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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Стандарт 
 
√ Заради еврото: Война на два фронта срещу високите цени Копирано от standartnews.com 
Война на два фронта се отваря срещу високата инфлация у нас. От една страна е властта, която започва преговори с 
търговските вериги за сваляне на цените на хранителните стоки. От друга страна - работодателските организации 
призоваха фирмите да продават по-евтино за сметка на част от печалбите си. Основната цел за натиска за сваляне на 
цените е предстоящата проверка от страна на европейските институции дали България отговаря на критериите за членство 
в "Клуба на богатите". Тестът е през април, а решението дали България ще бъде допусната в еврозоната трябва да се вземе 
през май. Най-голямата опасност да получим червен картон за приемане на еврото от 1 януари 2024 г. идва от високата 
инфлация у нас, предупреждават експерти.   
Атака срещу високите цени се очаква да дойде от изпълнителната власт. "Предстоят разговори с търговските вериги, за да 
могат хората да усетят и по джоба си през следващите месеци, че цените намаляват", заяви при отчета на служебното 
правителство икономическият министър Никола Стоянов.Според него инфлацията е най-сериозният проблем, с който се 
сблъскал екипът му при встъпването в длъжност през август. Тогава НСИ отчете поскъпване със 17,7% на живота спрямо 
година по-рано. 
Факторите за рекордната от 1998 г. насам инфлация през лятото са били основно от сектор "Енергетика", напомни Стоянов. 
Заради скъпия ток обаче бизнесът получава компенсации. По-предвидима е и ситуацията с газа. Цените на горивата също 
са спаднали, което води до намаляване на себестойността на стоките заради поевтиняването на транспорта.  Министърът 
на икономиката отчете, че през октомври е започнало намаление на темпа на покачването на цените, а запазването на 
нивото на инфлацията през декември /16,9%/ близо до това през ноември /15,8%/ било добър сигнал, защото през този 
месец на годината по традиция в България инфлацията предпразнично се покачва. 
"Не сме се срещали с представители на министерството на икономиката, за да се коментира сваляне на цените", каза пред 
"Стандарт" Доника Ризова от Сдружението за модерна търговия, което обединява търговските вериги. Тя обясни, че 
хипермаркетите работят в конкурентна среда и административните мерки не работят икономически.   
"От работодателските организации отправихме призив за намаление на цените още на 8 декември", каза пред "Стандарт" 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал /АИКБ/ Васил Велев. Това се случило  два дни след като 
парламентът прие решение за по-голяма компенсация на фирмите от 1 януари 2023 г. за цени на тока на борсата - 100% за 
цената над 200 лв. за мегаватчас. За второто полугодие на 2022 г. компенсацията беше за цени над 250 лв. 
"Това не е както изглежда с 20% по-малко, а с 15-16%, защото към тази сума се прибавят мрежовите такси и търговските 
надценки. Така че намалението е от 350 на 300 лв., а не от 250 на 200. Но смятаме, че тези 15-16% дават основание да се 
отправи такъв призив. Те дават възможност на фирмите да намалят печалбата си за сметка на по-ниски цени. Ние казахме, 
че това трябва да е нашият принос за постигане на критериите за влизане в еврозоната, защото това е голямата цел и 
трябва всички да положим усилия", коментира Велев. 
Според него има нагласи от страна на бизнеса да намали цените, но по-високата компенсация за тока още не е 
калкулирана. "Процесът започва. Бе предхождан от успокоение на цените. Ние очакваме през март - април цените да 
вървят надолу. Не просто да не се качват или да се качват по-малко, а в абсолютен размер да вървят надолу. Това обаче е 
при условие, че има стабилност в политиката за компенсиране на цените на електрическата енергия и да не се приемат 
пак някакви популистки решения, с които да се взриви ситуацията.  Ако пак тръгнат да наддават за по-висока минимална 
заплата - всичко това подклажда инфлацията и уверичава дефицита", категоричен е Велев. 
Според него за намалението на цените ще е нужно да се направи усилие от всички, защото трябва да стане бързо. "Нужни 
са синхрон и административни мерки - по линия на надзор на пазара, разговори на властта с веригите, да се внимава за 
картели. Конкуренцията на пазара действа, но там, където има голяма концентрация, както са търговските вериги, трябва 
да има и административни мерки", каза още Васил Велев.  
Мерките за ограничаване ръста на инфлацията са необходими за членството ни в еврозоната и за благоденствието на 
обществото, заяви и Добри Митрев, председател на БСК. Ако успеем да потиснем ръста на инфлацията, имаме шанс от 1 
януари 2024 г. за сме член на еврозоната, допълни той. 
"След преговори във вторник, от правителството получихме обещание, че ще продължи поне до края на април 
компенсацията на бизнеса за електричество по схемата, която действа в момента. Настояваме да има компенсация и за 
високите цени на газа", каза пред "Стандарт" Цветан Симеонов, председател на БТПП.  
В програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия попадат около 633 хил. крайни клиенти, 
като сред тях са фирми, учебни заведения, храмове, театри, лечебни заведения и т. н. За периода след промяна на 
програмата за компенсиране на бизнеса, от 1 юли до 31 октомври 2022 г. от Фонд “Сигурност на електроенергийната 
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система” на небитовите потребители на ток са изплатени 2,447 млрд. лв., става ясно от отговор на енергийния министър 
Росен Христов пред депутатите. В първата част от програмата, в периода от 1 октомври 2021 г. до 30 юни 2022 г., 
изплатените средства за компенсации заради скъпия ток са 1,984 млрд. лв. Така общата сума на изплатените компенсации 
надминава 4,4 млрд. лв. до края на октомври. 
 
Зона Бургас 
 
√ Заради еврото: Война на два фронта срещу високите цени 
Война на два фронта се отваря срещу високата инфлация у нас. От една страна е властта, която започва преговори с 
търговските вериги за сваляне на цените на хранителните стоки. От друга страна – работодателските организации 
призоваха фирмите да продават по-евтино за сметка на част от печалбите си. Основната цел за натиска за сваляне на 
цените е предстоящата проверка от страна на европейските институции дали България отговаря на критериите за членство 
в „Клуба на богатите“. Тестът е през април, а решението дали България ще бъде допусната в еврозоната трябва да се вземе 
през май. Най-голямата опасност да получим червен картон за приемане на еврото от 1 януари 2024 г. идва от високата 
инфлация у нас, предупреждават експерти.   
Атака срещу високите цени се очаква да дойде от изпълнителната власт. „Предстоят разговори с търговските вериги, за да 
могат хората да усетят и по джоба си през следващите месеци, че цените намаляват“, заяви при отчета на служебното 
правителство икономическият министър Никола Стоянов.Според него инфлацията е най-сериозният проблем, с който се 
сблъскал екипът му при встъпването в длъжност през август. Тогава НСИ отчете поскъпване със 17,7% на живота спрямо 
година по-рано. 
Факторите за рекордната от 1998 г. насам инфлация през лятото са били основно от сектор „Енергетика“, напомни Стоянов. 
Заради скъпия ток обаче бизнесът получава компенсации. По-предвидима е и ситуацията с газа. Цените на горивата също 
са спаднали, което води до намаляване на себестойността на стоките заради поевтиняването на транспорта.  Министърът 
на икономиката отчете, че през октомври е започнало намаление на темпа на покачването на цените, а запазването на 
нивото на инфлацията през декември /16,9%/ близо до това през ноември /15,8%/ било добър сигнал, защото през този 
месец на годината по традиция в България инфлацията предпразнично се покачва. 
„Не сме се срещали с представители на министерството на икономиката, за да се коментира сваляне на цените“, каза пред 
„Стандарт“ Доника Ризова от Сдружението за модерна търговия, което обединява търговските вериги. Тя обясни, че 
хипермаркетите работят в конкурентна среда и административните мерки не работят икономически.   
„От работодателските организации отправихме призив за намаление на цените още на 8 декември“, каза пред „Стандарт“ 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал /АИКБ/ Васил Велев. Това се случило  два дни след като 
парламентът прие решение за по-голяма компенсация на фирмите от 1 януари 2023 г. за цени на тока на борсата – 100% 
за цената над 200 лв. за мегаватчас. За второто полугодие на 2022 г. компенсацията беше за цени над 250 лв. 
„Това не е както изглежда с 20% по-малко, а с 15-16%, защото към тази сума се прибавят мрежовите такси и търговските 
надценки. Така че намалението е от 350 на 300 лв., а не от 250 на 200. Но смятаме, че тези 15-16% дават основание да се 
отправи такъв призив. Те дават възможност на фирмите да намалят печалбата си за сметка на по-ниски цени. Ние казахме, 
че това трябва да е нашият принос за постигане на критериите за влизане в еврозоната, защото това е голямата цел и 
трябва всички да положим усилия“, коментира Велев. 
Според него има нагласи от страна на бизнеса да намали цените, но по-високата компенсация за тока още не е 
калкулирана. „Процесът започва. Бе предхождан от успокоение на цените. Ние очакваме през март – април цените да 
вървят надолу. Не просто да не се качват или да се качват по-малко, а в абсолютен размер да вървят надолу. Това обаче е 
при условие, че има стабилност в политиката за компенсиране на цените на електрическата енергия и да не се приемат 
пак някакви популистки решения, с които да се взриви ситуацията.  Ако пак тръгнат да наддават за по-висока минимална 
заплата – всичко това подклажда инфлацията и уверичава дефицита“, категоричен е Велев. 
Според него за намалението на цените ще е нужно да се направи усилие от всички, защото трябва да стане бързо. „Нужни 
са синхрон и административни мерки – по линия на надзор на пазара, разговори на властта с веригите, да се внимава за 
картели. Конкуренцията на пазара действа, но там, където има голяма концентрация, както са търговските вериги, трябва 
да има и административни мерки“, каза още Васил Велев.  
Мерките за ограничаване ръста на инфлацията са необходими за членството ни в еврозоната и за благоденствието на 
обществото, заяви и Добри Митрев, председател на БСК. Ако успеем да потиснем ръста на инфлацията, имаме шанс от 1 
януари 2024 г. за сме член на еврозоната, допълни той. 
„След преговори във вторник, от правителството получихме обещание, че ще продължи поне до края на април 
компенсацията на бизнеса за електричество по схемата, която действа в момента. Настояваме да има компенсация и за 
високите цени на газа“, каза пред „Стандарт“ Цветан Симеонов, председател на БТПП.  
В програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия попадат около 633 хил. крайни клиенти, 
като сред тях са фирми, учебни заведения, храмове, театри, лечебни заведения и т. н. За периода след промяна на 
програмата за компенсиране на бизнеса, от 1 юли до 31 октомври 2022 г. от Фонд “Сигурност на електроенергийната 
система” на небитовите потребители на ток са изплатени 2,447 млрд. лв., става ясно от отговор на енергийния министър 
Росен Христов пред депутатите. В първата част от програмата, в периода от 1 октомври 2021 г. до 30 юни 2022 г., 
изплатените средства за компенсации заради скъпия ток са 1,984 млрд. лв. Така общата сума на изплатените компенсации 
надминава 4,4 млрд. лв. до края на октомври. 
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bTV 
 
√ Все повече българи се завръщат 
Добрата новина ще обсъждаме с Добрин Иванов и Иван Христов 
В социалната ни рубрика днес ще говорим за завръщащите се у нас икономически емигранти. 
Факт или пожелателно мислене - добрата новина ще обсъждаме с Иван Христов в качеството му на основател на Bulgaria 
Wants You, и Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията за индустриален капитал, които вече са в студиото 
ни. 
 
√ Добрин Иванов: Отново сме свидетели на един «нагорещен» пазар на труда 
25 млрд. лв. България е инвестирала в икономиката на Европа с образованието на българите зад граница 
“Работата ни в Bulgaria Wants You е да бъдем мост между най-ценния ресурс на България, а именно хората и частния 
бизнес. Героите на 21-ви век са обикновените хора. За обикновените хора в България никой, освен частният бизнес, не 
прави нищо”, каза съоснователят на Bulgaria Wants You Иван Христов в предаването “Тази неделя”. 
Според Христов има недостиг на всякакви кадри. “Обикновените хора в България изнемогват. 2022 г. бяхме в Мюнхен, там 
направихме анкета, която показа, че над 50% от хората казват, че са напуснали България, защото са търсели по-добро 
образование за децата си. Над 45% казаха, че са търсели по-добро икономическо развитие за себе си и по-достоен живот”, 
каза той. 
“Ние отиваме при българите, за да им кажем, че в България, в реално време започва да се развива и да предлага по-добри 
оферти”, добави Христов. 
“Тенденциите се обърнаха и в последните няколко години наблюдаваме увеличаване на нетната миграция, т.е. повече са 
имигрантите, отколкото емигрантите. Повече хора се връщат, отколкото заминават. Една от основните причини беше 
COVID кризата, но след това тази тенденция се запази”, каза изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. 
Той подчерта, че още преди COVID кризата основен проблем на бизнеса бе липсата на квалифицирани кадри. “След 
кризата отново сме свидетели на един нагорещен пазар на труда. В момента в България безработицата е около 4%. Това е 
и нивото на естествена безработица”, добави Иванов. 
“Около 2 млн. българи смятаме, че живеят извън границите на страната. За да е по-лесна сметката работим с 1 млн., от тях 
около 30% са с висше образование, а около 50% са със средно образование”, каза той. 
Според него България е инвестирала голяма крупна сума в образованието на тези български граждани. 
Христов направи и разчет, че България е инвестирала 25 млрд. лева в икономиката на Европа и ЕС. 
Събитията на Bulgaria Wants You са напълно безплатни, но изискват регистрация на сайта на платформата. 
 
БСК 
 
√ АОБР подкрепя приетите на първо четене промени в Кодекса за застраховането 
Изх. № 10/27.01.2023 г.                                                      
ДО 
Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ 
КЪМ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането № 48-202-01-42, внесен от Министерския съвет на 
12.12.2022 г., приет от НС на първо гласуване на 18.01.2023 г. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, 
Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ принципно подкрепя приетия на първо четене в 
пленарната зала законопроект. АОБР споделя мотивите на вносителя относно необходимостта от въвеждане на по-
засилени гаранции за функционирането на системата „Зелена карта“ в България, както и прецизирането на правомощията 
на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи /НББАЗ/. Предлаганата засилена регулаторна рамка 
е необходима с оглед поетите ангажименти на страната ни след присъединяването към ERM II и, впоследствие – към 
еврозоната. 
Предложеният законопроект се базира в голяма степен на изработения от КФН анализ на най-добрите практики и 
националната правна уредба в държавите-членки на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ във връзка със 
системата „Зелена карта“. 
В резултат на извършения сравнителноправен анализ, са констатирани слабости в дейността на НББАЗ и на отделни 
български застрахователи при изпълнение на задълженията им в системата „Зелена карта“. 
Проблемите възникват от това, че отделни български застрахователи оспорват основателността на исканията за 
възстановяване на платени обезщетения от кореспонденти и национални бюра в други държави-членки, поради твърдени 
несъответствия в документацията и по този начин възпрепятстват функцията на Бюрото да гарантира плащането в 
съответствие с изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата. 
В този смисъл, АОБР подкрепя предлаганото в законопроекта подобряване на нормативната уредба чрез предвиждането 
на допълнителни материалноправни основания за предприемане на действия в процеса на уреждането на претенции в 
системата „Зелена карта“. 
Предлаганото създаване на кумулативно налични материалноправни предпоставки: 1) задължение за извършване на 
гаранционно плащане от страна на НББАЗ; 2) задължение за предявяване на регресни претенции към застрахователя и 3) 
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изрично задължение за удовлетворяване на тези претенции за сметка на банковата гаранция, учредена и поддържана от 
застрахователя в полза на НББАЗ – урежда нормативно гаранционен механизъм за удовлетворяване на вземанията в 
системата „Зелена карта“. В същото време, така създаденият механизъм гарантира правата на всички участници в този 
процес, включително НББАЗ и членуващите в него застрахователи, да реализират регресните си права по съдебен или 
извънсъдебен ред срещу лицата, които са се обогатили неоснователно, в резултат на извършеното гаранционно плащане. 
Приемането на предложеното допълнение в Кодекса за застраховането е в съответствие с намеренията на Република 
България за присъединяване към еврозоната и Решение № 656 на МС от 2020 г. за одобряване на Плана за действие с 
мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към ERM II. 
АОБР намира за неоснователни направените предложения от народни представители между първо и второ четене, тъй 
като те фактически обезсмислят ефективността на предложения в законопроекта гаранционен механизъм. 
С УВАЖЕНИЕ 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, председател на УС на БТПП 
и председател на АОБР за 2023 г., по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Заделят над 200 млн. лева за развитие на индустриалните зони 
Развитието на индустриалните зони е фокусът на Министерството на иновациите и за това са заделени 212 млн. лева. 
Министър Александър Пулев беше в две от най-големите индустриални зони в Истанбул. 
За развитието на индустриалните зони у нас са осигурени финансови средства, обясни министър Пулев при посещението 
си за обмяна на опит с подобни паркове в Турция. 
"Всички 10 програми са с общ ресурс 20 милиарда лева. По линия на плана Министерството на иновациите и растежа 
подкрепя много активно индустриалните зони", заяви Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа. 
Индустриалният парк Бирлик е изграден с подкрепа от страна на държавата, но без финансова помощ и се управлява от 
инвеститорите. 
"Управлението е много прозрачно - извършва се от самите участници. Те съставят съвет, който сам взема 
решенията за инвестициите и затова е привлекателен", допълни Шенол Тели, председател на индустриална зона 
Бирлик. 
Между България и Турция е подписан меморандум както за развитие на индустриалните зони, така и за работата на 
развойните центрове към тях. 
"Възможността за изграждане на развойни и обучителни центрове. Изключително важно е за турските компании да 
намерят кадрите, да ги задържат, но и да развият опреден капацитет", добави Богдан Богданов, председател на 
Българската агенция за инвестиции. 
Именно добре подготвените кадри са проблем за турските инвеститори у нас. 
"Най-голямата трудност е въпросът с работната ръка, тъй като след влизането в Европейския съюз повечето от 
квалифицираната работна ръка премина в Средна Европа", коментира Толга Едиз, заместник главен мениджър в 
турска компания. 
Министър Александър Пулев даде за пример скорошното споразумение в областта на енергетиката между България и 
Турция. 
"Имаше среща в Турция на най-високо ниво между президентите Радев и Ердоган. Те постигнаха едно ключово, бих 
казал историческо, споразумение в сектор "Енергетика". Тук сме, за да използваме тази инерция", каза още Александър 
Пулев. 
 
√ Веселин Тодоров: Нуждаем се от около 50 дни, за да подготвим машините за гласуване 
Ако "Сиела Норма" поеме и този път осигуряването на машините за изборите, компанията ще има нужда от около 50 дни, 
за да подготви устройствата. Това заяви в "Денят започва" изпълнителният директор на фирмата, която досега осигурява 
устройствата за гласуване Веселин Тодоров. 
Той уточни, че все още "Сиела Норма" няма сключен договор за доставка и поддръжка на машините за изборите на 2 
април. Коментира, обаче, че предвид краткия срок за произвеждане на вота, едва ли ще се намери друга фирма, която да 
е в готовност да осигури машинното гласуване. 
Според Веселин Тодоров промените в Изборния кодекс няма да създадат сериозни пречки около организацията на 
машинния вот, но е важно до 8 февруари да има яснота какви са изискванията за превръщането на разписката от машината 
в бюлетина. 
В "Денят започва" Веселин Тодоров изтъкна, че "Сиела Норма" вече разговаря с ЦИК по организацията на вота на 2 април. 
Вероятно компанията ще иска около 10-процентно увеличение на цената за доставка и поддръжка на машини. 
За да се превърне разписката от машината в бюлетина, ще трябва да се добавят около 10 см. към дължината ѝ. Тодоров 
пресметна, че ако това се случи, от една ролка ще могат да излязат около 140-150 действителни бюлетини за гласуване. 
24 март е крайната дата, в която БНБ трябва да достави ролките за машините за изборите на 2 април, каза още той. 
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От "Сиела Норма" са сменили съобщението "Протоколът е подправен", което се изписа на екраните на няколко машини 
на последните избори и предизвика смут сред много избиратели. 
"Протоколът е подправен" - това е наше съобщение, извинявам се на избирателите. То е на нашите дивелъпъри, 
които не говорят добър български език. Поправили сме го", каза Веселин Тодоров. 
Той допълни, че всяка разписка от машините за гласуване има QR-код, с който вотът е електронно подписан и може да се 
установи кога в коя секция е гласувано. 
"Това е доста по-надеждна защита от всякакви традиционни печатарски техники", изтъкна той. 
Според него е добре да се удължи срокът, в който партиите могат да получат изходния код на машините за гласуване. 
"Имаше покана предния път към политическите партии. Ние съдействаме технически - има наши колеги да помагат. 
Седят компетентни дивелъпъри от наша страна и когато дойде компетентен човек от другата страна, 
комуникацията се получава. Този път може да бъда по-дълго времето за тази проверка. Беше досега един ден, може 
да се направи 10", каза Тодоров. 
Към момента в складовете на ЦИК има 12 837 машини за гласуване. Те се охраняват от жандармерия. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Ще помогне ли синята карта за намиране на работници? 
Глътка въздух за българските работодатели. Законови промени вече улесняват достъпа на граждани от трети страни до 
трудовия ни пазар. Облекчава се процедурата по отношение на сроковете, както и изискванията за професионална 
квалификация и образование. По данни на работодателите - тази година ще имат нужда от над 200 хиляди работници, а в 
същото време според последните данни безработицата у нас е под 4 процента. Основно специалисти се търсят за IT 
сектора, но също така и за индустрията. 
От осем години украинецът Владимир Елис има своя IT компания в Пловдив. Минал е дългия път по преместване на 
бизнеса си, спазвайки изискванията на стария закон. Смята, че промените ще се отразят благоприятно във всички сфери. 
"България ще може да се развива и да получи достъп на таланти от чужбина, които могат да ни дадат много 
качествени служители, занаятчии, които имат професия в ръцете си, да кажем оператори на кранове, заварчици, 
което винаги е било недостиг в България", заяви Владимир Елис - управител на IT компания. 
Досега процедурата по назначаване е отнемала около половин година на работодателите. 
"През миналата година ми се наложи за трима висококвалифицирани кадъра от азиатски държави да минем цялата 
процедура. Отне между четири и шест месеца на човек, беше свързано с ходене по български посолства, с 
кандидатстване в две различни държавни учреждения", заяви Георги Петков - представител на фирма за предпазни 
средства. 
Според поправките в закона ще трябва да се доказват знания и компетенции, сравними с придобито висше образование. 
Документи вече ще могат да се подават и по електронен път. Работодателите отхвърлят притесненията на синдикатите, че 
пазарът на труда ще бъде залят от работна ръка от страни извън Евросъюза, защото във високотехнологичните сфери кадри 
винаги са лисвали. 
"Много наши сънародници избягаха на запад и трудно заместваме тези хора. Всички ние в България искаме по-високи 
доходи. Това може да бъде, ако икономиката ни е високотехнологична и с висока добавена стойност. А за да бъде 
такава ни трябват хора с такива специалности", заяви Доброслав Димитров - председател на БАСКОМ. 
Срокът на издадените сини карти ще бъде 5 години. Промените важат и за позиции, на които се работи дистанционно. 
 
БНР 
 
√ Президентът отличи с "Почетен знак" столичния "Метрополитен" 
С изграждането на метрото в София България доказа, че има специалисти, които могат да планират, ръководят и строят 
големи инфраструктурни обекти със стратегическо значение. Това заяви президентът Румен Радев на тържественото 
отбелязване на 25-годишнината от въвеждането в експлоатация на първия участък на метрото в София, съобщава 
президентският пресцентър. 
Държавният глава изрази признателност към усилията на всички, които са работили по проектирането и изграждането на 
метрото, благодарение на което се променя градската среда, свързаността и качеството на живот в столицата.  
"Този проект стана възможен, защото през тези 25 г. държавните институции и Столичната община работиха в синхрон, 
независимо от това коя политическа сила е била на власт", заяви Румен Радев. 
На церемонията президентът Радев удостои "Метрополитен" ЕАД с почетен знак на държавния глава. Отличието е по 
повод годишнината, както и за заслугите към изграждането и развитието на инфраструктурен обект от национално 
значение. Почетния знак получи директорът на "Метрополитен" проф. Стоян Братоев. 
Събитието в Централния военен клуб събра хора, допринесли с дейността си за функционирането на метрото от 
създаването му до днес.  
Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова отличи проектанти, строители и кадри, работили за изграждането и 
привеждането му в експлоатация. 
 
√ Икономическата комисия ще обсъди промени със "Зелената карта" 
Икономическата комисия в парламента ще обсъди промени, свързани със "Зелената карта" при пътуване в чужбина. 
Според изготвените промени, застрахователите първо плащат нанесените щети, а след това предявяват претенции, ако 
установят основание за това. 

https://bntnews.bg/news/veselin-todorov-nuzhdaem-se-ot-okolo-50-dni-za-da-podgotvim-mashinite-za-glasuvane-1221929news.html
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В петък заседанието бе бойкотирано от пет парламентарни групи, с изключение на депутатите от "Продължаваме 
промяната" и "Демократична България". Въпреки това бе изслушана министър Росица Велкова, която заяви: 
“Сега си знаем, че имаме проблем с инфлацията, но не може да се тръгне да се водят преговори за пет-шест неща да не 
сме изпълнили. Особено като се има предвид, че това е в ръцете на Народното събрание“. 
 
√ Вътрешният министър Демерджиев е на работни срещи в РСМ заради годишнината на Гоце Делчев 
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев ще проведе днес срещи в република Северна 
Македония. 
По време на разговорите ще бъде обсъдена организацията на отбелязването на годишнината от рождението на Гоце 
Делчев на 4-и февруари.  
В делегацията, освен министър Иван Демерджиев, ще участва и заместник главният секретар на МВР,  главен комисар 
Станимир Станев. Срещите ще бъдат в министерството на вътрешните работи на република Северна Македония в Скопие. 
Ще бъдат обсъдени организацията на предстоящото отбелязване на 151-ата годишнина от рождението на Гоце Делчев, 
както и съвместни действия за гарантиране на спокойна и сигурна среда за честванията на 4 февруари. 
В Скопие утре ще бъде и председателят на ДАНС Пламен Тончев.   
 
√ Цените на едро на хранителните стоки в страната се връщат към повишение 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро в България, се повиши тази 
седмица с 0,73 на сто до 2,331 пункта. Миналата седмица ИТЦ се понижи, макар и минимално, до 2,314 пункта. Това беше 
първият спад на показателя от август миналата година, когато ИТЦ бе около 2,05 пункта или на нива от 13 процента по-
ниско, предаде БТА.  
Базовото ниво на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 г. 
Оранжерийните домати поевтиняват тази седмица с  2,2 на сто до 3,18 лева за килограм. 
Оранжерийните краставици поскъпват с 6,7 процента и се купуват 3,96 лева за килограм. Червените чушки добавят към 
цената си с 3,9 на сто до 3,50 лева за килограм в края на седмицата. 
Картофите поевтиняват с 1 стотинка и се продават по 1,24 лева за килограм, а морковите падат с 1,9 процента и се търгуват 
по 1,04 лева за килограм. Зелето поевтинява с 13 на сто и се продава по 0,80 лева за килограм. 
Ябълките отстъпват със 7 на сто и се купуват по 1,33 лева за килограм. Цената на лимоните се понижава със 7 стотинки до 
2,54 лева за килограм. Портокалите поскъпват с 4 стотинки и се търгуват по 1,77 лева за килограм, мандарините се 
продават по 2,11 лв./кг, а бананите - по 3,13 лева за килограм. 
Кравето сирене поевтинява с 0,4 на сто и се търгува по 11,30 лева за килограм, а кашкавалът тип "Витоша" поевтинява с 
0,8 на сто и се продава по 18,19 лева за килограм. 
Олиото се качва с 2 стотинки до 4,19 лева за литър. На Софийската стокова борса олиото и тази седмица има оферта 
"продава" на цена 3,50 лева за бутилка от 1 литър. 
Пакетче краве масло от 125 грама поевтинява с 1,3 на сто и се търгува по 2,93 лева. Пилешкото месо се качва с 1,5 на сто 
до 6,10 лева за килограм. Захарта се вдига с 0,8 на сто и се продава по 2,55 лева за килограм в края на седмицата. 
Брашно тип "500" се търгува по 1,39 лева за килограм.  
Оризът поскъпва с 1,7 на сто и се купува по 2,93 лева за килограм. Яйцата се продават по 0,39 лева за брой на едро в края 
на седмицата. 
 
√ Брат и сестра от Силистра разработват компания за производство на артикули от рециклирана пластмаса 
Репортаж на Незабравка Кирова в предаването ''Рано в неделя'' 
Преди броени дни Даниела и Владислав Костови взеха голямата награда от 10 000 лева в шестото издание на „Академия 
за местни предприемачи“ – програма за подкрепа на стартиране и развитие на малък бизнес в тютюнопроизводителните 
региони. 
Чрез 3D принтиране произвеждат, за сега по-дребни продукти, разделители за книги, вази, кутии за натурална козметика 
и сапуни. Сред продуктите им има и джобен магнитен шах, като за изработката на повечето от тях е нужна само една 
пластмасова бутилка. 
Даниела е на 27 години, а Владислав на 24. Казват, че работят като двете половини на човешкия мозък. От него 
техническото мислене, от нея са логистиката, естетиката и маркетинга. 
„Нашата цел е да създаваме продукти посредством технологиите, с които да насърчаваме креативността и 
функционалността, да популяризираме темата за опазване на околната среда.“ 
Казват, че техният модел за бизнес е кръговата икономика. Купили са необходимите машини. 
В момента работят за обособяването на 15 пункта в града за събиране на пластмасови бутилки. Пунктовете са под формата 
на бутилка, изработена от метал и ще бъдат разположени на ключови места в града. 
Важно условие ще бъде бутилките да са без етикети и да са смачкани, преди да се изхвърлят. 
А за обектите планират и материални стимули като 3D принтери за училищата. 
Предвиждат и безплатни обучения по 3D принтиране и моделиране в силистренски училища, тъй като гимназиите вече 
разполагат с техника, но не знаят как да я използват. 
Наскоро Костови на благотворително събитие представиха свои продукти - ключодържатели, книгоразделители, кутии за 
вино, вази, кутии за натурална козметика и сапуни, шахматни игри в джобен формат и с магнити, като сред предложенията 
вече има и хит с голям интерес към него – моливник във вид на малък бюст на големия римски пълководец Флавий Аеций, 
роден в Дуросторум, днешна Силистра. 
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Все още двамата работят сами, но погледът им е в бъдещето, в посока европейско финансиране, което ще им позволи да 
се развиват с по-бързи темпове. 
И да припомня – една пластмасова бутилка за вода от половин литър е нужна за изработката на джобен шахмат. Затова 
нека помислим, преди да я изхвърлим в контейнерите за общи отпадъци.  
Повече чуйте в звуковия файл. 
 
√ България ще участва в разработването на новата европейска услуга сигурен DNS 
Репортаж на Добромир Видев за предаването ''Хоризонт до обед'' 
България ще участва в разработването на новата европейска услуга сигурен DNS. Това е услугата, която често се описва 
като телефонният указател на интернет. Чрез него написаният от вас интернет адрес правилно се свързва с правилния IP 
адрес на сайта, който търсите. И макар действията да остават за тесните специалисти, обяснението за създаването в ЕС на 
подобна мрежа е обосновано.  
Това, че пазарът на DNS услугите е предимно американски, заради отдавнашното развитие на мрежата зад Окена, е най-
малкият мотив зад европейската инициатива. Документите на ЕК посочват друга по-амбициозна мотивация. Европейските 
DNS услуги да са част от т.нар. Европейска облачна федерация. Име, с което се обобщават серия от документи, 
инфраструктура и действия за по-надежден и свободен достъп на публичните институции и европейските граждани до 
интернет. Ако това звучи абстрактно – ето как би звучало обяснението за нуждата от собствена DNS система - то идва от 
националния ни координатор за киберсигурност Петър Кирков. 
"Ако ние разчитаме на сървъри, които се намират на други континенти, едно такова забавяне си представете какъв ефект 
ще има. Всяка една наша сесия, всяко едно отваряне на сайт, прави няколко заявки към DNS сървърите. Дори сървърът да 
е тук при нас, ако трябва да питате DNS система, която се намира в САЩ, Азия или където и да е другаде, вие имате 
забавяне, което ви забавя цялостната работа. Затова идеята е да има една сигурна DNS система, което позволява 
криптиране на трафика към DNS сървърите, т.е. той е защитен, той не може да бъде подслушван, анализиран". 
"Анализиран за бизнес нужди", казва Петър Кирков. Той припомня, че много от големите платформи изграждат бизнес 
модела си върху безплатно събираните данни на потребителите, което често ги сблъсква с европейското законодателство. 
"Въвеждайки това нещо, ние осигуряваме, че ще бъдат спазвани европейските правила", подчерта той. По думите му 
Европа е разработила много добри закони относно защитата на личните данни: 
"Това е другото нещо, което се цели - защита на личните данни, която да бъде съгласно европейските изисквания". 
Заглавия само от последните месеци могат да илюстрират битката на ЕС с интернет гигантите. Те не са пряко свързани с 
новата идея за европейска DNS услуга, но илюстрират опитите за подобряване на интернет достъпа, поне в Европа. МЕТА 
(Фейсбук) ще трябва да плати 390 милиона евро заради това, че принудително търси съгласие да предлага 
персонализирани реклами, свързани с потребителската онлайн активност. Това е още една глоба към предишни от 1,3 
млрд. долара. Дали заради това или не, от февруари Фейсбук и Инстаграм обявиха, че ще забранят на рекламодателите да 
получават информация за пола на тийнейджърите или за вида на публикациите, от които те се интересуват. А от март на 
тийнейджърите ще им се появяват „по-малко" от определени видове реклами. Кодекс за дезинформацията пък предвижда 
глоби и за Google, Twitter и други технологични компании, които не се борят с т.нар дийпфейк и фалшивите акаунти. И 
примери сигурно ще има още. Затова Грихард Малович от УЕЙЛБОН, чешката компания за киберсигурност, която 
координира консорциума за европейския DNS, обяснява, че системата стъпва на принципите на публичността на тези 
софтуери и услуги, ще има платформа за обмяна на информация за киберопасностите между страните-членки и платформи 
за допълнителни услуги. "Това се случва, защото ЕК иска да засили европейската дигитална инфраструктура и 
независимост. В момента този процес се изпълнява от операторите на мобилните мрежи и доставчиците на фиксирани 
интернет услуги. В някои случаи технологични гиганти като Google и IBM също го правят. Ако някой настоява за 
индивидуални настройки на хардуера, тогава може да ползва частните компании, които предоставят DNS решения, вместо 
инфраструктурата на интернет. В момента някакъв процент от интернет трафика в Европа ползва услугите на тези частни 
компании. Това е частта от инфраструктурата, която ЕК иска да диверсифицира. Новата инициатива ще бъде особено 
полезна за публичните и правителствени организации. Това решение ще бъде препоръчано да бъде официално и 
желателно за използване", обяснява Грихард Малович. 
До пълната работа на системата от европейските DNS сървъри има време - две – три години, по думите на Грихард Малович 
от чешката компания за киберсигурност, която координира консорциума. Не е много ясно кога, по думите на националния 
ни координатор за киберсигурност Петър Кирков. Той обаче отбелязва, че и България, в лицето на Министерството на 
електронното управление, е част от тринайсетте члена на международния консорциум за европейската DNS система: 
"Тепърва започва проектът, тепърва ще се разработва. Имайте предвид, че работим по нещо, което трябва да надгради 
система, която съществува от 70-те години на миналия век. Това е предизвикателство. В компютърния свят система, която 
е оцеляла толкова време, явно е, че има своите предимства. Затова ще бъде доста трудно да се разработи нещо, което го 
надхвърля". Според него това би било улеснение за множество институции. Чрез този проект се стремим да наложим нов 
модел, който налага спазването на европейските правила, на GDPR, обясни Кирков и добави, че това не е насочено 
конкретно към някой.  
ЕС не прави собствен интернет, казва още координаторът ни за киберсигурност Петър Кирков. Репортажа чуйте в звуковия 
файл. 
 
√ Столтенберг призовава Южна Корея да окаже допълнителна военна подкрепа на Украйна 
Генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия пакт (НАТО) Йенс Столтенберг призова Южна Корея да 
изпрати допълнителна военна подкрепа на Украйна. Столтенберг е в Сеул - първата спирка от негово пътуване, което ще 

https://bnr.bg/post/101771292
https://bnr.bg/post/101770081/balgaria-shte-uchastva-v-razrabotvaneto-na-novata-evropeiska-usluga-siguren-dns
https://bnr.bg/post/101770081/balgaria-shte-uchastva-v-razrabotvaneto-na-novata-evropeiska-usluga-siguren-dns
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включва Япония и е насочено към укрепване на връзките със съюзниците на САЩ в лицето на войната в Украйна и 
нарастващата конкуренция с Китай, предаде Ройтерс. 
"В крайна сметка вие трябва да вземете решение, но ще отбележа, че няколко съюзници от НАТО, които са имали като 
политика никога да не изнасят оръжия за страни в конфликт, сега промениха тази политика", посочи той в свое изказване 
пред Института за напреднали изследвания "Чей" в Сеул. 
Столтенберг също така подчерта значението на "разширеното възпиране", осигурено от ядрени сили като Съединените 
щати, по отношение на Южна Корея. "Докато виждаме, че авторитарните сили в Русия имат ядрени оръжия и инвестират 
сериозно в мобилизирането им, докато виждаме какво прави Китай, а също и какво прави Северна Корея, тогава ядреното 
възпиране все още има изключително важна задача да бъде изпълнено", каза той. 
Междувременно Северна Корея предупреди, че думите на Столтенберг могат да доближат региона до конфликт. 
Според севернокорейските държавни медии отношенията на НАТО с Южна Корея и Япония може да провокират 
конфронтация в региона. 
"Пътуването на генералния секретар на НАТО до Южна Корея и Япония е прелюдия към конфронтация и война, тъй като 
носи тъмните облаци на "нова Студена война" в Азиатско-Тихоокеанския регион", се казва в статия, публикувана от 
държавната Централна корейска новинарска агенция (KCNA). 
Според южнокорейската агенция Yonhap тази информация в KCNA е написана от Ким Тонг-мьонг, член на 
севернокорейската организация за международни политически изследвания. Ким Тонг-мьонг също така обвини 
Столтенберг, че превръща Украйна в "театър на прокси война". 
 
√ Зеленски: Украйна е изправена пред "много тежка" ситуация в Донецка област, нуждае се от по-бързи доставки на 
оръжие 
Украйна е изправена пред "много тежка" ситуация в източната Донецка област и се нуждае от по-бързи доставки на оръжие 
и нови видове въоръжение, за да устои на руските атаки, заяви украинският президент Володимир Зеленски. При ракетен 
удар снощи срещу жилищна сграда във втория по големина град в Украйна – Харков, загина един човек, а други трима бяха 
ранени. Това съобщи кметът на града Игор Терехов. 
При удара в Харков сградата е била частично разрушена, а жителите са евакуирани. Предполага се, че руснаците са 
атакували града с ракета С-300, съобщават украински медии, като се позовават на военните в региона.  
В късното си видео обръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ситуацията на фронта остава много 
тежка.  
"Ситуацията в Бахмут и Угледар и други части на Донецка област е много тежка. Руските атаки са постоянни. Русия иска 
войната да се проточи и да изтощи силите ни. Ние трябва да превърнем времето в наше оръжие. Трябва да ускорим 
събитията и доставките и да осигурим нови оръжия и възможности за Украйна", посочи украинският президент. 
Междувременно Ръководителят на Мюнхенската конференция по сигурността Кристоф Хойсген заяви, че подкрепя 
доставката на изтребители на Украйна за защита от Русия. Пред телевизия А Ер Де Хойсген обясни, че от гледна точка на 
международното право доставката на бойни самолети на Киев не прави Запада участник във военните действия. Според 
него, под въпрос ще бъде поставено дали да бъдат доставени американски изтребители Ф-16 или изтребители съветски 
дизайн от старите запаси на ГДР. По-рано канцлерът Олаф Шолц повтори, че Германия няма да изпрати изтребители на 
Украйна, на фона на засилващите се призиви на Киев за по-модерни оръжия от Запада, които да помогнат за отблъскване 
на руската инвазия.  
В същото време генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който е на посещение в Сеул, призова Южна Корея да 
увеличи военната си помощ за Украйна, като се позова на други държави, които са променили политиката си да не 
предоставят оръжия на страни в конфликт. 
 
√ "Бритиш петролиум" намали дългосрочните си прогнози за глобалното потребление на петрол и природен газ 
Британският енергиен гигант "Бритиш петролиум" (BP) посочи в свой годишен доклад, че търсенето на петрол през 2035 г. 
трябва да възлезе на около 93 милиона барела на ден, което представлява спад от 5% в сравнение с прогнозата от миналата 
година. В същото време компанията очаква и намаление на търсенето на природен газ с 6 на сто. 
Прогнозата взема предвид "широката траектория на световната енергийна система", като BP прогнозира, че търсенето на 
енергия ще достигне своя пик между последните години на настоящото десетилетие и 2035 г. 
"Бритиш петролиум" също така заяви, че войната в Украйна ще ускори инвестициите в зелена енергия. Енергийният гигант 
обаче прогнозира, че глобалните вредни емисии ще намалеят само с 30% до 2050 г., в сравнение със спада от 95%, който 
е необходим за постигане на целта за достигане на нулеви емисии (т.нар. "нетна нула").В сравнение с миналогодишния си 
доклад BP прогнозира, че въглеродните емисии ще намалеят с 3,7%. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ ЕС уточнява таваните на петролните цени и готви нови санкции, за да притисне Русия 
Предложението на ЕС за десетия кръг от санкции ще засегне безпилотни летателни апарати, ядрената енергетика, 
диаманти и битумни продукти, системата SWIFT и ще въведе санкции срещу Беларус 
Европейският съюз се насочва към интензивни разговори през следващите дни за това как да ограничи допълнително 
руските приходи от износ на петрол и петролни продукти и да засили санкциите, за да удари военната машина на 
президента Владимир Путин. 
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Дипломатите от ЕС вече започнаха дискусии за преразглеждане на ценовия таван за износа на руски суров петрол за трети 
страни, който Групата на седемте и ЕС въведоха в края на миналата година. До началото на февруари те трябва да вземат 
решение и за ценовите равнища на новите ограничения за петролните продукти, включително дизеловото гориво.  
Праговете за износ на руски петрол за трети страни имат за цел да поддържат потока от суров петрол и рафинирани 
продукти, като същевременно ограничават възможностите на Путин да финансира войната си в Украйна.  
Блокът се нуждае от единодушната подкрепа на своите държави членки, за да одобри новите ценови ограничения, както 
и новите санкции срещу Москва - изискване, което може да разгорещи преговорите. Ето и основните елементи: 
Горна граница на цените на суровия петрол 
ЕС се съгласи да преразглежда равнището на горната граница на цените на суровия петрол на всеки два месеца, което 
означава, че първият преглед трябваше да се състои по-рано този месец. САЩ и съюзническите държави искат да изчакат 
до март, за да предприемат преразглеждане на тавана на суровия петрол - и засега да запазят прага на 60 долара - защото 
според тях новият механизъм вече работи за ограничаване на цените. 
Но коалиция, водена от Естония, Литва и Полша, настоява за намаляване на тавана на цените на суровия петрол, който 
според тях е твърде висок в сравнение с настоящите пазарни цени. В предложение, споделено с останалите държави 
членки по-рано тази седмица, те се позовават на оценки на Международната агенция по енергетика, според които 
средната пазарна цена на руския петрол е била 54 долара през декември и 52 долара през януари. Те настояват за 
намаляване на горната граница до равнище между 40 и 50 долара. 
"Въпреки че таванът на цените показа с първите си стъпки, че работи, той очевидно не е достатъчен и ние трябва 
да експлоатираме този механизъм допълнително", заявиха страните в документа, видян от Bloomberg News. "Тъй 
като Русия планира нови атаки срещу Украйна, от изключителна важност е да се окаже по-силен натиск върху 
руската икономика и да се прекъснат нейните приходи." 
Страните изтъкват, че през декември ЕС се е съгласил да поддържа нивото на цените с поне 5% под средните пазарни цени, 
което създава правно задължение да се действа сега. 
Ограничение на цената на дизела 
ЕС е на път да наложи нови пределни цени на руските петролни продукти, за да подпомогне стабилизирането на 
доставките на горива като дизеловото гориво на световния пазар, след като на 5 февруари влезе в сила забраната на блока 
за внос на горива.  
Ценовите равнища ще бъдат друг труден въпрос, тъй като те са свързани с цената на суровия петрол. Европейската 
комисия, изпълнителното звено на блока, предложи да се наложи таван от 100 долара за барел за продукти като 
дизеловото гориво, които се търгуват с по-висока цена от суровия петрол, според документ, видян от Bloomberg News. По-
нисък праг от 45 долара ще бъде определен за стоки с отстъпка като моторни масла и някои смазочни масла.    
Тези два тавана ще се прилагат от 5 февруари, но ще бъде предоставен гратисен период на корабите, превозващи 
продукти, закупени и натоварени преди тази дата и разтоварени до 1 април, според проекта за регламент на ЕС, видян от 
Bloomberg News. Дружествата ще могат да получат достъп до ключови услуги на ЕС - като транспорт и застраховка - само 
ако се съобразят с тавана и закупят засегнатите продукти под прага. 
 

 
Под пазарната цена. Предложеният таван за дизеловото гориво е далеч под основните цени 

 
Ако членовете на ЕС не успеят да постигнат единодушно споразумение преди 5 февруари, пълната забрана на руските 
петролни продукти ще влезе в сила и вероятно ще разтърси пазара на дизелово гориво и други ключови горива.   
Междувременно Групата на седемте даде сигнал, че е съгласна Европейският съюз да определи ценови таван за износа на 
руски дизел между 100 и 110 долара за барел, тъй като САЩ и техните съюзници се опитват да избегнат сериозни смущения 
на пазара, според официален представител на Г-7. 
Европейската комисия предложи горна граница в размер на 100 USD, а предпочитаният от Г-7 диапазон показва, че тя би 
предпочела по-висока цена - поради опасенията, че определянето на твърде ниско ниво рискува да предизвика скокове 
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на цените или прекъсвания на доставките в Европа - но че може да се справи със 100 долара. Официалният представител 
отбелязва липсата на свободен капацитет на пазара на дизелово гориво, както и редица прекъсвания, свързани с 
поддръжка. 
Дискусиите продължават, но страните са оптимистично настроени за постигане на споразумение преди влизането в сила 
на забраната за внос в ЕС, каза служителят.  
Трудно е да се разбере какви са последните цени на руския дизел, тъй като двата основни издателя на цените на пазара - 
S&P Global Commodity Insights и Argus Media Ltd. - наскоро спряха някои от основните си оценки преди влизането в сила на 
мерките на ЕС. 
Напоследък руският дизел се продава на цени между 115 и 120 долара за барел, каза служителят. 
По данни на S&P Global, по-известна сред търговците като Platts, горивото се е задържало на нива над 100 долара за барел 
в продължение на месеци до 10 януари. 
Основните фючърси за дизелово гориво, които не включват руските доставки, бяха на ниво от около 125 долара за барел 
в петък, според данни на ICE Futures Europe. 
Анализаторите вече заявиха, че макар обсъжданото ниво да е 100 долара за барел, ключовото нещо за руския износ е 
европейската забрана, която ще затвори най-големия пазар за износ на руско дизелово гориво, а не таванът. 
Санкции срещу Русия и Беларус 
Няколко европейски държави настояват усилено за нов кръг от наказателни санкции срещу Русия. Техният аргумент е, че 
ограниченията на цените на суровия петрол и рафинираните горива на практика представляват облекчаване на 
първоначалните забрани и следователно трябва да бъдат балансирани с по-строги санкции срещу руски компании и 
физически лица.  
Новите мерки, за които настояват балтийските страни и Полша, включват отрязване на повече банки от международната 
система за разплащания SWIFT, добавяне на ограничения върху сътрудничеството в областта на ядрената енергетика и 
забрана на диамантите и битумните продукти. 
Настоящото предложение на ЕС за десетия кръг от санкции вероятно ще разшири санкциите срещу руския сектор на 
безпилотните летателни апарати и ще добави ограничения за стоки, използвани от военнопромишления комплекс на 
страната, заявиха запознати с плановете.   
Полша също така настоява за разширяване на забраната на ЕС за внос на морски нефт от Русия, така че тя да обхване и 
тръбопроводния суров петрол, и за налагане на едновременна система от мита и квоти за държави, освободени от тези 
ограничения, като Унгария например. Съгласно настоящите правила европейските държави все още могат да внасят руски 
петрол чрез гигантската тръбопроводна система "Дружба", а Унгария вече даде знак, че ще се противопостави на всякакви 
промени. 
Въпреки че Полша и Германия обещаха, че ще спрат да използват "Дружба" до края на тази година, правителството във 
Варшава наскоро обяви, че неговата петролна компания PKN Orlen ще продължи да купува малки количества руски петрол 
за известно време, за да избегне плащането на глоби за прекратяване на договорите при липса на целенасочени санкции.  
Германия продължава да използва руската тръбопроводна система за това, което твърди, че е покупка на казахстански 
петрол. Това предизвиква известен скептицизъм от страна на високопоставени полски политици, които посочват, че на 
практика почти сигурно ще означава, че Германия ще продължи да взема петрол, който е произведен в Русия, още известно 
време. Практическите и търговските реалности на пренасянето на нефт, който всъщност е произведен в Казахстан, на 
хиляди километри през Русия до Германия ще бъдат много трудни, ако европейската страна избере този път. 
Комисията също така предложи нови мащабни санкции срещу Беларус, с които Минск да се присъедини към много от 
мерките, наложени преди това на Русия. Тези мерки също ще изискват подкрепата на всички държави членки. 
 
√ Бивш генерал от НАТО печели победа над популист на президентския вот в Чехия 
Петр Павел обяви победа, след като спечели 57,9 % при преброени 98 % от избирателните райони, а Андрей Бабиш, 
химически, земеделски и медиен магнат има 42,1 % 
Бивш генерал от НАТО, който обещава непоколебима подкрепа за Украйна, ще стане следващият президент на Чехия, след 
като постигна убедителна победа над войнствен бивш премиер милиардер.  
Петр Павел, който някога е служил като най-високопоставения военен в НАТО, обяви победа, след като спечели 57,9 % при 
преброени 98 % от избирателните райони, според данни, публикувани от Чешката статистическа служба. Андрей Бабиш, 
химически, земеделски и медиен магнат, известен със сблъсъците си с Европейския съюз, има 42,1 %.  
"Убеден съм, че това, което ни обединява, е много повече от различията", заяви Павел пред поддръжници в Прага в 
събота в призив за единство.  
Победата може да засили единството на Запада срещу руската агресия с европейски лидер, който подкрепя доставките на 
оръжие за Украйна и санкциите на ЕС срещу Кремъл. Тя също така бележи поражение срещу популисткия бивш премиер, 
който имаше спорни отношения с ЕС и чешката политическа върхушка. 
Павел ще наследи президента Милош Земан - поляризираща фигура, която разгневи съюзниците от ЕС с подкрепата си за 
Владимир Путин (допреди той да нахлуе в Украйна) и за Китай.  
"Спечели граждански кандидат", заяви по-рано министър-председателят Петр Фиала. "Ценностите, които той 
представлява, спечелиха и това е много важно послание в тези политически и икономически сложни времена." 
61-годишният Павел изтъкна своя опит в Организацията на Северноатлантическия договор като гаранция за 
евроатлантическата лоялност на нацията. Бившият член на специалните сили се кандидатира като независим и обеща да 
заеме по-малко конфронтационна позиция по вътрешните въпроси.  
В обувките на Хавел 
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Като новак в чешката политика, Павел е принуден да отговаря на въпроси за членството си в комунистическата партия на 
Чехословакия през 80-те години на миналия век и за стремежа си да се присъедини към военното разузнаване на страната 
от Варшавския договор. Павел е нарекъл партийната си принадлежност в младежките си години грешка, за която е 
компенсирал със служба в армиите на НАТО.  
Но имиджът му на хладнокръвен и непоколебим лидер му помогна да спечели популярност сред чешките избиратели. 
Павел служи в мироопазващите сили на ООН по време на кървавия разпад на бивша Югославия в началото на 90-те години 
на миналия век. Веднъж отрядът му спасява повече от 50 френски войници, попаднали под минометен обстрел, което му 
носи френския Croix de Guerre.  
Чешкият президент, който някога е заемал поста на покойния комунистически дисидент Вацлав Хавел през десетилетието 
след отделянето на Чешката република от съседна Словакия през 1993 г., има влияние при съставянето на кабинета и 
назначаването на централни банкери и съдии.  
"Президентският пост ще бъде зает от човек, който е недвусмислено прозападен и който няма да провежда 
двусмислената политика на своя предшественик", заяви по телефона Иржи Пехе, директор на Нюйоркския 
университет в Прага, който някога е бил съветник на Хавел. 
По-голямата част от властта е в ръцете на правителството, оглавявано от министър-председателя Фиала, който подкрепи 
Павел. Двата петгодишни мандата на Земан обаче бяха белязани от многократни опити да наруши конституционните 
конвенции, за да си осигури по-голямо влияние, както и от пренебрежителни забележки по отношение на мюсюлманските 
имигранти и ЛГБТИ общностите.  
Павел е привърженик на приемането на еврото, което е рядкост сред чешките политици, които смятат, че общата 
европейска валута представлява риск за ориентираната към износ икономика на стойност 300 млрд. долара.  
68-годишният Бабиш се стреми да се върне на високия пост, след като на изборите през 2021 г. беше отстранен от поста 
министър-председател. Един от най-богатите чехи, той нападна правителството на Фиала, че не помага на гражданите в 
най-тежката криза на разходите за живот от три десетилетия. 
Като министър-председател Бабиш прегърна антиимиграционна програма и стана близък съюзник на унгарския 
националистически лидер Виктор Орбан. Бабиш си спечели и репутацията на човек, който влиза в конфликт с ЕС по 
отношение на миграционните политики и твърденията за конфликт на интереси във връзка с неговите компании.  
 
√ ЕЦБ лесно ще унищожи залозите за намаляване на лихвите идната седмица 
ЕЦБ и Фед трябва да продължат да внушават, че войната с инфлацията не е приключила 
Сцената е подготвена за сблъсък между трейдърите, залагащи на намаляване на лихвените проценти, и Кристин Лагард, 
която е готова - за пореден път - да наблегне на необходимостта от изкореняване на инфлацията.  
Преди шест седмици президентът на Европейската централна банка упрекна инвеститорите, че са подценили степента на 
увеличение на лихвите, необходима за овладяване на бързо растящите цени, а този месец повтори посланието си на 
Световния икономически форум в Давос.  
Независимо от това облигациите на еврозоната поскъпнаха през януари, тъй като инвеститорите не се поддадоха на 
предупрежденията за агресивно затягане на лихвените проценти през следващите месеци и продължиха да оценяват 
понижението им до края на годината. 
Федералният резерв на САЩ, Английската централна банка и ЕЦБ трябва да проведат срещи за определяне на лихвените 
проценти през следващата седмица и стратезите от Nomura Holdings Inc. до Societe Generale SA не се съмняват кой от тях 
ще наложи най-оптимистичен тон. Съществува също така опасността Лагард да добави допълнително студенина в 
изказванията си, за да предизвика корекция на пазара, ако данните за европейската инфлация се окажат по-слаби от 
прогнозираните.  
"Очакваме сблъсък между ЕЦБ и пазарите", заяви икономистът от Nomura Анджей Щепаняк. "Ясно е, че пазарите 
изглеждат нетърпеливи да оспорят мантрата на ЕЦБ за "многократни повишения с 50 базисни пункта"." 
Суаповете сочат, че повишаването на лихвения процент с половин процентен пункт следващия четвъртък е свършен факт, 
което би довело депозитната лихва до 15-годишен връх от 2,5%. Въпреки това трейдърите виждат само 70% вероятност за 
още едно повишение с 50 базисни пункта през март, а след това започват да предвиждат намаляване на основния лихвен 
процент от около септември.  
Това се случва въпреки всички усилия на представителите на ЕЦБ. В Давос Лагард прикани трейдърите, които са заложили 
на "миролюбиви" лихвени проценти, "да преразгледат позицията си. Би било добре да го направят." Нейните колеги, 
включително ръководителят на холандската централна банка Клаас Кнот, искат поне още две увеличения на лихвите с 
половин пункт. 
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Трейдърите са далеч по-малко сигурни за повишение на лихвите с 50 б.т. през март. Суаповете показват съмнения 

относно способността на ЕЦБ да осигури скокообразни повишения 
 
"Настоящото пазарно ценообразуване не е последователно", написаха стратезите на Societe Generale, включително 
Нинон Баше, в бележка от четвъртък. "Нашите икономисти очакват ЕЦБ да се спре на 3,75%, с рискове за повишение, 
което означава, че пазарът може да определи по-висока цена." 
Тя вижда, че доходността на 10-годишните облигации ще се търгува на нива от 2,5% до 3% през първата половина на 
годината, и препоръчва да се използват опции, за да се отслаби прекомерното ценообразуване на понижението на 
лихвите. Дори и след неотдавнашната разпродажба доходността на 10-годишните германски облигации е с над 30 базисни 
точки под най-високата стойност от 30 декември, която е 2,25%. И макар че пазарът оценява намаленията на лихвите с 
около 30 базисни пункта в периода от септември 2023 г. до март 2024 г., тези залози са прекомерни, смята тя.  
Устойчива икономика 
Поне засега европейската икономика изглежда способна да се справи с още повишения.  
Икономистите на Goldman Sachs Inc. вече не прогнозират рецесия през тази година, тъй като фактори, сред които по-топла 
от обичайното зима в енергийно закъсалата Европа и облекчаване на ограниченията по веригата на доставките, засилват 
оптимизма. Сравнете това с Обединеното кралство, където икономическите перспективи са по-трудни. Трейдърите не са 
толкова сигурни, че Английската централна банка ще повиши лихвите с половин пункт през следващата седмица, като 
суаповете сочат 90% вероятност. В момента лихвеният процент е 3,5%. 
"Не изглежда, че в облигациите са оценени всички повишения, които ЕЦБ трябва да извърши", каза Гордън Шанън, 
портфолио мениджър в TwentyFour Asset Management. Според него доходността на златните и държавните ценни книжа 
отразява много по-добре предстоящото затягане от страна на Английската централна банка и Фед.  
Въпреки това данните за януарската инфлация, които се очакват през следващата седмица, могат да окуражат търговците 
да преразгледат цените на лихвите надолу, ако има признаци за по-нататъшно забавяне, което ще доведе до още по-
големи печалби за облигациите. Общата инфлация вече се понижи от рекордните 10,6% до 9,2%, а икономисти, анкетирани 
от Bloomberg, смятат, че темпът на нарастване на цените ще спадне до 9%. 
Предвижда се, че показателят, който изключва енергията и храните, също ще се подобри, макар и незначително. 
Представители на ЕЦБ, сред които Гедиминас Симкус, подчертаха рисковете около упоритостта на базисната инфлация, 
като тази седмица отбелязаха, че повишаването на лихвените проценти с 50 базисни точки "трябва да се предприеме 
недвусмислено". 
Далеч от края 
Но дори данните да са по-добри от очакваното, глобалната битка за укротяване на растежа на цените е непредсказуема и 
може да има изненади по-нататък. Трейдърите могат да потърсят поучителна история в Австралия.  
Данните там от тази седмица показаха, че инфлацията се е ускорила до най-бързия темп от 32 години насам през 
последните три месеца на 2022 г., надхвърляйки прогнозите и подтиквайки паричните пазари да очакват увеличение на 
лихвените проценти на заседанието на централната банка следващия месец. ЕЦБ може да получи помощ от Фед, ако 
политиците в САЩ - които също се очаква да повишат лихвите следващата седмица - дадат ясно да се разбере, че борбата 
с инфлацията далеч не е приключила.  
Суаповете, свързани със заседанията на централните банки на САЩ, показват, че търговците очакват намаление на 
лихвените проценти с почти 50 базисни пункта до края на годината. Макар че признаците за забавяне на растежа се 
увеличават - Фед е осигурил 425 базисни точки повишения в сравнение с 250 базисни точки от ЕЦБ - американската 
икономика се разшири със здравословен темп през четвъртото тримесечие, а Фед многократно предупреди, че ще остави 
лихвите на високи нива. Според Флориан Иелпо, ръководител на отдел "Макро" в Lombard Odier Investment Managers, ЕЦБ 
и Фед трябва да продължат да внушават, че войната с инфлацията не е приключила.  
"Тяхната задача е да убедят пазарите, че намаления на лихвите нямат място в оценките", каза той. 
 
√ Фед ще свие отново повишенията на лихвите, тъй като инфлацията се забавя 
Решението на ЕЦБ почти сигурно ще включва увеличение на лихвите с половин пункт и подробности за плана за 
ликвидиране на притежаваните облигации 
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Представителите на Федералния резерв ще намалят отново темпа на повишаване на лихвените проценти през следващата 
седмица на фона на признаците за забавяне на инфлацията, докато докладът за заетостта в петък може да покаже стабилно 
търсене на работници, което да подобри шансовете за меко приземяване на най-голямата икономика в света. 
Политиците са готови да повишат основния лихвен процент по федералните фондове с четвърт процентен пункт в сряда 
до диапазона от 4,5% до 4,75%, намалявайки размера на увеличението за второ поредно заседание.  
Този ход ще последва редица скорошни данни, които показват, че агресивната кампания на Фед за забавяне на инфлацията 
дава резултат. 
"Очаквам, че ще повишим лихвените проценти още няколко пъти през тази година, макар че според мен дните, когато 
ги повишавахме по 75 базисни точки, със сигурност са отминали", заяви президентът на Фед на Филаделфия Патрик 
Харкър в реч на 20 януари. "Повишения от 25 базисни пункта ще бъдат подходящи занапред." 
 

 
Ключовите показатели за инфлацията в САЩ продължават да отстъпват. Показателите отбелязват най-малкия 

напредък от повече от година насам, докато разходите намаляват 
 
Основните въпроси към председателя на Фед Джером Пауъл на пресконференцията му след срещата ще бъдат колко по-
високо централната банка възнамерява да повиши лихвите и какво трябва да видят служителите, преди да направят пауза. 
Представителите на Фед дадоха да се разбере, че искат да видят и доказателства, че дисбалансите в търсенето и 
предлагането на пазара на труда започват да се подобряват. 
Според икономисти, анкетирани от Bloomberg, които прогнозират, че работодателите са добавили 185 000 работни места 
в сравнение с 223 000 през декември, наемането на персонал вероятно се е забавило през януари. Според тях равнището 
на безработица се повишава до 3,6%, което все още е близо до петгодишното дъно, а средното почасово заплащане се 
очаква да нарасне с 4,3% спрямо предходната година, което е забавяне спрямо предходния месец, сочи медианната им 
оценка.  
Фед ще получи още един важен показател за инфлацията във вторник, когато Министерството на труда ще публикува 
индекса на разходите за заетост - широк измерител на заплатите и обезщетенията. В сряда се очакват и данни за откритите 
работни места за декември, както и проучване на производителите за януари. 
"Фед е изправен пред дилема: от една страна, данните за инфлацията са по-меки от очакваното, а показателите за 
активността показват забавяне на инерцията през последния месец; от друга страна, финансовите  условия се 
облекчиха, тъй като търговците смятат, че Фед скоро ще премине към намаляване на лихвените проценти. Данните 
биха оправдали по-малки повишения на лихвите, но Фед вероятно ще възприеме по-лесните финансови условия - 
докато инфлацията остава неудобно над целта - като причина да действа ястребово", казват Анна Уонг, Елиза 
Уингър и Нирадж Шах, икономисти в Bloomberg Economics.  
Ден след Фед, Европейската централна банка и Английската централна банка вероятно ще повишат лихвените проценти с 
по половин пункт, след като данните за еврозоната вероятно ще покажат забавяне на инфлацията и стагнираща икономика. 
Междувременно проучванията в Китай може да покажат подобрение, централната банка на Бразилия може да запази 
разходите по заемите непроменени, а Международният валутен фонд ще публикува последните си глобални 
икономически прогнози. 
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Решения на централните банки за лихвените проценти през тази седмица 

 
Азия 
Китай се завръща на работа след празника Лунната нова година, като в центъра на вниманието е силата на икономиката 
му.  
Официалните PMI индекси, които се очакват във вторник, вероятно ще се подобрят рязко спрямо мрачните показания от 
декември, но все още не се очаква производственият сектор да се върне към ясно изразена експанзия. Те ще бъдат 
последвани от PMI от цяла Азия в сряда.  
В Япония ще бъдат публикувани данни за фабричното производство, продажбите на дребно и безработицата, които могат 
да поставят под съмнение силата на възстановяването на икономиката след летния спад. 
В средата на седмицата Индия ще представи последния си бюджет, тъй като политиците там се опитват да запазят растежа 
и същевременно да ограничат дефицита. 
 

 
Търговски удар в Южна Корея. Износът и потребителските разходи намаляват през четвъртото тримесечие, 

което е удар по икономиката 
 
Данните за износа на Южна Корея ще дадат представа за световната търговия в сряда, докато данните за инфлацията на 
следващия ден ще бъдат внимателно разгледани от Банката на Корея.  
Данни за търговията се очакват и от Нова Зеландия, въпреки че данните за безработицата ще бъдат основното притеснение 
за централната банка, която обмисля възможността за по-малки повишения на лихвените проценти.  
Резервната банка на Австралия ще следи цените на жилищата и данните за продажбите на дребно в навечерието на 
решението си за лихвените проценти през следващата седмица. 
Европа, Близкия изток и Африка 
Основните решения за лихвените проценти ще доминират в новините в Европа, където ще се проведат първите за годината 
заседания на централните банки в еврозоната и Обединеното кралство.  
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Преди заседанието на ЕЦБ в четвъртък ключови данни ще привлекат вниманието за подсказки относно пътя на политиката. 
Икономистите са раздвоени по въпроса дали БВП за еврозоната във вторник ще покаже свиване през четвъртото 
тримесечие - потенциално предвестник на рецесия - или регионът ще избегне спада. 
 

 
Инфлацията в еврозоната се забавя, но бавно 

 
На следващия ден се очаква данните за инфлацията в еврозоната за януари да покажат забавяне за трети пореден месец, 
въпреки че една малка част от прогностиците предвиждат ускоряване. 
През първата половина на седмицата се очакват и данни за растежа и потребителските цени от трите най-големи 
икономики в региона - Германия, Франция и Италия, което прави няколко натоварени дни за инвеститорите. 
Така нареченият основен базисен измерител на инфлацията може да покаже само леко отслабване. Този показател 
привлича повече внимание от страна на длъжностните лица, които оправдават по-нататъшната агресия при затягането на 
политиката. 
Самото решение на ЕЦБ почти сигурно ще включва както увеличение на лихвения процент с половин пункт, така и повече 
подробности за плана за ликвидиране на притежаваните облигации, натрупани през годините на количествени улеснения.  
Като се има предвид склонността на председателя Кристин Лагард да загатва за бъдещи решения, инвеститорите може да 
се съсредоточат върху всички перспективи, които тя разкрие за март на пресконференцията си, в момент, когато 
официалните лица все повече се разминават по въпроса дали да забавят затягането. 
 

 
Планове на Управителния съвет на ЕЦБ 
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Решението на Английската централна банка също ще бъде взето в четвъртък и също може да включва увеличение на 
лихвения процент с половин пункт. Това би продължило най-бързото затягане на паричната политика в Обединеното 
кралство от три десетилетия насам. Макар че инфлацията се понижи през всеки от последните два месеца, тя остава пет 
пъти по-висока от целта на централната банка от 2%. 
Този ден и Чешката централна банка вероятно ще запази лихвените проценти на най-високото им равнище от 1999 г. насам 
и ще представи нова прогноза за инфлацията.  
На юг, в понеделник, след по-бързото от очакваното нарастване на цените през последните два месеца на 2022 г. и 
възобновената волатилност на кедия, се очаква Гана да повиши разходите по заемите, тъй като страната преговаря по план 
за преструктуриране на дълга си. 
В същия ден политиците в Кения са готови да забавят затягането на лихвените проценти, след като инфлацията намаля в 
продължение на два поредни месеца. Очаква се те да повишат разходите по заемите с една четвърт процентен пункт. 
Египет, където доходността по местните съкровищни бонове вече се е увеличила до рекордно ниво спрямо аналогичните 
показатели на развиващите се пазари, може да повиши лихвите отново в четвъртък, когато инфлацията достигна 
петгодишен връх. 
Латинска Америка 
Тази седмица Мексико е първата от големите икономики в региона, която публикува данни за производството през 
октомври-декември. Повечето анализатори смятат, че БВП ще се понижи за трето поредно тримесечие, а немалко от тях 
прогнозират лека рецесия през 2023 г. 
 

 
Икономиката на Мексико ще се забави 

 
Данните за паричните преводи през декември, които се очакват в средата на седмицата, вероятно ще доведат до 
надхвърляне на 57 млрд. долара за цялата 2022 г., с което лесно ще бъде подобрен предишният рекорден годишен обем 
от 51,6 млрд. долара, постигнат през 2021 г. 
В рамките на три дни Чили публикува поне седем икономически показателя, начело с декемврийския показател за БВП, 
който се очаква да съответства на икономика, навлизаща в рецесия. 
В Колумбия във вторник ще бъде публикуван отчетът от събранието на централната банка на 27 януари - на което 
политиците удължиха кампанията за рекордно повишаване на лихвите. При ниво от 12,75% централната банка може би се 
доближава до крайния си лихвен процент. 
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Бразилия се сблъсква със седем години неизпълнение на целите за инфлацията. Централната банка вероятно ще 

запази основния лихвен процент на ниво от 13,75% 
 
В Бразилия очакваме най-широкият измерител на инфлацията да се забави през януари, докато промишленото 
производство продължава да изпитва затруднения. 
Тъй като инфлацията вече само малко напредва към целта, тази седмица бразилските централни банкери нямат друг 
избор, освен да запазят основния лихвен процент на 13,75% за четвърта поредна среща. Анкетираните от банката 
икономисти виждат само 229 базисни точки забавяне през следващите четири години, което би означавало, че през 2025 
г. все още няма да бъде постигната целта - за седма поредна година. 
 
3e-news.net 
 
√ Повишение с 51.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 389.00 лв. за MWh с ден за доставка 30 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 389.00 лв. за MWh с ден за доставка 30 януари 2023 г. и обем от 85 177.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 51.7%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 476.04 лв. за MWh, при количество от 44 998.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 179.20 MWh) е на цена от 301.96 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 284.01 лв. за MWh и количество от 3398.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 108.16 лв. за MWh ( 3410 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 16 часа – 546.87 лв. за 
MWh при количество от 3227.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 197.64 лв. за MWh при обем от 3662.6 MWh. по 
данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 256.36 лв. за MWh (131.08 евро за MWh) за 29 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 30 януари се повишава до 389.00 лв. за MWh ( ръст от 51.7 %) по данни на БНЕБ или 198.89 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 29 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 311.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 224.76 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     35,99%    2166.13 
Кондензационни ТЕЦ   40,59%    2442.93 
Топлофикационни ТЕЦ   6,75%    406.21 
Заводски ТЕЦ    1,89%    114.04 
ВЕЦ     1,47%    88.73 
Малки ВЕЦ    1,75%    105.46 
ВяЕЦ     7,03%    423.28 
ФЕЦ     3,88%    233.39 
Био ЕЦ      0,65%     38.96 
Товар на РБ         5687.01 
Интензитетът на СО2 е 482g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 

https://ibex.bg/
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√ Рязко покачване на електроенергийните цени на Балканите за 30 януари, Гърция е с най-високите нива 
Румънската OPCOM затвори при цена от 198,89 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 226,36 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 198,89 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 30 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 243,39 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
154,39 евро/мвтч. Най-високата цена от 279,61 евро/мвтч ще бъде в 17 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
55,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 64 655,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 30 януари ще бъде 226,36 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 144,79 гвтч. Максималната цена ще бъде 321,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 2 ч и тя ще бъде 148,58 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 30 януари е 192,59 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 234,73 евро/мвтч. Най-високата цена от 263,43 евро/мвтч ще бъде в 16 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
и тя ще бъде 52,79 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 78 760,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 30 януари на Словашката енергийна борса е 208,41 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 16 ч и тя ще е 297,93 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 45,93 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 137,59 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 7 ч тя 
ще е 271,23 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 18,51 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 30 януари е 157,39 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
175,39 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 84 657,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 186,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 110,06 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 74,21 евро/мвтч на 30 януари. Пиковата цена ще бъде 94,22 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 652 195,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 115,50 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 2,03 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 30 януари ще се продава за 179,47 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Пазарите на акции от двете страни на Атлантика на печалба, в София на загуба в края на януари 
На БФБ най-голямо седмично понижение отчете широкият индекс BG BX40 (-0.68%), следван от измерителят на 
„сините чипове“ SOFIX (-0.60%), равно претегления BG TR30 (-0.18%) и секторния индекс BG REIT (-0.06%) 
Фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан приключиха със седмична печалба в края на януари (23-27), за 
разлика от София, където и четирите индекса на Българската фондова борса (БФБ) завършиха със загуби в последната 
работна седмица на януари. 
Решаващи се оказаха тримесечните финансови показатели на големите компании в Западна Европа и САЩ, повечето от 
които потвърдиха, а някои дори и превишиха прогнозите си за нарастване на печалбите, както и от макроикономическата 
статистика, особено последните данни. Публикуваните в петък показатели подновиха надеждите на инвеститорите, че вече 
ще започне дълго чаканото забавяне на повишаването на основните лихви първо от Федералния резерв на САЩ (Фед), 
след това и от големите централни банки, от които Европейската централна банка (ЕЦБ) и Банката на Англия (BoE). И трите 
регулатора ще проведат първите за 2023 година заседание за паричната политика. 
Очаква се Фед да забави повишаването на основния лихвен процент до 25 базисни пункта от 50 б.п. през декември, а ЕЦБ 
и BoE да увеличат цената на заема с 50 б.п., след като преди това повишаваха ставките със 75 б.п. 
Както стана известно от доклада на Министерството на търговията на САЩ, растежът на основния индекс на 
потребителските цени (Core PCE index), който Фед следи отблизо при оценката на рисковете от инфлация, се забави през 
декември до 4.4% в сравнение с 4.7% през ноември, спадайки до 14-месечен минимум. Общият PCE индекс миналия месец 
се е повишил с 0.1% спрямо ноември, а на годишна база показателят нараства с 5%, което е най-слабото увеличение от 
септември 2021 година. 
Забавянето на инфлацията може да бъде важен сигнал за централната банка на САЩ, която ще проведе първото си 
заседание за годината следващата седмица. Анализаторите и участниците на пазара като цяло очакват след срещата 
основният лихвен процент да бъде повишен с 25 базисни пункта - тоест по-слабо от предишните срещи. 
Индексът на потребителското доверие в САЩ през януари се повиши до 64.9 пункта спрямо 59.7 пункта месец по-рано, 
актуализирайки максимума от миналия април, показват окончателните данни на Мичиганския университет, който 
изчислява този показател. Предварителната стойност на индекса беше 64.6 пункта и анализаторите не очакваха тя да бъде 
ревизирана. 
Окуражителни за инвеститорите бяха и данните от Западна Европа. Публикуваната също в петак статистика показа, че 
испанската икономика се е разширила с 0.2% през четвъртото тримесечие на 2022 г. Подобни темпове на растеж бяха 
регистрирани и през предходното тримесечие, докато анализаторите прогнозираха среден ръст на БВП от 0.1%. 
Позитивно послание към пазарите изпрати и статистическата служба на ЕС „Евростат“, която също в петъка съобщи, че 
реалното потребление на домакинствата на глава от населението нараства в ЕС през третото тримесечие на миналата 
година, съответно с 0.5% в еврозоната и с 0.4% в ЕС-27, след спад от 0.7% през второто тримесечие на 2022 г. В същото 
време реалният доход на домакинствата на глава от населението се е увеличил с 0.1% през третото тримесечие, след спад 
от 1.1% през второто тримесечие на 2022 г. 
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Преди това, в четвъртък, 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 и сигнал за растеж на икономиката, а под 50 пункта - забавяне. Коментарът на „Ройтерс“ беше, че 
тези данни подсказват, че еврозоната може да избегне рецесията. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика е приключила отново с печалби за трета седмица 
от началото на годината. Само през периода 16-20 януари бяха регистрирани загуби по фондовите борси и в Западна 
Европа, и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. 
Пазарите на акции в Западна Европа се завърнаха към печалби в края на януари, след като в предходната седмица (16-20 
януари) регистрираха спад за пръв път от началото на месеца. Общият европейски индекс на най-големите компании в 
региона Stoxx 600 се повиши с 0.67%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст е италианският 
FTSE MIB (+2.53%), следван от испанския IBEX 35 (+1.59%), френския САС 40 (+1.39%), германския DAX (+0.72%) и британския 
FTSE 100 (+0.07%). 
От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, затвори със значително по-високи печалби, като начело 
по седмичен ръст излезе технологичният Nasdaq (+4.32%), следван от широкия S&P 500 (+2.45%) и индустриалния Dow 
Jones (+2.16%). „Поскъпването на акциите в САЩ показва, че Федералният резерв наистина знае какво прави, досега е 
управлявал икономиката доста добре и наистина имат шанс за меко кацане“, обобщи пред „Ройтерс“ Дек Муларки, 
управляващ директор на инвестиционната стратегия и разпределението на активи в SLC Management в Бостън. 
Седмичната равносметка за БФБ 
През последната пълна работна седмица на януари (23-27) търговията на БФБ приключи с понижение за втора поредна 
седмица и се размина с тренда на фондовите борси от двете страни на Атлантика, където както вече посочихме бяха 
регистрирани печалби. 
На БФБ най-голям седмичен спад отчете широкият индекс BG BX40 (-0.68%), следван от измерителя на „сините чипове“ 
SOFIX (-0.60%), равно претегления BG TR30 (-0.18%) и секторния индекс BG REIT (-0.06%). 
БФБ с по-слаб седмичен оборот 
спрямо предишната работна седмица (16-20 януари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 1 293 сделки с 
2 420 218 лота за 5 484 275 лева спрямо 1 398 сделки с 1 393 024 лота за 6 493 394 лева или с 1 009 084 лева и 105 сделки 
по-малко, но с 1 027 194 лота повече. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 7 дружества, докато в предходната седмица бяха девет. С най-голям 
седмичен оборот приключи Сирма Груп Холдинг АД (SGH) с 52 сделки за 1 097 287 лева, следвано от германската Deutsche 
Post AG (DPW) с 16 сделки за 287 890 евро (563 064 лева), германската Volkswagen AG (VOW3) с 34 сделки за 204 666 евро 
(400 292 лева), американската Pfizer Inc. (PFE) с 44 сделки за 161 312 евро (315 499 лева), Градус АД (GR6) с 12 сделки за 
235 949 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 101 сделки за 232 761 лева, ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) с 2 сделки за 
223 992 лева. 
Седемте най-оборотни емисии формират 57.06% от седмичния оборот на БФБ. 
След като и четирите индекса са със седмично понижение, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 75% за губещите към 14% за печелившите и 11 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията също са в полза на губещите: при обемите (47% за губещите към 32% за печелившите и 21 на сто без 
промяна), при емисиите (35% за губещите към 34% за печелившите и 31 на сто без промяна) и при сделките (46% за 
губещите към 42% за печелившите и 12 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (23-27 януари) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.60% спрямо спад с 0.89% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 1 746 
799 лота за 1 905 882 лева спрямо 1 037 077 лева в предходната работна седмица; 
- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.68% спрямо понижение с 0.70% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 2 025 807 лота за 2 842 481 
лева спрямо 2 209 855 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.18% спрямо понижение с 0.51% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 828 704 
лота за 2 487 458 лева спрямо 1 828 787 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е отчетен най-слабо понижение с 0.06% спрямо спад от 0.14% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 34 660 лота за 105 139 
лева спрямо 190 053 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е американската Apple Inc. (APC) е с повишение от 9.09% и оборот от 26 500 евро (51 829 лева), при 
последна цена от 133.00 евро/акция*; 
- ЕМКА АД (EMKA) е с нарастване от 6.06% и оборот от 55 383 лева, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна 
капитализация от 75 949 041 лева; 
- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е с ръст от 5.32% и оборот от 79 712 евро (155 903 лева), при последна цена от 
91.520 евро/акция; 
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- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с повишение от 5.00% и оборот от 50 946 лева, при последна цена от 1.680 
лева/акция и пазарна капитализация от 213 578 350 лева; 
- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с ръст от 4.93% и оборот от 1 097 287 лева, при последна цена от 0.745 лв./акция и пазарна 
капитализация от 44 223 586 лева. 
Най-губещите акции 
Начело в тази група емисии е Актив Пропъртис АДСИЦ (AKTV), със спад от 5.92% и оборот от 20 391 лева, при последна цена 
от 7.150 лева/акция и пазарна капитализация от 15 672 879 лева; 
- Мелифера (MELI), най-новата на БФБ, попада в тази група за втора поредна седмица с понижение от 4.35% и оборот от 
104 068 лева, при последна цена от 4.400 лева/акция и по-ниска пазарна капитализация до 3 895 241 лева от 4 072 297 лева 
седмица по-рано; 
- Телематик Интерактив България АД (TIB) е на загуба с 4.13% и оборот от 85 660 лева, при последна цена от 
15.100  лева/акция и пазарна капитализация от 195 696 272 лева; 
- Монбат АД (MONB) е със спад от 3.95% и оборот от 126 775 лева, при последна цена от 4.380 лева/акция и пазарна 
капитализация от 170 820 000 лева; 
- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с понижение от 3.64% и оборот от 54 004 лева, при последна цена от 2.120 лева/акция и пазарна 
капитализация от 6 439 994 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (23-27 януари), с книжата на: 
- АмонРа Енерджи АД (AMO) са реализирани сделка с 8 130 акции за 102 725 лева, след което цената им се е повишила с 
3.21%, при последна цена от 14.450 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 90 331 227 лева от 87 518 144 лева в 
предходната седмица; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) е реализирана една сделка с 5 акции за 31 лева на 24 януари, след което цената им не се 
е променила, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 20 януари с 3 157 акции за 3 666 лева, след 
което цената им се е понижила 33.33%, при последна цена от 1.100 лв./акция и пазарна капитализация от 27 619 251 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 януари с 250 акции за 400 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна 
капитализация от 21 337 392 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 500 акции за 1 625 лева само на 23 януари, след което цената им 
се е повишила с 0.93%, при последна цена от 1.090 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 20 011 145 лева от 19 
827 557 лева в предходната седмица; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирана сделки само на 24 януари с 10 980 акции за 223 992 лева, след което цената им 
не се е променила, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват 
и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е 
била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е 
променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) e реализирана една сделка с 15 акции за 26 лева на 24 януари, след което цената им не 
се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 
облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) е реализирана една сделка с 15 акции за 23 лева на 23 януари, след което цената им не 
се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 20 януари със 17 акции за 61 лева, 
след което цената им се е повишила с 2.86%, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 
лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е 
била на 25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки 
на 1 000.00 лева номинал за лот; 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Крум Зарков отправи апел към депутатите да приемат закона за главния прокурор 
Направете невъзможното и приемете закона за главния прокурор. Такъв апел отправи към депутатите министърът на 
правосъдието Крум Зарков в ефира на bTV.  

https://business.dir.bg/pazari/pazarite-na-aktsii-ot-dvete-strani-na-atlantika-na-pechalba-v-sofiya-na-zaguba-v-kraya-na-yanuari
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/krum-zarkov-kam-deputatite-napravete-nevazmozhnoto-priemete-zakona-za-glavnija-prokuror.html
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"Става дума за един законопроект, който е особено важен. За него сме слушали много. Той виси над страната ни, пречи за 
влизането ни в Шенген, осъждат ни в Страсбург и губим пари. Става дума за един закон, който е написан и касае главния 
прокурор. Всички се кълнат, че искат да го приемат, но не го приемат", каза той.  
Крум Зарков подчерта, че остават няколко дни от работата на 48-ото Народното събрание, а няма насрочено заседание на 
правната комисия. Той каза, че е критичен към депутатите, защото има насрочени други комисии, но не и тази, която би 
трябвало да разгледа едни от най-важните промени.  
"Законопроектът беше внесен от Министерство на правосъдието на 30 декември 2022 г. Оттогава веднъж се отложи 
комисията, която трябваше да го гласува. Загубиха се седем дни. Миналата седмица, точно когато трябваше да се гледа 
този закон, пропадна кворума в пленарна зала. Изгубени бяха общо осем дни. Тези дни щяха да са достатъчни", каза още 
той.  
Служебният правосъден министър беше категоричен, че ако правна комисия не се свика спешно, този важен закон за 
страната ни ще пропадне. 
Според Зарков, основните водещи сили са тези, които контролират правната комисия, т.е. депутатите от ГЕРБ-СДС. Той 
намекна, че именно те саботират приемането на закона, докато колегите им от "Продължаваме промяната" и 
"Демократична България" искат той да мине, но са се оставили да бъдат преметнати. Всичко останали политически партии 
по-скоро били "пас". 
Крум Зарков обаче отчете и някои добри неща, които са се случили в рамките на това Народно събрание. Той даде за 
пример няколко важни закона, които са приети благодарение на ГЕРБ-СДС, БСП, ДПС и още няколко партии – за правната 
помощ, за медиацията, за електронното правосъдие и съдилищата. "Това не е малко, но ме боли за този закон, защото той 
е много важен", каза правосъдният министър.  
 
√ Само една пета от потреблението на ток у нас е от възобновяеми източници 
Потреблението на ток от възобновяеми енергийни източници( ВЕИ) в България е само 18,79% от общото количество през 
2021 г. То  е  намаляло в сравнение с 2020 г.,  когато потреблението на електроенергия от ВЕИ е било  23,58  на сто. Това 
показват актуални данни на Евростат.                     
Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в страните от Европейския съюз (EС) се е 
увеличило с почти 5% от 2020 г. до 2021 г. Въпреки това, брутното потребление на електроенергия също се е увеличило 
главно поради икономическото възстановяване след премахването на ограниченията от COVID-19. В резултат на това делът 
на възобновяемите енергийни източници в брутното потребление на електроенергия в ЕС се е увеличил само с 0,1% , от 
37,4% през 2020 г. на 37,5% през 2021 г., отбелязва Европейската статистическа  служба. 
Над две трети от цялата електроенергия от възобновяеми източници се генерира благодарение на вятърната енергия (37%) 
и хидроенергията (32% ). Останалата една трета от нея се произвежда чрез соларна енергия (15%), биомаса (7% ) и други 
възобновяеми източници (8%).  
Според данните на Евростат, най-бързо се развива производството на електроенергия от слънцето. 
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Австрия е рекордьор по употреба на ток от възобновяеми източници, през 2021 г. над три четвърти от цялото 
електричество, или 76,2%,  е било предимно от хидроенергия. На второ място е Швеция  с потребление на ток от ВЕИ 
от 75,7%, предимно от вятърна и хидроенергия. Следват Дания (62,6%, предимно вятърна енергия), Португалия (58,4%, 
вятърна и хидроенергия) и Хърватия (53,5%, предимно хидроенергия).  
В другия край на скалата най-нисък дял на електроенергия от възобновяеми източници е отчетен в Малта (9,7%), Унгария 
(13,7%), Люксембург (14,2%), Чехия (14,5%) и Кипър (14,8%). 
 
√ Спад на цените на петрола преди срещите на Фед и ОПЕК+ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия  в понеделник на фона на очакванията, че глобалните производители 
ще запазят обема на добив непроменен по време на срещата си тази седмица, докато инвеститорите подхождат 
предпазливо преди заседанието на Федералния резерв на САЩ, което може да увеличи нестабилността на пазара, пише 
Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,47 долара, или 0,54%, до 86,19 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,42 долара, или 0,53%, до 79,26 долара за барел. 
Министрите на държавите от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, включително 
Русия, известни заедно като ОПЕК+, едва ли ще променят настоящата си политика за добив на петрол, когато се срещнат 
виртуално на 1 февруари. 
И все пак индикация за ръст на износа на суров петрол от балтийските пристанища на Русия в началото на февруари накара 
Брента и WTI да отчетат първата си седмична загуба от три миналата седмица. 
„Не се очаква да бъдат обявени промени в продукцията на ОПЕК+ на срещата тази седмица и вярваме, че коментарите от 
Фед за бъдещите перспективи ще бъдат ключов двигател при цените в близко бъдеще“, посочиха в бележка анализатори 
на National Australia Bank. 
Преди срещата на Федералния резерв, която ще започне на 31 февруари и ще завърши на 1 февруари, пазарът като цяло 
очаква централната банка на САЩ да забави темпото на повишение на лихвените проценти и да ги вдигне с 25 базисни 
пункта, следвайки увеличение с 50 базисни пункта през декември. Това може да облекчи опасенията за икономическо 
забавяне, което би ограничило търсенето на гориво в най-големия потребител на петрол в света. 
Цените на петрола по-рано се повишиха на фона на напрежението в Близкия изток след атака с дрон в Иран и след като 
Китай, най-големият вносител на суров петрол в света, обеща през уикенда да насърчи възстановяване на потреблението, 
което би подкрепило търсенето на гориво. 
„Все още не е съвсем ясно какво се случва в Иран, но всяка ескалация там има потенциал да наруши потока на суров 
петрол“, каза Стефано Грасо, старши портфолио мениджър в 8VantEdge в Сингапур. 
„Имаме Русия от страната на предлагането и Китай от страната на търсенето. Китай изглежда е изненадал пазара по 
отношение на това колко бързо излиза от политиката за нулев COVID, докато Русия изненадва по отношение на 
устойчивостта на обема на износа въпреки санкциите“, каза още той. 
Китай възобновява бизнес дейността си тази седмица след празненствата по случай Китайската Нова година. Броят на 
пътниците, пътуващи преди празниците, се повиши над нивата през последните две години, но все още е под тези от 2019 
г., коментираха анализатори на Citi в бележка, позовавайки се на данни от Министерството на транспорта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Каква формула за участие в изборите ще предпочете "Продължаваме Промяната" и ще приеме ли протегнатата 
ръка на десницата. 

- След отказа на болница "Шейново" да плати исканите обезщетения за разменените бебета - какво следва; Гост: 
Един от адвокатите на засегнатите родители - Стоян Стойков. 

- Какво е състоянието на асансьорите в жилищните сгради у нас и ще се превърне ли използването им в лукс. 
- Орлин Павлов става част от голямото семейство на БНТ. Кои ще бъдат първите му звездни гости в съботното 

вечерно шоу. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа– Скъпият ток подмами 3205 фирми да правят ВЕИ за милиарди, но падащите цени горят този бизнес 
в. Труд - Горивата по-скъпи с добавки от слама, кочани и водорасли 
в. Телеграф - Лавини ни дебнат в Рила и Пирин 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа– Ипотеките у нас - два пъти по-скъпи от тези в еврозоната, доходността от спестяванията - още около нулата 
в. 24 часа - София платила 419 млн. лв. за улици, метро и нови трамваи 
в. Труд - Поне една въздушна линейка ще лети у нас до края на 2023 г. 
в. Труд - 200 000 лева глоба за "Трейс" заради жълтите павета 
в. Телеграф - София с до 4 мандата повече, Пловдив и Варна с по един 
в. Телеграф - 75 плувни басейна за 2000 школа в страната 
Водещи интервюта 

https://manager.bg/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/kakvo-riskuva-evropa-s-po-shirokite-sankcii-varhu-ruskia-petrol
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в. 24 часа  - Адриан Николов, икономист: Само високи заплати вече не стигат, за да сменят квалифицираните хора регион 
или държава - влияят средата и услугите 
в. Труд - Акад. Ваньо Митев, пред "Труд News": Бромхексинът блокира проникването на вируса в клетката 
в. Телеграф - Бившият зам.-шеф на Агенцията срещу войната по пътищата Димитър Илиев: За два месеца в 
администрацията един знак не можах да оправя 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Защо е лоша идеята за преучредяване на държавата 
в. Труд  - Недопустимите референдуми: Конституционни аргументи 
в. Телеграф - Час плуване вместо цигара. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София/Скопие. 

- Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на ДАНС Пламен Тончев са 
на работна среща в Скопие, на която ще се обсъди организацията на предстоящото отбелязване на 151-ата 
годишнина от рождението на Гоце Делчев. 

- След 12.00 часа местно време в Министерството на вътрешните работи на РСМ, ще участва и заместник-главният 
секретар на МВР главен комисар Станимир Станев. 

*** 
София. 

- От 11:00 часа, галерия "Средец", Министерството на културата, Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюзът 
на архитектите в България (САБ) ще представят на пресконференция резултатите от конкурса за български 
павилион на Венецианско архитектурно биенале 2023 г. 

- От 9.00 часа в Гранд хотел "София" заместник-министър Моника Димитрова-Бийчър ще присъства на откриването 
на кръгла маса, посветена на борбата с трафика на хора. 

- От 15.00 часа Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание. 
- От 15.00 часа Комисия по икономическа политика и иновации. 
- От 08.30 часа работещите в УМБАЛ "Свети Иван Рилски" се събират пред лечебното заведение, за да решат какви 

действия да предприемат от тук нататък и с настояване д-р Дечев да оттегли подадената от него оставка. 
*** 
Бургас. 

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

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Уют" - авторски спектакъл на Камен Донев. 
*** 
Пловдив. 

- От 9.00 часа, в 10 зала, Окръжният съд ще гледа делото срещу подсъдим за това, че в землището на с. Любен, 
община Съединение, без разрешително е държал марихуана и разпространил на стойност 6048,00 лева. 

- От 10.30 часа, във 2 зала Окръжният съд ще заседава по дело срещу подсъдим за това, че умишлено е умъртвил 
другиго - К. К., като убийството е извършено в условията на домашно насилие и с користна цел. 

- От 14.00 часа, в 10 зала Окръжният съд ще гледа дело срещу подсъдимата, срещу която е повдигнато обвинение 
за това, че умишлено е умъртвила Б. И. /28 г./, като убийството е извършено с особена жестокост. 

*** 
Стара Загора. 

- Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров ще проведе пресконференция след срещата си с представители 
на Германо-Българската индустриално-търговска камара. 

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

