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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Varna News 
 
√ АИКБ ще дискутира с бизнеса от Варна 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. 
Проектите на програми за двете събития може да видите на сайта на АИКБ ТУК. 
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√ Вежди Рашидов се срещна с папа Франциск във Ватикана 
Председателят на Народното събрание Вежди Рашидов беше приет за лична среща от Негово Светейшество папа Франциск 
във Ватикана. Тя се проведе в рамките на специалната проповед на папата по повод последния ден на Седмицата на 
християнското единство, съобщи пресцентърът на НС. 
По време на разговора председателят на Народното събрание пожела на Негово Светейшество много здраве и сили в 
мисията му за постигане на мир по света. Вежди Рашидов поднесе на папа Франциск поздравите и уважението на 
българския народ. От своя страна папа Франциск благослови Вежди Рашидов и целия български народ и пожела да бъдем 
заедно в работата и молитвите си за мир и благоденствие. 
Председателят на Народното събрание Вежди Рашидов поднесе като дар на Негово Светейшество папа Франциск копие 
на съд от Вълчитрънското златно съкровище. Подаръкът представлява съд, съставен от три бадемовидни тела, свързани 
помежду си с тръбички и с една обща тройно разклонена дръжка, така че да образува система от скачени съдове. 
 
√ Седмица до края на 48-ото НС: Депутатите вече мислят за предсрочните избори 
До края на 48-ото Народно събрание остават още 7 дни. И естествено - политическите формации гледат към предстоящата 
предизборна кампания, както и възможните коалиции преди вота. 
29 са законите, които успя да приеме досега в краткия си живот 48-ото НС. Оставащите дни трябва да бъдат използвани за 
приемането на законите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и съдебната реформа - това е мнението на 
голяма част от депутатите. 
48-ото Народно събрание приключва работа след четири редовни заседания. Но те едва ли ще стигнат за законодателните 
амбиции на депутатите. 
Томислав Дончев: Всички закони, поне частично, които са свързани със съдебната реформа, законите, свързани с ПВУ. 
Стою Стоев, ПГ на "Продължаваме промяната": Законите, които могат да минат, са закона за лицата, подаващи 
сигнали, както и НПК за разследване на главния прокурор. 

https://bica-bg.org/%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%81/


2 

 

Христо Иванов - председател на ПГ на "Демократична България": За нас най-важният тест, лакмус, ще бъде законът, 
който урежда процедурата за главния прокурор. Ще видим утре как ще протече дебатът, ще има ли воля до 3 
февруари да бъде използвано времето и да бъде приета тази процедура. 
Трябва да се работи за намаляване на напрежението между политическите сили в следващия парламент, е мнението на 
Томислав Дончев. Прогнозира, че ако отново не се излъчи правителство, има опасност всички да станат излишни. Съгласен 
е, че трябва да се пита актива на ГЕРБ да падне ли забраната за подкрепа на правителство с участието на БСП, макар че е 
скептичен за парламентарно партньорство с тях. 
Томислав Дончев: Тази война на буквите - едната абревиатура срещу другата до нищо добро не води....БСП не е ключът 
към следващото управление... Скептичен съм по отношение на парламентарно партньорство, по отношение 
сформирането на управляващо мнозинство с тях по една проста причина - ние имаме много сериозни различия. 
"Продължаваме Промяната" и "Демократична България" водят преговори за съвместно явяване на изборите, но още нищо 
конкретно не е подписано. 
Асен Василев: Работим заедно с ДБ доста активно, така че да се случи обединение, не само с тях, а с всички други 
граждански организации и партии, с които имаме обща визия за България. Как България да стане съвременна, 
европейска държава, в която всички ние искаме и се гордеем да живеем. 
Христо Иванов: Ние водим преговори с колегите от ПП и в тях ще се установи кои са най-добрите опции пред нас, с 
оглед решаването на тази задача. Няма още нищо финализирано. Определени неща трябва да се случат преди 
предизборната кампания, в рамките на предизборната кампания се правят анонси, на база на които след това се 
търсят следизборни конфигурации в парламента. 
Костадин Костадинов прогнозира, че съставът и съотношението на силите в следващия парламент ще е различен от 
сегашния. 
Костадин Костадинов: Смятам, че ние в рамките на следващите няколко месеца ще убедим българските граждани 
едно много важно нещо, че от тях зависи всичко, защото последните 30 години ни обясняват, че от нас нищо не зависи. 
Ръководството на "Български възход" утре ще решава дали да влизат в коалиции преди вота. 
Стефан Янев - председател на ПГ на "Български възход": Едно от посланията е, че ние до голяма степен говорихме 
разумно през цялото време по време на работата ни в 48-ото НС . Опитвахме се да бъдем част от решенията, а не 
част от проблема. 
БСП и ДПС не коментираха. 
 
√ Изслушаха военния министър в Комисията по отбрана в НС 
Вчерашното решение на Германия за предоставяне на танковете е резултат от срещата миналата седмица на съюзниците 
на Украйна във военната база "Рамщайн". 
Министър Стоянов не отговори дали точно тази тема е обсъдена, подчерта обаче, че разговорите са били координационни. 
По думите му всяка страна е информирала за свои суверенни решения какво може и ще предостави, за да се постигне по-
добра ефективност на помощта. Димитър Стоянов е информирал депутатите и за т.н. "псевдо модернизация", т.е. за 
военната техника и въоръжението, което преговаряме да получим от нашите партньори срещу предоставянето на военна 
помощ за Украйна, както и за съпътстващите разговори по време на срещата в Рамщайн. 
"Във формата "Рамщайн" никой не насилва никого да дава нещо, суверенно решение е всяка една държава какво ще 
предостави. България предоставя това, което е по приложение 1 от списъка, който беше гласуван в НС. По отношение 
на войната виждаме, че в момента е една позиционна отбрана от страна на Украинската армия, такава е между 
другото от страна на руската армия, страната която е в инвазия в Украйна. Не очаквам някое съществено развитие 
на конфликта към този момент. Тоест двете страни просто ще вземат позиционна отбрана", заяви Димитър 
Стоянов. 
"Едно нещо, което мисля, че е казвал много пъти е, че сме безкрайно закъснели. Ако това нещо, вариантите за 
предоставяне на заместваща техника, се е било случило в началото на войната, сме щели да получим много по-добри 
възможности, отколкото сега", коментира Христо Гаджев, председател на Парламентарната комисия по отбрана. 
Стана ясно, че разговорите за заместваща техника срещу помощта, която предоставяме на Украйна са затруднени основно 
заради това, че вече такава техника е предоставена на други страни през пролетта и лятото на миналата година. Така в 
момента това, което България би могла да получи, е много по-малко. Тъй като заседанието беше закрито заради 
специфичната информация, това което разбрахме е, че голяма част от депутатите и служебния министър са на общо 
мнение, че е трябвало да се включим в тази програма значително по-рано. 
 
√ Изслушаха външния министър и посланика ни в Скопие по случая "Пендиков" 
Заради побоя върху секретаря на българския културен клуб в Охрид Христиан Пендиков и последвалото остро напрежение 
между двете страни, външната комисия в парламента изслуша ресорния министър Николай Милков и посланика ни в 
Република Северна Македония Ангел Ангелов. 
Правителството в Скопие късно във вторник гласува мерки за сигурност за честванията на Гоце Делчев на 4 февруари, но 
не стана ясно дали е приет забранителен списък с българи, които да не бъдат допуснати на територията на страната, както 
призова преди дни президентът Стево Пендаровски. 
След края на заседанието комисията ще излезе със специална декларация, която да бъде придвижена към Народното 
събрание. Тази декларация е да осъди говора и езика на омразата срещу българите, както и да призове за мерки за защита 
на правата на българите в РСМ. 

https://bntnews.bg/news/koi-sa-balgarite-v-zabranitelniya-spisak-na-pendarovski-1221361news.html
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Сега се гледа към 4 февруари, когато са честванията по случай рождението на Гоце Делчев. Очаква се българи, 
организирани с автобуси да се опитат да се придвижат към Скопие, където да положат цветя на гроба на Гоце Делчев в 
църквата "Свети Спас". 
Късно във вторник правителството в РСМ взе мерки за сигурност по отношение на осигуряването на обществения ред и 
сигурността на това събитие, но не става ясно дали забранителния списък е гласуван. Самият вътрешен министър на 
югозападната ни съседка не даде категорична яснота дали българи ще бъдат спирани на границата. 
В София лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с майката на пребития българин. Борисов остро е осъдил този акт и е 
заявил, че ще запознае председателя на ЕНП Манфред Вебер с този случай. Призовал е и властите в РСМ да накажат 
виновниците за този побой. 
 
√ Николай Милков за случая "Пендиков": България ще вземе всички мерки, те вече са в ход 
България ще вземе всички мерки по отношение на случая "Пендиков" и те вече са в ход. Това заяви в "Денят започва" 
служебният министър на външните работи Николай Милков. 
Той заяви, че когато се е случила атаката срещу Пендиков в РСМ първоначално е имало стъписване и са са признали на 
различни нива, че това е престъпление от омраза. След това са започнали да се прокрадват сценарии, че Пендиков "бил 
наркоман и наркодилър, а най-смелите твърдят, че българките клубове са места на организирана престъпност и че се 
финансират от наркотрафик". 
"Това е наратив, който не можем да споделяме и ще вземем всички мерки", каза Милков. 
Той вече е информирал на Съвет "Външни работи" в Брюксел външните министри на страните членки на ЕС. Разпространен 
е до всички държави членки писмен меморандум по тези въпроси. Предстои да бъде направена среща у нас с всички 
посланици на държавите членки. Ще използват и други механизми, включително механизма на ОССЕ, които имат още 
наблюдаваща мисия в Скопие. Имаме инструментите на Съвета на Европа, уточни Милков. 
Външният ни министър заяви още, че за честванията на Гоце Делчев на 4 февруари двете страни и основно институциите в 
РСМ трябва да запазят спокойствие и да се въздържат от каквито и да било провокации, за да се осигури необходимия 
ред, така че всеки който желае да отиде и да се поклони. 
"По отношение на контраатаката срещу Ангел Джамбазки и други наши политици, мисля, че това е част от някакъв 
нов наратив македонски, който да направи така че да се омаловажи първо атаката срещу българина, системните 
атаки срещу българските клубове и общности там, които ескалират. Които започнаха с приемането на един 
репресивен закон там, продължи с палеж, за който беше получена условна присъда, последва стрелба и сега физическа 
разправа с човек, който е член на българската общност. Там се опитват да ни вменят една поделена вина - от двете 
страни на границата има луди глави. Не може да има такива аналогии", каза Милков. 
Той напомни, че в центъра на Френското предложение е спазването на правата на нашите сънародници в РСМ, което е 
заслуга на президента. 
Заяви, че не може да се налага вето на преговорите на РСМ, при положение, че те не са започнали. "Не съм привърженик 
на вето, но България има през цялото време право на глас", уточни Милков. 
Не пожела да коментира думите на македонския президент Стево Пендаровски, а само каза: 
"Като доктор по история мога да кажа, че ако има жертви от едната страна - той споменава за 12 човека, аз бих 
споменал за хиляди души, които са били избити, 300 000 прогонени между двете войни. Сигурно е чувал за "Голий оток", 
където след Втората световна война са били интернирани и загинали стотици българи, само заради това, че имат 
българско самосъзнание. Те нямат представа за историята си, защото още не са отворили архивите на тайните си 
служби, може да им помогнем за това, ако желаят". 
Милков смята още, че Съвместната историческа комисия е в постоянен блокаж, но трябва да се направят всички усилия да 
напредва, защото това предвиждат нашите международни задължения. 
Външният ни министър коментира и казуса с българските туристи в Мексико, които са останали затворени на летището с 
дни без обяснения. 
"Допускам, че има редица проблеми, които може да се допуснат по пътя на туристическия поток от самите 
резервации до ситуацията на място. Може да има грешка също така и от страна на мексиканските власти. Външно 
министерство сезира веднага посолството ни в Мексико. 
Посолството ни в Мексико предприе стъпките, които трябваше да бъдат предприети веднага - беше изпратена нота до 
мексиканското външно министерство, бяха сезирани туристическите власти в страната, с което беше поискана пълна 
информация по случая, за да бъдат изяснени причините и да бъдат прекратени нежелателни практики", каза Николай 
Милков. И заяви, че има пълно доверие на посланичката ни в Мексико, която е бивш директор на Дирекция "Консулски 
отношения" и е убеден, че тя по най-бърз начин ще реагира, за да може българските граждани, които имат резервации да 
са сигурни, че няма да им се случват нежелани инциденти. 
Милков все пак призова българите, които пътуват да внимават за това във ваучерите им да нямат грешки, да говорят с 
туроператорите, да проверят резервациите и начина, по който са попълнени документите. 
Не смята, че българите трябва да спрат да пътуват до Мексико. "Това е изключение, това не е политика, не са постоянни 
практики", каза служебният външен министър. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Николай Милков: За да продължи РСМ по европейския си път трябва да поеме ангажиментите 
След изслушването във външната парламентарна комисия министър Николай Милков и посланикът ни в Скопие Ангел 
Ангелов направиха изявление пред медиите заради случая с пребития Христиан Пендиков. 

https://bntnews.bg/news/nikolai-milkov-za-sluchaya-pendikov-balgariya-shte-vzeme-vsichki-merki-te-veche-sa-v-hod-1221526news.html
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"Не мисля, че вето е имало, а процес на договаряне. Той продължи дълго. Понеже не беше постигнато съгласие по 
конкретните модалности на това как в бъдеще ЕС ще наблюдава ситуацията в РСМ. Така че ветото не бих казал, че 
е било факт. В бъдеще това също не трябва да се прави от гледна точка на това, че има ясно разписан механизъм кой 
какво трябва да направи в тази връзка. И РСМ в случая, за да продължи да върви по европейския си път трябва да 
поеме ангажиментите, които са поети в рамките на т. нар. европейско предложение. Не е нужно България да прави 
каквото и да било. Просто трябва да следи за изпълнение на ангажиментите", заяви Николай Милков - служебен 
министър на външните работи. 
По думите на Милков, големият въпрос, който е свързан с френското предложение е, че то предлага механизъм за 
решаване на проблемите, но не предлага тяхното решаване. В продължение на десетилетия те може да не отговорят на 
изискванията които са заложени и това означава, че няма да започнат преговори. Всъщност това зависи изцяло от тях кога 
ще изпълнят ангажиментите, които са поели. 
"Основният проблем е, че радикалното говорене не беше наказано. И това създаде една негативна атмосфера, която 
доведе до нападението над Христиан. Ние сме много учудени от разнопорядковото говорене на институциите в РСМ. 
Не може прокуратурата в Охрид да образува дело за нападение, предизвикано от омраза, не може външният 
министър Буяр Османи да дойде в София и да говори с Христиан и да говори за нападение от омраза и вчера вечерта 
заместник-министърът на местното самоуправление да се появява по телевизията и да говори, че Христиан бил 
нападнат, защото имал сблъсък на наркодилъри и това било престъпна дейност", посочи Ангел Ангелов - посланик на 
България в РСМ. 
Депутатите трябва да вземат решение за отговора на страната ни след поредното изостряне на отношенията между 
България и Република Северна Македония. 
Случаят с пребития Христиан Пендиков в Охрид отново повдигна напрежението между двете държави. Побоят беше 
осъден както от външния министър на РСМ Буяр Османи, така и от премиера Димитър Ковачевски. 
В понеделник България извика за консултации в София посланика си в Република Северна Македония Ангел Ангелов. 
Причината е сериозната ситуация по отношение правата на българите в Северна Македония и ескалацията на прояви и 
престъпления от омраза срещу тях през последните месеци. 
България също така очаква от ЕС да изрази солидарност заради нападението над Христиан Пендиков, стана ясно след 
посещението на външния ни министър в Брюксел. 
 
БНР 
 
√ Законови промени за механизъм за разследване на главния прокурор влизат на първо четене в НС 
Законовите промени, които въвеждат механизъм за разследване на главния прокурор, влизат на първо четене в 
пленарната зала. 
Като първа точка са предвидени поправките в Наказателно-процесуалния кодекс. 
Като втора точка в програмата на депутатите е заложено второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за предучилищното и училищното образование. 
Депутатите ще обсъдят и проекторешение за приемане на програма за компенсиране на битовите клиенти на природен 
газ. Вносител е Кирил Петков от "Продължаваме промяната" и група народни представители. 
В програмата на НС е и изслушване на служебния министър на външните работи Николай Милков във връзка с поредния 
случай на физическо посегателство над българи и български граждани в Република Северна Македония. 
 
√ Комисия на НС ще обсъди управлението и контрола на социалните мрежи у нас 
Комисията по електронно управление в Народното събрание ще обсъжда управлението и контрола на социалните мрежи 
в България по искане да депутати, провокирано от проблеми на ползватели на Фейсбук. 
Депутатите ще питат представителите на компанията "Телъс" за начините на модериране на публикации и коментари във 
Фейсбук, за свобода на изразяване в интернет пространството и недопускане на цензура и изкривяване на обществените 
нагласи. 
От доста време неправителствената организация "Атлантически съвет" алармира, че българските модератори на Фейсбук 
са забранявали съдържание и блокира профили заради връзка с Русия. 
Преди Нова година зам.-председателят на електронната комисия Божидар Божанов обяви, че внася законопроект срещу 
дезинформацията, който да задължи социалните мрежи да положат повече усилия за идентифициране на анонимни 
акаунти и тролове. 
Комисия по електронно управление ще изслуша на заседанието си и служебния министър на електронното управление. 
 
√ Комисия на НС ще обсъжда предложения, лишаващи президента от назначения на шефове на спецслужби 
Комисията по отбрана ще обсъжда предложенията на "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ). 
Те на практика елиминират възможността президентът да се произнася за назначенията на редица спецслужби. 
Според предложенията президентът няма да има думата за това кой да ръководи Националната служба за охрана (НСО). 
Тя ще премине към Министерството на отбраната. 
Главният секретар на МВР, председателите на ДАНС, на Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО), на Служба 
"Военно разузнаване" (СВР) и на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) пък няма да се назначават с указ на президента, а 
само по предложение на правителството и премиера. 
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Още при внасянето на предложения ПП и ДБ отрекоха това да е персонална атака срещу Румен Радев. Но все пак смятат, 
че "не е редно президентът да държи контрола върху службите". 
НСО не са съгласни с промените. Президентът не е пряк ръководител на службата, пише в мотивите си НСО. 
От МО също не подкрепят предложенията заради серия противоречия с други закони и неясноти по кадрови въпроси на 
служителите. 
От МВР пък директно казват, че преместването на НСО в МО "ще създаде предпоставки оперативната дейност и 
ефективност на службата да бъде засегната от политически противопоставяния". 
 
√ 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, влезе за 
разглеждане на вчерашното 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.  
 
√ БАИ организира бизнес форум в Истанбул 
Българската агенция за инвестиции (БАИ) организира днес Международен бизнес и инвестиционен форум в Истанбул, на 
който ще бъдат представени възможностите за разширяване на бизнеса на турски компании в България, предаде БТА. 
Форумът ще бъде открит от министрите на иновациите и растежа Александър Пулев, на здравеопазването д-р Асен 
Меджидиев, на туризма д-р Илин Димитров. 
В нашата делегация са включени кметове на някои общини. Очаква се да присъстват над 60 водещи турски компании от 
секторите автомобилостроене, машиностроене, здравеопазване и туризъм. 
Заместник-министърът на промишлеността и технологиите на Турция д-р Четин Али Дьонмез представя турската страна. 
 
√ Магдалена Милтенова: Остава проблемът с превоза на пътници в труднодостъпни райони 
Автобусните превозвачи ще могат да превозват ученици с намаления от цената на билета от 70 процента, а пенсионерите 
- от 40 на сто. Децата от 7 до 10 години ще пътуват безплатно. Това ще стане възможно с финансовата подкрепа на 
държавата по силата на Наредбата за субсидиране и компенсиране, обясни за БНР председателят на Конфедерацията на 
автобусните превозвачи Магдалена Милтенова. 
По думите ѝ обаче, проблемът с превоза на пътници в труднодостъпните райони остава, тъй като средствата са крайно 
недостатъчни. 
„Това, което всъщност в момента е определено за субсидиране на междуселищните линии по реда на наредбата, е 27 млн. 
лв. Очакваме  да видим и какво ще стане с удължения бюджет, разбира се, защото знаете, че миналата година бяха 
отделени 20 млн. за този вид превози, които, за съжаление, бяха крайно недостатъчни, за да покрият нуждите на тези 
слабо населени места, които не се субсидират по другия ред. Така че, надявам се, че ще намерим най-оптималния вариант, 
при който да запазим транспортната услуга за населението, без значение дали някой от превозвачите ще продължи своята 
дейност, или не – това не обезпечава превоза, който трябва да се извършва и това не дава сигурност на хората, които 
трябва да ползват транспортна услуга, за да стигнат до своите работни места, децата да стигнат до учебните заведения“, 
каза Магдалена Милтенова  и подчерта, че именно заради липса на средства много населени места са останали без 
транспортна услуга. 
 
√ АПИ: Тръгвайте на път с автомобили, подготвени за зимни условия 
Шофьорите, на които утре им предстои пътуване в Западна и Южна България, да тръгват на път с автомобили, подготвени 
за зимни условия. Очаква се понижение на температурите и валежи от сняг. В областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив 
и Смолян е обявен оранжев код за интензивни валежи с образуване на снежна покривка между 20 и 35 см. Метеоролозите 
са определили жълт предупредителен код за опасно време и валежи от сняг в областите - Монтана, Враца, Ловеч, София, 
Софийска, Перник, Кюстендил и западната част на област Кърджали, съобщават от АПИ. 
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват 
необходимата дистанция, да не предприемат резки маневри. Блокирането на движението от превозни средства, които не 
са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата 
техника. 
Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози по райони и са в 
готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и 
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проходите, където има предпоставки за хлъзгавост и заледявания по усойните места. Целта е превантивните, а след това 
и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо при прогноза за влошаване на времето, за да се осигури 
проходимостта на пътищата. 
Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и 
проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.  
 
√ Газът в Европа продължава да поевтинява, достигайки цена около 55 евро за мегаватчас 
Газът в Европа поевтинява за трети пореден ден на търговия от началото на седмицата, тъй като изобилните доставки, все 
още високите нива на запълняемост на газохранилищата и очакваното в близките дни завръщане на по-мекото зимно 
време спомагат за облекчаване на енергийната криза в региона. 
Към 17.30 часа българско време февруарските фючърси на нидерландския газов хъб TTF поевтиняват в рамките на деня с 
близо 5% към 55 евро за мегаватчас, задълбочавайки 13-процентния спад от предходните два дни и отправяйки поглед 
към 16-месечното дъно около 51,40 евро/MWh, достигнато на 17-и януари. В рамките на януари газът вече поевтинява с 
около 25%. 
Очаква се търсенето на синьо гориво да намалее през следващите няколко дни, тъй като има прогнози, че температурите 
ще започнат отново да се повишават след рязко застудяване в последно време. Има и очаквания за повече втечнен 
природен газ, тъй като ключовият експортен терминал в САЩ Freeport LNG предприема стъпки за рестартиране на 
дейността си, след като беше затворен 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, 
посочват от компанията. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Силните доставки на втечнен природен газ и високите запаси в газовите хранилища, които са доста над нормалното за 
сезона (запълняемост на 77% към 23-ти януари, според данните на Gas Infrastructure Europe) благодарение на намаленото 
потребление и сравнително меката зима, значително понижиха цените на синьото гориво през последните няколко 
седмици. Това кара някои политици и икономисти да предполагат, че най-лошото от енергийната криза в Европа вече 
приключило. 
"Можем да си позволим да бъдем по-оптимистични“, казаха анализатори от Deutsche Bank в свой анализ. 
"Газохранилищата остават доста пълни и цените на газа падат. Инфлацията намалява и несигурността намалява". 
Междувременно бизнес перспективите за най-голямата икономика в Европа, тази на Германия, се подобриха, тъй като 
рецесията, от която мнозина се страхуваха, изглежда все по-малко вероятна, според оповестени по-рано в сряда данни на 
института Ifo. "Най-важният риск за германската икономика беше сценарият за въвеждане на режим за газа. Този риск 
обаче вече е изключен", посочи президентът на Ifo Клеменс Фюст пред агенция Блумбърг. 
В същото време доставките по газопроводите от Норвегия започват да нарастват след спад, свързан с планирани или 
непланирани поддръжки, което също допринася за поевтиняването на синьото гориво. 
Въпреки това обаче търговците остават фокусирани върху несигурността относно търсенето в Китай. Икономическото 
възстановяване на втората по сила световна икономика може да задържи пазара през тази година, коментира Мег О’Нийл, 
главен изпълнителен директор на Woodside Energy Group Ltd., най-големият износител в Австралия. 
Докато рисковете остават, цените на газа в Европа се очаква да останат в диапазона от 50 до 100 евро тази година, 
прогнозират анализаторите на Deutsche Bank. Това е рязък спад спрямо миналогодишните рекордни върхове от близо 350 
евро за мегаватчас, въпреки че текущите цени все още са по-висок от историческите им средни стойности. 
 
√ Емил Янев е носител на наградата на БНР "Сирак Скитник" за 2022 
В присъствието на генералния директор на БНР Милен Митев, вицепрезидента на България Илиана Йотова и на столичния 
кмет Йорданка Фандъкова БНР даде годишните си награди. 
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Носител на Голямата награда "Сирак Скитник" за 2022 година е Емил Янев за предаването "Трамвай по желание".  
В останалите категории победители станаха: 
Годишна награда за радиожурналистика: 
Информационният екип на Радио Пловдив, Кремена Данева и Евелина Стоянова от програма "Хоризонт" за отразяването 
на наводненията в Пловдивска област; 
Награда за радиопредаване: 
Екип на радио БНР "Бургас"; 
Награда "Златен глас": 
Юлия Гатдерова. 
Голямата награда "Сирак Скитник" бе връчена на Емил Янев от вицепрезидента Илияна Йотова, която благодари, че за 
пореден път има привилегията да присъства и да е участник в церемонията по награждаването.  
В словото си тя отбеляза, че обществената медията се е превърнала в стожер на истината, защото "ако нещо е казано по 
радиото, то от никого не се подлага на съмнение".  
Йотова отбеляза, че БНР има най-ценното качество – истината и достоверността на онова, което обществената медия 
разказва на своите верни слушатели.  
Вицепрезидентът отбеляза още, че Старата къща е институцията, в която журналистите имат свободата да казват онова, 
което мислят и да назовават нещата с истинските им имена. 
Генералният директор на обществената медия отбеляза, че радиото е екипност и отговорност: 
"Радиото е магия. То има навика да ти влиза под кожата и никога да не те напуска. То има и много лица, които виждаме 
тук тази вечер… Все повече си мисля, че радиото за мен е и дълг, и отговорност. Отговорност към тези 88 години, 
отговорност към тези 1300 души, които днес правят Българското национално радио. Отговорност към аудиторията ни, 
отговорност към българското общество. Истината е, че живеем в предизвикателни времена, времена, в които много често 
ценностите ни се подлагат под въпрос. Времена, в които трудно намираме верния път… Радиото е глас и като обществено 
радио ние имаме дълг да дадем възможност гласът на поетите на нашето време да е чут, а защо не и да застанем до тях, 
а и да бъдем едни от тях. Мисля, че обществото ни има нужда от това". 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Ескалацията на войната ще доведе до рецесия през първото тримесечие на 2023 г. 
Д-р Боян Иванчев, финансист, в "Светът е бизнес", 25.01.2023 
Предстоящата ескалация на конфликта в Украйна ще доведе до свиване на разходите на домакинствата и влошаване на 
БВП. Вероятно ще се влезе в рецесия през първото тримесечие на 2023 година. По-високата инфлация в България се дължи 
на "не толкова добрата конкурентна среда", а непремереното и негативно говорене от страна на български политици на 
върха "нанесоха вреди на богатството на България". Избухването на инфлацията започна с ирационалното поведение на 
потребителите след пандемията, като тя бе ускорена от поскъпването на енергоресурсите и войната в Украйна. Това 
коментира финансистът д-р Боян Иванчев, финансист, в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ 
Ивайло Лаков. 
По-високата инфлация в България, както и в страни като Полша, Чехия, Прибалтийските републики и Унгария гостът обясни 
с "по-ниската степен на конкуренция в нашите страни". "Вероятно има значение и договарянето или картелизацията на 
определени цени или на определени сектори в нашата икономика. Водещото е не толкова добрата конкурентна среда и 
съответно по-ниска ефективност. Когато имаме по-ниска ефективност, производителите и търговците на дребно на услуги 
и стоки се опитват, при поскъпване на изходните, базови суровини, да прехвърлят механично това повишение върху 
цените на едно и дребно. От там и по-високата инфлация при нас".  
Инструментариумът за овладяване на инфлацията на БНБ в условия на валутен борд е ограничен в сравнение с една 
пълноразмерно работеща централна банка. Това, което би могла да направи, е да увеличи минималните задължителни 
резерви с цел да се изтегли ликвидност от икономиката, каза финансистът. 
"Повишаването на лихвения процент от страна на централната банка е символично, защото няма отношение към 
лихвените проценти на междубанковия пазар и няма отношение към лихвите по кредити и депозити. Другото, което 
можеше да направи по-рано и по-категорично БНБ, е да увеличи значително по-рано и с по-големи 
стъпки антицикличния буфер - отново с цел изтегляне на ликвидност. Четвъртото, което беше възможно тя да 
направи, е да задължи или да препоръча на търговските банки в общите условия, когато те формират лихвени нива 
по кредити, към надбавката, която е фиксирана в техните кредитни продукти, плаващият компонент да бъде 
базиран на EURIBOR, а не на местни средни лихвени проценти по депозити. Защото на местно ниво търговските банки 
поддържат много ниски, почти нулеви средните депозитни нива".  
В САЩ 30-годишните ипотеки, тръгвайки от 2,7%, сега се колебаят между 6,5% и 7,2%. Има категорична спирачка на този 
пазар. Има намаляване на търсенето и намаляване на цените. В Европа, в дадени страни, се случва същото, като най-
изявеният пример е пазарът на недвижима собственост в Швеция, където има над 12% спад, посочи събеседникът.  
В България "търговските банки имат независима политика на креация на пари от нашата централна банка", каза още д-р 
Иванчев. "През последните две години нашите банки предпочитат по-ниския риск - да кредитират домакинства с ипотечни 
кредити, вместо да кредитират по-активно бизнеса и да бъдат по-гъвкави към неговите нужди. За мен това не е добра 
политика. Не считам за редно ипотечните кредити да са по-евтини от тези в Германия и това е в известен 
смисъл волунтаристично и опасно за българските семейства с по-ниски доходи. Те чисто психологически се подведоха, че 
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тези, които имаха спестени пари, започнаха да бягат от инфлацията и да ги спасяват през недвижима собственост. Хората 
с по-ниските доходи взеха ипотеки, за да направят същото, но тези ипотеки рано или късно ще поскъпнат". 
За емисията на български държавни ценни книжа през миналата седмица Боян Иванчев се съгласи, че интересът е бил по-
добър вероятно, защото се връща доверието към България, както и защото пазарът е бил гладен за такъв тип облигации, 
но подчерта, че "предходното редовно правителство, в лицето на министъра на финансите", е пропуснало "много хубав 
прозорец, хубава възможност да емитира дълг, който щеше да е два пъти по-евтин". 
"В много кракът период, за по-малко от една година, цената на нашето финансиране нарасна от 1-1,5% на 5%. Това е 
свързано с глобалното вдигане на лихвите, но и с пропускане на тайминга. Имаше период, в който правителството можеше 
да емитира значително по-евтин дълг и всъщност тогава спредът, рисковата надбавка на българския дълг над 10-годишния 
немски, беше в някакви нормални граници за последните години (25-50 точки). След това стигна до 225-230, без да има 
някаква особена драма в бюджета ни. Просто имаше прекалено много приказки, които бяха вредни за богатството на 
България", подчерта Иванчев. 
"Всеки, който говори в качеството си на министър, на премиер, че положението е много лошо, че ще има такъв и 
такъв дефицит, трябва да знае, че това се обработва от дилъри, асет мениджъри, анализатори. И те казват: тук 
има нещо неясно в България, значи искаме повече доходност. И така и се случи. Това беше нередно. Категорично беше 
пропуск на министерството на финансите, имайки предвид, че трендът на покачване на лихвите от централните 
банки беше неизбежен и бе въпрос на време".  
"Избухването на инфлацията е следствие не на елегантните икономически модели, а на поведенческите финанси", обясни 
гостът. "Идва един момент, в който потребителите казват: имам пари в брой, не искам повече да страдам заради 
пандемията, излизам навън и плащам 50% повече за нов автомобил, например. Това ирационално поведение на 
потребителите, което се обяснява чрез поведенческите финанси, вече подкара тази инфлация, която беше ускорена от 
поскъпването на енергоресурсите и войната в Украйна". 
След решението Германия и САЩ да изпратят танкове в Украйна "ще се усили психологическата когнитивна склонност към 
консерватизъм у хората. Те ще видят, че този конфликт, войната всъщност не се уталожва. Нейният контраст и рязкост се 
увеличават. Това означава засилване, според поведенческите финанси, към консерватизъм и намаление на 
потреблението. А когато има намаление на потреблението, можем да очакваме намаление на брутния вътрешен продукт. 
Можем да очакваме увеличение на безработицата, защото търсенето намалява, а тогава производителите на стоки и 
услуги намаляват производството и освобождават служители. И в крайна сметка стигаме до намаление на БВП". 
"Ако гледаме данните класически, тоест две тримесечия намаление на БВП, за миналата година имаме 7 страни от 
ЕС, които са в рецесия, както и САЩ. Но в САЩ рецесията се обявява само от NBER, която е съставена от 
университетски преподаватели".  
Посланията, че може би ще се разминем с рецесията или тя ще бъде по-лека от очакваното, изказани на политическо ниво 
или на ниво централни банки, финансистът коментира така: "Отново поради установеностите и доказателствата от 
поведенческите финанси, тези, които говорят, не би следвало да се оплакват и да показват бъдещето в черни 
краски. Затова подобно говорене е нормално. Никой не иска рецесия. Ако акцентите, изказвани от шефовете на 
централните банки, от министрите и т.н., бяха, че вече сме в техническа рецесия, то показателите щяха да 
бъдат допълнително влошени. Така че, те имат право да говорят така и най-вероятно са прави да го правят". 
"Но във връзка с предстоящата ескалация на конфликта в Украйна ми се струва, че това ще доведе до допълнително 
свиване на обикновените разходи на домакинствата, което ще доведе до влошаване на БВП и вероятно наистина ще 
се влезе в рецесия през първото тримесечие на 2023 година. Още повече, че най-вероятно предстои поредно вдигане 
на лихвения процент в САЩ, а след това може би поредно вдигане на лихвите от ЕЦБ". 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Българските предприятия могат силно да увеличат износа си към Австралия след 2023 г. 
Йоана Кехлибарова, председател на БАБК и Димитър Стоименов, член на УС на БАБК, във "В развитие", 25.01.2023  
Стокообменът между България и Австралия не надвишава 50 млн. щатски долара годишно, което означава, че потенциалът 
за развитие е изключително голям. Надеждите са, че до края на годината ще се финализира Споразумението за свободна 
търговия между ЕС и Австралия, което ще доведе до бум в търговските отношения, като малките и средни европейски 
компании, включително и българските, ще засилят чувствително износа си. Това коментираха Йоана Кехлибарова, 
председател на БАБК и Димитър Стоименов, член на УС на БАБК, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria 
с водеща Вероника Денизова. Гостуването бе свързано с отбелязването на Деня на Австралия, 26 януари. Българо-
австралийската бизнес камара се присъединява към празника на 26 млн. австралийци, които отбелязват годишнината от 
заселването на страната през 1788 година.  
България има много стоки и услуги, които би могла да предложи. Вносът от Австралия трудно може да се установи като 
цифра, защото много австралийски компании имат клонове и хъбове в Европа и когато вносът е осъществен от 
Обединеното кралство, например, тези стоки се отчитат от нашата статистика като внесени от Великобритания, обясниха 
гостите. Едно от най-големите пера за внос от Австралия в България представлява австралийската вълна, като в Сливен има 
австралийски инвеститор, който осъществява съществена част от този внос.  
Основното, което изнася България към Австралия са млечни продукти, семена на маслодайни растения, а също и части за 
реактори и някои елементи за тежки машини. Съществена част от стокооборота и в двете посоки попада в сферата на 
фармацевтичните продукти, като тук влизат хранителните добавки, козметиката, както продукти за ветеринарната 
медицина, казаха гостите. "Австралия е световен лидер в животновъдството и имаме какво да научим от тях в тази област".  

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/114757-s-eskalatsiyata-na-konflikta-v-ukrayna-predstoi-retsesiya-prez-parvoto-trimesechie-na-2023


9 

 

"Има много засилен интерес в минното дело, рекултивацията на стари мини, проектирането на мини в България за 
Австралия. Има компании, които работят по такива проекти. Австралия е много голяма икономика и има интерес и 
към инфраструктурни проекти в България", посочи Стоименов. 
"В посока Австралия, освен хранително-вкусовата промишленост, която се развива, имаме потенциал и в износа на 
софтуер. Ние се превръщаме и в софтуерна дестинация, която включително и инвеститори от този далечен край на света 
ползват. Обемът към момента не е много съществен и има потенциал за развитие във всички посоки, особено и с 
интензифицирането на политическите връзки, а и покрай преговорите за Споразумението за свободна търговия между 
Европейския съюз и Австралия", каза гостът.  
Надеждите са, че през тази година преговорите по този проект, които започнаха през 2018 година, ще бъдат приключени 
и пречките пред свободната търговия ще отпаднат. Стандартизирането на продуктите ще бъде много улеснено, защото 
Австралия има собствени стандарти, а използва и британски, добави Кехлибарова. 
"Много е важно стандартизирано да бъде сложено в конкретна рамка и производителите от Европа да могат свободно и 
безпрепятствено да продават продуктите си". 
Очакванията са, че след приемането на договора за търговия между ЕС и Австралия ръстът на търговията ще надмине 30% 
от сегашните си нива още през първата година, каза събеседничката. "След приемането на договора за свободна търговия 
се очаква бум, защото говорим за милиардна търговия - към момента двустранният стокообмен между Австралия и 
страните от ЕС е около 49 млрд. долара".  
"Може да се очаква че малките и средните предприятия от Европейския съюз, включително от България,  много ще 
засилят износа си, първо заради падащите митнически ставки, а и заради условията по стандартизация на продукти. 
Наистина ще има много засилена вълна от износ към Австралия. А се надяваме и че повече местни австралийски 
продукти ще се появят и на българския пазар", допълни Стоименов.  
Как напрегнатата геополитическа обстановка може да способства за по-бързото задвижване на преговорите по 
търговското споразумение? Защо българската общност в Австралия и Нова Зеландия може да се нарече "дипломат 
Номер 1" в тази отдалечена част на света?  Какъв е потенциалът в двустранните ни отношения в областта на 
туризма? 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Дуално обучение и квалифицирани мигранти – австрийският път за справяне с липсата на кадри 
Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия, в „Бизнес старт”, 25.01.2023 
Австрийските инвеститори в България са по-малко скептични, отколкото австрийските инвеститори като цяло в 
Европейския съюз и в Централна и Източна Европа относно развитието на икономиката през 2023 година. Причина за това 
е, че България има позитивни елементи като бизнес локация, стратегическо местоположение, конкурентна данъчна 
система и цени за труд. Основно предизвикателство за над 90% от австрийските компании в България е липсата на 
предсказуема икономическа политика и това отразява политическата ситуация през последната година и многото избори. 
Това каза Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия, в предаването „Бизнес старт” с водещ Христо 
Николов. 
Липсата на квалифициран персонал ще бъде основна пречка за икономическия растеж на България, ако не се занимаете с 
тази тема, посочи събеседникът. 
Още преди осем години започнахме да говорим за дуално обучение в България, обезпечено от компаниите. Този проект 
е толкова успешен, че в момента имаме 1100 ученици тук в България, които са в тази програма за дуално образование, 
където теорията в училище се комбинира с практиката в компаниите. 
Това е една възможност да се преодолее проблемът с липсата на квалифициран персонал . 
В Австрия имаме тази система от десетилетия. Дуалното обучение е част от общественото образование в Австрия и в 
момента ученици от специализирани училища работят в 28 000 компании. Те прекарват от 70 до 80% от времето в 
компаниите, а не в училищата. 
За преодоляване на недостига на персонал в Австрия има облекчени условия за хора със специална квалификация, които 
могат да мигрират от трети страни. В селското стопанство също имаме специална система, с която привличаме хора, които 
идват за по няколко месеца, разказа събеседникът.   
„Населението се свива по различни причини и квалифицираните мигранти може да са една от основите за решаване 
на проблема”. 
България и Австрия имат много близки връзки и приятелство в политическо, икономическо, включително и на лично ниво, 
каза още Купфер. 
Основна тема на разговорите при посещението на австрийския канцлер Карл Нехамер в България беше сигурността по 
границата, защото за да имаме функционален вътрешен пазар, трябва да имаме и безопасни граници, подчерта 
събеседникът. 
Австрийският канцлер заяви, че са нужни 2 млрд. евро, за да бъде обезопасена границата. Бяха проведени разговори и за 
възможностите за европейско финансиране тук в България, както и за сътрудничеството в енергийния сектор. Вече има 
близко сътрудничество между нашите страни, защото имаме и големи, и малки компании, които са активни на българска 
територия. EVN е един от най-големите австрийски инвеститори в България с 2300 служители и милиони клиенти в 
електрическата мрежа. Освен това имаме съвместна работа и по развитието на фотоволтаични проекти, отбеляза 
търговският съветник. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/114744-balgarskite-predpriyatiya-mogatsilno-shte-uvelichat-iznosa-si-kam-avstraliya-sled-2023


10 

 

Австрийският бизнес в България предпочита бързо приемане на България в еврозоната, защото това прави 
икономическите и търговските отношения, както и обмена, по-лесни. Това е сигнал за една по-дълбока интеграция и има 
икономически смисъл, каза Купфер. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
√ Еврозоната ще избегне значителен спад през зимата 
Графика на деня, 25.01.2023 г. 
 

 
Графика: Bloomberg 

 
Със спада на разходите за енергия еврозоната ще избегне две последователни тримесечия на свиване, макар и с най-
малките граници, според последните прогнози на Bloomberg Economics. 
Независимо дали е регистрирана „техническа рецесия“ – две последователни тримесечия на свиване – или не, ключовият 
извод е, че комбинацията от изненадваща устойчивост и по-малък натиск върху реалните доходи прави дълбок спад в 
еврозоната много по-малко вероятен. Топлото време и бързата реакция на енергоемките предприятия разхлабиха хватката 
на Русия върху икономиката на еврозоната - Bloomberg Economics вече не прогнозира значителен зимен спад. 
 
√ Европа се подготвя за рязък и внезапен обрат в сектора на недвижимите имоти 
Реалността ще започне да се усеща през следващите седмици, когато кредиторите в Европа получат резултатите 
от оценките в края на годината 
Сътресенията в трофейни имоти в Лондон и Франкфурт дават представа за щетите, които очакват европейските 
инвеститори в недвижими имоти, изправени пред най-резкия обрат в историята. 
От напрегнатия процес на рефинансиране на офис сграда в лондонското Сити до напрегнатата продажба на кулата на 
Commerzbank във финансовия център на Германия, инвеститорите се опитват да намерят начини за преодоляване на 
недостига на финансиране, тъй като кредитните пазари се задъхват от бързото покачване на лихвените проценти. 
Реалността ще започне да се усеща през следващите седмици, когато кредиторите в Европа получат резултатите от 
оценките в края на годината. Големите спадове в оценките заплашват да доведат до нарушаване на условията по 
кредитите, което ще предизвика спешни мерки за финансиране - от принудителни продажби до вливане на свежи пари. 
Заеми, облигации и други дългове на обща стойност около 1,9 трлн. евро - почти колкото италианската икономика - са 
обезпечени с търговски имоти или са предоставени на наемодатели в Европа и Обединеното кралство по данни на 
Европейския банков орган, проучване на Bayes Business School и данни, събрани от Bloomberg. 
Приблизително 20% от тях, или около 390 млрд. евро, ще станат изискуеми през тази година, а предстоящата криза е 
първото истинско изпитание за регулациите, създадени след световната финансова криза за ограничаване на рисковете 
при кредитирането на недвижими имоти. Тези правила могат да направят корекцията по-стръмна и рязка. 
"Мисля, че преоценката ще се случи по-бързо, отколкото в миналото", каза Джон О'Дрискол, ръководител на бизнеса с 
недвижими активи в звеното за управление на инвестиции на френския застраховател Axa SA. "Хората започват да се 
излагат на риск, когато приливът секва." 
Новите разпоредби ще подтикнат европейските кредитори да действат по-агресивно по отношение на лошите кредити. 
Освен това те са в по-добро състояние, отколкото по време на последната криза в сектора на недвижимите имоти преди 
повече от десетилетие, така че може да са по-малко склонни да позволят на проблемите да се задълбочат. Това прехвърля 
тежестта върху кредитополучателите. 
След финансовата криза от 2008 г. повечето банки не желаеха да изискат лошите кредити, тъй като това би довело до 
огромни загуби - практика, наречена "удължаване и преструване". Съгласно новите правила за необслужваните кредити 
кредиторите ще трябва да заделят средства за очаквани, а не за натрупани загуби. Това означава, че те имат по-малко 
стимули да седят настрана и да се надяват стойността на активите да се възстанови. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/114730-dualno-obuchenie-i-kvalifitsirani-migranti-pat-za-spravyane-s-nedostiga-na-kadri
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Няколко скорошни сделки показват как компаниите за недвижими имоти реагират на края на ерата на лесните пари, 
но засега принудителните продажби са по-скоро изключение, отколкото правило. 
1 Portsoken Street 
Собствениците на офис сграда в лондонския застрахователен квартал не успяха да осигурят рефинансиране преди падежа 
на дълга от около 140 млн. паунда  през юли, което ги накара да включат клауза за съществена несигурност в отчетите, 
подадени през август. 
Въпреки че през февруари 2022 г. модернизираната и частично отдадена под наем сграда беше оценена на около 220 млн. 
паунда, оттогава стойността ѝ се понижи. В момента се водят дискусии както за рефинансиране, така и за отдаване под 
наем на останалите площи, което може да предложи решение. Ако няма напредък, резултатът може да бъде принудителна 
продажба. 
One Poultry 
Корейските собственици на сградата в близост до Английската централна банка предоставиха кредит на акционерите, след 
като спадът в стойността ѝ доведе до нарушаване на условията по заема от Ирландската централна банка, според отчетите 
на компанията. Стратегията очевидно изисква собственици, които разполагат с налични парични средства, какъвто не е 
случаят с много европейски наемодатели със силен ливъридж. React News вече съобщи за пропуснатия краен срок за 
рефинансиране. 
Vauxhall Construction 
В Лондон компанията Guangzhou R&F Properties Co. намери алтернатива на банковите заеми. Китайският предприемач се 
обърна към консорциум, включващ Apollo Global Management Inc. и Carlyle Group, за да си осигури 772 млн. лири дълг, за 
да възобнови работата по апартаментен и хотелски комплекс във Воксхол. 
Commerzbank Tower 
Във Франкфурт друг корейски инвеститор предпочете да се опита да продаде кулата, обитавана от Commerzbank AG, 
вместо да се опита да рефинансира. Това е рядък ход на настоящия пазар. Според Крис Стейвли, ръководител на 
международните капиталови пазари в Европа за JLL, миналата година в Европа са били изтеглени около 20 млрд. евро от 
планирани продажби на офиси, тъй като продавачите са взели под внимание спадащите стойности. 
Досега оценките не са се понижили достатъчно, така че първостепенният дълг - заемите, които обикновено се държат от 
банките - да се окаже под водата, но това скоро може да се промени. Търговските имоти в Обединеното кралство, 
оценявани от CBRE Group Inc., са намалели с 13% през миналата година. Спадът се ускори през второто полугодие, като 
само през декември брокерът регистрира спад от 3%. Анализаторите на Goldman Sachs Group Inc. прогнозират, че общият 
спад може да достигне 20 %. 
Тогава банките могат да предприемат действия, преди цените да спаднат още повече, и да рискуват кредитни загуби, 
принуждавайки задлъжнелите наемодатели да търсят трудни алтернативи. Въпросите стават още по-сложни за тези, които 
са изправени пред падеж на дългове. Кредиторите намаляват размера на стойността на имота, за който са готови да 
отпуснат заем. Това означава, че по-ниската оценка може да подейства като двоен удар, увеличавайки недостига на 
финансиране. 
"Апетитът на банките е по-нисък и ще остане по-нисък", докато не се появят признаци, че пазарът е достигнал дъното, каза 
Винсент Нобел, ръководител на отдел "Кредитиране, базирано на активи" във Federated Hermes Inc. Новите регулации 
подтикват банките да се справят с лошите кредити, "а един от начините за решаване на проблеми е да ги превърнеш в 
проблем на някой друг". 
 

 
 
Досега епицентърът на кризата беше Швеция, където се очаква цените на жилищата да спаднат с 20% спрямо пиковите 
нива. Листваните на борсата фирми за недвижими имоти в страната са загубили 30% от стойността си през последните 12 
месеца, а Шведската централна банка и Службата за финансов надзор многократно са предупреждавали за рисковете, 
произтичащи от дълговете за търговски имоти. 
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Според Андерс Квист, старши съветник на директора на FSA, спадащите стойности на недвижимите имоти биха могли да 
предизвикат "ефект на доминото", тъй като исканията за повече обезпечения биха могли да наложат продажби в 
затруднено положение. 
Макар че има някои острови на стабилност като Италия и Испания, които бяха засегнати по-силно след световната 
финансова криза, Обединеното кралство се срива и има признаци, че Германия може да е следващата. 
 

 
 
От друга страна, инвеститорите в недвижими имоти, които изпитват затруднения, разполагат с повече възможности. През 
последното десетилетие постоянно се разширяваха субекти като кредитните фондове от затворен тип. Според анализатори 
през първата половина на миналата година застрахователите и другите алтернативни кредитори заедно са имали по-голям 
дял от новите кредити за недвижими имоти в Обединеното кралство, отколкото големите банки в страната. 
През следващите 18 месеца инвеститорите ще налеят рекордно количество пари в т.нар. опортюнистични фондове, които 
правят по-рискови залози за недвижими имоти, заяви главният изпълнителен директор на Cantor Fitzgerald Хауърд Лутник 
на Световния икономически форум в Давос миналата седмица. Тази тенденция ще спомогне за ускоряване на 
възстановяването на пазарите на търговски недвижими имоти, каза той. 
Тези нови инструменти биха могли да направят сътресенията по-краткотрайни, отколкото в миналото, когато банките 
задържаха лошите кредити с години. Луис Ландеман, кредитен анализатор в Danske Bank в Стокхолм, очаква 
възстановяването да бъде сравнително организирано, като кредитополучателите ще имат достатъчно време, за да 
предприемат контрамерки. 
"На всеки, който може да измисли креативен начин за запълване на тази празнина, му предстоят добри времена", каза 
Мат Оукли, ръководител на търговските проучвания в Savills. 
 
√ Американската оръжейна индустрия не е подготвена за конфликт с Китай 
Войната в Украйна подчертава неспособността на американските оръжейни компании да попълнят военните запаси 
Войната в Украйна разкри широко разпространени проблеми в американската оръжейна индустрия, които могат да 
попречат на способността на американската армия да води продължителна война срещу Китай, пише The Wall Street 
Journal, позовавайки се на ново проучване. 
САЩ се ангажираха да изпратят на Украйна повече от 27 милиарда долара във военно оборудване и консумативи - всичко 
от каски до бронирани машини - след нахлуването на Русия в страната миналата година. 
Продължителният конфликт обаче разкри стратегическата опасност, пред която са изправени САЩ, тъй като запасите от 
оръжия спадат до ниско ниво и отбранителните компании не са подготвени да ги попълнят бързо, според проучването, 
изготвено от Сет Джоунс, старши вицепрезидент в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), мозъчен 
тръст, базиран във Вашингтон. 
„Изводът е, че отбранителната индустриална база, по моя преценка, не е подготвена за средата на сигурност, която 
съществува сега“, каза Джоунс в интервю. Индустрията сега работи по начин, „по-подходящ за мирно време“, добави 
той. 
Джоунс каза, че проучването, в което е включена информация от високопоставени военни, служители на Конгреса, 
индустрията и други правителствени служители, показва колко бързо армията на САЩ ще изчерпи боеприпасите си в 
потенциален конфликт с Китай в Индо-Тихия океан. 
През повече от последните 20 години САЩ бяха въвлечени в партизански войни в Ирак, Афганистан и другаде, стратегия с 
интензивно използване на войски, но конфликтът в Украйна е до голяма степен конвенционална война, която разчита 
повече на тежки въоръжения. Потенциален конфликт с Китай в Индо-Тихия океан би се различавал от предимно 
сухопътната война, която се води в Украйна, но въпреки това ще трябва да черпи дълбоко от запасите от оръжие на САЩ.  
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Проблемите с индустриалната база, отчасти резултат от остарели военни процедури за сключване на договори и мудна 
бюрокрация, сега засягат способността да се създаде надеждна възпираща сила в Индо-тихоокеанския регион или да се 
изправи срещу Китай във военен конфликт, според констатацията на проучването. 
Степента на потребление на оръжия от украинците бързо демонстрира предизвикателствата, пред които може да се 
изправи индустриалната база на САЩ в разширен конфликт за Тайван. Броят на ракетите Javelin, изпратени в Украйна от 
миналия август, например, се равнява на около седем години производство въз основа на производствените нива за 
фискалната 2022 г., се казва в проучването. 
Броят на противовъздушните системи Stinger, предоставени на Киев, представлява приблизително същия брой системи, 
изнесени в чужбина през последните 20 години, се казва в проучването. Междувременно повече от един милион 155 mm 
боеприпаси, изпратени на Украйна от Вашингтон, са свили доставките за армията на САЩ, които според проучването сега 
се считат за ниски. 
Запасите от системата Javelin, артилерийските гаубици и противоартилерийските радари също се считат за ниски, според 
проучването. 
Платформи, като системата за брегова защита Harpoon, която се разглежда като важна част от отбранителната стратегия 
на Тайван, се считат за средно добре запасени, въпреки че настоящите запаси може да не са достатъчни за военно време. 
„Историята на индустриалната мобилизация предполага, че ще отнеме години на отбранителната индустриална 
база да произведе и достави достатъчни количества критични оръжейни системи и боеприпаси и да рекапитализира 
запасите, които са били изразходвани“, се казва в проучването. 
Докато САЩ и техните съюзници успяха да изпратят оръжия за милиарди долари в Украйна след миналогодишната 
инвазия, планиращите от Пентагона очакват, че доставки до Тайван няма да бъдат лесни след началото на евентуален 
конфликт, тъй като китайските сили вероятно ще блокират острова. Вече има изоставане от над 19 милиарда долара 
американско оръжие за Тайван въз основа на одобрените продажби от 2019 г. 
Проучването на CSIS критикува специално към правителството на САЩ, което не успя да се адаптира, оставайки „склонно 
към риск, неефективно и мудно“, когато става дума за индустриалната база. 
„Опитвайки се да предотвратят попадането на военна технология в ръцете на противници, Съединените щати са 
въвели регулаторен режим, който е твърде бавен, за да работи с критични държави на първа линия“, се казва в 
доклада. 
Проучването цитира един пример, в който решението да се предостави неназована оръжейна система на Тайван, 
използвайки процеса на продажба на чуждестранна армия на САЩ, добавя две години към датата на доставка, което 
означава, че са били необходими четири години, тя да се стигне до острова, като се брои двегодишното време за 
производство. 
В същото време САЩ тепърва трябва да се адаптират към военновременен манталитет, който изисква държавна гъвкавост 
и ефективност, за да позволи на отбранителната индустрия да произвежда повече оръжия. Автократичното правителство 
на Китай, от друга страна, инвестира сериозно през последните години във военната модернизация. 
Серия от военни игри, проведени от CSIS през последните месеци, показа, че САЩ, в случай на конфликт с Китай, може да 
изчерпят някои оръжия, включително далекобойни, прецизни боеприпаси, за по-малко от една седмица. 
 
3e-news.net 
 
√ Президентът налага частично вето на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката 
Президентът Румен Радев подписа указ, с който връща за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона 
за енергетиката, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари тази година, става ясно от съобщение на пресслужбата на 
държавния глава. 
В частност става въпрос за текстовете, касаещи електроенергийното балансиране. Както е известно при последните 
промени депутатите отмениха 15-минутния сетълмент, с което на практика отхвърлят и предлагането на пазара на 15 
минутни продукти. Опитът на изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев да обясни на депутатите, че така се 
нарушава съответен еврорегламент не можа да ги убеди. 
Резултатът е ветото на президента Радев, в което са посочени и мотивите. 
„Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 година за установяване на насоки за електроенергийното 
балансиране установява насоките за електроенергийно балансиране и предвижда общ за целия Европейски съюз набор 
от технически, експлоатационни и пазарни правила, които уреждат работата на балансиращите пазари и тяхното 
интегриране. 
В чл. 53, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2017/2195 е посочено, че в срок три години от влизането в сила на Регламента всички 
оператори на преносни системи „започват да прилагат периода за уреждане на дисбалансите от 15 минути във всички зони 
за съставяне на графиците, като гарантират, че всички граници на единичния пазарен период съвпадат с границите на 
периода за уреждане на дисбалансите“. Комисията за енергийно и водно регулиране чрез дерогация е предоставила 
изключение от това задължение, но не по-късно от 31 декември 2022 г. От 1 октомври 2022 г. в България операторът на 
електропреносната мрежа и операторът на борсов пазар са въвели 15-минутния период за уреждане на небалансите и 15-
минутни продукти за търгуване на пазара в рамките на деня. 
Задължение за въвеждане на период за уреждане на дисбаланса от 15 минути е в сила и съгласно Регламент (ЕС) 2019/943 
на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия. Според чл. 8, 
пар. 4 от този регламент „към 1 януари 2021 г. периодът за уреждане на дисбаланса е 15 минути във всички зони за 
съставяне на графици, освен ако регулаторните органи са предоставили дерогация или освобождаване“. 
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Задължителното балансиране за 15 минути е въведено след детайлен анализ на системите в 36 държави, голяма част от 
които от Европейския съюз. Прилагането на 15-минутните периоди за балансиране допринася за по-доброто използване 
на съществуващите междусистемни електропроводи, по-големи обеми на износа на електроенергия от България към 
съседните страни, по-добро ниво на честотното регулиране, по-активно участие на търговците в балансирането на 
системата, подобряване на прогнозирането и намаляване на цените на балансирането. Те са от полза както за 
електроенергийната система, така и за търговските участници и имат положителен обществен ефект. 
С § 24 от ЗИД на ЗЕ е приета разпоредба, която се отклонява от посочените норми на Регламент (ЕС) 2017/2195 и Регламент 
(ЕС) 2019/943. Тя отлага вече въведеното в България задължително балансиране за 15 минути и връща сетълмента, 
извършван на времеви интервал от един час. 
Ако периодът на сетълмент не е максимално близо до часа на доставка, резултатът ще е по-неточно прогнозиране от страна 
на търговските участници и отчитане на по-високи количества търговски небаланси. Вследствие на това операторът ще 
реализира по-високи разходи за регулиращи мощности и може да се стигне до намаление на водните запаси в големите 
язовири. Увеличението на разходите за регулиране на оператора ще доведе и до по-висока цена на балансиращата 
енергия, което ще бъде с неблагоприятен финансов ефект за потребителя. Търговският износ и обменът на електрическа 
енергия с други държави също ще бъдат засегнати“, се казва в мотивите, с които президентът връща тази част от 
енергийния закон за повторно разглеждане от народните представители. 
 
√ Енергийната комисия към парламента се съгласи, че ветото на президента Радев за 15-минутния сетълмент е 
основателно 
Комисията по енергетика в Народното събрание се съгласи с това, че основанията за частичното вето на президента Румен 
Радев по Закона за изменение и допълнени на Закона за енергетиката в частта за електроенергийното балансиране и в 
частност за 15-минутния период за уреждане на небалансите и 15-минутни продукти за търгуване на пазара в рамките на 
деня, са правилни. 
Това стана ясно по време на вчерашното заседание на комисията. С 12 "за", 8 "въздържали се" и един против комисията 
се съгласи, че ветото на президента е основателно. Председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев 
от парламентарната група на "ГЕРБ-СДС", цитиран от БТА каза, че не може да има разпоредби от закона, които да се 
отклоняват от общоевропейската уредба. Затова депутатите от енергийната комисия приеха проблемният параграф 24 да 
отпадне и параграф 25 да стане 24. По този начин промените в Закона за енергетиката ще се гласуват отново в пленарна 
зала и законът ще може да влезе в сила без оспорения от президента параграф. 
По-рано през деня пресслужбата на президента Радев разпространи съобщение за указа, с който се постановява 
връщането към Народното събрание за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 
от 12 януари 2023 г.  
 
√ Модернизационният фонд ще финансира обновяване на енергийните системи и подобряване на енергийната 
ефективност 
Министерският съвет прие Програма за условията и реда за подбор на проекти за дейности, които ще се финансират със 
средства от Модернизационния фонд (МФ). Чрез подкрепяните от Фонда инвестиции се осигурява възможност за 
постигане на целите в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 година. 
Основна цел на Фонда е подпомагане на инвестициите в проекти, насочени към модернизация на енергийните системи и 
за подобряване на енергийната ефективност Модернизационният фонд се финансира посредством приходи от продажби 
чрез търгове на квоти за емисии на парникови газове. С приетата програма се определят условията, редът за работа и 
критериите за подбор на инвестиционните предложения, които ще бъдат финансирани. 
Проектите трябва да бъдат в синергия със заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост реформи и 
проектни предложения, които българската страна ще реализира. Инвестициите, които ще се подкрепят със средства от 
Модернизационния фонд, трябва да са в съответствие с целите на рамката на Европейския съюз за политиките в областта 
на климата и енергетиката в периода до 2030 г., както и с дългосрочните цели по Парижкото споразумение. 
Също така следва пряко или непряко да допринасят за намаляване емисиите на парникови газове по икономически 
ефективен начин, съобщиха от Министерски съвет. 
Успешното изпълнение на дейностите, предвидени по Фонда е един от лостовете за постигане ангажимента на България 
за намаляване въглеродните емисии в атмосферата до 2026 година. 
 
√ Ще покриват до 50% от инвестицията във ВЕИ и батерии за бизнеса, мярката тръгва до дни 
В началото на февруари ще започне кандидатстването по широко рекламираната процедура за бизнеса за „Изграждане на 
нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” с 
бюджет 200 млн. лева. Процедурата е по Плана за възстановяване и устойчивост и се обявява от Министерството на 
иновациите и растежа като е една от мерките, която ще финансира изграждане на ВЕИ в предприятията 
Мярката е насочена към микро-, малки, средни предприятия и дружества с до 3000 служители. „По нея бизнесите ще могат 
да изграждат мощности до 1 MWh за собствено потребление. Мярката е много навременна заради повишението на цените 
на електроенергията. Ще помогнем на фирмите да облекчат месечните си разходи за производство, като предоставим до 
50% грантово финансиране за изграждане например на фотоволтаици и батерии“, съобщи директорът на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към МИР Илияна Илиева само преди няколко дни. 
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Срокът за кандидатстване ще бъде три месеца, а дружествата ще трябва да подготвят идейни проекти за създаване на ВЕИ 
системите. „Оценката на проектните им предложения ще бъде максимално облекчена“, каза още директорът на ГД ЕФК и 
припомни, че кандидатстването ще е електронно през системата ИСУН. 
От 100 000 до 1 млн. лева финансиране по мярката, ще могат ли фирмите да намерят половината 
Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 100 хил. лева, а максималният – 1 млн. лева. Размерът на 
безвъзмездната помощ ще покрие до 50% общата инвестиция по проекта, пише в условията за кандидатстване. 
Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на 
инвестиция не трябва да надвишава: 

• за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за 
тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

• за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за 
тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

• за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна 
капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния 
период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

За компаниите процентът съфинансиране не е без значение, много е важно да направят внимателно разчетите, но особено 
по-малките се притесняват дали биха могли да намерят половината средства, за да инвестират в подобен проект. Това 
може да бъде едно от затрудненията. Само преди няколко дни обаче министърът на иновациите и растежа обяви, 
че Българската банка за развитие ще осигури мостово финансиране за ВЕИ на малки и средни фирми. От друга страна все 
по-атрактивни безлихвени кредити предоставят и търговските банки. 
Могат да кандидатстват всички с изключение на енергийни и агро компании 
Проекти могат да подават предприятия от всички сектори на икономиката с изключение на предприятията от сектор D 
“Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, сектор А „Селско, горско 
и рибно стопанство“, микро-предприятия със седалище и дейност на територията на селска община, както и предприятията 
с основна дейност първична преработка на земеделски и горски продукти. Кандидатите трябва да са регистрирани не по-
късно от 31.12.2019 година. 
Батериите да съхраняват енергия поне часа за поне 25% от инсталираната мощност 
Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на проекта не би 
трябвало да надвишава повече от два пъти размера на предоставената мощност. Това трябва да е разписано в актуален 
договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW. 
Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) трябва да са с общ минимален капацитет равен на съхранение 
с продължителност от поне четири часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по 
процедурата. 
Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) трябва да се изграждат единствено 
върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или 
затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. 
Крайният резултат от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система се удостоверява с протокол за 
въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение. Той трябва да е издаден от юридическо лице, ангажирало в 
екипа си лице, притежаващо необходимата професионална квалификация, включено в списъка по чл. 21 на Закона за 
възобновяемите енергийни източници (ЗЕВИ) и монтирало съоръжението. 
Протоколът задължително трябва да съдържа информация за инсталираната мощност на фотоволтаичната система и 
общият оперативен капацитет на съоръженията за локално съхранение на произведената енергия - продължителност (в 
часове) спрямо % от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, към която са присъединени. 
Поне пет години без промени в собствеността на инсталацията 
Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба, 
включително през периода на устойчивост (поне 5 (пет) години от окончателното плащане). Дейностите по монтиране на 
фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от юридически лица, 
ангажирали в екипа си лица. Необходимо е те да притежават необходимата професионална квалификация, включени в 
списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). 
Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за 
локално съхранение на произведената енергия (батерии). 
Всички разходи по инвестицията да са извършени от един изпълнител 
Всички разходи по инвестицията да са извършени от един изпълнител (юридическо лице) се подчертава още в условията 
за кандидатстване. 
В обхвата на допустимите разходи могат да се включат: разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); 
разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на 
покрив/фасада/прилежащ имот; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. Всички посочени 
разходи да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии, пише още в 
изискванията по процедурата. 
Необходими документи 
В зависимост от степента на готовност, кандидатът трябва да представи изготвен от лице с проектантска правоспособност 
идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) или 
технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност). 
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Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране на адрес. 
За определяне на реалистичността на предвидените разходи, трябва са извършени предварителни анализи и пазарни 
проучвания за пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление 
в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии). Трябва да се посочи и 
пределна цена за 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с 
батерии), която ще бъде обявена при стартиране на процедурата, пише още в изискванията за процедурата. 
 
√ Правителството даде съгласие „Булгартрансгаз“ да сключи договор за държавно гарантиран заем с ИНГ Банк за 
финансиране на газовата връзка със Сърбия 
 

 
източник: Булгартрансгаз 

 
„Булгартрансгаз“ ЕАД ще може да сключи договор за държавно гарантиран заем с ИНГ Банк Н.В., нидерландска банка, чрез 
ИНГ Банк Н.В - клон София, за финансиране на Проект от Общ интерес за Европейския съюз (ПОИ) 6.8.3.Междусистемна 
реверсивна газова връзка България - Сърбия (IBS). Това става възможно, след като Министерският съвет одобри на 
вчерашното си заседание проекта на гаранционно споразумение между Република България и ИНГ Банк Н.В., 
нидерландска банка, чрез ИНГ Банк Н.В - клон София и упълномощи министъра на финансите да го подпише. 
Прогнозните инвестиционни разходи по проекта „Междусистемна реверсивна газова връзка България – Сърбия“ възлизат 
на 76,7 млн. евро без ДДС. Предвидено е този ресурс да бъде осигурен чрез безвъзмездно финансиране от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ и от Механизма за свързване на Европа (CEF), дългосрочно 
заемно финансиране, обезпечено с държавна гаранция и собствен капитал на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 
Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 49 071 661 евро, период на усвояване до 31.12.2023 г. 
и срок за погасяване 5 години от изтичането на едногодишния гратисен период. 
Проектът „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия“ включва изграждането на нов 
газопровод от съществуващо съоръжение на „Булгартрансгаз“ ЕАД при гр. Нови Искър до границата с Република Сърбия. 
Линейната част на газопровода е с диаметър DN 700 и дължина около 62 км на българска територия. За пълната реализация 
на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции (АГРС), една газоизмервателна 
станция (ГИС) - Калотина, както и две газопроводни отклонения за гр. Сливница и гр. Драгоман. След изграждането й, 
новата газова инфраструктура ще бъде с капацитет 1,8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток. С реализацията на 
проекта ще бъдат създадени нова входно-изходна точка на междусистемно свързване на границата България-Сърбия с 
инфраструктурата на преносния оператор на Сърбия и нови национални изходни точки до клиенти на територията на 
Република България. 
Реализирането на този проект цели да допринесе и за повишаване на надеждността на снабдяването с природен газ и 
развитието на конкурентен национален пазар за природен газ с възможност за задълбочаване интеграцията на 
газотранспортните системи и газови пазари на регионално ниво и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 26 януари се повишава с 1.64% 
 

https://kiip.bg/register
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Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 26 януари 2023 г. е 128.00 лв. за MWh. 
 Изтъргуваният обем е 11 432 MWh. 
Стойността се повишава с 1.64 % спрямо отчетените 125.93 лв. за MWh с ден за доставка 25 януари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 13 867 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваното количество за 25 януари е 4 500 MWh при постигната цена от 126.58 
лв. за MWh. 
Това е повишение от 1.92 % спрямо регистрираните 124.20 лв. за MWh и изтъргуван обем от 8 862 MWh в посочения сегмент 
на 24 януари 2023 г. 
Референтната цена е 128.00 лв. за MWh. 
 
√ Повишение с 6.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 332.03 лв. за MWh с ден за доставка 26 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 332.03 лв. за MWh с ден за доставка 26 януари 2023 г. и обем от 85 233.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 6.5 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 368.86 лв. за MWh, при количество от 43 034.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 199.00 MWh) е на цена от 295.20 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 293.37 лв. за MWh и количество от 3425.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 265.39 лв. за MWh ( 3408 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 10 часа – 397.89 лв. за 
MWh при количество от 3834.4 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 269.65 лв. за MWh при обем от 3524.4 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 311.75 лв. за MWh (159.40 евро за MWh) за 25 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 26 януари се повишава до 332.03 лв. за MWh ( ръст от 6.5 %) по данни на БНЕБ или 169.76 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 4 945.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 325.09 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     30,66%    2161 
Кондензационни ТЕЦ   48,05%    3386.73 
Топлофикационни ТЕЦ   5,86%    412.79 
Заводски ТЕЦ    1,50%    105.76 
ВЕЦ     4,67%    329.08 
Малки ВЕЦ    2,10%    148 
ВяЕЦ     5,40%    380.24 
ФЕЦ     1,20%    84.91 
Био ЕЦ      0,56%     39.39 
Товар на РБ         5978.31 
Интензитетът на СО2 е 549g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 

https://ibex.bg/
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√ Покачване на цените по европейските електроенергийни борси за 26 януари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 169,76 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 179,80 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 169,76 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 26 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 188,59 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
150,93 евро/мвтч. Най-високата цена от 203,44 евро/мвтч ще бъде в 10 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
135,69 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 63 111,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 26 януари ще бъде 179,80 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 142,59 гвтч. Максималната цена ще бъде 221,33 евро/мвтч и тя ще бъде в 23 ч. 
Минималната цена ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 142,80 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 26 януари е 169,73 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 188,58 евро/мвтч. Най-високата цена от 203,42 евро/мвтч ще бъде в 10 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
и тя ще бъде 135,64 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 68 007,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 26 януари на Словашката енергийна борса е 169,61 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 10 ч и тя ще е 203,36 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 135,52 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 168,58 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 10 ч тя 
ще е 203,29 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 135,34 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 26 януари е 169,44 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
187,99 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 74 159,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 10 ч и тя 
ще достигне 203,58 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 135,95 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 167,67 евро/мвтч на 26 януари. Пиковата цена ще бъде 185,70 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 485 225,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 10 ч и тя ще 
достигне 202,91 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 134,63 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 26 януари ще се продава за 174,27 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа затвориха на червено в сряда, въпреки подобреното доверие в икономиката на 
Германия 
С най-голям дневен спад затвори британският индекс FTSE 100, а с най-слабо понижение завърши италианският 
измерител FTSE MIB 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа се променяха слабо и разнопосочно в сряда до обед, инвеститорите 
оценяваха перспективите за световната икономика и корпоративните новини. Сесията, обаче, приключи със загуба за 
всички основни измерители в региона, въпреки подобреното доверие в икономиката на Германия и подема в услугите и 
производствената активност в еврозоната. 
Както стана известно вчера, консолидираният индекс на мениджърите по покупки (PMI) в еврозоната през януари се 
повиши до 50.2 пункта от 49.3 пункта през декември. Стойността на показателя над 50 пункта показва повишаване на 
бизнес активността в сектора, под - забавяне. Индикаторът надмина тази граница за първи път от юни. 
Положителната статистика повиши очакванията, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще продължи агресивното 
затягане на паричната политика. 
По-рано президентът на ЕЦБ Кристин Лагард намекна за "значителни" повишения на лихвените проценти на предстоящите 
срещи, като обеща да направи всичко възможно, за да свали инфлацията до целево ниво от 2%. 
Междувременно в сряда стана известно, че индексът на доверието на германските предприемачи в икономиката на 
страната (индексът на бизнес климата) през януари се е повишил до 90.2 пункта от 88.6 пункта през декември което се 
дължи на значително по-малко песимистичните очаквания на бизнеса в Германия. Това сочат най-новите данни на 
мюнхенския икономически институт "Ифо" (Ifo), разпространени днес до медиите. Ръстът на показателя съвпадна с 
прогнозата на анализатори. 
Индикаторът се повишава за четвърти пореден месец. Германската икономика започва 2023 г. с повече увереност, въпреки 
че местните компании са до известна степен по-малко доволни от текущото си състояние обобщава „Ройтерс“. 
Инфлацията на цените на производител в Испания се забавя през декември 2022 г. до най-ниското си ниво за последните 
20 месеца, показват данните на Националния статистически институт (INE) в Мадрид, публикувани днес. Базовите цени на 
производител в Испания, с изключение на тези в сферата на енергетиката, се повишават до 11,1 на сто през миналия месец 
на годишна база, под нивото от 12.2 на сто, до което достигат през ноември 2022 г. 
Цените на производител в енергетиката са най-високи сред всички сектори в Испания - 22,8 на сто. Производствените цени 
на потребителските стоки се повишават с 14,2 на сто, а на базовите стоки само с 5,5 на сто. 
На месечна база цените на производител се понижават за трети пореден месец, с 1.7 на сто през декември и с 2.4 на сто 
през ноември 2022 г. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.13%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ британският индекс FTSE 100 и френският САС 40 се повишиха съответно с 0.17% и с 0.04%. 
В същото време другите три индикатора се понижиха: испанският IBEX 35 (-0.16%), италианския FTSE MIB (0.07%), 
германският DAX (-0.01%). Следобед всички основни индекси се озоваха в червената зона, където и завършиха търговията 
за деня. 
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Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвориха британският индекс FTSE 100, а с най-слабо понижение 
завърши италианският измерител FTSE MIB. 
Повечето секторни индекси приключиха търговията на отрицателна територия, до най-ниско ниво слязоха измерителите 
на акциите на петролната и газовата индустрия и на медиите, които загубиха съответно 2.4% и 1.9 на сто, докато 
комуналните услуги спечелиха 0.4%. 
Дългоочакваното решение на Германия да изпрати на Украйна тежки танкове "Леопард", които германският оръжеен 
гигант Rheinmetall произвежда съвместно с партньора си Krauss-Maffei Wegmann, тласна акциите на Rheinmetall до 
рекордно високо ниво до ранния следобед, но в крайна сметка останаха в червената зона със спад от 0.99%, сочат данните 
от търговията на Франкфуртската фондова борса. 
Въпреки това, германският производител на танкове, боеприпаси и друго военно оборудване достигна пазарна 
капитализация от около 10 милиарда евро (11 млрд. долара), или два пъти и половина повече в сравнение със стойността 
си през последната година, с което оръжейният гигант потенциално би могъл да попадне в германския борсов индекс DAX 
40, включващ 40-те най-големи компании в Германия, прогнозира „Ройтерс“. 
Приходите на френския концерн Alstom SA, който произвежда влакове, за трите тримесечия на текущата финансова година 
(април-декември) са се увеличили с 8% спрямо същия период на предходната година до 12,27 млрд. евро. Обемът на 
поръчките е нараснал с 6% до 15,22 милиарда евро, става ясно от прессъобщение на компанията. През третото тримесечие 
приходите са се увеличили до 4,22 милиарда евро от 3,92 милиарда евро година по-рано, докато новите поръчки възлизат 
на 5,15 милиарда евро. В резултат цената на акциите на Alstom на борсата във Франкфурт се понижи с 0.97 на сто. 
Главният изпълнителен директор на Givaudan, швейцарският производител на козметични продукти и парфюми, каза пред 
CNBC, че разходите са се повишили с „огромна сума“ и значително са изпреварили приходите, след като компанията отчете 
резултати за цялата година. В резултат книжата на Givaudan SA спаднаха с 1.24%. 
Книжата на датската ИТ компания Netcompany Group A/S слязоха на дъното на Stoxx 600, като се понижиха с 21.22%. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на листнатия в Стокхолм телеком Millicom, които скочиха с 15.2%, след 
съобщенията, че компания може да бъде изкупена. Financial Times съобщи, цитирайки хора, запознати със сделката, че 
американската инвестиционна компания Apollo Global Management си партнира с Марсело Клауре, бивш изпълнителен 
директор на SoftBank, за да поеме Millicom. Докладът предполага, че Millicom може да бъде оценен на близо 10 милиарда 
долара, включително дълга. 
Сред печелившите са и книжата на еasyJet Plc, които скочиха с 10.33%. Британският нискотарифен превозвач отчете по-
силни от очакваното финансови резултати през първото фискално тримесечие и очаква да се върне към нивата на печалба 
през тази фискална година след три години на загуби. 
Акциите на друг нискотарифен авиопревозвач, британско-швейцарската Wizz Air, също са във възход, нараствайки с 4.89% 
за деня. 
Акциите на нидерландския ASML Holding NV се повишиха с 0.23%, въпреки че губеха до обед. Най-големият европейски 
производител на оборудване за производство на чипове отчете увеличение на нетните приходи и приходи през четвъртото 
тримесечие на 2022 г., като печалбата надмина очакванията на пазара. 
 
√ Литият през тази година може да поевтинее с 8% 
Средната цена на лития през 2023 година вероятно ще е с 8 % под миналогодишната цена, прогнозират пет анализатора, 
попитани от агенция Bloomberg. 
Спадът от рекордните нива от ноември вече е от порядъка на 10%. Цената на литиевия карбонат през средата на януари е 
480,5 хил.юана за тон (71,5 хил. долара ), което е най-ниското ниво от август. 
„Мисля, че през 2023 година ще видим лек спад на спот цените“, смята основателят на консултантската компания Global 
Lithium Джо Лоури. „Ако говорехме преди пет години, най-големият проблем на литиевата промишленост би бил 
недостига на инвестиции. Сега най-значителните проблеми касаят получаването на разрешения за реализацията на 
проекти“. 
Бумът на продажбата на електромобили в света доведе до удвояване на търсенето на литий през последните две години. 
Според изчисленията на Bloomberg, същественият ръст на цените заради недостиг на предложения е довел до това, че 
общата цена на потреблението на литий се е повишила до около 35 милиарда долара миналата година спрямо 3 милиарда 
долара през 2020 г. 
Анкетираните от агенцията анализатори очакват много по-балансиран пазар през тази година след очевидния дефицит 
през 2022 г. При това големият производител на електромобили в Китай BYD Co.  разчита на свръхпредложения на метала. 
През тази година се очаква безпрецедентен ръст на доставките на литий като според различни прогнози той може да е от 
22% до 42%. 
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Това е главозамайващо темпо за всяка сложна добивна индустрия. Ето защо има много скептици, които предупреждават 
за възможността от нови проблеми на пазара, ако добивните компании от Чили до Китай и Австралия се затруднят да 
стартират нови проекти с високи обеми на доставки. 
„Наистина не мисля, че има някаква причина да вярваме, че магически през тази година ще се появят достатъчно тонове 
през тази година, за да върнат баланса на пазара“, каза търговецът на литий в Trafigura Group Клер Бланчеланд. 
На ветераните по добива на литий, американската Albemarie и чилийската SQM се падат около една трета от очакваното 
през 2023 г. увеличение на производството по данни на BMO Capital Markets. Има също така и няколко нови компании, 
които ще трябва да докажат, че ще могат да започнат работа, отбелязва агенция Bloomberg. Освен това, има 
нетрадиционни източници като лепидолит (литиева слюда), който се добива в Китай. Анализатори от JPMorgan Chase го 
определиха "една от най-големите заплахи" за цените. 
„Трябва да видим предлагане, както от съществуващите производители, така и от готвещите се за старт такива, които ще 
трябва да работят безупречно при условията на устойчиво търсене на литий“, казва президентът на House Mountain 
Partners Крис Бери. 
„Пазарният консенсус и консенсусът, с който съм съгласен, е, че цените вероятно ще се стабилизират през 2023 г., може би 
с известен потенциал за спад, но в никакъв случай не предвиждам срив на цените“, казва той. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Българите с ипотеки за 16,5 млрд. лв., БНБ отчете ръст от 17,8% за година 
В края на декември 2022 г.  изтеглените  жилищни кредити у нас са стигнали 16,5 млрд. лв., като нарастват за година със 
17,8 на сто. Това показват данните на Българската народна банка(БНБ), оповестени днес. 
Търсенето на ипотечни заеми в България отбеляза рекорден ръст през миналата година заради рязкото поскъпването на 
имотите. Така България се изкачи до петото място по годишно поскъпване на жилищата в Европейския съюз, припомнят 
експерти. 
Според данните на БНБ с 14,6 на сто до 33,127 млрд. лв.  пък са се увеличили кредитите за домакинствата за периода 
декември 2021- декември 2022 година.  
Потребителските кредити  са за 15 млрд. лв., като скокът им спрямо декември 2021 г. е с 12,4 на сто. 
В същото време депозитите на  домакинствата са вече над 72 млрд. лв. или 46,6 на сто от БВП. За  година те се увеличават 
с 8,3 на сто, показват данните на БНБ. 
Според  статистиката в края на декември миналата година депозитите на неправителствения сектор са в размер на 16,461 
млрд. лева. При тях увеличението  на годишна база е с  14,3 на сто.  
Депозитите на нефинансовите предприятия  са 40,2 млрд. лв. (26 на сто от БВП) и на годишна основа се увеличават с 26,6 
на сто. Депозитите на финансовите предприятия нарастват със 17 на сто на годишна база и в края на декември достигат 
4,213 млрд. лв. (2,7 на сто от БВП). 
Кредитите за неправителствения сектор са 80,219 млрд. лв. или 51,9 на сто от БВП. На годишна база  увеличението при тях 
е с 12,7 на сто. Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 10,4 на сто на годишна база  и в края на 
2022  година  достигат 41,146 млрд. лв.  или 26,6 на сто от БВП, сочат данните от банковата статистика. 
 
√ КЗК обвини ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" в злоупотреба с монопол 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви на ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" (ДП 
НКЖИ) обвинения в злоупотреба с господстващо положение на пазара на управление на железопътната инфраструктура - 
публична държавна собственост и на пазара на разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на 
железопътния транспорт. Това съобщиха от антимонополната комисия. 
Дейността на ДП НКЖИ може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на железопътен превоз на 
товари и да засегне интересите на потребителите посредством прилагане на цялостна стратегия за различно третиране, 
поставяйки "БДЖ ТП" ЕООД в привилегирована позиция спрямо останалите железопътни превозвачи на товари, 
аргументират се от КЗК. 
В  хода на проучването КЗК е установила, че ДП НКЖИ е с господстваща позиция на пазара на дейностите, свързани с 
управление на железопътната инфраструктура, която от своя страна има характер на съществено съоръжение за 
операторите на железопътни превози, действащи на територията на страната.  
От 2010 година НКЖИ е прилагала стратегия за привилегироване на "БДЖ ТП", с което се намира в една и съща 
икономическа група. Предполагаемото антиконкурентно поведение се състои в поредица от практики, които поставят 
конкурентите на "БДЖ ТП" на пазара за товарни превози в неравноправна конкурентна позиция спрямо самото "БДЖ ТП". 
Функционирането на конкурентен пазар на железопътни превози на товари е с нарастваща значимост за потребителите и 
бизнеса в Европа поради ключовата му роля в изграждането на зелената и устойчива икономика на бъдещето. Силната 
пазарна позиция на НКЖИ изисква от него да предоставя недискриминационен достъп до инфраструктурата, която 
управлява, на всички лицензирани превозвачи, които са изключително икономически зависими от него, пише още в 
съобщението на антимонополната комисия. 
 
√ Fitch: Въвеждането на еврото в България вероятно ще бъде отложено заради високата инфлация 
Политическата нестабилност в България заплашва да забави реформите, свързани с Националния план за възстановяване, 
посочва рейтинговата агенция Fitch Ratings в анализ, публикуван на нейния официален  сайт. 

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/bulgarian-politics-slows-eu-fund-absorption-inflation-key-to-euro-timeline-25-01-2023
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Според агенцията високата инфлация е основната пречка пред въвеждането на еврото в България, което изглежда 
вероятно ще бъде отложено след 2024 г. 
Fitch акцентира върху това, че на 2 април 2023 г. в България ще се проведат пети парламентарни избори в рамките на две 
години, след като и трите проучвателни мандата за съставяне на правителство бяха върнати неизпълнени на президента, 
тъй като ГЕРБ, ПП и БСП не успяха да предложат варианти за кабинет. 
След положителната оценка за изпълнението на всичките 22 етапа и цели, необходими за първото плащане по Плана за 
възстановяване, в средата на декември 2022 г. България получи 1,37 млрд. евро (равняващите се на 1,6% от брутния 
вътрешен продукт за 2022 г.). Покриването на изискванията, необходими за изплащане на следващите траншове, може 
обаче да бъде по-трудно, отбелязват от рейтинговата агенция, като добавят, че 22 законодателни промени трябваше да 
бъдат приложени до края на 2022 г., но този процес беше прекъснат от неуспешните опити за съставяне на правителство. 
Според графика на Европейската комисия следващото плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) 
трябва да бъде поискано през първото тримесечие на тази година. Липсата на работещо правителство и предстоящите 
нови избори обаче може да забави по-нататъшните плащания, въпреки широката политическа воля за продължаване на 
прилагането на договорените реформи. По-нататъшните притоци на средства от ЕС биха подпомогнали растежа на 
инвестициите през 2023 г., но от Fitch все още очакват растежът на реалния БВП да се забави до 1,4% през тази година 
спрямо 3,5% през 2022 г. поради неблагоприятни ефекти на забавяне на частното и публично потребление. 
Изпълнението на ангажиментите след влизането във валутния механизъм ERM II, известен още като „Чакалнята на 
еврозоната“,  продължава и като цяло се очаква България да поиска оценка на напредъка си спрямо критериите за 
конвергенция през първото тримесечие на тази година, като докладът за сближаване вероятно ще бъде публикуван през 
второто тримесечие. За приемането на еврото през януари 2024 г. е необходима положителна оценка на критериите за 
конвергенция, обясняват от рейтинговата агенция. 
От Fitch посочват, че политическата нестабилност в страната не е повлияла на процеса по приемането на еврото, тъй като 
се наблюдава широкообхватен политически ангажимент и институционална подкрепа за приемане на еврото. Според 
агенцията България ще изпълни правните изисквания за присъединяване. 
Изпълнението на критерия за ценова стабилност (който не беше постигнат в оценката за 2022 г.) отново ще бъде основната 
пречка пред влизането в еврозоната. Средната 12-месечна инфлация по ХИПЦ (хармонизирания индекс на 
потребителските цени), която достигна 13% през декември, е доста над нивото на трите най-добре представящи се 
държави членки на ЕС през 2022 г. и се очаква да остане висока потенциално и през 2024 г. 
Това увеличава рисковете за забавяне на приемането на еврото след 2024 г. Потенциалът за по-нататъшни забавяния ще 
зависи от развитието на инфлацията в България и на други места в ЕС, отбелязват от Fitch. Положителната перспектива за 
суверенния рейтинг на България „BBB“, която агенцията потвърди през ноември, балансира този риск срещу ясния 
ангажимент на местно и европейско ниво за ускоряване на процеса на приемане на еврото. 
 
√ Италия замества руския газ с доставки от Либия и Алжир 
Италия разширява споразуменията за доставка на газ с Либия и  Алжир, за да замени руското гориво. Фокусът е върху 
Либия, където италианската компания  Eni и местната NOC ще подпишат договор за добив на до 8,7 милиарда кубически 
метра годишно Преди  войната  в  Украйна Русия доставяше на Италия до 40% от целия внос на газ. Рим възнамерява 
напълно да замени тези количества до 2025 г., пише в. "Комерсант". 
Либийската NOC и италианската Eni са готови да похарчат около 8 милиарда долара за разработване на две офшорни 
газови находища в Средиземно море  с капацитет около 8,7 милиарда кубически метра годишно. Споразумението ще бъде 
подписано на 28 януари, каза ръководителят на NOC Фархат Бенгдара в ефира на телевизионния канал Al-Masar.  Той 
добави, че находищата вече са проучени в съответствие със споразумението от 2008 г. Добивът на синьо  гориво от тях е 
трябвало да  започне през 2017-2018 г. 
Eni и NOC вече имат съвместно предприятие Mellitah Oil & Gas, което добива газ в Либия в находищата Wafa и Bahr Essalam. 
Газът от тези находища влиза в Италия през Средиземно море по тръбопровода Green Stream с капацитет до 8 милиарда 
кубически метра годишно, но реалното изпомпване през него е в пъти по-малко - около 3,2 милиарда кубически метра 
през 2021 г. 
След избухването на войната в Украйна и постепенното намаляване на доставките от Русия, Италия се опитва да 
диверсифицира закупуването на газ и чрез привличане на големи количества LNG и увеличаване на тръбопроводните 
доставки през Трансадриатическия газопровод от Азербайджан. 
През миналата година Алжир стана най-големият износител на газ за Италия, измествайки руските обеми.  През 
януари Италия и Алжир подписаха споразумение за изграждането на газопровода Galsi (Алжир-Сардиния-Пиомбино в 
Тоскана). По този начин се очаква Италия да увеличи вноса от Алжир от 20 млрд. куб. м през 2022 г. на 35 млрд. куб. м до 
2030 г. През 2021 г. Италия е внесла 14 милиарда кубически метра газ от Алжир. 
 
√ Технологичният сектор повлече надолу европейския фондов пазар 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в сряда, тъй като разочароващият финансов отчет на американския 
софтуерен гигант Microsoft натежа върху по-широкия технологичен сектор, докато признаците за подобряване на 
икономическите перспективи в еврозоната доведоха до притеснения за по-нататъшно повишаване на лихвените проценти, 
пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,79 пункта, или 0,62%, до 450,59 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 83,95 пункта, или 0,56%, до 15 009,16 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изгуби 9,91 пункта 

https://manager.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/radev-razpuska-drugata-sedmica-narodnoto-sabranie-izborite-ste-sa-na-2-april
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от стойността си, или 0,13%, достигайки ниво от 7 747,45 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 32,51 пункта, 
или 0,46%, до 7 017,97 пункта. 
Фючърсите сигнализираха за слабо начало на търговията на Уолстрийт днес, тъй като акциите на Microsoft Corp поевтиняха 
с 1,6% в пред-пазарната търговия, след като компанията предупреди, че може да не отговори на очакванията за печалба в 
отдела за облачни услуги през текущото тримесечие. На този фон европейският технологичен индекс SX8P се понижи с 
1,06%  
„Слабата перспектива, представена от Microsoft, тежи върху по-широкия технологичен сектор“, каза Майкъл Хюсън, главен 
пазарен анализатор в CMC Markets в Лондон. 
Акциите на ASML Holding NV поевтиняха с 1,74% от деветмесечните върхове, достигнати в предишната сесия. 
Нидерландският производител на оборудване за чипове в сряда прогнозира ръст на продажбите от повече от 25% за 2023 
г. 
Европейските акции бяха подложени на натиск във вторник, тъй като подобряването на икономическата активност 
предизвика спекулации, че Европейската централна банка (ЕЦБ) може да има повече възможности за повишаване 
лихвените проценти, за да се справи с инфлацията. Икономистите от Deutsche Bank вече не очакват рецесия в еврозоната 
през 2023 г. Те понижиха и перспективите си за инфлация, но все още не прогнозират обрат в политиката на ЕЦБ по 
отношение на лихвите. Междувременно бизнес нагласите в Германия се подобриха през януари, тъй като най-голямата 
икономика в Европа започна новата година със спад на инфлацията и подобрена перспектива, показа проучването на 
института Ifo. 
Акциите на Rheinmetall поскъпнаха с 1,61% до рекорден връх на фона на съобщенията, че Германия е готова да изпрати 
танкове „Леопард 2“, който компанията произвежда, на Украйна. 
Новината подкрепи и други фирми от сектора на отбраната, като цените на книжата на Safran SA и Leonardo SpA се 
повишиха с 0,29% и 3% 
Акциите на EasyJet PLC скочиха с 10,41%, след като нискотарифната авиокомпания прогнозира, че ще надмине текущите 
пазарни очаквания за 2023 г. и ще осигури печалба за цялата година. 
Акциите на BNP Paribas поевтиняха с 1,4%, след като германските власти претърсиха офисите на френската банка във 
Франкфурт като част от разследвания във връзка със схемата за данъчни измами за милиарди евро, известна като „cum-
ex“, съобщи германският всекидневник Handelsblatt. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси не намериха единна посока в търговската сесия във вторник, докато 
инвеститорите анализираха последните корпоративни отчети в търсене на данни, които да им дадат по-добра представа 
за състоянието на икономиката, пише Си Ен Би Си. Промишленият индекс Dow Jones напредна със 104,4 пункта, или 0,31%, 
до 33 733,96 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 2,86 пункта, или 0,07%, до 4 016,95 
пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 30,14 пункта, или 0,27%, до 11 334,27 пункта. 
Сезонът на отчетите продължи във вторник със смесени резултати. Акциите на 3М поевтиняха с 6,25%, след като 
индустриалния представи разочароващи насоки за приходите. Цената на книжата на Union Pacific се понижи с 3,30%, след 
като финансовите резултати на железопътната компания за тримесечието не отговориха на прогнозите на анализаторите. 
„Имахме два наистина силни дни на пазара в очакване, че Фед ще забави или прекрати повишаването на лихвите, тъй като 
навлизаме в натоварена седмица на печалби“, каза Виктория Фернандес, главен пазарен стратег в Crossmark Global 
Investments. „Но отчетите, които видяхме вчера и днес, са наистина смесени“, добави тя. 
Фернандес очаква акциите да се търгуват в тесен диапазон, докато пазарът абсорбира най-новите коментари за 
маржовете, инфлацията и макросредата. Пазарните движения във вторник идват след стабилно начало на седмицата. В 
понеделник Nasdaq Composite поведе с ръст от 2,01%, докато S&P 500 и Dow добавиха съответно 1,19% и 0,76% към 
стойността си. Печалбите при акциите идват въпреки неблагоприятното начало на сезона на отчетите и признаците, че 
икономиката на САЩ се забавя. Някои инвеститори се надяват, че тези констатации ще доведат до промяна в политиката 
на Федералния резерв, когато той свика заседанието си следващата седмица. 
Без ясна посока в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха сесията в сряда със смесени 
резултати, следвайки примера на Уолстрийт, докато пазарите в континентален Китай и Хонконг остава затворени за 
празненствата по случай Китайската Нова година, пише Си Ен Би Си. Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 
225 регистрира ръст от 95,82 пункта, или 0,35%, до 27 395,01 пункта. Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 33,31 
пункта, или 1,39%, до 2 428,57 пункта. Австралийският измерител ASX 200 се понижи с 22,1 пункта, или 0,3%, до 7 468,3 
пункта, след като инфлацията в страната достигна най-високото си ниво от март 1990 г. Индексът на потребителските цени 
се повиши до 7,8% на годишна база през последното тримесечие на 2022 г. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,58 пункта, или 0,09%, до 614,76 пункта. BGBX40 се понижи с 0,02 пункта, или 0,01%, до 141,65 пункта. 
BGTR30 изгуби 0,96 пункта от стойността си, или 0,13%, достигайки ниво от 742,81 пункта. BGREIT напредна с 0,35 пункта, 
или 0,19%, до 187,01 пункта. 
 
√ Турция отлага преговорите за НАТО с Швеция и Финландия 
Турция отложи тристранната среща с Швеция и Финландия относно кандидатурата им за НАТО. Това допълнително 
подкопа надеждите на скандинавските страни да се присъединят към западния отбранителен алианс след нахлуването на 
Русия в Украйна, съобщи Hurriyet Daily News в сряда. 
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Решението на Анкара дойде ден, след като президентът Реджеп Тайип Ердоган упрекна Швеция, че е позволила изгарянето 
на Корана пред посолството на Анкара в Стокхолм.  „Очевидно е, че онези, които допуснаха подобен скандал пред 
посолството на нашата страна, вече не могат да очакват никаква услуга от нас по отношение на кандидатурата им за 
членство в НАТО“, каза Ердоган в понеделник. 
Турски дипломатически източник каза, че третият кръг от тристранната среща е отложен от февруари за „по-късна дата“, 
без да предоставя подробности. 
Трите страни проведоха два кръга от срещи за преглед на изпълнението на създаденото и подписано от тях в края на юни 
тристранно споразумение. Скандинавските държави обещаха да подкрепят борбата на Турция срещу тероризма и се 
съгласиха да отговорят на исканията на Анкара за депортиране или екстрадиция на заподозрени в „тероризъм“. 
Механизмът има за цел да оцени изпълнението на сделката. 
Членката на НАТО Турция не е ратифицирала, но е одобрила тяхното присъединяване, което изисква единодушно 
одобрение от всички настоящи членове на алианса.  Швеция и Финландия са предприели някои стъпки, за да отговорят на 
опасенията на Турция, но Анкара казва, че са необходими по-конкретни действия, за да може турският парламент да 
ратифицира присъединяването им към алианса. 
Премиерът на Швеция веднага призова „за размисъл, за спокойствие в процеса, за да можем да се върнем към 
функциониращи преговори между Швеция, Финландия и Турция“.  Улф Кристерсон каза, че е имало „провокатори, които 
са искали да развалят отношенията на Швеция с други страни“ и да осуетят опита й да се присъедини към водения от САЩ 
западен военен съюз. 
„Няма по-важен въпрос за националната сигурност от това ние, заедно с Финландия, бързо да станем членове на НАТО“, 
каза Кристерсон. 
 
√ Скоростни влакове без машинист обслужват новата линия на метрото в Истанбул 
Произведени в Китай самостоятелни автоматизирани метро влакове без машинист, които могат да се движат с до 120 
километра в час, ще пътуват по откритата официално във вторник метролиния, която свързва центъра на Истанбул с новото 
международно летище. 
"Тази линия на метрото е с капацитет 800 000 пътника дневно. Тя ще позволи пътуване от гара Кагитане до летище Истанбул 
за 24 минути", заяви турският президент Реджеп Ердоган по време на церемонията по откриването. 
Напълно автоматизираните влакове без машинист са построени от китайската компания CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. 
Тя подписа договор за покупка и пускане в експлоатация на 176 метро вагона с турската генерална дирекция 
"Инфраструктурни инвестиции" още през януари 2020 г., като голяма част от тях всъщност ще бъдат произведени във 
фабриката на компанията в Анкара, Турция. 
За последното десетилетие китайската CRRC ZELC е доставила повече от 400 превозни средства на Турция, които вече са в 
експлоатация в трите най-големи града на страната - Истанбул, Анкара и Измир. 
 
√ Китай удвои за година броя на зарядните станции за електромобили 
В Китай броят на зарядните устройства за електрически превозни средства и броят на станциите за смяна на батерии са 
нараснали с впечатляващи темпове през 2022 г., каза Тиен Юлонг, главен инженер на Министерството на промишлеността 
и информатизацията на Китай, пред агенция Синхуа. 
Към края на 2022 г. в страната е имало 5,21 милиона станции за зареждане на електрически превозни средства, като повече 
от 2,59 милиона от тях са построени през 2022 г., обясни той.  Регистрирани са и 1973 станции за смяна на батерии, 
включително 675, построени през 2022 г. Към края на 2022 г. в Китай е имало повече от 10 000 сервизни точки за 
рециклиране на батерии, каза представителят на ведомството. 
Бързото нарастване на броя на зарядните устройства и други сервизни съоръжения за електрически автомобили в страната 
се дължи на активното развитие на пазара на нови енергийни превозни средства (NEV). През изминалата година в Китай 
са продадени 6,89 милиона от тези превозни средства, което е с 93,4% повече от 2021 г. Обемът на производството 
нараства с 96,9% - до 7,06 млн. коли. В резултат на това делът на електромобили на автомобилния пазар в страната през 
2022 г. достига 25,6% спрямо 13,5% година по-рано. 
 
√ Как ще изглеждат информационните технологии през 2023 година 
Технологичният сектор се изправи пред значителни от проблеми с поверителността и поемането на отговорност до 
нарастващите задължителни изисквания за устойчивост и регулации. Въпреки това очакванията към тези компании 
продължават да растат във времена, когато се нуждаем от сигурност и надеждност, пише Джо Багли, вицепрезидент и 
главен технически директор за EMEA във VMware. 
„Без съмнение последните няколко години бяха нетипични за всички нас. Особено 2022 година ще остане в историята като 
една от най-бурните в последно време. Изминалата година повдигна редица въпроси, които ще са в основата на 
фундаменталната трансформация на бизнеса и обществото за години или дори десетилетия напред“, коментира той. 
На този фон, облачните услуги и дигиталните комуникации задвижват своя непоколебим растеж, посочва Багли. При 
наличието на висок стремеж за иновации, ограничен финансов ресурс поради инфлацията и нарастваща необходимост от 
ефективно управление, приоритетите пред ИТ лидерите няма да намалеят през 2023. 
На тази база Багли събира топ 10 области, които според него ще вълнуват ИТ и бизнес лидерите през настоящата година. 
Хората ще правят по-устойчиви избори, макар и несъзнателно: 
Натискът за корпоративни политики за устойчиво развитие продължава да нараства. С рязкото покачване на енергийните 
цени всички, в това число домакинствата и компаниите, се стремят да намалят разходите си. За потребителите това може 
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да е свързано с разходите за топла вода, а за бизнеса това включва например използването на възобновяеми източници 
за захранването на дейта центровете. С оглед на предстоящата Директива за отчитане на корпоративната устойчивост в 
рамките на ЕС (бел. ред. Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) отговорните организации започват дават 
приоритет на намаленото общо потребление на енергия, като използват инструменти за точност и отчетност при 
постигането на целите за устойчиво развитие 
Бизнесът ще бъде разделен по отношение на начина на работата: 
Битката между привържениците на „работата изцяло от офиса“ срещу тези в подкрепа на модела за “отдалечена работна 
среда” продължава да набира сила. Това е по-видимо в дигиталния свят, където служителите продължават да са силната 
страна. Нещо повече работниците изразяват категорично намерение да потърсят нова работа, ако не могат да изберат 
предпочитания от тях модел на работа. Независимо от личната позиция на всеки, избраният от организациите начин на 
работа ще определя ИТ стратегията и тяхното бъдеще. Бизнес лидерите трябва да имат всеобщо съгласие по въпроса, тъй 
като няма връщане назад след огромния прогрес благодарение на хибридния работен процес. Това е ключов момент, тъй 
като репутацията на компанията ще бъде определена от подобни решения. 
Cloud-first подходът вече няма да е актуален: 
Най-съвременният подход ще бъде cloud-smart. Според проучването ни Multi-Cloud Maturity Index за много организации 
облачната инфраструктура е станала сложна и хаотична, което забавя развитието им. За да се отличат на пазара, успешните 
лидери няма да изграждат стратегията си около облака, а ще се фокусират върху мощни дистрибутирани съвременни 
приложения (включително и edge технологии). На тази база екипите за ИТ инфраструктура и архитектура ще определят 
какъв мултиклауд подход предоставя най-много възможности за изграждане и поддръжка на тези приложения в полза на 
комфортно потребителско преживяване. 
Изкуственият интелект ще се използва за вземане на по-добри решения: 
Ролята на изкуственият интелект при вземане на информирани решения ще продължи да нараства. Засилващите се 
регулаторни изисквания и по-задълбоченото разбиране на предразсъдъците към ИИ ще доведат до предпазливост 
относно това кога и за какви решения да се използва, но най-вече и върху какви данни. Никой не иска да се окаже на 
мястото на една кредитна институция, която е попаднала под прицела на общественото внимание заради това, че е давала 
съществено по-висок кредитен рейтинг на мъже поради факта, че използва остарял масив от данни. Няма съмнение, че 
шумът около ИИ ще нараства, тъй като все повече хора, които не са технологични специалисти, могат да се докоснат до 
него - с пускането на вълнуващи инструменти като ChatGPT например. 
Усъвършенстване на безопасното взаимодействие между роботи и хора: 
Технологиите и хората стават все по-свързани, а роботите вече излизат от фабриките и започват да взаимодействат на 
нашето ежедневие, което води до смесени резултати и понякога критика. Доставката на храна с помощта на робот става 
все по-популярна, а бета версията на Tesla за самоуправляващи се автомобили е почти на една година. Време е да поемем 
дъх и да си направим равносметка. Вместо да бързаме да превръщаме роботите в герои или злодеи, през 2023 година ние 
трябва да анализираме големите масиви от събраните данни, както и да правим изводи за безопасното взаимодействие 
на ниво машина-човек. Все още сме далеч от пълната интеграция на роботите в обществото. Необходими са малки стъпки 
за непрекъснат напредък и да изоставим тревожността по отношение на роботите. 
Фокус върху преносими технологични умения: 
Днес постоянно виждаме навлизащи на пазара “нови” технологии, инструменти и програми, обаче нищо не е “абсолютно 
ново”. Почти е невъзможно да бъде разработен набор от умения, който да е актуален в този динамично развиващ се свят. 
Университетите не произвеждат мултиклауд архитекти, а на експертите по киберсигурност им отнема време да разберат 
последните заплахи. Вместо върху специализираните платформи или технологии ние трябва да се фокусираме върху 
фундаментални познания, които са преносими между съществуващите и новите технологии. Ако хората владеят основата 
и намеренията им са в правилна посока, може да има повече трансфер на умения в подкрепа на дигиталната икономика. 
В търсене на перфектното приложение в метавселената: 
Метавселената и различните й проявления бяха в списъка на най-популярните технологии през последното десетилетие. 
Големи брандове заявиха желанието си да доставят революционно потребителско преживяване във виртуалната реалност. 
За жалост, това обещание все още не е материализирано и хората започват да губят увереност за случването му. От моята 
перспектива все още има потенциал в метавселената. Обаче ни липсва перфектното приложение, което ще накара хората 
да се ангажират и да се завръщат към това преживяване. 
Край на мечтите за суперприложение: 
Пазарът сочи, че нуждата от специализирани приложения е по-голяма от тази за универсално суперприложение. Досега 
мнозина бяха фокусирани върху концепцията за суперприложение, което е оправдано от търсенето на потребителите за 
лесно и интегрирано преживяване. Но EMEA не е Китай, така че европейската версия на WeChat е малко вероятно да се 
наложи на този пазар. Това е доста ясно доказателство, че суперприложенията просто няма да се реализират – хората искат 
приложения, които вършат конкретни задачи и да ги вършат добре. Затова моята прогноза е, че вероятно ще видим още 
по-голяма фрагментация през 2023 година. 
Използването на стандартен хардуер при стоки за широко потребление с цел преодоляване на проблемите с веригите 
за доставки: 
В непрекъснато променящия се час по час свят чакането повече от 6 месеца за специализирано оборудване просто не е 
опция. Някои компании вече са започват да се справят с този проблем, като закупуват стандартен хардуер, който е много 
по-достъпен и след това инвестират в специализиран софтуер, за да доставят това, от което се нуждаят, бързо и ефективно. 
Този фокус за използване на софтуерно-дефиниран хардуер ще се запази като тенденция. 
Границите между мобилните оператори и доставчиците на облачни услуги ще стават все по-неясни: 
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Телекомуникационните компании от години изграждат облачна инфраструктура. С нарастването на стремежа към 
дистрибутирани приложения, възможността за широк избор и изключително гъвкавата среда, ще започнем да виждаме 
повече доставчици на облачни услуги в управлението на мрежи, инфраструктура и дейта-центрове на крайни клиенти. Вече 
неясните линии между телекоми и доставчици на облачни услуги тепърва ще стават още по-размити. 
 
√ Бизнесът остава институцията с най-голямо доверие в света 
Бизнесът е единствената глобална институция, която се възприема като компетентна и етична, показват резултатите от  23-
то поред годишно проучване Edelman Trust Barometer 2023 г. Той води пред правителствата с 53 пункта по компетентност 
и с 30 пункта по етика. Специално оценката за етика бележи скок с 20 пункта през последните три години, като най-
съществен принос за тази динамика има отношението към служителите по време на пандемията и при завръщането на 
работа, както и решителните действия на повече от 1000 бизнеси за изтегляне от Русия след нахлуването й в Украйна. 
Бизнесът (62%) остава и институцията с най-голямо доверие в света, сочат още резултатите от проучването, проведено 
онлайн в периода 1-28 ноември сред 32 000 респондента на 28 пазара 
„Приемането на бизнеса като етичен води до по-високи от всякога очаквания главните изпълнителни директори да имат 
водеща роля в дискусиите по социални проблеми", казва Ричард Еделман, главен изпълнителен директор на Еделман. "В 
съотношение средно шест към едно респондентите биха искали по-голямо социално включване на бизнеса по теми като 
климатичната промяна, икономическото неравенство и преквалификацията на служителите. Бизнесът обаче трябва да 
подхожда внимателно. Половината (52%) от анкетираните не са убедени, че той може да избегне политизиране, когато се 
ангажира със спорни социални проблеми.“, допълва той. 
Сериозен глобален спад в новото проучване бележи икономическият оптимизъм - от 50% на 40%. В половината от страните, 
включени в проучването, увереността на респондентите, че семействата им ще живеят по-добре през следващите пет 
години спада с двуцифрен процент. Задълбочаването на тези опасения се случва едновременно с разширяване на 
класовото разделение в обществото. 
В момента, в три четвърти от изследваните страни има двуцифрена разлика в доверието към институциите между хората 
с високи доходи и тези с ниски доходи. Доверието на респондентите с високи доходи се е увеличило средно от 50% на 62% 
от 2012 г. насам, докато при хората с ниски доходи повишението е значително по-малко - от 43% на 48%. 
Задълбочава се и поляризацията в обществото. В около една четвърт от държавите тя е толкова силна, че според 
анкетираните различията няма да могат да бъдат преодолени. 
Близо две трети от анкетираните наблюдават безпрецедентна липса на вежливост и взаимно уважение в обществото. 
“Живеем в период на огромна системна промяна в силно поляризиран свят с разделителни сили, които засилват 
икономическата несправедливост, казва Дейв Самсън, глобален заместник-председател на Еделман по корпоративните 
въпроси. Ако това бъде пренебрегнато, ще се стигне до нарастваща поляризация, забавяне на икономическия растеж, 
задълбочаване на дискриминацията и присъщата на подобни процеси неспособност за решаване на проблеми. Главните 
изпълнителни директори и компаниите, които те ръководят, трябва да играят централна роля в справянето с  тези 
проблеми и в подпомагането на възстановяването на икономическия оптимизъм.“   
Ето и още основни изводи от Edelman Trust Barometer 2023: 

• Персоналните икономически страхове от загуба на работа (89%) и инфлация (74%) са толкова силни колкото 
притесненията от климатичната промяна (76%), ядрена война (72%) и недостига на храна (67%). 

• От главните изпълнителни директори се очаква да използват ресурсите си, за да упражняват натиск върху силите, 
които създават разделение: 

• 72% смятат, че те трябва защитават фактите и да разобличават псевдо науката, използвана да оправдава лошата 
социална политика. 

• Според 71% те са длъжни да изтеглят рекламните си бюджети от медии, които разпространяват дезинформация. 

• 64% вярват, че компаниите могат да помогнат за увеличаване на взаимното уважение и да подсилят обединението 
в обществото като подкрепят политици и медии, които изграждат консенсус и сътрудничество. 

• В 16 от 28 страни има недоверие към правителството (51%). 

• Най-голямо е доверието в учените (76%), "моите колеги% (73% от служителите) и "моя главен изпълнителен 
директор" (64% от служителите). 

• Технологиите отново са секторът с най-голямо доверие (75%), следвани от образованието (71%), храни и напитки 
(71%) и здравеопазване (70%). С най-малко доверие се ползват социалните медии (44%). 

 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- За дипломатическите ходове и диалога със Северна Македония след побоя в Охрид; Гост: Mинистърът на 
външните работи Николай Милков. 

- Какви са "капаните" в новите изборни правила и ще има ли достатъчно хартиени бюлетини за вотаГост: ; 
Александър Андреев, бивш председател на ЦИК. 

- По-евтини месечни карти за ученици и пенсионери - за мерките на правителството срещу инфлацията и високите 
цени на горивата. 

- Ще плащат ли родителите глоби за недисциплинирани ученици и защо синдикатите поискаха увеличение на 
учителските заплати. 

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2023-01/2023%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_Jan19.pdf
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Нова телевизия, „Здравей България" 
- Нападение и грабеж. Как откраднаха крупна сума пари от мъж на паркинг в столицата. 
- Ще има ли развръзка след изборите на 2 април; Гости: Михаил Миков, Мирослав Севлиевски и Емил Димитров. 
- Експеримент на NOVA: колко струват основните продукти, които всекидневно използваме в домакинството ни - у 

нас и в останалите европейски държави? Сравняваме цените - в „На твоя страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Бюджетният апокалипсис се отлага и трябва да се вдигат заплатите 
в. Труд  - Какви фокуси с еврото ни чакат 
в. Телеграф  - Всеки четвърти с поне една добавка към пенсията 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Депутатите си отиват, а свършиха само 1/3 от работата 
в. 24 часа  - 73 млн. за евтино пътуване в града. решават как да свалят цени на карти за уязвими 
в. Труд - Схеми за измами с видеото на изборите 
в. Труд  - КАТ ни взима парите на пътя до месец 
в. Телеграф  - Българи отменят резервации за Мексико 
в. Телеграф  - Пием скъпа, но мръсна вода 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Проф. Стоян Братоев, изпълнителен директор на "Метрополитен": Метрото дава на хората 160 хил. часа 
свободно време в сравнение с тези, които пътуват наземно 
в. Труд - Проф. Славейко Господинов, зам.-ректор по "Учебни дейности, качество и акредитация" на УАСГ, пред "Труд 
news": Българските висши училища са превърнати в "ловци на глави" 
в. Телеграф - Журналистът и активист В Северна Македония Петър Колев: Ще поискаме главният прокурор на Охрид да 
бъде българин 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Избори в деня на Априлския пленум 
в. Труд - И хайде пак на избори 
в. Телеграф - Скъпо, но и некачествено. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
 София. 

- От 09:00 часа Пленарно заседание на Народното събрание. 
- От 10:00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще открие в зала "Максима", Университета по архитектура, 

строителство и геодезия (УАСГ) международна научно-техническа конференция на тема "Иновативни 
архитектурни, конструктивни и технически решения при строителството на метрополитени". 

- От 12.00 часа на кръстовището на бул. "Сливница" и бул."Панчо Владигеров" зам.-кметът на Столична община 
Десислава Билева ще представи нова пилотна инициатива за дистанционен екологичен мониторинг и контрол на 
качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Столична община. 

- От 10.00 до 13.20 ч. в НБУ (зала 20, к. 1) ще се проведе вторият семинар в рамките на проекта, на който ще бъдат 
разгледани въпроси, свързани с пазара на труда в България, възможностите за работа в Европейския съюз, 
платформи за подбор на кандидати за работа, създаване на профил за кандидатстване за работа, източници за 
търсене на работа, какво означава "проактивно поведение" и други. 

*** 
Костинброд. 

- От 10.00 часа в Читалище "Иван Вазов" в града министър Никола Стоянов ще участва в конференция "Инвестиции 
и развитие на Костинброд", организирана от Euronews Bulgaria, информира пресцентърът на Министерството на 
икономиката и индустрията. 

*** 
Благоевград. 

- От 11:30 часа в кабинет 108 на община Благоевград ще се проведе редовната пресконференция на Радослав Тасков 
- председател на Общински съвет Благоевград. 

- В зала 5 на Общината кметът на града Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални теми, свързани с 
развитието на Благоевград, непосредствено след пресконференцията на председателя на ОбС - Благоевград 
Радослав Тасков. 

*** 
Бургас. 

- От 13.30 часа министърът на младежта и спорта г-жа Весела Лечева, областният управител проф. Мария Нейкова 
и кметът на Бургас Димитър Николов ще открият новия физкултурен корпус на Професионалната гимназия по 
Механоелектротехника и електроника. 

- От 14.00 часа в сградата на СУ "Константин Преславски" ще наградят Анабел Атанасова - малката каратистка от 
Бургас, помогнала за ареста на пиян шофьор. 



27 

 

- От 18.00 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще се проведе тематична вечер, посветена на 
Международния ден в памет на жертвите на Холокоста - 27 януари. 

- От 18.30 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще бъде представена втората книга на бургазлията 
Стоян Дамянов - "Граници". 

*** 
Сливен. 

- Кметът Стефан Радев ще участва в Инвестиционна конференция в Истанбул. 
*** 
Смолян. 

- От 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, Общинският съвет ще проведе редовно заседание. 

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

