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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Българска Свободна Телевизия 
 
√  "СТУДИО ИКОНОМИКА" с водещ НОРА СТОИЧКОВА 
ГОСТ: ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ 
ТЕМИ: 
- От избори в избори – как се отразява политическото безвремие върху икономиката?; 
- Състояние и перспективи пред българската икономика през 2023 година; 
- Заплати, разходи и състояние на пазара на труда; 
- Спорът за еврозоната – има ли шанс България да влезе в клуба на богатите пред 2024 г.?; 
- Нова енергийна стратегия - къде са подводните камъни? 
Цялото интервю може да видите тук. 
 
АИКБ 
 
√  Малките и средни предприятия в България се отърсват от кризата 
Най-интензивна конкуренция за спечелването на Наградите на германската икономика за 2022 г. бе тази в категорията „за 
най-добро малко и средно предприятие“. Призът спечели „Дронамикс“, коeто пребори конкуренцията на още 10 компании 
в най-оспорваната категория. Наградата в тази категория връчиха г-н Тим Курт, президент на Германо-българската 
индустриално-търговска камара (ГБИТК) и д-р Милена Ангелова - и посланик на МСП за България и главен секретар на 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Церемонията е част от ежегодния Новогодишен прием на ГБИТК, като за 19-и път бяха присъдени награди на фирми, 
допринесли за развитието на българо-германските икономически отношения през последната година. Отличените 
компании още са:  „Бош България“, в категорията „Голямо предприятие” и в категория „Социален ангажимент“ и „Кинетик 
Аутомотив“ за „Стартиращо предприятие“. Победителите са селектирани от жури от високопоставени представители на 
бизнес средите, обществения живот, политиката и дипломацията. Сред критериите за оценка са реализираните 
инвестиции в България, повишаването на броя на работните места, програмите за повишаване квалификацията на 
служителите, наличието на иновационен потенциал, устойчивия икономически растеж и използването на 
енергоспестяващи и екологосъобразни технологии. 
 

 
 
По традиция ГБИТК връчи и почетни грамоти за ползотворно и успешно сътрудничество с ГБИТК през изминалата 2022 г. 
Отличени бяха Н.Пр. г-жа Елена Шекерлетова  –  посланик на България във ФР Германия, г-н Кирил Вълчев – генерален 
директор на Българска телеграфна агенция, г-н Армин Швимбек  –  директор на дирекция „Европа и панаирно дело“ в 

https://www.youtube.com/watch?v=UuXXCOcNE9k
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Баварското държавно министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката и г-жа Димитрина Тодорова  
– директор на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас. 
Официални гости на церемонията бяха г-н Никола Стоянов – министър на икономиката и индустрията, г-н Стефан Савов – 
зам.-министър на иновациите и растежа, Н.Пр. г-жа Ирене Планк – посланик на Федерална република Германия в България, 
Н.Пр. г-жа Елена Шекерлетова - посланик на България във ФР Германия, Н.Пр. г-жа Меглена Плугчиева – дългогодишен 
посланик на България в Германия, Швейцария и Черна гора, д-р Юрген Фридрих – управляващ директор на Агенцията за 
икономическо развитие на Федерална република Германия, г-н Армин Швимбек - директор на дирекция „Европа и 
панаирно дело“ в Баварското държавно министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката и д-р 
Михаел Бланк – управител на СЕС. 
Като посланик на МСП за България д-р Милена Ангелова участва активно в представляването на интересите на бизнес 
общността по отношение на важни теми като политики за МСП, корпоративно управление, съюз на капиталовите пазари, 
насърчаване на услуги от общ интерес, намаляване на бюрокрацията, подобряване на бизнес климата, борба със сивата 
икономика, бъдещето на работата и др.  
 
Икономически университет - Варна 
 
√  Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския бизнес 
Икономически университет – Варна ще бъде домакин на среща с представителите на бизнеса, организирана от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), която ще се проведе на 2 февруари 2023 г. от 9:30 ч. в 
конферентната ЗАЛА 1 в академичната сграда. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България като най-представителната работодателска организация на 
национално равнище 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. 
АИКБ стартира подготовката за ежегодните срещи в полза на българския бизнес с членовете, браншовите организации и 
областните ни координатори в страната, като целта е да се обсъдят както проблемите, които стоят пред предприятията, с 
акцент върху малките и средните предприятия, така и възможностите, които се откриват за насърчаване на бизнеса през 
2023 г. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът отдаде почит пред паметта на жертвите на Холокоста 
Президентът Румен Радев отдаде почит пред паметта на всички жертви, загубили живота си в лагерите на смъртта през 
Втората световна война. 
Днес отбелязваме Международния възпоменателен ден на Холокоста. 
"В този ден отдаваме почит пред паметта на всички жертви, загубили живота си по време на Холокоста. В мрачните 
години на Втората световна война България не допусна нито един свой гражданин от еврейски произход да бъде 
изпратен в лагерите на смъртта", пише президентът в социалните мрежи. 
 
√ Президентът Радев разговаря с еврокомисаря Оливер Вархей 
В телефонен разговор с комисаря по политиката на разширяване на Европейския съюз Оливер Вархей президентът Румен 
Радев напомни, че е крайно време институциите в Република Северна Македония да противодействат ефективно на 
насилието срещу българите. 
Държавният глава подчерта, че зачестилите случаи на агресия срещу българите в югозападната ни съседка изискват 
категоричен институционален отговор и опитите за омаловажаването им не е в интерес на двустранните отношение и 
европейската перспектива на Северна Македония. Бездействието и липсата на наказания стимулират престъпленията от 
омраза, допълва още Радев. 
Президентът призова Евросъюза да гарантира спазването на правата и сигурността на българите в Северна Македония със 
същата енергия, с която настояваше за ускоряване на нейната европейска интеграция. 
 
√ Икономическата комисия в НС поиска отговори от мобилните оператори заради обявеното поскъпване на услугите 
Реакции за обявеното увеличение на цените на услугите на мобилните оператори. Два от трите мобилни оператора у нас 
вече информираха, че вдигат цените от февруари. Единият с до 2 лева за всяка услуга, вторият с 15,3%, а третият - вероятно 
тепърва ще обяви увеличение. 
Аргументът, че причината за това поскъпване е инфлацията - предизвика депутатите от икономическата комисия и 
омбудсмана Диана Ковачева и те потърсиха обяснение от трите мобилните оператора. 
Информираме Ви, че месечните абонаменти за мобилни услуги ще бъдат индексирани със средногодишния индекс на 
потребителските цени на НСИ за 2022г. с 15,3% 
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Подобен смс вероятно са получили по-голяма част от българите. Аргументът на операторите е инфлацията. 
Според сключените договори - имат право. Към омбудсмана Диана Ковачева са стигнали редица въпроси, които тя предаде 
на представителя на мобилните оператори. Като например компенсациите за ток за бизнеса не са ли помогнали? 
проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България: Кое налага при условията на помощ и подкрепа от страна 
на държавата да се направи тази индексация? 
А от бранша отговориха, че помощта на държавата не е компенсирала напълно увеличението на цените. 
Андреана Атанасова, председател на УС на Алианса на технологичната индустрия: След компенсациите 
увеличението на разходите за енергия е с 40%. 
Операторите потвърдиха - не са пред риск от фалит, но ако не увеличат цените - няма да успеят да инвестират в развитие 
на технологиите си. Така пред потребителя остават няколко варианта: 
1. Да предоговори абонаментния си план при други условия; 
2. Да се откаже от договора си, но да платят неустойки; 
3. Ако е на безсрочен договор - да го прекрати с предизвестие и без неустойки; 
И още един: 
"Има и възможност да потърси услугите на друг оператор чрез пренасяне на номерата си", коментира Андреана 
Атанасова. 
Само че хората, които вече са получили смс за увеличение, не виждат голяма алтернатива. От браншовата организация 
казват, че трима оператори са напълно достатъчни за населението на страната ни. А крачка назад с увеличението не стои 
като план. Андреана Атанасова, председател на УС на Алианса на технологичната индустрия: Нямаме такива намерения 
поне засега за връщане назад. 
Депутатите попитаха има ли начин да променят това решение за увеличение. От бранша отговориха, че задачата на 
властимащите е да се справят с инфлацията. 
 
√ Стокообменът между България и Турция възлиза на над 7 милиарда евро 
Форум в Истанбул обсъжда възможностите за бизнес 
Стокообменът между България и Турция възлиза на над 7 млрд евро. Страната ни обаче има амбицията той да нарасне. 
Бизнес форумът в Истанбул събра представители на едни от най-големите турски компании - такива, които вече са 
инвестирали в страната ни или такива, за които е привлекателна дестинация за бизнес. Желанието на служебният министър 
на иновациите е стокообменът от 7 млрд. да нарасне на 10 млрд. евро. Той обясни, че иска да използват инерцията 
създадена от срещата между президентите на България и Турция от преди месец и да я надгради. 
Турските инвестиции в България са направени от над 2000 компании, които са създали над 4600 работни места, посочи 
служебният министър на иновациите Александър Пулев. 
Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа: "Това, което казват в един глас, е дефицит на 
персонал в определени региони. Трябва да работим заедно за облекчен визов режим, да се внасят специализирани кадри 
от Турция". 
За турските предприемачи, това е един от основните проблеми. Ахмет Али е представител на компания за индустриални 
бойлери и парни генератори. Проучва възможностите за бизнес в България, която за много турския компании се разглежда 
като врата към Европа. 
Ахмет Али, механен инженер: "За да изнасяме от Турция имаме нужда от сертифициране по европейските стандарти. 
Ако произвеждаме в България, няма да имаме нужда да изваждаме сертификат за всеки продукт". 
Във форума участваха и министрите на туризма и здравеопазването. Според тях падането на визовия режим ще помогне 
за преодоляване на дефицита на работна ръка у нас, ще позволи по-лесното функциониране на турския бизнес у нас. А в 
областта на здравеопазването ще се увеличат възможностите за специализация на нашите лекари. 
Илин Димитров, служебен министър на туризма: "Целта е да издаваме възможно най-бързо визи - това е ключът към 
успеха. Те проявяват интерес към хазартния туризъм, балнео и спа туризма". 
Асен Меджидиев, служебен министър на здравеопазването: "Предоставяне на възможност за специализация на наши 
млади лекари и по-дългосрочни и за хора, които са се насочили към съответните специалности". 
 българската делегация ще посети две от индустриалните зони на Истанбул. 
 
√ Първа среща на българския бизнес за 2023 г. в Румъния 
Първа среща за 2023 година на българския бизнес се състоя в Румъния. Срещата се организира от Ивайло Маринов, 
ръководител на СТИВ към българското посолство и Юлия Баховски от портала за българите в Румъния. На срещата 
присъстваха над 30 представители на бизнеса, представители на посолството, както и посланикът ни Радко Влайков. 
На срещата беше обявено структурирането на патронат на българските фирми в Румъния. Това е вид работодателска 
организация, а целта е да има още по-сериозни позиции и представителство пред местните власти. Над 7 милиарда евро 
е стокооборотът между двете държави, а през тази пролет един от най-големите туристически щандове на изложението в 
Букурещ, ще е българският. Подобни срещи ще се провеждат периодично, за да може бизнесът ни там да има най-доброто 
лобиране сред румънските власти. 
 
√ ЕК: Необходимо е подобряване на външните граници на ЕС, включително между Турция и България 
Необходимо е подобряване на външните граници на ЕС за овладяване на потока от незаконни мигранти, отбелязва 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в писмо до европейските държавни и правителствени 
ръководители в навечерието на насроченото за февруари извънредно заседание на Европейския съвет. 
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Трябва да бъдат насочени средства от ЕС за укрепване на състоянието на границите; българо-турската граница трябва да 
бъде приоритет, в който да се включат държавите от ЕС, които желаят, допълва тя в писмото си от осем страници. 
Изброени са общо 15 мерки, които да доведат до по-поносимо положение с притока от мигранти. Сред тези мерки са 
повишаване на усилията за връщане на незаконно пристигналите в ЕС, регистрирането на всеки един от тях, разселването 
им на доброволна основа, преговори със страните, откъдето те са пристигнали. 
Председателят на ЕК предлага държавите от ЕС взаимно да признават решенията за връщане на мигрантите, които нямат 
основание да останат в Европа. 
 
√ Неформална среща на министрите на правосъдието и на вътрешните работи от ЕС срещу незаконната миграция 
В Стокхолм продължава неформалната среща на министрите на правосъдието и на вътрешните работи. Мигрантската 
политика на ЕС, борбата срещу организираната престъпност и войната в Украйна са акцентите в програмата им. 
Лидерите на Австрия и Нидерландия ще търсят варианти за справяне с незаконната имиграция. Това стана ясно след 
разговор между австрийския канцлер Карл Нехамер и нидерландския премиер Марк Рюте във Виена. Срещата до голяма 
степен е била подготовка за позициите на двете страни за срещата на върха на ЕС, планирана за първата половина на 
февруари. 
Карл Нехамер за пореден път изтъкна, че Шенген не работи, и че той е срещу приемането на Румъния и България в зоната 
за свободно движение. Според Марк Рюте Регламентът от Дъблин, който регулира процедурите за обратно приемане на 
мигранти, трябва да бъде променен. Днес на посещение в Румъния пристигат нидерландският външен министър Вопке 
Хукстра и френския му колега Катрин Колона, като акцент е именно приемането на страната в Шенген. 
 
БНР 
 
√ НС определя формула за минималната заплата и механизъм за разследване на главния прокурор 
Народното събрание ще продължи с обсъждането на първо четене на промените в Наказателно-процесуалния кодекс. 
Вчера заради липса на кворум разискванията бяха прекъснати и заседанието беше закрито. В програмата на парламента 
са окончателните промени в Кодекса на труда и в закона за пътищата. Днес не е предвиден редовен парламентарен 
контрол. 
Отделните законопроекти за изменения на Наказателно-процесуалния кодекс, внесени от Министерски съвет, 
"Продължаваме промяната", "Демократична България", "Възраждане", целят постигане на бърз и справедлив наказателен 
процес и засилена защита на пострадалите от престъпления и ключовото – въвеждане на механизъм за търсене на 
наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници. 
Механизмът, който предлага правосъдното министерство, предвижда "възможност ad hoc прокурорът, който е висш съдия 
и ще работи като прокурор до приключване на разследването, да внесе такова искане в Пленума на Висшия съдебен съвет, 
който с 13 гласа мнозинство да може да вземе решение, евентуално, ако наистина има достатъчно доказателства, за 
временно отстраняване на главния прокурор", поясни пред депутатите при представяне на законопроекта заместник-
правосъдният министър Емил Дечев. 
И още, промените предвиждат обвинител номер 1 да бъде освобождаван предсрочно и временно отстраняван не със 17, 
а с 13 гласа от Пленума на Висшия съдебен съвет. 
Депутатите ще обсъдят окончателно и промените в Кодекса на труда, с които се определя размерът на брутната минимална 
работна заплата. В социалната комисия се обединиха около предложението на ГЕРБ, с което брутната минимална заплата 
за страната за следващата календарна година да се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от 
средната брутна работна заплата за предходната година. 
Депутатите ще обсъдят на второ четене и промени в закона за пътищата. Част от предложенията предвиждат със задна 
дата от 31 януари 2019 година да влезе в сила законово изменение, с което при липса на винетка шофьорите да бъдат 
глобявани най-много три пъти на година. 
 
√ Временната комисия на НС за Пловдивския панаир ще изслуша кметове и общинари 
Временната парламентарна комисия за Пловдивския панаир ще изслуша кметовете и представители на общинските съвети 
на Пловдив и Варна. 
В предварителния дневен ред на комисията е записано, че депутатите ще изслушат и "други заинтересовани лица", но не 
се уточнява кои. 
На първото заседание на времената комисия, която трябва да проучи фактите и обстоятелствата за поемането на контрола 
на Международния панаир в Пловдив, бе решено да бъдат изслушани още Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Румен 
Овчаров и Сергей Станишев, както и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов. Не стана ясно обаче 
дали те ще бъдат повикани в същия ден, когато представителите на местните власти в Пловдив и Варна, или на друго 
заседание. 
На 19 декември 2022 бе гласувано решение, с което Пловдив прие община Варна да апортира дела си от 29% в Панаира в 
дружеството на Гергов "Пълдин туринвест". Възможността Гергов да получи пълния контрол над Панаира предизвика 
протести в Пловдив. 
 
√ КЕВР ще обсъди предложението за 25% по-евтин газ през февруари 
Предложението на "Булгаргаз" за поевтиняване с 25 на сто на природния газ от февруари ще бъде обсъдено в енергийния 
регулатор. 
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Възможно е намалението да е дори по-голямо, тъй като "Булгаргаз" е правил своите разчети преди повече от две седмици, 
а за този период цената на газа на европейските пазари продължи да пада. 
Окончателното си решение регулаторът ще вземе на 1 февруари. 
 
√ Снегът създаде проблеми в планински проходи, жълт код за силен дъжд в 11 области 
Обилните снеговалежи създадоха проблеми в проходите в Средна Стара планина и Родопите. 
Ограничения за движение на товарни автомобили са наложени през проходите Троян - Кърнаре, Рожен, Превала и 
Печинско в Смолянско. 
Ограничено е движението на автомобили с ремаркета и полуремаркета на територията на област Смолян. Между 30 и 40 
см е новата снежна покривка по високите райони на областта. Пътищата от републиканската мрежа са проходими при 
зимни условия. Пътният участък между смолянските села Широка лъка и Стойките не е почистен. Температурите през 
нощта са били от минус 5 до плюс 1 градуса. 
Проходът Шипка е почистен, трафикът е нормален и без инциденти, съобщи дежурният от Областното пътно управление 
в Габрово. Снежната покривка в района достига 15 сантиметра. Температурите са  положителни. 
Снеговалеж очаква шофьорите и на прохода Република, съобщи за БНР инж. Даниел Иваничков, директор на Дирекция 
"Поддържане на пътната инфраструктура" в АПИ. 
В София 140 снегопочистващи машини са извършили обработки срещу заледяване по трасетата на градския транспорт и 
основни улици в кварталите. Почистват се и спирките. Градският транспорт се движи навсякъде. 
Тежка катастрофа затвори главния път Русе – Велико Търново край село Самоводене. Вчера там челно се удариха автобус 
от градския транспорт и лек автомобил. На място е загинал водачът на колата, а двама души са ранени. 
За днес е обявен жълт код за силен дъжд в 11 области в Източна България, където се очакват количества около 20-30 литра 
на кв. метър. 
 

 
 
Бедствено положение 
В карловските села Каравелово и Богдан, които бяха наводнени през есента на миналата година, започва работа на тежката 
техника, за да се разчисти речните корита. 
Вчера беше обявено частично бедствено положение заради покачването на нивото на водата в местните реки. Има отново 
и натрупване на наноси и се налагат превантивни дейности. 
 
√ Добрич отбелязва 145 години от освобождението си 
Добрич днес отбелязва 145-годишнината от освобождението си от османско робство. Организирани са поредица от 
събития, с които жителите на добруджанския град ще почетат воините, загубили живота си за свободата му. 
Регионалният исторически музей е подредил фотоизложба "И сложиха главите си за Отечеството" в сградата на областната 
администрация. 
На 27 януари 1878 г. освободителните войски влизат като победители в тогавашния Хаджиоглу Пазарджик. Това е петото 
и окончателно освобождение на града от османско робство в рамките на 100 години. 
Програмата ще започне от 10.00 часа с благодарствен молебен в храм "Свети Георги". Регионалният исторически музей 
организира ден на отворените врати в мемориалния комплекс "Военно гробище – музей".  



6 

 

Младежкият център ще се включи в честванията с отборна игра „Цената на свободата“ с участието на ученици от Средното 
училище "Любен Каравелов" и мотивационна среща на същата тема с възпитаници на СУ "Св.св. Кирил и Методий".  
През целия ден ще се поднасят цветя на паметниците, свързани с освобождението на града.  
 
√ Отбелязваме международния ден в памет на жертвите на Холокоста 
На днешната паметна дата - 27 януари, световната общност отдава почит на жертвите на Холокоста.  
Именно на този ден, през 1945 г., когато съветската армия освобождава малцината оцелели в концентрационния лагер 
Аушвиц (Освиенцим-Биркенау, в Полша), зверствата на нацистите в лагерите на смъртта стават обществено достояние, а 
освободеният лагер Аушвиц се превръща в символ на нацисткия геноцид. 60 години по-късно, през 2005 г. датата е обявена 
от ООН за Международен възпоменателен ден за Холокоста. Тогава Генералният секретар на организацията определи 
деня като: „важно напомняне за имащите всеобщо значение уроци за Холокоста - тази безпрецедентна проява на злото, 
която не бива просто да се остави в миналото и да премине в забвение".  
Днес този ден вече се отбелязва от все повече страни, отдавайки дан на паметта на жертвите на Холокоста и 
освобождаването на най-зловещия нацистки лагер на смъртта в Освиенцим. Тази година обаче, наследниците на 
освободителите не са поканени на отбелязването на 78-годишнината от освобождаването на евреите в полския град. Пред 
АФП говорителят на музея в Аушвиц Пьотр Савицки отбеляза, че на възпоменанието не са поканени представители на 
Русия, заради нейната агресия над независима Украйна. 
В София паметта на жертвите е отбелязана с филмова седмица от 26 до 31 януари в кино Одеон, която припомня в 
специални тематични прожекции мрачните събития от времето на нацизма. Целта на инициативата на Организацията на 
евреите в България „Шалом“ съвместно с Международния филмов фестивал Master of Art и подкрепата на Столична 
община е да представи пред широката публика съдбата на различни евреи през Втората световна война. Безплатните 
прожекции представят различни гледни точки и лични истории от недалечното тъмно минало на Европа.  
Датата ще бъде отбелязана и от представителите на Българския антифашистки съюз в София, които ще почетат жертвите и 
ще поднесат цветя и венци пред паметника на Съветската армия.  
 
√ Икономиката на САЩ нарасна с 2,9% през последното тримесечие на 2022 г. 
Растежът на американската икономика се забави незначително през последното тримесечие на 2022 г., тъй като 
агресивната кампания на Федералния резерв за повишаване на лихвите (на разходите по заемите) започна да натежава 
все повече върху бизнес активността. 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ нарасна през четвъртото тримесечие на 2022 г. с 2,9% на годишна база след 
растеж с 3,2% през предходните три месеца и осредните прогнози за малко по-сериозно забавяне до 2,6%, показват 
предварителни данни на Департамента по търговия. 
Предварителната оценка показа, че растежът на БВП се дължи главно на увеличенията на частните инвестиции в складови 
запази, на потребителските разходи, на разходите на федералното правителство и на щатско ниво, както и на нежилищните 
дълготрайни инвестиции, които бяха частично компенсирани от намаления на жилищните фиксирани инвестиции и на 
американския износ. 
 

Тримесечен БВП на САЩ на годишна база 

 
 
Потребителските разходи, които по принцип са основен двигател на икономическия растеж, формирайки около 68% от 
БВП, се повишиха през последното тримесечие на отминалата година с 2,1% на годишна база след растеж с 2,3% през 
предходните три месеца, като потребителските разходи за дълготрайни стоки се повишиха с 0,5% след спад с 0,8% преди 
това. 
Износът през последното тримесечие се сви с 1,3% след ръст с 14,6% три месеца по-рано, докато вносът в САЩ спадна с 
4% след повишение със 7,3 на сто. По този начин нетната търговия добави 0,56 процентни пункта към БВП през четвъртото 
тримесечие, но след добавени 2,86 проценти пункта през третото тримесечие на 2022 г. 
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В същото време увеличените бизнес запаси добавиха 1,46 процентни пункта към БВП, след като през третото тримесечие 
на миналата година отнеха 1,19 процентни пункта от икономическия растеж. 
За цялата 2022 г. икономиката на САЩ нарасна с 2,1% след експанзия от 5,9% през 2021 година. 
Малко по-добрите данни са факт въпреки предприети досега агресивни стъпки от централната банка на САЩ, за да намали 
търсенето и респективно инфлацията. 
Това обаче може да се окаже последното тримесечие на стабилен растеж, преди да влезе в сила изоставящият ефект от 
най-агресивни цикъл на затягане на паричната политика на Фе от 80-те години на миналия век. Повечето икономисти 
очакват рецесия в САЩ до втората половина на настоящата година, макар тя да бъде доста по-лека в сравнение с 
предишните икономически спадове. 
От март 2022 г. насам Федералният резерв повиши основния си лихвен процент с повече от 4%, като многократно го 
увеличаваше с по 0,75 базисни пункта в опит да навакса инфлацията, която се оказа много по-интензивна от очакваното. 
Индексът на цените на разходите за лично потребление (PCE) пък се увеличи с 3,2% през четвъртото тримесечие, което 
обаче представлява рязко забавяне спрямо ръст от 4,3% през предходното тримесечие. Като се изключат цените на храните 
и енергията, индексът на цените на PCE се повиши с 3,9% след скок с 4,7% през предходния тримесечен период. 
Това е ясно мерило, показващо забавяне на инфлационния натиск във водещата световна икономика. 
Сега Фед се готви да повишени лихвените проценти с 0,50 базисни пункта на предстоящото заседание през следващата 
седмица, тъй като инфлацията изглежда е достигнала своя връх. Служителите на Фед като цяло подкрепят федерална 
фондова лихва от 5% и това ниво да се запази поне до края на годината, което предполага по-нататъшно повишаване на 
лихвения процент след решението от февруари. 
 
√ Германското финансово министерство отхвърли твърдо емитирането на нов общ дълг на ЕС 
Министерството на финансите на Германия категорично отхвърли предложенията за нов съвместен дълг на Европейския 
съюз, заявявайки, че подобен ход, подкрепен от Франция и президента на Европейския съвет Шарл Мишел, не е 
необходим и би изпратил грешен сигнал към пазарите, предаде Ройтерс. 
"Във времена на нарастващи лихвени проценти и висока инфлация Европейският съюз трябва да изпраща сигнали за 
фискална стабилност, а не за дългови инструменти“, се казва в изявление на финансовото министерство. 
Според министерството емитирането на дълг в този контекст би довело до загуба на доверие на международните 
финансови пазари и би противодействало на затягането на паричната политика на Европейската централна банка 
(повишаването на лихвите), което има за цел да укроти инфлацията. 
То също така твърди, че няма фискална необходимост от общ дълг. "Само малка част от средствата, предоставени от фонда 
"Следващо поколение ЕС" (Next Generation EU), са използвани“, казаха от министерството. 
Германският канцлер Олаф Шолц даде да се разбере, че вярва, че все още има много неизползвани средства на ЕС - повече 
от 200 милиарда евро - от фонда на Съюза за възстановяване след коронавирусната пандемия (Next Generation EU), който 
първо трябва да се използва, преди каквито и да било дискусии за ново финансиране. 
Проектозаключенията за предстоящата среща на върха на лидерите на ЕС през февруари, цитирани от Ройтерс, показват, 
че те ще подкрепят ново финансиране от ЕС за индустрията на зелените технологии, за да компенсират субсидиите в 
Съединените щати и Китай, и ще очакват ЕК да излезе с план за Европейски суверенен фонд в подкрепа на инвестициите. 
 
√ Зелените енергийни инвестиции в света изравниха за пръв път разходите за изкопаеми горива 
За пръв път в света бяха инвестирани толкова средства за замяната на изкопаемите горива, колкото бяха похарчени за 
производство на нефт, газ и въглища, сочи анализ на агенция Блумбърг. 
Глобалните инвестиции в прехода към чиста енергия достигнаха през 2022 г. 1,1 трилиона долара, което е приблизително 
равно на сумата, инвестирана в производството на изкопаеми горива, според доклада "Инвестиционни тенденции в 
енергийния преход 2023“ на изследователската фирма BloombergNEF. 
Никога досега сумата, изразходвана за преминаване към възобновяема енергия, електрически автомобили и нови 
енергийни източници като водорода, не е надхвърляла 1 трилион долара. 
Въпреки че зелените инвестиции нарастват с цели 31% спрямо 2021 г., това все още е само малка част от необходимото за 
намаляване на емисиите на парникови газове и борба с глобалното затопляне. 
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BloombergNEF изчислява, че годишните инвестиции в прехода трябва да се утроят до края на това десетилетие, за да се 
даде шанс на света да достигне нулеви нетни емисии до 2050 г. 
Слънчевата и вятърната енергия представляват най-голямата част от зелените инвестиции през 2022 г., достигайки 495 
милиарда долара, което е увеличение със 17% спрямо предходната година. Електрическите превозни средства се 
нареждат след тях с инвестиции за 466 милиарда долара, въпреки че тези зелени инвестиции нараства много по-бързо - с 
54 на сто спрямо предходната година. Почти половината от всички глобални инвестиции в енергийния преход - 546 
милиарда долара - са в Китай, докато САЩ са на второ място със 141 милиарда долара. Ако обаче BloombergNEF беше 
представила отделни данни за Европейския съюз като едно цяло, ЕС щеше да бъде на второ място със инвестиции за 180 
милиарда долара. 
Сумата от 1,1 трилиона долара се отнася за средствата, инвестирани във внедряването на технологии за чиста енергия, 
според BNEF. Тази сума не включва 274 милиарда долара, похарчени в световен мащаб миналата година за разширяване 
и укрепване на електрическите мрежи, 79 млрд. долара, инвестирани във вериги за доставка и производство на чиста 
енергия, както и 119 млрд. долара капиталово финансиране, набрано от компании за чисти технологии. Взети заедно, това 
прави обща сума от около 1,6 трлн. долара, която беше инвестирана в прехода през 2022 г. 
Това, че инвестициите в чиста енергия по същество се изравняват с тези в изкопаеми горива, е забележително, като се има 
предвид, че инвестициите в тези по-стари, замърсяващи енергийни източници са се увеличили през 2022 г. Водени от 
високите цени на горивата, световните инвестиции в сектора се покачиха със значителни 214 милиарда долара, показва 
докладът на BloombergNEF. 
 
Investor.bg 
 
√ Благовест Кирилов: Липсват обучени кадри за ефективна цифрова трансформация у нас 
Броят на електронните услуги за гражданите и бизнеса се е повишил с 10% през миналата година, каза зам.-
министърът на електронното управление 
Липсват обучени кадри в държавната администрация, необходими в процеса по цифрова трансформация. Това 
каза Благовест Кирилов, заместник-министър на електронното управление, в предаването „Бизнес старт” по Bloomberg TV 
Bulgaria. 
Той посочи, че се търсят варианти за работа с висшите учебни заведения чрез стажантски програми, така че кадрите, които 
преминават през това обучение, след това да могат да започнат да работят веднага в държавната администрация. 
„Това е много важна част и от процеса по цифрова трансформация, защото ако не правим обучения и не създаваме 
кадрите, които са ни необходими, много трудно можем да поддържаме системите и иновациите, които искаме да 
направим”, каза Кирилов. 
По думите му ако не вървим по пътя да внедряваме новите технологии, да оптимизираме процесите и да предоставяме 
прозрачни услуги, то ще изостанем твърде много спрямо нашите европейски партньори. 
„Министерството на електронното управление пое отговорната задача да е водеща институция за цифровата 
трансформация на България. Министерството следва приоритети, зададени от Европейската комисия, за да подобри 
услугите на администрацията и те да се ползват по-ефективно“, каза гостът в предаването. 
По отношение на обезпечаване на киберсигурността в държавната администрация Кирилов отбеляза, че е необходимо 
редовно да се правят проверки и одити дали отговаряме на базовите нива за информационна сигурност и дали 
служителите са наясно какви са техните задължения, така че да предпазват както своите данни, така и данните на 
гражданите, за които се грижат. 
Броят на електронните услуги за гражданите и бизнеса в България се е повишил с 10% през миналата година, показват 
данни на Министерството на електронното управление. 
„Тази седмица министерството предостави услуга, с която гражданите могат да проверяват и да заплащат задълженията 
си, свързани с местни данъци и такси. През декември пуснахме услуга, чрез която могат да се подават уверения за ученици 
и студенти, а ефектът от нея ще се види в началото на следващата учебна година”, сподели Кирилов.   
Още за постиженията и предизвикателствата пред министерството на електронното управление и как 
електронната идентификация ще помогне на администрацията и бизнеса може да гледате във видеото на Bloomberg 
TV Bulgaria. 
 
√ ЕС обсъжда таван за руския дизел от 100 долара за барел 
Това ще запази потоците на износ, но може да намали приходите за Русия, изтъкват от Wood Mackenzie 
Европейският съюз (ЕС) предлага план за ограничаване на цената на руския дизел до 100 долара за барел - ниво, което 
може да е достатъчно високо, за да подсигури движението на потоците, съобщава Bloomberg. 
Европейската комисия (ЕК), изпълнителният орган на ЕС, обмисля какъв да бъде таванът, след като Г-7 предложи ценови 
диапазон, базиран отчасти на съществуващия таван за руския суров петрол. Блокът е готов да забрани вноса на рафинирани 
руски продукти от 5 февруари като част от санкциите срещу Русия заради нахлуването ѝ в Украйна. 
ЕС и Г-7 искат да наложат тавани на цените на руския износ за трети страни, но ценообразуването остава променливо и 
волатилно. Цена от 100 долара за барел би се прилагала за продукти като дизела, който се търгува с премия спрямо суровия 
петрол, изтъкват източници, запознати с въпроса. Ограничение от 45 долара за барел ще се прилага за продукти като мазут. 
Цифрите все още подлежат на промяна, тъй като разговорите между страните членки на блока продължават. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/114763-elektronnite-uslugi-za-grazhdanite-i-biznesa-v-balgariya-narastvat-vse-poveche
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/114763-elektronnite-uslugi-za-grazhdanite-i-biznesa-v-balgariya-narastvat-vse-poveche
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Преговорите за нивата на цените се усложняват от усилията на ЕС да балансира между две конкуриращи се цели: 
ограничаване на руските приходи и предотвратяване на скокове на цените или недостиг на ключови продукти на световния 
пазар. ЕС ще трябва единодушно да постигне съгласие за нивата на тавана на цените, които след това Г-7 ще трябва да 
одобри. 
Европейските дипломати ще започнат да обсъждат ценовите нива в петък и се очаква разгорещените преговори да 
продължат през следващите няколко дни, като държавите се стремят да наложат по-строги ограничения върху руските 
приходи от износ на петрол и да засилят по-широките санкции на ЕС срещу Москва. 
 

 
 
Политиците в ЕС са притеснени по-специално от евентуален недостиг на дизел след забраната, а таванът на цените има за 
цел да гарантира, че руският износ ще продължи. 
„Очакваме руските суровини да останат до голяма степен незасегнати от това“, коментира Алън Гелдър от Wood Mackenzie 
Ltd. „Потоците до голяма степен ще продължат и това ще намали приходите на Русия“, добавя той. 
Руските доставки вече се търгуват с голяма отстъпка спрямо тези от други доставчици, което означава, че въздействието 
върху приходите на руските продавачи може да не е толкова голямо, показват данни на S&P Global Commodity Insights. 
Фирмата, по-известна сред търговците на петрол като Platts, заедно с конкурента си Argus Media Ltd, спря някои оценки на 
руския дизел по-рано този месец в подготовка за забраната на ЕС за внос по море. На 10 януари Platts оцени руския дизел 
с отстъпка от 113,50 долара за тон, или 15,20 долара за барел, спрямо неруските продукти. 
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Механизмът за таван на цените работи, като позволява на европейските компании да предоставят финансиране и 
застраховка за износ на петрол от Русия, чиято цена не е по-висока от нивото на тавана. 
Въпреки че таванът вероятно няма да има сериозно въздействие, забраната за внос на ЕС може да има сериозен ефект. 
Мерките ще лишат Русия от нейния водещ пазар за износ на дизелово гориво, а блока от основния му външен доставчик. 
Съществува и съмнение дали Русия ще успее да намери достатъчно алтернативни купувачи. 
Представители на Г-7 очакват, че руският дизел, продаван в момента в Европа, вероятно ще намери купувачи в Латинска 
Америка и Африка. Междувременно Европа ще се опита да купува дизел от Близкия изток и САЩ, които в момента доставят 
предимно на Латинска Америка и Африка. Промените биха могли да доведат до по-високи разходи за доставка, тъй като 
някои товари ще трябва да изминават по-голямо разстояние. 
 
√ Данните за инфлацията в САЩ и отчетът на Tesla окрилиха щатските борсови индекси 
Акциите на ръководения от Илон Мъск електромобилен концерн поскъпнаха с близо 10%, след като отчете по-висока 
от очакваното печалба 
Основните щатски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, подкрепени от оптимизма на инвеститорите 
заради силните данни за икономиката на САЩ и новите корпоративни отчети, съобщава CNBC. 
Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 205,57 пункта, или с 0,61%, до ниво от 33 949,41 
пункта. 
Широкият измерител S&P 500 записа ръст от 1,1% до 4060,43 пункта. 
Технологичният показател Nasdaq Composite отчете повишение от 1,76% до 11 512,41 пункта. 
Американската икономика записа добър растеж през четвъртото тримесечие на миналата година, въпреки че признаците 
на забавяне в търсенето се натрупват насред най-агресивния цикъл на покачване на лихвите от десетилетия, който 
заплашва възходящото движение. Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ се е покачил с 2,9% на годишна база през 
миналото тримесечие, след като предходното нарасна с 3,2 на сто, съобщи американското министерство на труда в 
четвъртък. Частното потребление, най-голямата част от икономиката на страната, се е увеличило с 2,1 на сто, което е по-
бавен темп от прогнозите. 
Медианните прогнози сред икономистите, анкетирани от медията, бяха за повишение от 2,6% на БВП и от 2,9% на 
потреблението 
„Мисля, че на фона на днешните данни за БВП на САЩ, които надминаха очакванията, инвеститорите сега разсъждават, че 
ще успеем да се разминем с една лека рецесия, която вероятно няма да ни хвърли в още по-дълбок мечи пазар“, 
коментира Сам Стовал, старши инвестиционен стратег в CFRA Research. 
Инвеститорите реагираха и на новите финансови отчети на листнатите в САЩ компании. 
Акциите на електромобилния крал Tesla Inc. поскъпнаха с близо 10%, след като компанията отчете по-добри от очакваното 
данни за печалбата през последното тримесечие, въпреки че отправи смесени сигнали за прогнозите за растеж при 
доставките на готови автомобили. Производителят на електромобили обяви, че ще увеличи производството си „колкото 
се може по-бързо“ – в унисон с предишни насоки за среден годишен растеж от 50% в рамките на няколко години. Въпреки 
това компанията заяви, че е напът да достави около 1,8 млн. автомобила тази година, което е увеличение на 
производството само от 37%. 
 

 
Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 26 януари. 

 
Tesla отчете коригирана печалба от 1,19 долара на акция, което е по-добре от очакваните средно 1,12 долара от 
анализатори, допитани от Bloomberg. 
Цената на акциите на Chevron нарасна с около 4,5 на сто, след като американският енергиен гигант обяви план за обратно 
изкупуване на акции в размер на 75 млрд. долара през следващите години и увеличение на дивидента, с което обаче си 
навлече гнева на Белия дом. 
Книжата на IBM поевтиняха с 4,3%, след като технологичният концерн обяви, че съкращава 3900 служители като част от 
продажбата на някои активи. Освен това компанията не изпълни годишната си цел за кеша, което попари добрите 
настроения, свързани с факта, че компанията успя да надмине очакванията за приходите си за четвъртото тримесечие. 
Главният финансов директор Дейвид Кавано коментира пред информационната агенция, че компанията все още е 
„ангажирана да наема служители за развойна дейност, свързана с директна работа с клиенти“. 
На облигационните пазари доходността по 10-годишмните и 30-годишните американски ДЦК нарасна съответно до 3,497% 
и 3,629 на сто. Доларовият индекс отчете ръст от 0,17% до 101,81 пункта. Златото се търгуваше при цена от 1931,20 долара 
за тройунция. 
 
√ МВФ готви помощен пакет за Украйна в размер на 16 млрд. долара 
Реализацията на пакета ще зависи от редица условия, включително от одобрението на страните от Г-7, както и от 
донорите и кредиторите на Украйна 

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/368295-amerikanskata-ikonomika-iznenada-s-po-silen-rast-ot-ochakvanoto-v-kraya-na-2022-g
https://www.investor.bg/a/444-novini/368248-tesla-iska-barz-skok-na-proizvodstvoto-na-fona-na-po-dobra-ot-ochakvanoto-pechalba
https://www.investor.bg/a/444-novini/368248-tesla-iska-barz-skok-na-proizvodstvoto-na-fona-na-po-dobra-ot-ochakvanoto-pechalba
https://www.investor.bg/a/527-svyat/368305-planat-na-chevron-za-obratno-izkupuvane-na-aktsii-razgnevi-baydan
https://www.investor.bg/a/527-svyat/368305-planat-na-chevron-za-obratno-izkupuvane-na-aktsii-razgnevi-baydan
https://www.investor.bg/a/566-novini-i-analizi/368252-ibm-sakrashtava-3900-sluzhiteli
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Международният валутен фонд (МВФ) проучва многогодишен помощен пакет за Украйна на стойност 16 млрд. долара, за 
да покрие нуждите на страната и да осигури катализатор за допълнително международно финансиране, докато Киев се 
опитва да отблъсне руските военни сили, съобщава Bloomberg, цитирайки източници, запознати с въпроса. 
Реализацията на пакета ще зависи от редица условия, включително от одобрението на страните от Г-7, както и от донорите 
и кредиторите на Украйна, които гарантират устойчивостта на дълга на страната, добавят източниците. 
Планът също така ще изисква промени в правилата за отпускане на заеми на МВФ, така че фондът да може да предоставя 
кредити на разкъсаната от война страна, а правителството в Киев ще трябва да се ангажира с поредица от политики, в 
допълнение към успешното завършване на четиримесечната безкасова програма на фонда, одобрена миналата година.  
Ако бъде одобрена, програмата - която ще бъде с продължителност от три до четири години, на обща стойност от 14 до 16 
млрд. долара - ще осигури изплащане на средства от 5 до 7 млрд. долара през първата година, изтъкват източниците. Има 
надежда планът да бъде договорен до края на март, като първият транш ще се извърши още през април. Очаква се също 
така пакетът да помогне за увеличаване на финансовата подкрепа за страната от публични и частни кредитори. 
МВФ „остава тясно ангажиран“ с Украйна, посочва фондът, добавяйки, че сътрудничеството „може да проправи пътя към 
пълноценна програма“. 
Министерството на финансите на Украйна отказа коментар по темата. В отделно изявление в четвъртък министерството 
изрази надежда за „пълноценна“ програма с фонда, която ще включва финансиране. 
 
√ Украйна е получила 32 млрд. долара финансова помощ през 2022 г. 
14 млрд. долара от отпуснатите средства са грантове, сочат данни на националната банка 
През 2022 г. международните партньори на Украйна са отпуснали на страната финансова помощ в размер на 32 млрд. 
долара, сочат данни на националната банка, цитирани от информационната агенция Униан. От тях към 14 млрд. долара са 
под формата на грантове, тоест те са отпуснати безвъзмездно, но с конкретна цел. 
Най-голяма е помощта от САЩ - 12 млрд. долара, следвана от тази от ЕС - 8 млрд. долара, Международния валутен фонд 
(МВФ) - 2,7 млрд. долара, както и Канада и Германия, които са отпуснали съответно 1,9 млрд. долара и 1,6 млрд. долара.  
Финансовата подкрепа е помогнала на Киев да покрие бюджетния дефицит през месеците на войната, както и да 
стабилизира размера на валутните си резерви до 28,5 млрд. долара към края на миналата година. Тези средства са 
достатъчни за поддържане на валутния пазар в страната, сочат от институцията. 
Отчитайки заявките за финансова подкрепа за 2023 година (в размер на около 38 млрд. долара, от които 18 млрд. евро от 
ЕС), Украйна ще може да финансира бюджетния дефицит, без да се налага да емитира дълг на международните пазари. 
Средствата са достатъчни и за запазване на нивото на валутните резерви, дори и при запазване на нивото на риска. От 
националната банка очакват размера на валутните резерви да намалее до 27 млрд. долара в края на 2023 година, но след 
това се очаква ръст. 
По-рано днес (26 януари) ООН публикува анализ за развитието на световната икономика, в който отказва да даде прогноза 
за икономиката на Украйна през 2023 г. и 2024 г. Предварителните данни сочат, че брутният вътрешен продукт (БВП) на 
страната се е свил с над 30% през 2022 г. 
 
3e-news.net 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 27 януари 2023 г. се повишава с 1.66 % 
 

 
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 27 януари 2023 г. е 130.13 лв. за MWh. 
 Изтъргуваният обем е 9 486 MWh. 

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/368262-oon-prognozira-zabavyane-na-rasta-na-balgarskata-ikonomika-do-15-prez-2023-g
https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/368262-oon-prognozira-zabavyane-na-rasta-na-balgarskata-ikonomika-do-15-prez-2023-g
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Стойността се повишава с 1.66 % спрямо отчетените 128.00 лв. за MWh с ден за доставка 26 януари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 11 432 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваното количество за 26 януари е 3 089 MWh при постигната цена от 130.05 
лв. за MWh. 
Това е повишение от 2.74 % спрямо регистрираните 126.58 лв. за MWh и изтъргуван обем от 4 500 MWh в посочения сегмент 
на 25 януари 2023 г. 
Референтната цена е 130.13 лв. за MWh. 
 
√ Бордът на директорите на „Газпром“ ще обсъжда прекратяване на участието в Prometheus Gas 
Бордът на директорите на „Газпром“ трябва да обсъди прекратяването на участието на руския доставчик на газ в гръцката 
Prometheus Gas на днешното си  заседание, според предварителна информация. 
Компанията Prometheus Gas е създадена през 1991 г. като съвместно предприятие с участие 50 на 50 между експортния 
клон на Газпром и гръцката група Copelouzos Bros Group. По силата на договор, подписан през 2017 г., компанията получава 
до 1 милиард кубически метра газ годишно  от „Газпром“. Председател е генералния директор на „Газпром експорт“ Елена 
Бурмистрова. 
На този етап не е ясно оттеглянето на „Газпром“ от съвместното предприятие. Prometheus Gas е сред трите най-големи 
вносители на руски газ в Гърция. Другите две компании са DEPA Commerce и Mytilineos. 
Както е известно, през миналата година Гърция намали доставките на руски газ почти наполовина. Те бяха заменени от 
доставки на LNG основно на терминала в Ревитуса. Според последните данни към момента доставките на руско гориво 
съставляват около една пета от потреблението в съседна Гърция. 
 
√ Спад с 12.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 290.44 лв. за MWh с ден за доставка 27 януари 
2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 290.44 лв. за MWh с ден за доставка 27 януари 2023 г. и обем от 94 929.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 12.5 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 365.20 лв. за MWh, при количество от 48 362.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (46 566.90 MWh) е на цена от 215.68 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 265.93 лв. за MWh и количество от 3569 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 23 часа – 34.01 лв. за MWh ( 4001.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 392.54 лв. за 
MWh при количество от 3753.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 260.11 лв. за MWh при обем от 3663.5 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 332.03 лв. за MWh (169.76 евро за MWh) за 26 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 27 януари се понижава до 290.44 лв. за MWh ( спад с 12.5 %) по данни на БНЕБ или 148.50 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 26 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 4 995.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 348.48 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     31,42%    2163.46 
Кондензационни ТЕЦ   49,60%    3415.33 
Топлофикационни ТЕЦ   5,97%    411.4 
Заводски ТЕЦ    1,42%    97.61 
ВЕЦ     4,44%    306.02 
Малки ВЕЦ    2,53%    174.23 
ВяЕЦ     3,33%    229.38 
ФЕЦ     0,71%    49.22 
Био ЕЦ      0,57%     39.56 
Товар на РБ         6150.72 
Интензитетът на СО2 е 557g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ България и Румъния остават с ниски цени на електроенергията в Европа. В Гърция обаче токът отново е най-скъп на 27 
януари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 148,50 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 210,77 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 148,50 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 27 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 186,73 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
110,28 евро/мвтч. Най-високата цена от 200,70 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 
44,78 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 86 342,0 мвтч. 

https://ibex.bg/
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На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 27 януари ще бъде 210,77 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 148,26 гвтч. Максималната цена ще бъде 272,81 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 152,24 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за електроенергия в 
този сегмент на пазара за този ден от цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 27 януари е 169,73 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 190,88 евро/мвтч. Най-високата цена от 200,70 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
и тя ще бъде 124,90 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 64 428,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 27 януари на Словашката енергийна борса е 169,28 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 19 ч и тя ще е 200,70 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 124,77 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 168,75 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч тя 
ще е 200,70 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 124,95 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 27 януари е 168,91 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
190,75 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 71 542,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 200,70 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 125,65 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 168,76 евро/мвтч на 27 януари. Пиковата цена ще бъде 190,77 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 468 618,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя ще 
достигне 200,70 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 125,11 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 27 януари ще се продава за 171,49 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Цените на петрола растат в резултат на оптимизма по отношение на търсенето 
Цените на двата основни сорта петрол стартират с повишение в петък,27 януари в резултат на оптимизма по отношение на 
перспективите за търсенето от една страна и по-бавния от очаквания темп на ръст на БВП в САЩ, сочат данните от 
търговията. 
Стойността на мартенските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса CE Futures към момента на публикуване 
са на ниво от 87,83 долара за барел, което е с 0,36 долара или с 0,41 % над цената при затваряне на предишната сесия. При 
търговията в четвъртък договорите поскъпнаха с 1,35 долара или с 1,6 % до 87,47 долара за барел. 
Цената на фючърсите за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) се увеличава с 0,33 долара или с 0,41% до 81,34 
долара за барел. Предишната сесия затвори при увеличение с 0,86 долара или с 1,1 % до 81,01 долара за барел. 
Според статистическите данни от САЩ, публикувани в четвъртък американската икономика остава гъвкава, независимо от 
значителното затягане на паричната политика от Федералния резерв. Според предварителните данни на министерство на 
търговията, БВП през четвъртото тримесечие се е увеличил с 2,9 % на годишна база след покачване с 3,2% през 
предходното тримесечие. Консенсусната прогноза на анализаторите според Trading Economics е предполагала отслабване 
на ръста до 2,6 %. 
Според наблюдателите, ключов фактор за петролния пазар продължава да остава ситуацията в Китай като според някои от 
тях сигналите за ръст на търсенето са добри. Доставките от Русия са също толкова важни, което  заедно с очакванията за 
икономически спад ще формира и оценката на участниците на пазара.   
 
Мениджър нюз 
 
√ Природният газ ще поевтинее с близо 30% от февруари 
Природният газ ще поевтинее с близо 30 процента през февруари спрямо цената за януари. Цената, която очакваме, ще 
бъде 129-130 лева за мегаватчас. Това заяви изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева по време на 
днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
На заседанието се обсъжда доклад, свързан с предложената от обществения доставчик цена за следващия месец, по която 
да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 
топлинна енергия, съобщи БТА. 
В доклада е записано, че "Булгаргаз" предлага  за утвърждаване на цена на синьото гориво за февруари от135,38 лева  за 
мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Припомняме, че  КЕВР утвърди цена на природния газ за януари в 
размер на 179,33 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. 
 
√ Депозитите нараснали двойно повече от кредитите през лятото на 2022 г. 
Депозитите в банковата система на България са се увеличили двойно повече от отпуснатите банкови кредити през третото 
тримесечие на миналата година. Това показват  данните от последния доклад на БНБ "Банките в България". От юли до 
септември 2022 г. депозитите в банковата система са се увеличили с 6,4 млрд. лв. до 128,2 млрд. лв. спрямо второто 
тримесечие на отминалата година. В процентно изражение това представлява ръст от 5,2%. 
Според данните  от доклада на  БНБ  най-съществено е нарастването на депозитите на нефинансови предприятия (с 10,5%, 
4,0 млрд. лв.), като растеж е отчетен и при депозитите на домакинства (с 2.5%, или с 1,7 млрд. лв.), на кредитни институции 
(със 7,0%, или с 482 млн. лв.), на сектор "Държавно управление" (с 3,6%, 128 млн. лв.), както и на други финансови 
предприятия (с 0,8%, или 32 млн. лв.). 
В същото време общият размер на банковите брутни кредити и аванси се е увеличил с 3,2 млрд. лв. (повишение с 3,6%) до 
93,0 млрд. лв. в края на септември 2022г. спрямо предходното тримесечие. Вземанията от кредитни институции през 
тримесечието се повишиха с 2,2% (със 198 млн. лв.) до 9,0 млрд. лв. в края на периода, показват данните на БНБ. 
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Същевременно брутният кредитен портфейл на банковата система нараства през третото тримесечие на 2022 г. с 3,7% (с 3 
млрд. лв.) и достигна 84,0 млрд. лв., за което допринесе главно увеличението на кредитите за домакинства (с 4,2%, или с 
1,3 млрд. лв.) и за нефинансови предприятия (с 2,7%, или с 1,1 млрд. лв.). Нарастване се наблюдаваше и при кредитите за 
други финансови предприятия (с 8,7%, 482 млн. лв.), както и за сектор "държавно управление" (със 7,7%, 68 млн. лв.). 
Делът на необслужваните кредити продължи да се понижава и през третото тримесечие на 2022 г., като тази динамика бе 
обусловена изцяло от нарастването на кредитния портфейл. Същевременно е налице прекъсване на дългосрочната 
тенденция към намаляване на обема на необслужваните кредити, което е сигнал за изостряне на кредитния риск. 
Размерът на активите на банковата система, съотнесен към БВП, възлезе в края на септември 2022 г. на 94,2% спрямо 93,9% 
в края на второто тримесечие. 
В структурата на балансовите активи на банковата система размерът на най-ликвидната позиция – "пари, парични салда 
при централни банки и други депозити на виждане" се увеличи с 2,3 млрд. лв. (с 8,2%) и достигна 30,3 млрд. лв. поради 
растежа главно на паричните салда в централни банки, а делът ù в балансовото число се повиши от 19,7% до 20,4% в края 
на септември. Банковите портфейли с дългови и капиталови инструменти пък нараснаха с 1,1 млрд. лв. (с 5,1%) до 22,7 
млрд. лв. в резултат от динамиката при дълговите ценни книжа, а делът им в общите активи на банковата система възлезе 
на 15.3%. Банковите кредити и авансите се увеличиха с 3,1 млрд. лв. (3,6%) спрямо края на юни до 89,4 млрд. лв., а делът 
им в структурата на балансовите активи възлезе на 60,1% в края на септември, показват данните на БНБ. 
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември 2022 г. възлезе на 16,6 млрд. лв., като спрямо 
края на юни нарасна с 322 млн. лв. (с 2,0%) в резултат от увеличението на печалбата на банковата система през периода. 
През третото тримесечие на 2022 г. банковият сектор продължи да осъществява дейността си в условията на ускорена 
инфлация и висока несигурност в икономическата среда. Динамиката на частното потребление и на нетния износ остана 
сравнително благоприятна, докато инвестициите в   в основен капитал отбелязаха спад на тримесечна база, пише още 
в  доклада на БНБ. 
 
√ Приходите на Норвегия от данъци върху продажбите на нефт и газ скочиха с 200% 
Данъчните постъпления в Норвегия от продажби на нефт и газ през 2022 г., нараснаха с 200%, до рекордните 884 млрд. 
норвежки крони (€89,3 млрд.), съобщи Ройтерс.  
Директорът на Норвежкото данъчно управление Нина Шанке Фюннемарк обясни, че високото ниво на събраните налози е 
заради  скъпия  природен газ, което ще позволи рекордни  печалби от доставките. Предишната година за кралството също 
беше рекордна с показател от 295 милиарда крони. 
Днес норвежките енергийни компании са  изплатили на  хазната 502 млрд. крони  данъци. Останалите  382 млрд. ще бъдат 
внесени на три транша през първото полугодие на 2023 г. 
Миналата седмица стана ясно, че норвежките енергийни компании Equinor и Petoro, както и германската петролна 
компания Wintershall Dea са открили ново гаазово нахоодище в Норвежко море, припомня Ройтерс. 
 
√ LinkedIn отбеляза рекордни нива на ангажираност, вече има над 900 милиона членове 
LinkedIn отново отбеляза рекордни нива на ангажираност в приложението през последното тримесечие, като платформата 
отчита 18% ръст на общите потребителски сесии. Това показват последните данни от компанията майка Microsoft, 
предава socialmediatoday.com.  
Приходите на LinkedIn също са се увеличили с 10% през този период, водени основно от растежа в елемента за набиране 
на персонал Talent Solutions. LinkedIn обаче предупреждава, че това вероятно ще намалее през 2023 г. поради по-широкото 
забавяне на наемането, особено в технологичния сектор, откъдето произтичат много от обявите за работа на LinkedIn. 
"Отново видяхме рекордна ангажираност сред нашите над 900 милиона членове. Трима членове се записват всяка 
секунда. Над 80% от тези членове са извън Съединените щати", съобщават от компанията.  
Да, LinkedIn се доближава до един милиард членове, въпреки че е важно да се отбележи, че "членове" и "потребители" не 
са едно и също нещо и че LinkedIn на този етап не е близо до това да направи бенчмарк за милиард потребители. 
Колко потребители има LinkedIn? Невъзможно е да се каже, защото само LinkedIn разполага с действителните данни, но 
някои доклади предполагат, че LinkedIn вижда около 310 милиона активни потребители месечно. 
Въпреки че няма задълбочена информация за използването, LinkedIn предостави няколко по-конкретни бележки относно 
тенденциите на ангажираност в последно време: 

• Членовете на LinkedIn са прегледали 22% повече актуализации на емисии през 2022 г. на годишна база 

• Членовете на LinkedIn проведоха 25% повече публични разговори в LinkedIn на годишна база 

• Създаването на бюлетин се е увеличило 10 пъти спрямо предходната година 
Това са някои от елементите, които отново допринесоха за рекордните нива на ангажираност на LinkedIn, която всъщност 
отчита всяко тримесечие от 2018 г. насам. 
Увеличението от 22% на ангажираността към емисиите е значително и като се има предвид това, може да си струва да 
поставите LinkedIn в по-голям фокус във вашия маркетингов план за 2023 г. Отново платформата отбелязва, че ще бъде 
повлияна от икономическия спад, но числата показват, че LinkedIn става все по-популярно място за хората да си 
взаимодействат по професионални теми и да генерират ангажираност и излагане за себе си и за своя бизнес.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БТВ, "Тази сутрин" 

https://www.socialmediatoday.com/news/LinkedIn-Up-To-900-Million-Members-Record-Engagement/641215/
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- Ново бедтствие в Карловско. 
- Как барети разбиха дом по погрешка. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Възможен ли е изход от политическата криза след предсрочните парламентарни избори? И още - защо битовите 

потребители на газ няма да бъдат компенсирани от държавата; Гости: Венко Сабрутев от „Продължаваме 
Промяната" и Делян Добрев от ГЕРБ. 

- Бил ли е бит служител на Националния статистически институт в сградата на агенцията от друг свой колега? И прави 
ли се опит случаят да бъде прикрит. 

- Трябва ли да има по-строги санкции срещу служителите на МВР, които престъпват закона. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Нова измама в интернет лъже със снимки на президента, фалшив сайт но БЕХ и колаж с “24 часа” 
в. Труд - Български е шокът с цените на храните 
в. Телеграф - 600 села без рейс 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Седнал, Слави чу въпроси след 3 години в изолация, театрална черна завеса после скри как си тръгва 
в. 24 часа  - Брюксел ни наказва за 25-те стотинки отстъпка за горивата 
в. Труд - Служебният външен министър Николай Милков за случая "Християн Пендиков": Мерките срещу PC Македония 
вече са в ход 
в. Труд  - КАТ ни глобява и по снимки на общински камери 
в. Телеграф  - Надпревара за закони в НС 
в. Телеграф  - Сменят забележката с оценка 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Н. Пр. Жоел Мейер посланик на Франция: Франция също провери, България трябва да е в Шенген 
в. Труд - Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България, ексклузивно за "Труд News" : Безвизовото пътуване остава 
приоритет за САЩ 
в. Телеграф - Богомил Николов, Шеф на Асоциация "Активни потребители": Наричаме салама "Бургас" картофен 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Туризмът измества енергетиката като двигател на растеж, когато ток и газ се укротят 
в. Труд  - Гаснат гордите огньове на Европа и Америка 
в. Телеграф - Когато градът не отива при селото. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 19.05 часа, в Централния военен клуб държавният глава Румен Радев ще участва в церемония по случай 25 
години от въвеждането в експлоатация на първия участък на метрото в столицата. 

- От 09.00 часа Парламентарен контрол. 
- От 10.30 часа в сградата на МВнР ще се състои пресконференция на министъра на външните работи Николай 

Милков, който ще направи отчет за свършеното от ведомството в рамките на служебното правителство. 
- От 10.00 часа в МОН ще бъде подписан договор за изпълнение на проект "УСПЕХ ЗА ТЕБ" - първият проект, който 

ще бъде финансиран от програма "Образование" 2021-2027 г. 
- От 11.00 часа в сградата на "Музейко" (ул. "Боян Каменов" №3) Научен детски център ще бъде дарен от Фондация 

"Америка за България" на Столичната община. Кметът на София Йорданка Фандъкова ще приеме знака на 
"Музейко" от Нанси Шилър. 

- От 16.00 часа в метростанция "Орлов мост" и "Софийски университет" ще бъде открита изложба, посветена на 25-
ата годишнина на метрото. 

- От 19.00 часа във Военния клуб на бул. "Цар Освободител" ще бъдат отличени изявени проектанти, строители и 
хора, работили за изграждането и експлоатацията на метрото. 

- От 18:00 часа, в изложбена зала "Лубор Байер", ще бъдат представени Полиграфическо издание "Енеолитна 
Сърнена гора" и Концепцията на скулптурата "Събирач на Енергия". 

*** 
София./Истанбул. 

- Министър Александър Пулев ще проведе двустранни срещи с потенциални турски инвеститори, както и с 
представители на най-големите индустриални зони в Южната ни съседка. 

*** 
Перник. 

- 18.00 часа президентът Румен Радев ще участва в откриването на XXIX Международен фестивал на маскарадните 
игри "Сурва" в Перник. Преди събитието, което ще се състои на сцена пред Двореца на културата в града, е 
предвидено шествие, което ще започне от сградата на общинската администрация. 

*** 
Бургас. 
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- От 10.00 часа в Културен дом НХК ще се проведе Регионален дискусионен форум "Инвестиции за енергийна 
ефективност". 

*** 
Видин. 

- От 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на Проект за 
изменение и допълнение на Система за прием в първи клас на основни и средни училища в Община Видин, в 
частта на Приложение №2 към чл.18, ал.1. 

- От 11.00 часа, в залата на Общински съвет - Видин, междинна пресконференция "Устойчиво развитие на услугите 
за социално включване в община Видин" на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в читалище "Братство" ще бъдат отбелязани 170 години от рождението на Ефрем Каранов. 
*** 
Пловдив. 

- От 9.00 часа, в зала 2 на Окръжен съд-Пловдив продължава делото с подсъдимия, че в землището на с. Труд при 
управление на товарен автомобил е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта 
на велосипедист. 

*** 
Сливен. /Истанбул. 

- Кметът на община Сливен Стефан Радев продължава участието си в Инвестиционна конференция в Истанбул, 
организирана от Българската агенция за инвестиции. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в Културния център ще бъдат отличени най-добрите спортисти за 2022 г. в Стара Загора. 

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

