската художествена галерия "Петко Задгорски" ще бъде представена изложба с творби на 

Владимир Димитров - Майстора. 
- От 18.30 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще бъде представена изложбата "Е. Т. А. Хофман... 

документи от Бамберг в репродукции". 
*** 
Варна. 

- От 09.30 часа в Окръжен съд - Варна е насрочено заседание - изслушване на свидетели по дело срещу 
организирана престъпна група, действала от май 2014 г. до септември 2014 година за налагане на контрол върху 
лица, предоставящи сексуални услуги срещу заплащане на територията на Варна. 

- От 13.00 часа във Висше училище по мениджмънт ще се проведе поредното издание на "Food Innovation 
Exhibition", уникалното кулинарно изложение, в което главни действащи шеф-готвачи са студентите от Институт по 
кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт, Варна. 

*** 
Видин. 

- От 13:00 часа в "Заседателна зала на Общински съвет" в Община Видин ще се проведе "Откриваща 
пресконференция". 

- От 14:30 часа на ул. "Бдинци" 2 ще се проведе официална церемония "Първа копка" по проект "Подобряване на 
енергийната ефективност в общински административни сгради". 

*** 
Сливен. 

- От 11:00 часа председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев ще даде пресконференция в зала 105, 
поводът е предстоящата този четвъртък сесия на местния парламент. 

*** 
Смолян. 

- От 17:00 часа в зала №247, в сградата на Община Смолян ще се проведе информационна среща за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по процедура "Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I". 

- От 18:00 часа в изложбения салон на Клуба на дейците на културата ще бъде открита ретроспективна изложба 
живопис на популярния наш художник Петър Стайков по повод на 90-годишнината от рождението му. 
Организатори на проявата са Художествена галерия Смолян и КДК. 

- От 19:00 часа в Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" ще бъде представена трета част на трилогията 
"Изтървани ритми", озаглавена "Изтървани песни". 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои концерт на учениците от класовете по поп и джаз пеене с 
преподавател Павел Цонев от НУМСИ "Христина Морфова". 

- От 19.00 часа в Културния център ще бъде представена комедията "Лъжци по неволя" от Антъни Нийлсън. 
*** 
Казанлък. 

- От 11.00 до 16.00 часа в сградата на Младежкия дом ще се проведе четвъртото издание на "Изложение на 
университетите и колежите в България". 

*** 
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Шумен. 
- От 13:00 часа, на площадка до Шуменско езеро /в близост до ресторант "Барбароса"/ ще се състои събитие "първа 

копка" на обекти в града, бенефициент "ВиК-Шумен" ООД. 

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

