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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
News 24 
 
√ Скандал на комисия без кворум: Кой ще вдига двойно гражданската и кой ни пречи за еврото? 
Скандал се разрази в Комисията по икономическа политика и иновации, която в понеделник следваше да разгледа и 
гласува промените в Застрахователния кодекс, които да задължат българските застрахователи да изплащат автоматично 
всяка претенция за щета, станала в чужбина и изискана от чужд застраховател. Предложението е входирано от 
Министерски съвет и преработено на работна група преди второ четене. Основният аргумент на вносителя – това е 
изискване по задълженията на България за влизане в Еврозоната, като неприемането на промените ще спре пътя на 
страната ни към единната европейска валута. 
В крайна сметка заседанието на комисията се преобрази в своеобразна кръгла маса, защото кворум не бе събран, а 
законопроектът не бе гласуван, като, поне засега, няма как да влезе за гласуване в пленарна зала в оставащите три дена 
работа на настоящото 48-о Народно събрание. Отсъстваха представителите на ГЕРБ с изключение на заместник-
председателя на комисията Александър Иванов, както такива и на ДПС, БСП, „Възраждане“ и „Български възход“, а в залата 
се появиха единствено представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Макар и да не е член 
на комисията, на заседанието в подкрепа на промените се яви и съпредседателят на ДБ Христо Иванов. 
Основните опасения на застрахователите, изказани в медийното пространство – промените могат да доведат до 
увеличаване на застрахователните измами, а застраховката „Гражданска отговорност“, заради повишените разходи, може 
да поскъпне до 600 лева за гражданите и в пъти повече за транспортните фирми. 
„Ние сме припознали напълно текста, внесен от Асоциацията на българските застрахователи. Ние сме тези, които бранят 
това потребителите да не плащат двойно повишение на Гражданската отговорност, това са два милиона човека. (…) 
Повишаването на цената ще се отрази върху всеки един български гражданин, върху всеки един бизнес, върху всеки, който 
предоставя стоки и услуги на българските граждани, включително и върху цената на хляба. Като се изважда това като 
приоритет за членството в еврозоната, насърчаваме българските граждани да се противопоставят на пълноправното 
членство на България в Еврозоната„, заяви Александър Иванов от ГЕРБ. 
„Предложението, което сме внесли в резултат от работната група, е на 80% от това което искаха застрахователите. Не 
виждам какъв по-голям компромис може да бъде направен. Някои определени кръгове обаче от самото начало казаха, че 
не искат никакви промени да бъдат приети„, контрира на свой ред председателят на икономическата комисия Мартин 
Димитров. Той и Искрен Митев от ПП са депутатите, припознали от името на политическите си сили предложенията на 
служебното правителство. 
И попита финансовият министър Росица Велкова дали неприемането на законопроекта ще попречи на България да приеме 
еврото. 
„Да, това е проблем за приемането на България в еврозоната. Защото преди да подадем конвергентен доклад (за влизане 
в еврозоната), трябва да уверим ЕК и всички страни членки, че сме изпълнили ангажиментите си по пост-ЕРМ комитмънта 
(задълженията, поети от България при влизането в ERM или т.нар. чакалня на еврозоната)“, отговори финансовият 
министър. 
„Вашето правителство и Вие като заместник-министър в него“ – обърна се Иванов от ГЕРБ към представителите на ПП и ДБ 
и министър Велкова, „наруши два основни критерия за влизане в еврозоната – да не е инфлацията 20%, каквато беше по 
ваше време, както и да няма бюджетен дефицит.“ 
Народният представител от ГЕРБ, сам взел си думата, бе прекъснат от Мартин Димитров: „Г-н Иванов очевидно е дошъл 
тук, за да провали заседанието. Опитва се да сменя темата, когато ГЕРБ изпаднат в неудобно положение, започват да 
говорят по този начин.“ 
„Абсолютно жалка история„, не пропусна да отбележи и Ивайло Мирчев от ДБ. „Да викнем квесторите! Плашиш ли ме? 
Квестори казах, не те плаша„, разви се и директен диалог на изключени микрофони между представителя на ГЕРБ и 
депутатът от „Промяната“ Димитър Недялков. 
„Днес ГЕРБ проваля еврозоната„, обяви Мартин Иванов, като думите му бяха посрещнати с аплодисменти. 
Макар и застрахователите нееднократно да искаха думата, тя бе дадена на представителите на работодателските 
организации, всички от които – АИКБ, КРИБ и БСК, се обявиха „за“ предложените законови промени. Против са единствено 
от Съюза за стопанска инициатива. 
„Категорично и в пълнота подкрепяме изменението в Застрахователния кодекс. Смятаме, че промените дават 
ефективен механизъм за работа на гаранционния механизъм. Опасенията и предложенията в обратна посока 
обезсмислят до голяма степен този гаранционен механизъм и не трябва да бъдат подкрепени. Гражданската 
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отговорност да не поскъпне, а да стане по-евтина", каза Добрин Иванов от АИКБ. Най-важният аргумент според бизнеса 
обаче е това, че промените в кодекса ще отворят пътя ни към еврозоната. 
„Съществува ли и минимална възможност да се повиши гражданската отговорност?“, попита отново Александър Иванов 
от ГЕРБ, без председателят на комисията да му даде думата. Мартин Димитров отново реагира остро и прекъсна 
представителя на партията на Борисов, след което Иванов напусна заседанието. „Няма никакво основание, дори да си 
против, да не си на заседание и да саботираш приемането на България в еврозоната. Бягат като партизани“, коментира 
след напускането на колегата си Димитров. 
Даниел Лорер от ПП пък изтъкна като фактор за нуждата от приемане на промените факта, че българското застрахователно 
бюро дължало значителни суми на застрахователи в чужбина, което накарало Еврокомисията да постави това условия за 
влизането ни в еврозоната. 
Най-накрая думата взе и представител на застрахователите – Борислав Богоев, председател на Националното бюро на 
българските автомобилни застрахователи (НББАЗ). И заяви – в сравнение с периода 2017-2020 година в момента се дължат 
„изключително малко средства“. 
„За 2018 година към българското бюро има издадени 5699 искания за гаранции на стойност 19,6 млн. евро. За същата 
година към бюрата извън България има 1864 броя искания на обща стойност 7,6 млн. евро. За 2021 година към нас има 
792 искания за 4,78 млн. евро, с лихвите към 8,5 млн. евро. За другите бюра броят е 11 550 за 49,36 млн. евро. За 4 години 
това бюро с този управителен съвет е успяло да намали 8 пъти задълженията„, изтъкна Богоев. 
Дебатът категорично се политизира, коментира на въпрос на News.bg Благоев. „Казах, че няма как цената на Гражданската 
отговорност да остане същата, а не че ще се повиши„, уклончив бе той на питане с колко би скочила полицата за гражданите 
и бизнеса. „Неповишаването на цената на ГО означава, че някой слага административна граница, което в пазарни условия 
няма как да се случи.“ 
Основният проблем според застрахователния бранш – още на другия ден след приемането на промените да „полетят“ 
искания за гаранции и плащания от чужбина за редица „спорни случаи“. 
 
Сега 
 
√ Пет партии бламираха премахването на една от пречките за еврозоната 
ГЕРБ, ДПС, БСП, Възраждане и Български възход не се явиха на комисия за второ гласуване на промените за Зелената 
карта 
Депутатите от ГЕРБ, ДПС, БСП, "Възраждане" и "Български възход", които са членове на икономическата комисия в 
парламента, не се явиха на заседание и провалиха гласуването на второ четене на промени в Кодекса за застраховане. 
С поправките трябваше да се реши дългогодишен проблем, свързан с отказа на някои застрахователни компании да 
плащат обезщетения за катастрофи в чужбина, защото смятат, че щетите са фиктивни. Заради това страната ни бе поставена 
под особен надзор през 2018 г. от Съвета на бюрата "Зелена карта".  
Решаването на проблема със „Зелена карта“ е поставен като изискване за приемането ни в еврозоната. Тази седмица е 
последната от живота на 48-то НС и проваленото днес гласуване в комисията заради липса на кворум означава, че България 
няма да може да изпълни едно от условията за приемане на еврото преди излизането на решаващия конвергентен доклад 
през пролетта. 
На първо четене парламентът гласува предложените от Министерство на финансите промени в застрахователния кодекс, 
но с уговорката, че ще бъдат преработени на второ гласуване. МФ настояваше да се запишат текстове, които задължават 
Националното бюро "Зелена карта" у нас моментално да изплаща предявените искания за обезщетения при пътни 
инциденти в чужбина, след което да си търси парите от съответния български застраховател, включително и като се 
задейства банкова гаранция. На практика ЕС иска да въведем принципа "първо плащаш, после оспорваш". 
Това предизвика остро недоволство от Асоциацията на застрахователите в България и Националното бюро "Зелена карта", 
които предрекоха сериозен скок на цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" заради нарасналия 
риск. 
Между първо и второ четене ГЕРБ, "Български възход" и "Възраждане" внесоха идентични законови поправки, според 
които българското бюро "Зелена карта" трябва да заплаща предявените към него претенции от катастрофи в чужбина, едва 
когато са представени документи за валидност на щетата, включително и банково извлечение за плащане на пострадалото 
лице или негови наследници. 
"Подобно условие не решава проблема с отказа на някои български застрахователи да изплащат обезщетения за 
катастрофи в чужбина с автомобил с българска регистрация и обезсмисля промените", обявиха днес от МФ. И представиха 
писмо от Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), който  не приема 
поправката за работеща и предупреждава, че може да послужи като аргумент срещу влизането ни в еврозоната от 1 януари 
2024 г. 
"Не може да допуснем българските граждани да плащат двойно и тройно по-високи цени за "Гражданска отговорност". 
Ще пострадат и превозвачите, които ще калкулират по-скъпата застраховка в цените, а оттам всички стоки ще поскъпнат", 
заяви Александър Иванов от ГЕРБ. Той присъства в началото на заседанието, за да изрази позицията на ГЕРБ и да опонира 
на поддръжниците на поправката от ДБ и ПП, след което си тръгна. 
"Не би трябвало да има оскъпяване на застраховката. Напротив тя може да поевтинее, защото след падането на 
мониторинга върху Националното бюро "Зелена карта" вече няма да има необходимост то да сключва презастрахователен 
договор", обясни финансовият министър Росица Велкова, която присъства на заседанието. 
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Четири от работодателските организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, също подкрепиха предложените от финансовото 
министерство текстове за гарантиране на плащането на обезщетенията за катастрофи в чужбина и определиха опасенията 
за ценови скок на "Гражданска отговорност" като неоснователни.  "За бизнеса влизането в еврозоната е приоритет. 
Предстоят избори и заедно с това традиционните срещи на партиите с работодателските организации. Какво ще 
коментираме на тях, ако с вашите действия бламирате приемането на еврото от 1 януари 2024 г.?", обърна се  Добрин 
Иванов от АИКБ към представителя на ГЕРБ. 
От "Съюза за стопанска инициатива" обаче изразиха противоположно мнение и застъпиха тезата на застрахователите за 
сериозни проблеми на сектора, ако при "Зелената карта" се въведе принципа "първо плащаш, после оспорваш". 
От Националното бюро "Зелена карта" обясниха, че натрупаните неразплатени суми през последните четири години се 
изчистват и за неверно твърдението, че само България има подобни проблеми. "Проблемът започна през 2016 г. и към 
2018 г. се натрупаха близо 20 млн. евро неизплатени по 5700 искания от чужбина. Към 2021 г. те вече са намалели на 792 
искания за гаранции за 4.7 млн. евро, а с лихвите - 8-9 млн. евро", посочи Борислав Богоев председател на НБ Зелена карта. 
 
News.bg 
 
√ Скандал на комисия без кворум: Кой ще вдига двойно гражданската и кой ни пречи за еврото? 
Скандал се разрази в Комисията по икономическа политика и иновации, която в понеделник следваше да разгледа и 
гласува промените в Застрахователния кодекс, които да задължат българските застрахователи да изплащат автоматично 
всяка претенция за щета, станала в чужбина и изискана от чужд застраховател. Предложението е входирано от 
Министерски съвет и преработено на работна група преди второ четене. Основният аргумент на вносителя - това е 
изискване по задълженията на България за влизане в Еврозоната, като неприемането на промените ще спре пътя на 
страната ни към единната европейска валута. 
В крайна сметка заседанието на комисията се преобрази в своеобразна кръгла маса, защото кворум не бе събран, а 
законопроектът не бе гласуван, като, поне засега, няма как да влезе за гласуване в пленарна зала в оставащите три дена 
работа на настоящото 48-о Народно събрание. Отсъстваха представителите на ГЕРБ с изключение на заместник-
председателя на комисията Александър Иванов, както такива и на ДПС, БСП, "Възраждане" и "Български възход", а в залата 
се появиха единствено представители на "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Макар и да не е член 
на комисията, на заседанието в подкрепа на промените се яви и съпредседателят на ДБ Христо Иванов. 
Основните опасения на застрахователите, изказани в медийното пространство - промените могат да доведат до 
увеличаване на застрахователните измами, а застраховката "Гражданска отговорност", заради повишените разходи, може 
да поскъпне до 600 лева за гражданите и в пъти повече за транспортните фирми. 
"Ние сме припознали напълно текста, внесен от Асоциацията на българските застрахователи. Ние сме тези, които бранят 
това потребителите да не плащат двойно повишение на Гражданската отговорност, това са два милиона човека. (...) 
Повишаването на цената ще се отрази върху всеки един български гражданин, върху всеки един бизнес, върху всеки, който 
предоставя стоки и услуги на българските граждани, включително и върху цената на хляба. Като се изважда това като 
приоритет за членството в еврозоната, насърчаваме българските граждани да се противопоставят на пълноправното 
членство на България в Еврозоната", заяви Александър Иванов от ГЕРБ. 
"Предложението, което сме внесли в резултат от работната група, е на 80% от това което искаха застрахователите. Не 
виждам какъв по-голям компромис може да бъде направен. Някои определени кръгове обаче от самото начало казаха, че 
не искат никакви промени да бъдат приети", контрира на свой ред председателят на икономическата комисия Мартин 
Димитров. Той и Искрен Митев от ПП са депутатите, припознали от името на политическите си сили предложенията на 
служебното правителство. 
И попита финансовият министър Росица Велкова дали неприемането на законопроекта ще попречи на България да приеме 
еврото. 
"Да, това е проблем за приемането на България в еврозоната. Защото преди да подадем конвергентен доклад (за влизане 
в еврозоната), трябва да уверим ЕК и всички страни членки, че сме изпълнили ангажиментите си по пост-ЕРМ комитмънта 
(задълженията, поети от България при влизането в ERM или т.нар. чакалня на еврозоната)", отговори финансовият 
министър. 
"Вашето правителство и Вие като заместник-министър в него" - обърна се Иванов от ГЕРБ към представителите на ПП и ДБ 
и министър Велкова, "наруши два основни критерия за влизане в еврозоната - да не е инфлацията 20%, каквато беше по 
ваше време, както и да няма бюджетен дефицит." 
Народният представител от ГЕРБ, сам взел си думата, бе прекъснат от Мартин Димитров: "Г-н Иванов очевидно е дошъл 
тук, за да провали заседанието. Опитва се да сменя темата, когато ГЕРБ изпаднат в неудобно положение, започват да 
говорят по този начин." 
"Абсолютно жалка история", не пропусна да отбележи и Ивайло Мирчев от ДБ. "Да викнем квесторите! Плашиш ли ме? 
Квестори казах, не те плаша", разви се и директен диалог на изключени микрофони между представителя на ГЕРБ и 
депутатът от "Промяната" Димитър Недялков. 
"Днес ГЕРБ проваля еврозоната", обяви Мартин Иванов, като думите му бяха посрещнати с аплодисменти. 
Макар и застрахователите нееднократно да искаха думата, тя бе дадена на представителите на работодателските 
организации, всички от които - АИКБ, КРИБ и БСК, се обявиха "за" предложените законови промени. Против са единствено 
от Съюза за стопанска инициатива. 
"Категорично и в пълнота подкрепяме изменението в Застрахователния кодекс. Смятаме, че промените дават ефективен 
механизъм за работа на гаранционния механизъм. Опасенията и предложенията в обратна посока обезсмислят до голяма 
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степен този гаранционен механизъм и не трябва да бъдат подкрепени. Гражданската отговорност да не поскъпне, а да 
стане по-евтина", каза Добрин Иванов от АИКБ. Най-важният аргумент според бизнеса обаче е това, че промените в 
кодекса ще отворят пътя ни към еврозоната. 
"Съществува ли и минимална възможност да се повиши гражданската отговорност?", попита отново Александър Иванов 
от ГЕРБ, без председателят на комисията да му даде думата. Мартин Димитров отново реагира остро и прекъсна 
представителя на партията на Борисов, след което Иванов напусна заседанието. "Няма никакво основание, дори да си 
против, да не си на заседание и да саботираш приемането на България в еврозоната. Бягат като партизани", коментира 
след напускането на колегата си Димитров. 
Даниел Лорер от ПП пък изтъкна като фактор за нуждата от приемане на промените факта, че българското застрахователно 
бюро дължало значителни суми на застрахователи в чужбина, което накарало Еврокомисията да постави това условия за 
влизането ни в еврозоната. 
Най-накрая думата взе и представител на застрахователите - Борислав Богоев, председател на Националното бюро на 
българските автомобилни застрахователи (НББАЗ). И заяви - в сравнение с периода 2017-2020 година в момента се дължат 
"изключително малко средства". 
"За 2018 година към българското бюро има издадени 5699 искания за гаранции на стойност 19,6 млн. евро. За същата 
година към бюрата извън България има 1864 броя искания на обща стойност 7,6 млн. евро. За 2021 година към нас има 
792 искания за 4,78 млн. евро, с лихвите към 8,5 млн. евро. За другите бюра броят е 11 550 за 49,36 млн. евро. За 4 години 
това бюро с този управителен съвет е успяло да намали 8 пъти задълженията", изтъкна Богоев. 
Дебатът категорично се политизира, коментира на въпрос на News.bg Благоев. "Казах, че няма как цената на Гражданската 
отговорност да остане същата, а не че ще се повиши", уклончив бе той на питане с колко би скочила полицата за гражданите 
и бизнеса. "Неповишаването на цената на ГО означава, че някой слага административна граница, което в пазарни условия 
няма как да се случи." 
Основният проблем според застрахователния бранш - още на другия ден след приемането на промените да "полетят" 
искания за гаранции и плащания от чужбина за редица "спорни случаи". 
 
24 часа 
 
√ Казусът "Зелена карта" заседна на пътя ни към еврозоната 
Казусът „Зелена карта“  ще усложни пътя ни към еврозоната. На 13 февруари т.г. България трябва да увери Брюксел, че 
поетият ангажимент нашето бюро да бъде коректно в плащанията по произшествия в чужбина е  записан и в закон. Датата 
и ангажимента потвърди няколко пъти пред депутатите служебният финансов министър Росица Велкова. 
До края на този парламент обаче остават не повече от три работни дни, а поправката в Кодекса за застраховането заседна 
в икономическата комисия преди второ четене. За втори път в рамките на една седмица комисията не събра кворум и не 
се стигна до гласуване. 
Две разлики имаше между днешното и проваленото петъчно заседание. Днес към депутатите от „Да, България“ и 
„Продължаваме промяната“ за кратко се присъединиха двама от ГЕРБ- зам.-председателят на комисията Александър 
Иванов и Десислава Трифонова. 
Александър Иванов заяви, че алтернативното предложение не е на ГЕРБ, а групата само е припознала текстове на 
Асоциацията на българските застрахователи. Иванов увери, че ГЕРБ не иска да провали влизането ни в еврозоната, но не 
може да не чуе опасенията на бранша и страховете на хората за голямо поскъпване на полицата "Гражданска отговорност". 
Представителите на бранша продължиха да уверяват депутатите, че поправката в застрахователния кодекс ще оскъпи 
задължителната "Гражданска отговорност", защото отваряла вратите пред източване на наши компании от чужбина със 
застрахователни измами . 
Също днес се чу и мнението на четирите големи работодателски асоциации - КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП, които единодушно 
подкрепиха варианта, предложен от кабинета. 
Спорното предложение в него, постигнато след няколко напрегнати заседания на работната група с бранша, гласеше: 
"Бюрото заплаща при спазване условията и сроковете на вътрешните правила на Съвета на бюрата предявените към него 
гаранционни искания от други национални бюра във връзка със задължения на негови членове." Този текст всъщност 
преповтаря, но вече в закон правилата, по които работят всички бюра-  членове на „Зелена карта“. 
Между двете четения обаче се появи добавка към този текст: "...когато са представени документи за валидност на 
претенцията, включително банково извлечение за плащане на увреденото лице или неговите наследници." Аргументът – 
да не се позволи източване на наши компании през застрахователни измами в чужбина. Точно тя бе припозната от 
депутатите на ГЕРБ, „Възраждане“ и „Български възход“. 
По време на дебатите председателят на българското бюро „Зелена карта“ Борислав Богоев заяви: "Правилата бюрото ги 
спазва, но то има управителен съвет от седем души. Когато те решат да спираме да плащаме, минаваме на авариен режим 
- банкова гаранция", каза той. 
И обяви още, че проблемът, заради който се правят тези промени всъщност вече се изчиства, като  старите задължения от 
близо 20 млн. евро през 2018 г. вече са свити до 792 искания за гаранции за 4,8 млн. евро към 2021 г. Според него, в същия 
период, гаранционните искания към други бюра са нараснали над 6 пъти. 
Поставената във фризера засега добавка в Кодекса за застраховането трябваше да запише в закон спазването на правилата 
в системата "Зелена карта" и преди всичко на принципа "първо плащаш, после оспорваш". Алтернативният текст, 
припознат от ГЕРБ, „Възраждане“ и „Български възход“ прави плащането задължително „едва, когато са представени 
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документи за валидност на претенцията, включително банково извлечение за плащане на увреденото лице или неговите 
наследници". 
Така, до решение на казуса и днес не се стигна, въпреки, че служебният финансов министър Росица Велкова за втори път 
показа писмо от Съвета на бюрата, в което се заявява, че такъв текст противоречи на правилата. 
В писмото от EIOPA дори има  опасения, че вторият текст не само не би решил проблема, а би го задълбочил: "Вкарването 
в националното законодателство на изисквания, несъответстващи на Вътрешните правила на Съвета на бюрата, а именно 
по отношение на документалните доказателства за плащане на обезщетение на увредените лица за издаване на искания 
за гаранции, означава че настоящата ситуация, препятстваща изпълнението на ERM II ангажиментите, в следствие на това 
че един български застраховател на спазва Вътрешните правила на Съвета на бюрата, може да се повтори в бъдеще при 
всички български застрахователни дружества. Такъв резултат може да се приеме за колизия с целите на ангажимента след 
влизането в ERM II, целящ разрешаване на проблемите със системата "Зелена карта", които доведоха до мониторинг от 
Съвета на бюрата", категорични са от европейския регулатор. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Правната комисия ще гледа на второ четене промените в Закона за съдебната власт 
Правната комисия в парламента ще разгледа на второ четене промените в Закона за съдебната власт днес. 
Депутатите ще разгледат приетите на първо четене предложения на "Възраждане", свързани и с механизма за контрол на 
главния прокурор и промените, които бяха внесени от Министерския съвет. Остава под въпрос обаче дали те ще могат да 
минат на второ четене и в пленарната зала. 
От 9.00 часа започва заседание и на временната комисия за обстоятелствата около случая Nexo. Ще бъдат изслушани 
председателят на Комисията за финансов надзор и директорът на НАП. Миналата седмица от НАП беше разпространено 
удостоверение, че компанията няма задължения към държавата. 
 
√ След срещата Демерджиев-Спасовски: Властите в РСМ обещаха честването на Гоце Делчев да се проведе 
безпроблемно 
Дни преди честванията на годишнина от рождението на Гоце Делчев на 4 февруари българска делегация, водена от 
вътрешния министър Иван Демерджиев бе в Скопие, в опит да се свали напрежението между двете държави. Властите в 
Северна Македония са обещали честването да се проведе безпроблемно. Тема на разговорите между вътрешните 
министри, е било и нападението над Христиан Пендиков в Охрид. 
В социалните мрежи се организират обаче блокади, така че да бъде спрян достъпът до Скопие от пътя, който идва от София, 
за да не се допуснат български граждани до честванията по повод рождението на Гоце Делчев. 
Двамата вътрешни министри обаче обещаха, че обмяната на оперативна информация между двете министерства ще бъде 
изключително интензивна, така че да се осигури честването по начин, който няма да породи ново напрежение по оста 
София-Скопие. Защото по думите им Гоце Делчев е еднакво почитан и уважаван и от двете страни на границата и трябва 
да бъде почетен достойно. 
Предстоящото отбелязване на годишнината от рождението на Гоце Делчев в края на седмицата беше в центъра на 
разговорите между Иван Демерджиен и колегата му Оливер Спасовски. Двете министерства ще си сътрудничат на 
оперативно ниво, за да осигурят спокойствието по време на събитието. 
"Няма да бъде позволен никакъв инцидент. Полицията на РСМ взема всички необходими мерки", каза Спасовски. 
"Коментирахме как да обезпечим сигурното и спокойно протичане на честването на годишнината на  Гоце Делчев. 
Уверението на колегата Спасовски е, че от тяхна страна ще бъдат взети всички мерки събитието да бъде 
обезпечено. Аз взимам и ще взема всички мерки хората, които ще дойдат от България за това събитие да не допускат 
правонарушение или провокация", каза Демерджгиев. 
Демерджиев и Спасовски обсъдиха и разследването на нападението над Христиан Пендиков. Вътрешният министър на 
Република Северна Македония даде гаранции, че случаят ще бъде разкрит изцяло и обективно. 
По време на срещата двамата вътрешни министри обсъдиха и необходимостта да се намали риска от подобни инциденти 
в бъдеще, които се отразяват и на отношенията между двете страни. 
Демерджиев и Спасовски са единодушни, че отговорност на двете държави е стабилността в региона. 
 
√ Министърът на околната среда: Трябва да предоговорим Плана за възстановяване 
Планът за възстановяване и устойчивост трябва да се предоговори. Вярвам, че с усилията на служебния кабинет и 
експертите, ангажирани със задачата, ще успеем така да го преговорим, че България да покаже достатъчно амбиция за 
пътя си към декарбонизация пред ЕК. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в "Денят 
започва". 
Мерките трябва да бъдат предложени от Министерството на енергетиката, тъй като става дума за реформи в тази сфера, 
посочи тя. Не трябва да се пристъпва към рязко затваряне на работещи мощности, а съответните им алтернативи трябва 
да бъдат предложени постепенно. 
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"От компетентността на МОСВ най-важното е по-скоро предоговаряне на т.нар. междинни цели. Ключовото 
предизвикателство е, че с прилагащото решение всъщност държавата ни е поела ангажимент за поетапно 
намаляване година спрямо година на емитираните количества парникови газове". 
България е приела условие да намали вредните емисии минимум с 55% към 2030 г. спрямо 2007-ма, когато става част от 
Европейския съюз. 
"Европейската зелена сделка е дала пътя, по който трябва да вървим. Безспорно България е сред най-енергийно 
интензивните и натоварени сектори с въглищните мощности. Ясно е, че трябва да вървим по този път, но в 
момента, с течението и форсмажорните обстоятелства, не считам, че сме подготвени с алтернатива, а трябва да 
гарантираме енергийната и националната сигурност. 
Намирането на алтернатива за декарбонизация е чрез ясни и постепенни мерки, отговорности, яснота колко ще ни струва 
всичко това. Това включва в сее си околна среда, здравеопазване, национална сигурност, финанси. 
Вероятно е да има забавяне на плащанията по Плана за възстановяване заради тези отклонения, но добрата новина е, че 
все пак първият транш е дошъл, коментира Росица Карамфилова. 
"Така или иначе по останалите реформи се работи, останалите инвестиции са в ход. Ако някой счита, че ще е лесно, 
не, ще бъде изключително трудно, но ние нямаме път назад. Трябва да продължим, за да достигнем до крайната цел".  
България има 16 наказателни процедури в областта на околната среда, четири от тях вече са затворени. Все още не 
плащаме за нарушения, посочи министърът. Най-тежките нарушения са свързани с качеството на атмосферния въздух. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ НАТО засилва партньорството си с Япония 
НАТО ще засилва партньорството си с Япония, заяви генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг по време на 
посещение в Токио. 
"Войната в Украйна показва, че нашата сигурност е тясно взаимосвързана. Ако президентът Путин победи в Украйна, 
това ще бъде трагедия за украинците, но също и много опасно послание към авторитарните лидери по света. Защото 
в такъв случай посланието ще бъде, че могат да постигат целите си, използвайки военна сила", заяви Столтенберг.  
В рамките на визитата си в Япония Йенс Столтенберг ще се срещне с японския премиер Фумио Кишида. Посещението е 
част от азиатската му обиколка, чиято цел е засилване на връзките със съюзниците на Запада в Азия на фона на войната в 
Украйна и съперничеството с Китай. 
 
√ СЗО удължи действието на глобалната извънредна ситуация заради коронавируса 
Световната здравна организация продължи действието на глобалната извънредна ситуация заради коронавируса. 
На годишното заседание на Изпълнителния съвет на СЗО нейният генерален директор Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, 
че светът "сега несъмнено се намира в доста по-добра ситуация", отколкото преди година, когато разпространението на 
силно заразния вариант Омикрон на вируса беше в своя пик. Той предупреди, че за последните осем седмици най-малко 
170 000 души по света са починали от коронавируса. 
Ръководителят на СЗО призова за пълна ваксинация на рисковите групи, увеличаване на тестването и по-ранно използване 
на противовирусните препарати. Тедрос апелира и за разширяване на лабораторните мрежи и за борба с 
"дезинформацията" за пандемията. 
"Продължаваме да се надяваме, че до догодина светът ще съумее да сведе до минимум хоспитализациите и 
смъртността от ковид", каза той. 
Тедрос направи изказването си след като малко преди това СЗО огласи заключенията от доклада за пандемията на своя 
Комитет за извънредните ситуации, според който по света са поставени около 13,1 млрд. дози ваксина срещу КОВИД-19. В 
изнесените данни се допълва, че близо 90 на сто от медиците в световен мащаб са имунизирани, а почти 80 процента от 
хората над 60-годишна възраст са ваксинирани с поне една доза. 
 
БНР 
 
√ Извънредно заседание на парламента в последната му работна седмица 
В последната работна седмица на 48-ото Народно събрание, преди разпускането на 3-и февруари, депутатите започват с 
извънредно заседание. 
Днес ще стане ясно има ли шанс преди разпускането на Народно събрание да бъдат приети окончателно предложенията 
за промени в Наказателно -процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, сред които са и двата варианта на механизъм 
за разследване на главния прокурор. 
На първо четене са приети предложението на “Възраждане“ - Националното следствие да стане самостоятелна структура 
в съдебната власт, а неговият директор да може да разследва главния прокурор, а след това и предложенията на 
Министерския съвет и на “Демократична България“ - дело срещу Обвинител номер едно да може да образува съдия, 
временно назначен за прокурор. 
Парламентът започва работа с второто четене на Законопроекта за допълнение на закона за здравното осигуряване, с него 
се създават условия за провеждане на целенасочена политика по регионален достъп до дейности от основния пакет, 
заплащан от Здравната каса. 
Предлага се механизъм за осигуряване на справедливи и достойни възнаграждения на медицинския персонал в 
общинските и приоритетни болници, които гарантират медицинска помощ, гарантирана от основния пакет от бюджета на 
Здравната каса. 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-okolnata-sreda-tryabva-da-predogovorim-plana-za-vazstanovyavane-1222029news.html
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Депутатите ще обсъдят и проекта за решение за възлагане на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово 
обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. 
Вносители на проекта са председателят на Комисията по отбрана – Христо Гаджев от ГЕРБ и депутатите от комисията от 
ПП, ДБ, ДПС и “Български възход“. 
Четири от точките от дневния ред ще бъдат разгледани при закрити врата, тъй като докладите на службите са с ниво с 
класификация “секретно“ или “поверително“. 
Това са Годишния доклад за дейността на Държавната агенция “Разузнаване“, годишните доклади за дейността на служба 
“Военно разузнаване“ и на Държавната агенция “Национална сигурност“, както и Държавната комисия по сигурността на 
информацията и цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация на Република България 
през 2021 г. 
Кметове и представители на общинските съвети във Варна и Пловдив ще бъдат изслушани в създадена временна 
парламентарна комисия по казуса с придобиването на “Пловдивския панаир“ от бизнесмена Георги Гергов. 
Комисията беше създадена с цел да установи всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на 
панаира от Гергов чрез действия на централната и местните власти от 2016 г. насам. 
 
√ Българският износ за Румъния се увеличава с над 40% 
Българският износ за Румъния е нараснал с над 40% през първите десет месеца на миналата година и надхвърля 4 млрд. 
евро. Това стана ясно по време на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и посланика на 
Румъния у нас Н. Пр. Бръндуша Йоана Предеску. 
"Стокообменът за същия период възлиза на 7,247 млрд. евро, като надхвърля първоначалните ни прогнози от 7 млрд. евро 
за цялата 2021 година", посочи министър Стоянов. Български компании вече са лидери в отделни отрасли на румънския 
пазар и имат сериозен дял в застраховането и дори в кредитирането в северната ни съседка. "Българските инвестиции в 
Румъния са в пъти повече от румънските в нашата страна и това е тенденция, която се надявам със съвместни усилия да 
променим", допълни Никола Стоянов, цитиран от пресцентъра на Министерството на икономиката и енергетиката. 
Двете страни се договориха за повече съвместни инициативи през 2023 г., които да насърчат стокообмена и инвестициите 
между двете държави. Предвижда се и провеждането на заседание на Работна група с експерти от двете икономически 
министерства през втората половина на 2023 година за консултации и сътрудничество за засилване на двустранното 
икономическо сътрудничество. 
България и Румъния могат да обменят опит в развитието на индустриални паркове и в политиките по привличане на 
инвестиции, бе коментирано още по време на срещата. Н. Пр. Бръндуша Предеску представи техния опит за постоянен 
скрининг на чуждестранните инвестиции и се ангажира да предостави повече информация. 
Отчитането на показателите от статистическите институти на двете държави също бе тема на разговора. Двете институции 
си партнират на базата на подписан меморандум, но е необходим по-детайлен преглед на данните, посочиха от румънска 
страна. 
Във вчерашния разговор участваха заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев и 
икономическият съветник към посолството на Румъния в България Раду Молдован.  
 
√ Стабилизация на бизнес климата в България през януари 
През януари стопанската конюнктура в страната остава приблизително на нивото си от декември 2022 г., като по-
благоприятен бизнес климат се отчита в промишлеността и търговията на дребно, но при известно влошаване в 
строителството и в сферата на услугите. 
Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през януари с 1,0 пункт, като последната анкета на НСИ 
отчита по-благоприятни оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните 
предприятия. Техните прогнози относно износа и производствената активност през следващите три месеца са умерени. 
Основни фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа 
среда и недостига на работна сила, но през януари се наблюдава намаление на негативното влияние на несигурната 
икономическа среда. 
21,8% от мениджърите в промишлеността предвиждат повишение на продажните цени, посочва НСИ. 
През януари 2023 г. показателят "бизнес климат в строителството" пък се понижава с 0,8 пункта заради по-резервирани 
оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състоянието на предприятията им. Негативни са и мненията 
им относно строителната активност през последните три месеца, но има леко подобряване на очакванията им за 
следващите три месеца. 
Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, следван от цените на 
материалите и недостига на работна сила. 
Строителните мениджъри предвиждат повишаване на продажните цени през следващите три месеца. 
През януари съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се повишава с 1,9 пункта, като подобрението 
се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите 
шест  месеци. Прогнозите им относно обема на продажбите и на поръчките към доставчици за следващите три месеца 
обаче са по-неблагоприятни, отчита бизнес проучването на НСИ. 
Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната 
икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене. 
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Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява през януари с 1,1 пункта, като понижението се дължи 
на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия от "по-добро" 
към запазване на "същото". Подобрява се обаче мнението им относно търсенето на услуги през следващите три месеца. 
Несигурната икономическа среда продължава да ограничава в най-голяма степен развитието на бизнеса в този сектор, 
следвана от конкуренцията в бранша и недостига на работна сила. 
По отношение на продажните цени в сектора на услугите 18,2% от мениджърите очакват увеличаване на продажните цени 
през следващите три месеца. 
 
√ Кънчо Стойчев: Монополната среда в търговската система е нож в гърба на българския производител 
Интервю на Диана Янкулова с Кънчо Стойчев в предаването ''Нещо повече'' 
"Инфлацията е еднопосочен процес. Да си мислим, че тя ще се дръпне назад, защото цените са се дръпнали назад е 
погрешно. Когато цените се дръпнат назад, инфлацията спира и започва леко да намалява, но това не води до 
възстановяване на цените отпреди това".  
Това каза пред БНР председателят на Съюза "Произведено в България" Кънчо Стойчев.  
И посочи монополната среда в търговската система на България:  
"Над 65% от търговията с бързооборотните стоки са в ръцете на международните търговски вериги. Те са три-четири. 
Работят в ситуация на картел и в изнасилване на българските производители. Печалбите отиват в тях. И българските 
производители са в незавидно състояние. Ръстът на цените би следвало да се дръпне назад не от българските 
производители, а от търговските вериги, които в монополно състояние реализират свръхпечалби. Този проблем 
съществува навсякъде, но във Франция, например, има държава. В Полша големите търговски вериги са извън градовете, 
основната търговия се захранва вътре в самия град главно с полски търговци. Унгарците твърдо застанаха срещу 
веригите. В момента цените са заради това, че търговията в България е монополна и десето правителство поред се 
занимаваме с този въпрос".  
По думите му проблемът е, че българският производител няма избор и се разорява.  
"Това е нож в гърба на българския производител, който с всяка година намалява и с всяка година ни предлагат все повече 
от пластмасовата продукция - купуваш ябълка и тя четири месеца стои, без да си промени цвета дори. Веригите направиха 
собствени марки, т.нар. "бели марки". Това се нарича злоупотреба с търговска сила", допълни той в предаването "Нещо 
повече". Като подчерта, че българският производител никога не се е борил за преференции и привилегии, а за минимум 
равнопоставени отношения.  
"Не се спазват дори елементарни норми на конкурентост... Достатъчно е да има власт, която да гарантира честното 
съревнование и българският производител ще се справи".  
Интервюто на Диана Янкулова с Кънчо Стойчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ ЕК обмисля отварянето на земеделския кризисен резерв 
България бе първата страна в ЕС, която поиска отваряне на кризисния резерв по време на заседанието на Съвета на 
министрите през септември 
Европейската комисия обмисля отварянето на земеделския кризисен резерв – това съобщават от Министерството на 
земеделието, като се позовават на казаното от еврокомисар Януш Войчеховски по време на провеждащия се вчера Съвет 
на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел. 
Отварянето на резерва се обсъжда заради настояването на няколко държави, включително и България,  Европейската 
комисия да предприеме конкретни действия в помощ на европейските производители, които търпят загуби заради 
войната в Украйна. 
Земеделците в тези държави са затруднени заради вноса на украински земеделски продукти на пазара в Европейския 
съюз. Според българската позиция създаването на временни складове за украинско зърно, което е само транзитно, както 
и нови транспортни коридори, включително железопътни, ще намалят натиска от увеличаващия се внос от Украйна.  
"България е солидарна с Украйна и споделя необходимостта от безпрепятствено осигуряване на доставки, за да се 
гарантира продоволствената сигурност в световен мащаб. Това обаче не следва да поставя под риск  
конкурентоспособността на българските и други европейски земеделски производители", е заявил заместник-министърът 
на земеделието Георги Събев в своето изказване. 
По отношение на състоянието на селскостопанските пазари в резултат на усложнената външнополитическа обстановка в 
Черноморския регион българският заместник-министър Събев е посочил, че у нас смущения се наблюдават при пазара на 
зърно, в т. ч. маслодаен слънчоглед. 
България бе първата страна в Европейския съюз, която поиска отваряне на кризисния резерв по време на заседанието на 
Съвета на министрите през септември.  
 
√ ЕК ще разреши по-големи държавни субсидии за зелени технологии 
Европейската комисия планира да разреши по-големи субсидии за предприятия, инвестиращи във възобновяема енергия 
и технологии за намаляване на въглеродните емисии, включително използването на данъчни облекчения, сочи проект на 
план, цитиран от "Файненшъл таймс". 
Този ход на Брюксел в отговор на Закона за намаляване на инфлацията в САЩ  е насочен към допълнително разхлабване 
на временния режим на държавна помощ, който е в сила от разгара на пандемията от Covid-19. Крайната дата за подобно 
разхлабване на режима за предоставяне на държавна помощ все още не е договорена. 

https://bnr.bg/post/101772086/kancho-stoichev-monopolnata-sreda-v-targovskata-sistema-e-noj-v-garba-na-balgarskia-proizvoditel
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Страните членки са разделени по въпроса дали и за колко време да се позволяват подобни облекчителни правила. Някои 
държави, включително Нидерландия и Дания, предупреждават, че по този начин се рискува да се променят 
равнопоставените условия, като непропорционално се подпомагат богатите страни да наливат пари в техните компании. 
В предложението се казва, че ще позволи по-голяма помощ за технологии и възобновяеми енергийни източници извън 
тези, които вече са определени от настоящите закони на ЕС за възобновяема енергия, включително за зелен водород и 
биогорива. Европейската комисия също така ще позволи повече данъчни облекчения, които са и основен стимул в плана 
на САЩ на стойност 369 млрд. долара за подкрепа на зеления преход. 
"Разпоредбите относно данъчните облекчения биха позволили на държавите членки да съгласуват националните си 
фискални стимули с обща схема и по този начин да предложат по-голяма прозрачност и предвидимост на бизнеса в целия 
ЕС“, се посочва в предложението на ЕК. 
Брюксел също така възнамерява да опрости и ускори одобренията за проекти от общ европейски интерес, включващи 
няколко държави, и ще постави общи цели за зелен промишлен капацитет до 2030 година. 
Изчислено е, че индустрията трябва да инвестира 170 милиарда евро до 2030 г. в предприятия за производство на слънчева 
и вятърна енергия, в батерии, термопомпи и зелен водород. 
Предложението ще бъде публикувано в сряда след вътрешни дебати в Комисията и все още може да настъпят промени, 
отбелязва "Файненшъл таймс". 
 
√ ЕК: Почти 40% от сайтовете за онлайн пазаруване разчитат на манипулативни практики 
Почти 40% от уебсайтовете за онлайн пазаруване разчитат на манипулативни практики, за да се възползват от уязвимостите 
на потребителите или да ги подмамят - това е изводът от направените проверки в 148 от общо 399 онлайн магазина за 
търговия на дребно, съобщи Европейската комисия. Проверката е извършена в държавите от мрежата за сътрудничество 
в областта на защитата на потребителите. Тя включва 23 страни-членки на ЕС, сред които и България), а също така Исландия 
и Норвегия. 
Проверени са онлайн магазини, които продават стоки, вариращи от текстил до електронни уреди. Установено е, че 42 
уебсайта са използвали фалшиви таймери за броене със срокове за закупуване на конкретни продукти, 54 са насочили 
потребителите към определен избор - от абонаменти до по-скъпи продукти или възможности за доставка. 70 уебсайта са 
скрили важна информация или са я направили не толкова видима за потребителите. Това е например информация, 
свързана с разходите за доставка, състава на продуктите или наличието на по-евтин вариант.  
 
√ Препоръки на Съвета на ЕС за адекватен минимален доход 
Страните членки на ЕС да съчетаят адекватно подпомагане на доходите чрез обезщетения за минимално заплащане и 
други съпътстващи парични обезщетения, както и компенсации в натура и ефективен достъп до услуги за подпомагане. 
Такава е приетата вчера препоръка от Съвета на ЕС за адекватен минимален доход. 
На държавите се препоръчва също да определят равнището на минималния доход чрез прозрачна и надеждна методика 
в съответствие с националното право и с участието на съответните заинтересовани страни. 
Същевременно Съветът препоръчва да се осигури възможността за подаване на искане минималният доход да се 
предоставя на отделни членове на домакинството. Целта в случая е насърчаване на равенството между половете, 
сигурността на доходите и икономическата независимост на жените, младите хора и хората с увреждания. 
На страните членки се препоръчва още да постигнат постепенно адекватното равнище на подпомагане на доходите най-
късно до 2030 г. 
 
√ Изненадващо свиване на германската икономика през последното тримесечие на 2022 г. 
Икономиката на Германия се сви изненадващо през четвъртото тримесечие на миналата година, показват предварителни 
данни на немската официална статистика Destatis. Това сякаш е сигнал, че водещата европейска икономика може би 
навлезе в очакваната от мнозина рецесия в резултат на негативното въздействие на руската война в Украйна. 
Брутният вътрешен продукт на Германия се понижи през последното тримесечие с 0,2% на сезонно-коригирана спрямо 
третото тримесечие, когато нарасна с 0,5 на сто, докато осреднените очаквания бяха за стагнация (0,0%). Това е първото 
понижение на немския БВП от началото на 2021 г. насам. 
След като германската икономика успя да се представи добре въпреки трудните условия през първите три тримесечия на 
миналата година, нейното представяне се влоши през четвъртото тримесечие на 2022 г. С оглед на растящите 
цени,  потребителски разходи, които подкрепиха германската икономика през първите три тримесечия, бяха по-слаби в 
края на изминалата година, посочи немската статистика. 
 

Графика на БВП на тримесечна база 
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Свиването в най-голямата икономика в Европа се дължи главно на спад в потреблението на домакинствата на фона на  
повишаващи се лихвени проценти и упорито високата инфлация. 
Федералната статистическа служба също така съобщи, че ценови коригираният БВП за цялата изминала 2022 г. се е 
повишил с 1,8% спрямо година по-рано, докато след ценовата корекция и календарните ефекти германската икономика е 
нараснала с 1,9 на сто. Това означава лека низходяща ревизия с 0,1 процентни пункта спрямо предварителната оценка на 
Destatis. 
Поради продължаващата криза с Covid-19 и въздействието на войната в Украйна, данните за БВП са обект на по-голяма 
несигурност от обикновено, подчертава немската федерална статистика. 
 
√ Италия инвестира в Либия 8 млрд. долара за разработване на газови находища 
Италианския енергиен колос ENI и националната петролна корпорация на Либия (NOC) подписаха споразумение за проект 
за разработване находища на газ в северноафриканската страна. 
На срещата в Триполи присъстваха премиерът на Италия Джорджа Мелони, този на либийското правителство на 
националното единство Абдел Хамид ал Дабайба и представители на енергийните корпорации на двете страни.   
За реализирането на проекта ENI  ще инвестира рекордните 8 милиарда долара. 
Целта е да се увеличи производството на газ чрез две находища, което ще започне през 2026 година с капацитет от над 21 
милиона кубически метра газ на ден. 
Част от него ще е за вътрешния пазар на Либия, останалата - за износ към Италия чрез газопровода Greenstream. Той 
свързва двете страни през Средиземно море и е в действие от 2004 година. 
Премиерът Джорджа Мелони нарече случилото се "историческо" и че "Италия ще бъде хъб за енергийни доставки за цяла 
Европа". 
Тя подчерта, че "Либия е приоритет за Италия и европейското енергийно предизвикателство". Италия и Либия ще си 
сътрудничат и срещу незаконната имиграция, за което бе подписан меморандум за доставката на пет патрулни катера, 
финансирани от ЕС. 
Исторически Либия е била винаги важна за Италия за икономически инвестиции и добиването на петрол от 1938 г., а след 
това и на газ. 
 
√ Турция ще бъде домакин на среща на газови доставчици и потребители на 14-15 февруари 
Турция ще бъде домакин на среща в Истанбул на 14-15 февруари, на която ще съберат страни-доставчици на газ и 
европейски потребители на синьото гориво, съобщи турският министър на енергетиката Фатих Дьонмез, цитиран от 
Ройтерс. 
"Ще съберем заедно страните доставчици от Близкия изток, Средиземноморието, Каспийския регион и Централна Азия с 
потребителите от Европа", заяви Дьонмез. 
Турция, която има малко петрол и газ, е силно зависима от вноса от Русия, Азербайджан и Иран, както и от вноса на втечнен 
природен газ ( LNG) от Катар, Съединените щати, Нигерия и Алжир, напомня Ройтерс. 
След като обяви десетгодишно газово споразумение с Оман, министърът подчерта, че целта е Турция да се превърне 
център на търговия с газ, където се определя неговата референтна цена. 
През миналия октомври руският президент Владимир Путин предложи да се създаде газов хъб в Турция, като това 
предложение беше факт след експлозии, които повредиха руските газопроводи "Северен поток" 1 и 2 под Балтийско море. 
Някои западни столици обаче са загрижени, че турски хъб, включващ руски газ, може да позволи на Москва да замаскира 
износа си на синьо гориво, който е санкциониран от Запада заради руското нахлуване в Украйна. 
Турция има инфраструктура и опит в търговията с газ и властите предприемат стъпки, за да се превърна страната в център, 
където да се определят регионалните референтни цени, отбеляза още Фатих Дьонмез. 
"Нашата цел е да обединим страните доставчици и потребители и да се превърнем в център за търговия с газ, където се 
определя референтната цена на синьото гориво", посочи той. 
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√ За последните 24 часа са извършени серия руски въздушни атаки и три ракетни удара срещу Украйна 
Продължават военните действия в Украйна на фона на разнопосочните позиции на запада дали да изпрати бойни самолети 
F-16 за силите на Киев. 
Генералния щаб на украинското командване съобщава, че за последните 24 часа са извършени серия руски въздушни атаки 
и три ракетни удара. Единият от тях е бил срещу Харков в североизточната част на страната. Продължават офанзивните 
операции на силите на Москва в районите на Бахмут, Авдеевка и на други места в Източна Украйна.  
От руското командване пък съобщиха за две украински атаки срещу цели в Краснолиманск.  
Изпращането на изтребители F-16 от западните съюзници все още остава под въпрос, след като късно снощи 
американският президент Джо Байдън изключи възможността Съединените щати да изпратят бойни самолети F-16 на 
Украйна. 
По-рано президентът на Франция Еманюел Макрон не изключи възможността страната му да изпрати на Украйна 
изтребители. 
Днес военният министър на Украйна Олексий Резников ще разговаря с президента Макрон в Париж.  
Въпреки отказа за пращане на бойни самолети американската военна подкрепа продължава. Първата пратка от 
американските бойни машини „Брадли“ пътува  за Украйна. Бронираните машини са част от споразумението за военна 
помощ на стойност близо 3 милиарда долара, обявено по-рано тази година. Общият брой на машините трябва да достигне 
109.  
 
√ МВФ: Британската икономика ще се свие и ще се представи по-зле от другите развити икономики 
Икономиката на Обединеното кралство ще се свие и ще се представи по-зле от другите развити икономики, тъй като 
високите разходи за живот продължават да затрудняват домакинствата, гласи мрачна прогноза на Международния 
валутен фонд. 
В своята актуализация за световните икономически перспективи Международният валутен фонд посочи, че брутният 
вътрешен продукт на Обединеното кралство ще се свие с 0,6% през 2023 г., вместо да нарасне с 0,3% тази година, каквато 
беше предишната прогноза през миналия октомври. 
Прогнозата е, че Обединеното кралство ще бъде единствената развита държава, в която ще има спад на брутния вътрешен 
продукт през годината. Фондът отбеляза, че новата му прогноза отразява високите цени на енергията във Великобритания 
и финансови фактори, като например високата инфлация. 
Въпреки всичко Международният валутен фонд смята, че след есенното изявление на министъра на финансите Джеръми 
Хънт икономиката на страната е на прав път. Хънт каза, че Великобритания е опровергала много прогнози миналата година. 
Мрачната картина на фонда обаче идва след като самият Хънт предупреди, че е малко вероятно да остане място за 
значителни данъчни облекчения в пролетния бюджет. 
 
√ Икономиката на САЩ нарасна с 2,9% през последното тримесечие на 2022 г. 
Растежът на американската икономика се забави незначително през последното тримесечие на 2022 г., тъй като 
агресивната кампания на Федералния резерв за повишаване на лихвите (на разходите по заемите) започна да натежава 
все повече върху бизнес активността. 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ нарасна през четвъртото тримесечие на 2022 г. с 2,9% на годишна база след 
растеж с 3,2% през предходните три месеца и осредните прогнози за малко по-сериозно забавяне до 2,6%, показват 
предварителни данни на Департамента по търговия. 
Предварителната оценка показа, че растежът на БВП се дължи главно на увеличенията на частните инвестиции в складови 
запази, на потребителските разходи, на разходите на федералното правителство и на щатско ниво, както и на нежилищните 
дълготрайни инвестиции, които бяха частично компенсирани от намаления на жилищните фиксирани инвестиции и на 
американския износ. 
 

Тримесечен БВП на САЩ на годишна база 
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Потребителските разходи, които по принцип са основен двигател на икономическия растеж, формирайки около 68% от 
БВП, се повишиха през последното тримесечие на отминалата година с 2,1% на годишна база след растеж с 2,3% през 
предходните три месеца, като потребителските разходи за дълготрайни стоки се повишиха с 0,5% след спад с 0,8% преди 
това. 
Износът през последното тримесечие се сви с 1,3% след ръст с 14,6% три месеца по-рано, докато вносът в САЩ спадна с 
4% след повишение със 7,3 на сто. По този начин нетната търговия добави 0,56 процентни пункта към БВП през четвъртото 
тримесечие, но след добавени 2,86 проценти пункта през третото тримесечие на 2022 г. 
В същото време увеличените бизнес запаси добавиха 1,46 процентни пункта към БВП, след като през третото тримесечие 
на миналата година отнеха 1,19 процентни пункта от икономическия растеж. 
За цялата 2022 г. икономиката на САЩ нарасна с 2,1% след експанзия от 5,9% през 2021 година. 
Малко по-добрите данни са факт въпреки предприети досега агресивни стъпки от централната банка на САЩ, за да намали 
търсенето и респективно инфлацията. 
Това обаче може да се окаже последното тримесечие на стабилен растеж, преди да влезе в сила изоставящият ефект от 
най-агресивни цикъл на затягане на паричната политика на Фе от 80-те години на миналия век. Повечето икономисти 
очакват рецесия в САЩ до втората половина на настоящата година, макар тя да бъде доста по-лека в сравнение с 
предишните икономически спадове. 
От март 2022 г. насам Федералният резерв повиши основния си лихвен процент с повече от 4%, като многократно го 
увеличаваше с по 0,75 базисни пункта в опит да навакса инфлацията, която се оказа много по-интензивна от очакваното. 
Индексът на цените на разходите за лично потребление (PCE) пък се увеличи с 3,2% през четвъртото тримесечие, което 
обаче представлява рязко забавяне спрямо ръст от 4,3% през предходното тримесечие. Като се изключат цените на храните 
и енергията, индексът на цените на PCE се повиши с 3,9% след скок с 4,7% през предходния тримесечен период. 
Това е ясно мерило, показващо забавяне на инфлационния натиск във водещата световна икономика. 
Сега Фед се готви да повишени лихвените проценти с 0,50 базисни пункта на предстоящото заседание през следващата 
седмица, тъй като инфлацията изглежда е достигнала своя връх. Служителите на Фед като цяло подкрепят федерална 
фондова лихва от 5% и това ниво да се запази поне до края на годината, което предполага по-нататъшно повишаване на 
лихвения процент след решението от февруари. 
 
√ МВФ повиши леко прогнозата си за глобалния растеж за 2023 г. до 2,9% 
Международният валутен фонд повиши прогнозата си за глобалния растеж през 2023 г. с  0,2 проценти пункта до 2,9%, 
отбелязвайки, че повторното отваряне на Китай след двегодишната строга политика на "нулев Covid" е проправило пътя за 
"по-бързо от очакваното" възстановяване. В подкрепа за възходяща оценка е и "изненадващо устойчивото" търсене в 
Съединените щати и Европа, както и облекчаването на енергийните разходи след рязкото има повишение през миналата 
година. 
МВФ обаче предупреди, че балансът на рисковете относно икономическото развитие остава в посока надолу, но отбеляза, 
че неблагоприятните рискове са намалели от октомври миналата година насам. През октомври фондът прогнозира 
икономически растеж през настоящата година от 2,7 на сто с предупреждения, че светът лесно може да изпадне в рецесия. 
 

 
 
Според прогнозите на фонда глобалният растеж ще се забави през тази година до 2,9% от 3,4% през 2022г., след което ще 
се ускори до 3,1% през 2024 г. Прогнозата за догодина обаче е с 0,1 проценти пункта под прогнозата на МВФ от миналия 
октомври, тъй като пълното въздействие на агресивните повишения на лихвените проценти на централната банка забавя 
търсенето. 
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Международната организация също така заяви, че очаква корекциите на паричната политика на централните банки по 
света (повишаването на лихвите) и конфликтът Русия-Украйна да продължат да влияят върху икономическата активност в 
световен план. 
 

 
 
Главният икономист на МВФ Пиер-Оливие Гуринша посочи, че рисковете от рецесия са намалели и че централните банки 
постигат напредък в контролирането на инфлацията, но е необходима още работа за ограничаване на цените и нови 
смущения могат да дойдат от по-нататъшната ескалация на руската война в Украйна и битката на Китай срещу Covid-19 . 
"Трябва да сме подготвени да очакваме неочакваното, но това може да представлява повратна точка - с достигане на 
растежното дъно и след това спад на инфлацията", каза Гуриншас пред репортери за перспективите за 2023 г., предаде 
Ройтерс. 
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√ Президентите на България и Сърбия ще дадат начало на строителните дейности по газовата връзка България – Сърбия 
Президентът Румен Радев и държавният глава на Сърбия Александър Вучич ще участват в откриването на 
специализираните строителни дейности по изграждане на междусистемната газова връзка „България - Сърбия" (Gas 
Interconnection Bulgaria - Serbia, IBS) на българска територия. Това съобщиха от прессекретариата на президента. 
Откриването ще се състои на 1 февруари по обяд край Костинброд. Преди това Румен Радев ще проведе двустранна среща 
с Александър Вучич. 
Сред участниците в церемонията ще бъдат министрите на енергетиката на двете страни Росен Христов и Дубравка 
Дедович, както и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" Владимир Малинов. 
На сръбска територия в района на Ниш вече започна процедурата по подготовка на трасето и полагането на тръбите. 
Припомняме, че междусистемната газова връзка „България-Сърбия" ще бъде с обща дължина около 170 км. от Нови Искър, 
Република България до Ниш, Република Сърбия, от които около 62 км. са на българска територия. След изграждането ѝ 
газовата връзка ще бъде с капацитет до 1,8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток. Газопроводът е проект от общ 
интерес за Европейския съюз, финансиран от Механизма за свързване на Европа. 
 
√ Липса на кворум на икономическата комисия към НС може да доведе до забавяне на страната ни за еврозоната 
Застрахователните промени в системата "Зелена карта" са спорни и не се подкрепят от част от бранша 
Заседанието на Комисията по икономическа политика и иновации на Народното събрание и вчера се провали поради 
липса на кворум. В 15:00 часа дойдоха депутати от "Продължаваме промяната" и "Демократична България", както и двама 
представители на ГЕРБ-СДС.   
Депутатите трябваше да обсъждат и гласуват промени на Кодекса за застраховането и са свързани с ангажиментите на 
страната по системата „Зелена карта“ като те не са подкрепени от застрахователния бранш у нас. А според експерти може 
да доведат и до драстично увеличение на застраховката „Гражданска отговорност“. 
Промените в Кодекса на застраховането обаче са част от изискванията за присъединяване на България към Еврозоната и 
ако не бъдат приети, може да спрат процеса и да отложат въвеждането на еврото от началото на 2024 г. 
По предложение на председателя на комисията Мартин Димитров се проведе работна група, която отново, както и в петък 
вечерта, изслуша позицията на министъра на финансите Росица Велкова. Тя категорично застана зад предложенията на 
Министерски съвет и се обяви против предложения на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, "Възраждане" и "Български 
възход", внесени между двете четения. Ако промените в Кодекса не бъдат приети от НС, България може да има проблеми 
за приемането в еврозоната, заяви министър Велкова, предаде БТА.   
Министър Велкова посочи, че в Министерството на финансите са пристигнали отрицателни становища от Съвета на бюрата 
"Зелена карта" и от Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за 
предложенията на трите парламентарни групи. Предложението на депутатите за обезщетения по застраховка "Зелена 
карта" е, че до плащане на щетата ще се иска и представяне на "валидност на претенцията, включително банково 
извлечение за плащане на увреденото лице или неговите наследници". Депутатите вносители посочват, че така се борят 
срещу злоупотребите. Практиката на всички бюра "Зелена карта" е да се извърши плащането и чак след това да се търси 
оспорване и претенции. 
Велкова посочи още, че ако НС направи промените в Кодекса, за приемането ни в еврозоната ще остане като проблем само 
високата инфлация, но по този показател страната ни може да преговаря. Велкова каза, че бюджетният дефицит на 
страната ни за 2022 година е 2,8 - 2,9 процента от БВП на начислена основа и 0,8 на сто на касова основа. 
В подкрепа на приемане на текстовете предложени от МФ се изказаха и представители на четири работодателски 
организации. 
Народният представител Александър Иванов от групата на ГЕРБ - СДС каза, че  ако предложенията на МФ минат ще се 
вдигне цената на застраховка "Гражданска отговорност". Борислав Богоев, председател на УС на националното бюро 
"Зелена карта" посочи, че с предлаганите промени в кодекса ще затруднят в бъдеще работата на Националното бюро. Той 
изтъкна, че сегашният Управителен съвет на Бюрото е намалил броя на и размера на претенциите към българските 
застрахователни компании. Той добави, че не може да каже дали законовите промени ще вдигнат цената на застраховка 
"Гражданска отговорност" (към която е застраховката "Зелена карта") защото тя се определя от много компоненти, но 
призова депутатите да вземат някакво решение. 
Министър Велкова добави, че МФ се присъединява към предложението за промени в кодекса, направено от народните 
представители Мартин Димитров, Йордан Иванов и Искрен Митев. Предложението е направено след консултации с 
представители на бранша и по думите на Мартин Димитров отговарят на 80 процента от исканията на Асоциацията на 
българските застрахователи. 
 
√ Илияна Илиева, МИР: През 2023 г. бизнесът ще може да кандидатства за подкрепа от близо 1,7 млрд. лв. 
Министерството стартира собствен подкаст за иновации и растеж в Spotify и още 5 платформи 
„През 2023 г. ще бъдат отворени десет процедури за подкрепа на българския бизнес на обща стойност почти 1,7 млрд. лв. 
Очаква се шест от тях – за около 1 млрд. лв., да стартират още до средата на годината“. Това съобщи директорът на Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа Илияна Илиева 
в първото издание на новия институционален подкаст. Той ще се излъчва в платформата Spotify и още 5 други дигитални 
канала, съобщиха вчера от Министерство на иновациите и растежа. 
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Тя уточни, че средствата ще бъдат инвестирани чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и 
програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и „Научни изследвания, иновации и 
дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Безвъзмездна финансова помощ ще могат да получат микро-
, малките и средни предприятия (МСП), а по част от мерките – и големи компании, и научни организации, които работят в 
сътрудничество с МСП. 
„До няколко дни ще започне подаването на проектни предложения по процедурата за изграждане на ВЕИ и съоръжения 
за съхранение на енергия. Тя е част от НПВУ и е с бюджет 200 млн. лв.“, обяви Илиева. По думите й, чрез нея фирми от 
различни сектори ще могат да създават мощности до 1 MWh за производство и собствено потребление на електроенергия. 
По този начин те ще подобрят енергийната си ефективност и ще станат по-малко зависими от свободния пазар. 
„През февруари ще бъде отворено кандидатстването по мярката „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за 
високи постижения“. Със 118 млн. лв. по нея ще бъдат подпомогнати компании, които са кандидатствали по европейските 
програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не са получили финансиране“, заяви тя. Илиева подчерта, че знакът на 
ЕК гарантира високото качество на проектните им идеи и потенциалът им да бъдат разработени иновативни продукти и 
услуги с висока добавена стойност за българската икономика и общество. 
Стана ясно още, че до месец ще бъде обявена за обществено обсъждане и процедурата за изграждане на индустриални 
зони и паркове, по която са предвидени 212, 5 млн. лв. „През февруари ще стартират и обществени консултации по мярката 
„Кръгова икономика“. Заложените средства по нея са 180 млн. лв. и са предназначени за закупуване на нова апаратура и 
внедряване на модерни решения за по-добро управление на ресурсите и отпадъците, по-широка употреба на вторични 
суровини и разработване на зелени поточни линии. Това ще бъде и последната програма, която Министерството на 
иновациите и растежа администрира по НПВУ“, поясни тя. 
Илиева изтъкна, че почти веднага след нея ще започне изпълнението на ПКИП и ПНИИДИТ, като до края на годината са 
планирани общо шест процедури и по тях. „По първата програма през настоящата година ще бъдат инвестирани над 420 
млн. лв. в разработване и внедряване на иновации в предприятията. Други 117,5 млн. лв. ще бъдат вложени в подобряване 
на производствения капацитет на семейните фирми и дружествата от творческите индустрии и занаятите“, допълни тя. 
По думите й, по програмата за научни изследвания с 336 млн. лв. ще бъде подкрепено развитието на Центровете за 
върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени през миналия програмен период със средства от ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж“. 
„С близо 150 млн. лв. ще бъдат създадени 12 цифрови и иновационни хъбове. Те ще бъдат разположени в различни 
области на страната и ще подпомагат връзката на местния бизнес и научните организации в съответния регион. В края на 
2023 г. ще бъде пусната и ваучерна схема за 49 млн. лв. за разработване на съвместни продукти и услуги на бизнеса и 
българските учени“, каза Илиева. 
 
√ БФБ и ББР създават пилотен инвестиционен фонд за подкрепа на малки и средни фирми 
Пилотният проект е в изпълнение на политиките на Министерството на иновациите и растежа за публичност и 
прозрачност в оценката на инвестиционните проекти 
Българската фондова борса (БФБ) и Българската банка за развитие (ББР) създават пилотен инвестиционен фонд за 
подкрепа на малките и средни предприятия в страната. Това стана ясно вчера на подписването на тристранно 
споразумение между министъра на иновациите и растежа Александър Пулев, изпълнителния директор на БФБ доц. д-р 
Маню Моравенов и изпълнителните директори на ББР Илия Караниколов и Иван Церовски, съобщиха от БФБ. 
Сред целите на създаването на пилотния фонд е и тестването на пазара и инвестиционния интерес. Българската банка за 
развитие влага пилотно базова минимална инвестиция от 2 млн. лв., като финансовото вложение на ББР се очаква да 
нарасне в пъти в зависимост от финансовия ангажимент, поет от други ключови институционални инвеститори и 
международни финансови институции, с които предстоят разговори. Очаква се Фондът да стартира с първоначален капитал 
от минимум 10 млн. лв., който да нараства и да привлече силен интерес поради перспективата алтернативните кредитни 
продукти да станат по-малко конкурентоспособни в рамките на тенденцията за глобално стремглаво покачване на 
лихвените проценти по традиционните кредитни продукти. 
Пилотният проект цели и постигането на максимална публичност и прозрачност в оценката на инвестиционните проекти, 
както и да развива капиталовите пазари като инструмент за финансиране в условия на кризи. 
Фондът ще спомогне за създаването на насърчаваща бизнеса среда, използвайки възможностите за растеж на малките и 
средните предприятия, които предоставят регулирания и BEAM пазар, организирани от Българската фондова борса. Чрез 
него компаниите, които искат да разраснат дейността си, могат да си осигурят допълнителен финансов ресурс при 
условията на пълна прозрачност и равнопоставеност. 
Фондът е насочен изцяло към подкрепата за малките и средните компании, които осъществяват първично публично 
предлагане на ценни книжа на BEAM пазара или на регулирания пазар, организирани от Фондовата борса. 
БФБ и ББР ще информират обществеността за действията на Фонда и разширяването му занапред в подкрепа на малкия и 
среден бизнес в страната. 
 
√ Прогноза на БНБ: Инфлацията ще се забави до 4.2 на сто в края на 2023 година 
Реалният БВП на България през настоящата година ще нарасне с 0.4 на сто, очакват икономистите на централната 
банка 
Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ, по стандартите на 
„Евростат“), ще се забави до 4,2 на сто в края на 2023 г. под влияние на допусканията за низходяща динамика на цените 
в евро на петрола и храните на международните пазари. Средно за годината очакваме инфлацията да възлезе на 7,0 на 
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сто, като в краткосрочен план натискът върху производствените цени,  произтичащ от фактори, като реализиралите се 
увеличения на цените на суровините и недостига на предлагане и на работна ръка, ще продължи да се отразява върху 
потребителските цени. Прогнозата е на експертите на БНБ, в публикувания на сайта на банката бюлетин 
Макроикономическата прогноза на БНБ. 
Административно определяните цени също се очаква да имат сравнително висок положителен принос за общата инфлация 
в края на 2023 г., главно поради включените в прогнозата повишения на цените на ВиК услугите, на природния газ и 
увеличението на акциза на тютюневите изделия. 
Прогнозираме инфлацията в края на 2024 г. да се забави до 3,3 на сто, следвайки низходящата динамика на цените на 
храните и енергийните суровини на международните пазари, пишат от икономистите на БНБ. 
 

 
 
Централната банка очаква реалният БВП на България през изминалата 2022 година да  е с ръст от  3,4 на сто, а през 2023 
година с ръст от 0,4 на сто. Ръстът на БВП за миналата година се определя най-вече от нарастването на частното 
потребление и натрупването на запаси от суровини, материали и готови продукти в икономиката, пише в бюлетина. 
През 2023 г. очакваме растежът на реалния БВП да се забави съществено до 0,4 на сто, което ще се определя най-вече от 
преминаването от положителен към отрицателен принос на изменението на запасите в икономиката, отчитат от 
Централната банка. Други фактори, които ще ограничават нарастването на икономическата активност в страната през 2023 
г., са прогнозираното съществено забавяне на растежа на правителственото потребление, както и очакваният спад на 
износа на стоки. За намаляването на стоковия износ ще допринасят както по-ниският растеж на външното търсене, така и 
специфични за България фактори, като забраната за износ към страни, различни от Украйна, на нефтопродукти, 
произведени от руски петрол, и планирани ремонтни дейности в едни от най-големите предприятия в страната, се посочва 
още в доклада на БНБ. 
Същевременно за 2023 г. прогнозираме висок растеж на инвестиционната активност в съответствие със заложеното в 
прогнозата техническо допускане за профила на усвояване на средствата по Националния план за възстановяване и 
устойчивост (НПВУ) от страна както на частния, така и на публичния сектор. Очакваме растежът на икономическата 
активност да се ускори до 3,2 на сто през 2024 г., което ще се дължи главно на формирането на нисък положителен принос 
на нетния износ поради възстановяването на растежа на износа на стоки, посочват от БНБ. 
Рисковете пред прогнозата на БНБ 
за растежа на реалния БВП се оценяват като балансирани за 2022 г. и 2023 г., докато за 2024 г. преобладават рискове за 
реализиране на по-нисък растеж спрямо този в базисния сценарий. В краткосрочен хоризонт е възможно растежът на 
реалния БВП в България да е по-висок при реализация на по-благоприятно икономическо развитие в основните търговски 
партньори на страната или при по-продължително поддържане на високи наличности на запаси от фирмите спрямо 
базисния сценарий. 
Рисковете за реализиране на по-ниска икономическа активност произтичат главно от продължаващия военен конфликт в 
Украйна и повишената икономическа несигурност в глобален план, както и от възможността за по-бързо и по-голямо 
повишаване на лихвените проценти от водещите централни банки спрямо базисния сценарий, съчетано със засилване на 
степента на пренасяне върху лихвените проценти в страната. В допълнение съществуват значителни рискове за по-бавно 
от заложеното в прогнозата изпълнение на инвестиционни проекти по НПВУ и усвояване на средства по европейски 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_mac_for%D0%B5cast_2022_04_bg.pdf
https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_mac_for%D0%B5cast_2022_04_bg.pdf
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програми. Рисковете, свързани с потенциален недостиг на природен газ в България и в основните ни търговски партньори, 
изглеждат ограничени за текущата зима, но е вероятно да нараснат отново през зимния период на 2023–2024 г. 
Пред прогнозата за инфлацията преобладават рискове за по-силно нарастване на цените спрямо базисния сценарий 
за целия прогнозен период. Тези рискове са свързани с динамиката на цените на енергийните суровини и храните на 
международните пазари, както и с възможността за по-значително от прогнозираното пренасяне върху потребителските 
цени на по-високите разходи за труд на единица продукция в среда на исторически ниска безработица, което е 
предпоставка за по-висока от прогнозираната базисна инфлация. Рискове за реализирането на по-висока от 
прогнозираната инфлация произтичат и от вероятността за по-големи повишения на регулираните цени през прогнозния 
период спрямо заложеното в базисния сценарий, се посочва още в доклада на централната банка. 
 
√ НСИ регистрира сериозен ръст в производството и доставка на електроенергия и топлоенергия за декември 2022 г.  
Индексът на цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар се повишава с 28,5 на сто през декември 2022 
г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 37,6 на сто, преработващата промишленост - с 21,1 на сто, и добивната промишленост 
- с 11,5 на сто, съобщи Националният статистически институт, цитиран от БТА. 
Общият индекс на цените на производител в промишлеността се увеличава с 3,4 на сто през декември 2022 г. спрямо 
предходния месец. Значително повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 14,3 на сто, и в добивната промишленост - с 0,9 на сто, докато в преработващата промишленост е 
отчетено намаление с 2,1 на сто. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 6 на сто през декември 2022 г. спрямо предходния 
месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15 на 
сто, и в добивната промишленост - с 3,7 на сто, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2,2 на сто. 
Общият индекс на цените на производител се покачва с 23,2 на сто през декември 2022 г. в сравнение със същия месец на 
2021 година. Ръст на цените се наблюдава при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ 
- с 39,3 на сто, преработващата промишленост - с 16,1 на сто, и в добивната промишленост - с 3,7 на сто. 
За месец има ръст в производството на електроенергия с 31,1 на сто 
През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нараства производството на: електрическа енергия - с 31,1 на сто, и твърди 
горива - с 9,3 на сто. Намалява производството на: безоловен бензин - с 13 на сто, и дизелово гориво - с 6,4 на сто. 
Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение, съобщи Националният статистически 
институт. 
През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на 
производствени инсталации, съществено нараства производството на: пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и 
дизелово гориво. Намалява производството на: природен газ - с 50 на сто, електрическа енергия - с 5 на сто, и твърди 
горива - с 4,2 на сто. 
През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нарастват доставките на: природен газ - с 56,3 на сто, електрическа енергия 
- с 12,1 на сто, и твърди горива - с 10,6 на сто. Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 10,9 на сто, безоловен 
бензин - с 9,5 на сто, и дизелово гориво - с 6 на сто. 
През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: дизелово гориво - с 28,1 на 
сто, и пропан-бутанови смеси - с 2,5 на сто. Намаляват доставките на: природен газ - с 21,6 на сто, безоловен бензин - с 19,1 
на сто, твърди горива - с 6,3 на сто, и електрическа енергия - с 3,7 на сто. 
 
√ Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 29 януари расте с 1.65 %, а в разпределителната намалява с 18.78 на сто 
Спрямо аналогичния период на миналата година участието на ВЕЦ в енергийния баланс намалява с 44.54 процента 
Производството и потреблението на електроенергия намалява. Спада участието, както на базовите, така  и на 
водноелектрическите централи (ВЕЦ). Салдото (износ-внос ) на електроенергия остава на минус. Делът на възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа е на плюс, но в разпределителната остава високия дял в посока към 
понижение. В същото време при преглед на показателите и от предходната седмица се наблюдава леко подобрение. Това 
става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор 
(ЕСО) за времето от 1 до 29 януари 2023 година (01.01.2023 г. – 29.01.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 
2022 г. 
Производството на електроенергия остава на минус и за времето от първи до двадесет и девети януари намалява (минус) 
с 14.67 % или до обем от 4 127 897 MWh (минус 15.80 % отчетени за периода до 22 януари). За сравнение, през аналогичния 
период на предходната 2022 г. производството на електроенергия е достигало до 4 837 407 MWh. 
Потреблението на електроенергия за сравняваното време от първия до двадесет и деветия ден на настоящата година 
спрямо същите от миналата година спада (минус) със 7.40 %. Така, ако през посочените дни на миналата година 
потреблението на ток е било в обем от 3 778 024 MWh, през настоящите се свива до 3 498 381 MWh (минус 7.43 % седмица 
по-рано). 
Салдото (износ-внос) на електроенергия също върви надолу (минус) и то със значителните 40.58 % като за времето от 
първия до двадесет и деветия ден от първия месец на тази година е в обем от 629 516 MWh (минус 43.34 % преди седмица). 
През сравнявания период на предходната 2022 г. салдото (износ-внос) на електроенергия е било от порядъка на 1 059 383 
MWh. 
Участието на базовите централи спада (минус) с 12.10 %, което за времето от първи до двадесет и девети януари тази 
година представлява обем от 3 628 537 MWh (минус 12.33 отчетени седмица по-рано за времето до 22.01). През 
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аналогичния период от първия месец на миналата година участието на базовите централи в енергийния баланс е достигало 
до обем от 4 128 050 MWh. 
Участието на възобновяемите енергийни източници, в частност на слънчевите и вятърни електроцентрали в преносната 
мрежа остава на плюс, а в разпределителната на минус. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия до двадесет и деветия ден от настоящия месец януари се повишава 
(плюс) с 1.65 % и е в обем от 135 065 MWh (плюс 6.71% за отчетния период седмица по-рано). През аналогичния период на 
миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 132 873 MWh. По-добрите данни за посочените дни от 
настоящата година в частност се дължат на участието на фотоволтаичните централи (плюс 13.85%) и биомасата (плюс 23.28 
%), въпреки спада при вятърните централи (минус 3.42 %). 
Според данните на системния оператор противоположни остават данните за участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. 
Така за времето от 1 до 29 януари т.г. то се понижава (минус) с 18.78 % или до обем от 140 497 MWh (минус 19.79 % седмица 
по-рано). За сравнение, през аналогичните дни на предходната 2022 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е 
било в обем от порядъка на 172 974 MWh. Спадът през отчитания период от настоящата 2023 г. се дължи на по-лошия дял 
на вятърните (минус 17.78 %) и фотоволтаични (минус 24.02 %) централи и биомасата (минус 0.44%). 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравняваните дни от 1 до 29 януари  от настоящата година остава на 
минус, но не може да не се отчете и подобряване на данните. Така за времето от първия до двадесет и деветия ден на 
януари тази година делът на ВЕЦ спрямо същите дни на миналата 2022 година спада намалява с 44.54 % или до обем от 
223 798 MWh (минус 55.80 % за времето до 22.01 т.г.). Все пак, за сравнение, година по-рано през същите дни участието на 
ВЕЦ е било в доста по-висок обем от порядъка на 403 510 MWh 
 
√ Понижение с 23.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 299.17 лв. за MWh с ден за доставка 31 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 299.17 лв. за MWh с ден за доставка 31 януари 2023 г. и обем от 87 187.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 23.1%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 347.83 лв. за MWh, при количество от 45 197.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 990.79 MWh) е на цена от 250.52 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 223.67 лв. за MWh и количество от 3334.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 205.6 лв. за MWh ( 3263 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 446.79 лв. за 
MWh при количество от 3728 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 196.07 лв. за MWh при обем от 3665 MWh. по 
данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 389.00 лв. за MWh (198.89 евро за MWh) за 30 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 31 януари се понижава до 299.17 лв. за MWh ( спад с 23.1 %) по данни на БНЕБ или 152.97 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 30 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 295.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 408.56 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     33,04%    2166.13 
Кондензационни ТЕЦ   50,95%    3340.49 
Топлофикационни ТЕЦ   6,24%    409.23 
Заводски ТЕЦ    1,68%    109.9 
ВЕЦ     1,96%    128.62 
Малки ВЕЦ    1,76%    115.18 
ВяЕЦ     0,17%    11.45 
ФЕЦ     3,63%    238.28 
Био ЕЦ      0,57%     37.64 
Товар на РБ         6196.94 
Интензитетът на СО2 е 583g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Понижение на цените по енергийните борси на Балканите, в Гърция нивата остават високи 
Румънската OPCOM затвори при цена от 152,97 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 201,48 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 152,97 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 31 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 177,84 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
128,09 евро/мвтч. Най-високата цена от 228,44 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 
100,25 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 62 048,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 31 януари ще бъде 201,48 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 144,51 гвтч. Максималната цена ще бъде 269,51 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 

https://ibex.bg/


19 

 

Минималната цена ще бъде в 13 ч и тя ще бъде 144,59 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 31 януари е 151,59 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 177,05 евро/мвтч. Най-високата цена от 228,44 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 
ч и тя ще бъде 98,69 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 79 627,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 31 януари на Словашката енергийна борса е 153,16 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 246,44 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 94,04 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 144,28 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 16 ч тя 
ще е 207,68 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 96,61 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 31 януари е 146,08 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
162,86 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 72 860,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 184,44 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 111,85 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 117,32 евро/мвтч на 31 януари. Пиковата цена ще бъде 129,76 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 626 862,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 182,98 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 69,56 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 31 януари ще се продава за 161,94 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Цените на европейските електроенергийни борси с опит за задържане на ценовите нива под 200 евро за MWh преди 
окончателния икономически пъзел 
Страните от Европейския съюз през миналата седмица са разчитали изключително на производството на електроенергия 
от изкопаеми горива. Не малък е и делът на природния газ на фона на липсата на вятър и понижението на ядрената 
енергия. В същото време потреблението остава високо. На пръв поглед пазарът сякаш се намира в някакъв период на 
застой и подхранва надеждата за по-ниски цени на електроенергията на пазарите на едро. Дали обаче подобно измамване 
не е подвеждащо ? 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия във всички страни от Европа възлиза на 57 714.79 GWh през четвъртата седмица на 
2023 г. преди окончателните данни.  За сравнение, през третата седмица то е достигало до обем от 59 096.34 според 
коригираните данни. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 
51 245.00  GWh (52 540.15 GWh към 15 януари след корекция) във вечерните часове на 29 януари 2023 г. според данните 
на energy charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните 
данни. 
От това общо производство през четвъртата седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 21 715.38 
GWh (42.38 %) срещу 18 912.60 GWh (36.00) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища 4857.33 GWh или 9.48 %, а на 
каменните – 5187.32 GWh – 10.12 %. Природният газ държи дял от 19.77 % или 10 128.95 GWh (7933.56 GWh или 15.10 % за 
третата седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 12 476.52 GWh или 24.35 % (12 976.05 GWh или 24.70 % 
седмица по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници (само слънце и вятър) през посочената 4-та седмица е в обем от 17 053.10 
GWh или 33.28 % (20 641.50 GWh или 39.31 % през третата седмица). 
 Вятърните централи на сушата са произвели обем от 6795.43 GWh (13.26 %), а офшорните – 645.97 GWh (1.26%).  
Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 1255.60 GWh (2.45 %), Редно е да се отчете и участието 
на водноелектрическите и помпените мощности – 6.21 % и 6.31 % съответно, както и на биомасата – 3.22 %. 
Цените 
Цените на електроенергията в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси в началото на четвъртата 
януарска седмица на 2023 г. останаха малко над 200 евро за MWh. Впоследствие успяха да се върнат към по-ниските нива. 
Водещият фактор останаха метеорологичните условия като връщането на по-мекото време в западната част на Европа се 
отразя в посока към понижение. Точно противоположна бе картината за останалите по-на изток страни част от обединения 
европейски електроенергиен пазар. 
След значителното покачване в първия ден от миналата седмица, ценовите нива в сегмента „ден напред“ тръгнаха надолу 
още с ден за доставка 24 януари и обхванаха 10 от европейските електроенергийни борси, докато на останали 12 бе отчетен 
ръст. Понижението бе незначително и в диапазона от 0.0 % (202.69 евро за MWh) в Германия и 0.2% (204.50 евро за MWh) 
във Франция до 1.0 % (202.7 евро за MWh) в Италия и 1.1 % (199.73 евро за MWh) в Нидерландия. 
На останалите европейски електроенергийни борси покачването също остана слабо и варираше от 0.0 % (202.84 евро за 
MWh) в Австрия и 3.4 % в България (159.56 евро за MWh) и Румъния до 3.7 % (194.69 евро за MWh) в Гърция и 16.9 % (165.01 
евро за MWh) в Сърбия. 
По-значителен спад отчетоха електроенергийните борси извън континенталната част – от 2.1 % (203.62 евро за MWh) във 
Великобритания и 6.6 % в Ирландия и Северна Ирландия (208.92 евро за MWh).    
Що се отнася до Иберийския пазар (Португалия и Испания), покачването там с 21.6% вдигна цените до 87.45 евро за MWh. 
Тенденцията за понижение продължи и с ден за доставка 25 януари, но се запази в доста широк диапазон – от 0.1 % (159.40 
евро за MWh) на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM и 3.9 % (187.02 евро за MWh) на гръцката HENEX до 8.9 % 
(186.30 евро за MWh) във Франция и 10.3 % (181.74 евро за MWh) в Германия. 
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До 178.02 и 178.39 евро за MWh спаднаха и ценовите нива във Великобритания (минус 12.4 %), както и в Ирландия и 
Северна Ирландия (14.6 %) съответно. 
Иберийският пазар бе единственият, на който бе отчетено повишение (плюс 6.6 %), което вдигна още малко цените – до 
93.25 евро за MWh. 
Слаба разнопосочност бе наблюдавана с ден за доставка 26 януари като ценовите нива се повишиха единствено на 
електроенергийните борси в Хърватия (плюс 0.4%) до 169.77 евро за MWh, както и на IBEX и OPCOM (плюс 6.5%) до 169.76 
евро за MWh. Доста по-високия ръст от 12.3 % в Ирландия и Северна Ирландия върна цените на нивото от 200.41 евро за 
MWh. 
Затова пък понижението с 8.0 % свали нивото във Франция до 171.32 евро за MWh, а това от 7.7 % в Германия  -  до 167.67 
евро за MWh. 
Понижението се върна и електроенергийните борси в Португалия и Испания и то във високо процентно отношение (минус 
27.7 %) – до 67.40 евро за MWh. 
С ден за доставка 27 януари движението на европейските електроенергийни борси отново обърна тенденциите, които 
преминаха в интересна разнопосочност. Така спадът с 0.1 % свали стойността във Франция до 171.10 евро за MWh, а ръстът 
от 0.7% вдигна нивото в Германия до 168.76 евро за MWh. 
Понижението с 12.5% свали стойността на IBEX и OPCOM до 148.50 евро за MWh, ръстът със 17.2% вдигна нивото на 
гръцката HENEX до 210.77 евро за MWh. 
Ръстът се запази и на електроенергийните борси извън континента (плюс 8.4 %) и във Великобритания достигна до 179.93 
евро за MWh, а в Северна Ирландия и Ирландия (плюс 1.7%) – до 203.87 евро за MWh. На този фон ценовите нива на 
Иберийския пазар спаднаха със значителните 31.7 % (46.05 евро за MWh) в Португалия и с 32.2% (до 45.67 евро за MWh) в 
Испания. 
В първия от почивните дни (с ден за доставка 28 януари) цените в сегмента „ден напред“ с изключение на сръбската SEEPEX 
(плюс 15.9 % до 160.20 евро за MWh) се понижиха и като цяло останаха между 125.74 евро за Meh (минус. 15.3 %) в 
България и Румъния и 182.67 евро за MWh в Гърция.   
Ръстът се върна  на шест от европейските електроенергийни борси с ден за доставка 29 януари, докато на останалите 
спадът продължи. Така повишението с 0.7 % на унгарската HUPX доведе до ниво от 148.47 евро за MWh, а това от 4.2 % - 
до 131.08 евро за MWh MWh на българската (IBEX, БНЕБ) и румънската OPCOM. Понижението с 10.7 % на гръцката HENEX 
пък свали цената до 163.08 евро за MWh. 
На този фон спадът с 1.4 % свали стойността на електроенергийната борса във Франция до 144.60 евро за MWh, а доста по-
силния спад в съседна Германия от 14.6% - до 123.59 евро за MWh. 
Най-силното покачване и то с 65.2 % бе отчетено на електроенергийните борси в Португалия и Испания (68.41 евро за 
MWh). 
Новата седмица стартира със слаба разнопосочност основно заради метеорологичните условия, включително и вятъра. 
Понижение все пак се отчита само н пет от европейските електроенергийни борси и е в диапазона от (минус) 5.7 % в Белгия 
(136.82 евро за MWh) и 19.0 % в Нидерландия (103.28  евро за MWh) до 40.0 % в Германия (74.21 евро за MWh). 
Ръстът на останалите европейски електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ е в доста широк диапазон – (плюс) от 
12.7 % в Австрия (157.39 евро за MWh) и 29.7 % в Унгария (192.59 евро за MWh) до 51.7 % в България и Румъния (198.89 
евро за MWh). 
Най-висока е стойността, постигната на гръцката HENEX – 226.36 евро за MWh (плюс 38.8%). 
Значителният ръст от 97.1 % в Португалия и 97.9 % в Испания връща стойностите на ниво от 134.84 евро за MWh и 135.37 
евро за MWh съответно. 
Средна месечна цена към 29 януари 2023 г. 
Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси продължават и през четвъртта седмица 
на 2023 г. 
На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност е 135.63 (129.39 евро за MWh към 22 януари). 
За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 191.47 (191.29 евро за 
MWh седмица по-рано) в Гърция и 174.91 евро за MWh в Италия, както и 131.17 евро за MWh във Франция. 
Доста по-ниска остава цената за Португалия и Испания – 67.42 и 67.63 евро за MWh (64.56 и 64.79 евро за MWh 
съответно  преди седмица). 
В Германия, средната месечна стойност e 117.85 евро за MWh (към 22 януари 2023 г. е 107.48 евро за MWh към), а в Австрия 
– 144.51 евро за MWh  (137.78  евро за MWh седмица по-рано). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 148.58 (140.83 
евро за MWh преди седмица), а за Полша –  133.26 евро за MWh (127.67 евро за MWh към 22 януари). 
Петрол, газ, СО2 
Две ключови стъпки ще окажат достатъчно силно влияние върху пазара на електроенергия през следващите седмици. 
Става въпрос за влизането в сила на европейската разпоредба за тавана на цената на руските нефтопродукти от една страна 
и от друга – решението на ръководството на борсата ICE да открие в Лондон паралелна търговия на газа по индекса TTF.  
Решението на ЕС за таван на цената на руските нефтопродукти бе подкрепено и от страните от G7, които, според 
информацията на международните агенции са изразили съгласие за пределна цена на експорта на руското дизелово 
гориво в диапазона от 100 до 110 долара за барел. Всичко това е опит за избягване на срив на пазара. 
Цената на петрола сорт Brent в края на търговията в петък се понижи до 86.66 долара за барел, а и като цяло през седмицата 
сортът загуби 1.1 %. Въпреки това поскъпването спрямо края на януари миналата година е 9.16 %, но още по-високо е в 
сравнение с 2021 г. – 40.39 %. Настоящата стойност на сорт Brent не е никак ниска и наблюдателите очакват като цяло 
нивото да остане в диапазона 90 – 100 долара за барел. 
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Ценовите тавани върху руските петрол, а впоследствие дизел и мазут ще ограничат износа, ще доведат до намаляване на 
добива. Предвид липсата на инвестиции в петролни и газови находища заместването на руския спад може да се окаже 
доста трудно, а това съответно ще движи цените нагоре, смятат повечето наблюдатели на пазара. Затова е такъв и 
интересът към предстоящото заседание на ОПЕК+. 
Междувременно пред белгийското издание  L’Echo председателят на TotalEnergies Патрик Пуяне заяви, че не очаква 
дефицит на дизел в региона като обеща за това да се погрижи неговата компания като натовари всичките си мощности, 
включително и в Саудитска Арабия. В същото време обаче коментира че „Това е стара история: доставки ще има, но има и 
цена, която ще трябва да се плати“. 
Що се отнася до цената на природния газ все повече се налага мнението, че именно по-мекото време, високите нива на 
съхранение в газохранилищата и силните доставки на втечнен природен газ (LNG) и намаляването на търсенето  успяха да 
свалят високите цени, регистрирани през миналата година. Сега газохранилищата на Европа по данни на GIE са запълнени 
до 72.46 % и очакването е, че към края на зимата те ще останат пълни поне до половината. На този фон цените на синьото 
гориво през миналия месец успяха да спаднат с около 30 %. За сравнение с края на януари по-миналата и миналата година, 
когато ценовите нива по индекса TTF бяха от порядъка на 81.48 и 88.79 евро за MWh, през настоящата 2023 г. са в диапазона 
до 55.42 евро за MWh. Сега обаче пазарът е в очакване – от една страна влиза в сила тавана на цената на газа, а от друга 
вече е известно решението на междуконтиненталната борса ICE за създаване на паралелна търговия по TTF в Лондон от 20 
февруари. Предстои пазарът да се произнесе как ще се отрази това на цените. 
На този фон цената на въглеродните емисии продължи възходящата си тенденция. Стойността на СО2 по индекса ICE EUA 
след спада до 78.87 евро за тон на 24 януари се върна към ръст до 86.14 евро за тон. Нещо повече дори успя да скочи до 
87.34 евро за тон. Вече има очаквания за договори през следващите месеци на ниво от 100 евро за тон. 
Тенденции 
Войната в Украйна продължава. Инфлацията не изглежда овладяна. Мненията за рецесия се люшкат подобно на 
движението на двете големи икономики в света (американската и европейската). В началото на годината американските 
предприятия отчитат спад на активността, а в еврозоната – умерен подем. 
Политическият дневен ред все още не се е върнал с пълната си сила и затова картината изглежда леко разпокъсана. 
Затова пък Китай със свалянето на ограниченията заради коронавируса направи заявка за връщане на световния пазар и 
то с пълна сила, което означава раздвижване на пазара на горива. 
Европа от своя страна има своя дневен ред, написан по точки в плана RePowerEU. В рамките на този план е и промяната на 
дизайна на пазара на електроенергия. Всичко това се случва при продължаваща несигурност около геополитическите 
газови изменения, които доведоха до смяна на руското гориво с американски LNG. По последни данни европейските 
страни са внесли 94.7 млн. тона LNG, от които 41% се падат на САЩ. Предстои уточняване на данните как всичко това е 
променило националните икономики – от ренационализация до затваряне на малкия и среден бизнес. Едва след 
обобщаването им пъзелът на икономиката на ЕС ще бъде сглобен. 
 
√ Фондовите борси в Западна Европа стартираха новата седмица с преобладаващи загуби 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с повишение завърши британският 
измерител FTSE 100 
Европейските фондови индекси започнаха новата седмица със спад на основните измерители. Низходящият тренд се 
запази вчера до края на деня, а инвеститорите се подготвяха за срещите на трите големи централните банки тази седмица 
и оценяваха тримесечните отчети на големите европейски компании. 
Първите си за 2023 година срещи ще проведат Федералният резерв на САЩ (вторник и сряда), а в четвъртък Европейската 
централна банка (ЕЦБ) и Банката на Англия (BoE). Очаква се Фед да забави повишаването на основния лихвен процент до 
25 базисни пункта от 50 б.п. през декември, а ЕЦБ и BoE отново ще увеличат цената на заема с 50 б.п. 
Днес стана известно, че инфлацията в Испания неочаквано се е ускорила през януари, възлизайки на 5.8% спрямо 5.5% 
през декември миналата година. Преди това индикаторът се забави 5 месеца подред, а анкетирани от The Wall Street 
Journal анализатори очакваха ново забавяне до 4.9%. 
Германската икономика през 4-то тримесечие на 2022 г. се е свила с 0.2% спрямо предходните три месеца и е нараснала с 
1.1% на годишна база, показват предварителните данни на Германската федерална статистическа агенция (Destatis). 
Анализаторите, анкетирани от Trading Economics, очакваха липса на промяна в БВП на тримесечна база и растеж от 1.3% 
на годишна база. 
Общият индекс на доверието на бизнеса и потребителите към икономиката на еврозоната през януари се повиши до 99.9 
пункта от ревизираните 97.1 пункта месец по-рано, според данни на Европейската комисия. Стойността на показателя се 
оказа по-висока от 96,8 пункта, очаквани от анализатори, анкетирани от The Wall Street Journal, и достигна 8-месечен 
максимум от миналия юни насам. 
Януарският индекс на потребителското доверие се повиши до минус 20,9 пункта от минус 22,1 пункта месец по-рано. 
Индикаторът за инфлационните очаквания сред европейските потребители падна този месец до 17,7 пункта от 23,2 пункта. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 загуби 0.42%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-силен спад беше френският CAC 40 (-0.38%), следван от германския DAX (-0.37%), италианския 
FTSE MIB (-0.19%), британския FTSE 100 (-0.11%) и испанския IBEX 35 (0.09%). Следобед низходящият тренд се запази, като 
за някои индекси дори се и ускори. 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с повишение 
завърши британският измерител FTSE 100. 
Акциите на технологичните компании поведоха секторните измерители по загуба, като се понижи с 2.7%, следван от 
индекса на емисите за пътуване с пониение от 2.4 на сто. Повечето секторни индекси затвориха в червената зона, докато 
измерителят на производителите и търговците на храни и напитки завърши с повишение от 0.7 на сто. 
Акциите на нидерландската Royal Philips NV нараснаха с 6.95%, след като стана ясно, че приходите са надхвърлили 
пазарните очаквания и след като обяви набор от мерки за подобряване на рентабилността, включително съкращения на 6 
000 работни места. Главният изпълнителен директор Рой Якобс каза пред CNBC, че съкращенията са „необходима 
интервенция, която да ни помогне да станем конкурентоспособни и да се ориентираме по пътя, по който вървим напред 
на пазара“. 
На върха на Stoxx 600 се изакачиха акциите на Computacenter, които поскъпнаха с 10.51%, след като обяви, че очаква 
резултатите за 2022 г. да надминат прогнозите на компанията, въпреки че инфлационният натиск продължава. 
Пазарната стойност на Unilever Plc нарасна с 1.26% след новината, че Хайн Шумахер е назначен за нов главен изпълнителен 
директор на британско-нидерланската компания. В момента Шумахер ръководи глобалния отдел за млечни продукти и 
храни на Royal FrieslandCampina и е в борда на директорите на Unilever от октомври миналата година. 
Сред печелившите бяха и акциите на Commerzbank AG, които се повишиха с 1.09%. Втората по големина банка в Германия 
отчете положителна печалба през 2022 г., според предварителните данни. Така банката е без загуба вече 2 години подред, 
което й позволява да очаква включване в борсовия индекс на най-големите германски компании DAX 40 след отписването 
на химическата компания Linde през март. Окончателните финансови отчети на Commerzbank ще бъдат публикувани на 16 
февруари. 
Книжата на Ryanair Holdings Plc се повишиха с 0.1% до обед след новината, че най-големият нискотарифен авиопревозвач 
в Европа отчете нетна печалба през третото тримесечие на фискалната 2023 г. и потвърди прогнозата си за текущата 
фискална година като цяло. Следобед, обаче, трендът се обърна, и книжата на авиопревозвача се озоваха в червената зона 
и регистрираха спад с 4.12% 
Капитализацията на Renault SA спадна с 4.10%. Френският автомобилен производител обяви, че е постигнал принципно 
споразумение с японския си партньор Nissan Motor Co. относно преразглеждането на условията на двустранния съюз. Като 
част от споразумението Renault постепенно ще намали дела си в Nissan до 15% от сегашните 43%. 
Най-големият губещ в Stoxx Europe 600 беше шведският доставчик на облачни услуги Sinch AB, чийто акции спаднаха с 
11.69%. 
Сред губещите бяха и книжата на нидерландската технологична инвестиционна група Prosus, които се понижиха с 6.29%. 
Миналата седмица компанията заяви, че ще намали около 30% от персонала заедно със своята компания майка, тъй като 
се стреми да „укрепи структурите на разходите“. 
Цената на книжата на британския букмейкър 888 Holdings Plc се срина с 27.47%, но акциите й не са включени в Stoxx 600. 
Компанията обяви оставката на главния изпълнителен директор Итай Пазнер на фона на замразяването на акаунти на VIP 
потребители в някои страни поради възможни нарушения на правилата в областта на предотвратяването на прането на 
пари и надлежната проверка на клиентите. Нарушенията засягат основно бизнеса в Близкия изток, а общите приходи на 
компанията могат да бъдат намалени с едва 3%, ако замразяването на сметките бъде удължено, според прессъобщение. 
 
√ ЕС планира да облекчи правилата за данъчни кредити за зелени инвестиции 
Мярката е в отговор на американския Закон за намаляване на инфлацията 
Европейският съюз планира да приеме по-свободни правила за държавна помощ за данъчни кредити, свързани със зелени 
инвестиции, в отговор на американския Закон за намаляване на инфлацията (IRA), предоставящ 369 милиарда долара за 
субсидиране на местното "зелено производство", съобщи в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА. 
Съгласно проектозакона, до който британският вестник е получил достъп, Европейската комисия трябва да разхлаби 
допълнително правилата за подкрепа на инвестициите в нови производствени съоръжения в зелени сектори, включително 
чрез създаване на данъчни облекчения. Част от 800-те милиарда евро в европейския фонд за възстановяване "Следващо 
поколение ЕС" (NextGenerationEU) също може да бъде пренасочена към данъчни кредити. 
Предложените мерки, които все още предстои да бъдат финализирани и подлежат на промяна, са част от цялостен план 
на Брюксел в отговор на американския Закон за намаляване на инфлацията, провокирал редица предупреждения, че 
европейски компании може да се насочат към САЩ, за да се възползват от субсидиите. 
Чрез облекчаване на ограниченията върху данъчните кредити Еврокомисията се опитва да подражава на едно от най-
хвалените предимства на американския закон, а именно улесненият достъп на компаниите до федерални данъчни 
кредити. Този подход обаче е противоречив, тъй като ще бъде много по-лесно за страните с "дълбоки джобове" като 
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Германия да раздават фискални стимули за зелен преход, отколкото за техните фискално затруднени партньори от Южна 
Европа. 
Говорител на ЕК отказа да коментира пред вестника изтеклите проектодокументи. 
Страните-членки на ЕС са разделени по въпроса дали и за колко време да позволяват облекчени правила за държавна 
помощ. Някои южноевропейски страни предупреждават, че има риск за свободната конкуренция в общността, тъй като 
непропорционално се подпомагат богати страни да наливат пари в собствените си компании. 
Временна кризисна рамка ще позволи по-значителна помощ за развитието на екологосъобразни технологии и 
възобновяеми енергийни източници, с което би надхвърлила вече определените мерки на ЕС за стимулиране на 
възобновяемата енергия, като към нея се включат зеления водород и биогоривата, пише още в проектопредложението. 
Според него, "разпоредбите относно данъчните облекчения биха позволили на страните членки да съгласуват 
националните си фискални стимули с обща схема, и по този начин да предложат по-голяма прозрачност и предвидимост 
на бизнеса в целия ЕС". 
Брюксел също така възнамерява да ускори одобренията за проекти от общ европейски интерес, включващи няколко 
държави, и ще постави общи цели за зелен промишлен капацитет до 2030 г. 
Според Брюксел, европейската индустрия трябва да инвестира 170 милиарда евро до 2030 г. в предприятия за 
производство на слънчева енергия, вятърна енергия, батерии, термопомпи и зелен водород. 
Очаква се предложението да бъде публикувано в сряда, 1 февруари. 
Производителите на щадящи климата технологии критикуват режима на финансиране в ЕС, като твърдят, че достъпът до 
финансиране, необходим за разширяване на бизнеса им, е твърде усложнен, докато системата на данъчни кредити в САЩ 
е по-проста и по-привлекателна. 
Документът обединява няколко големи законодателни реформи, които вече бяха планирани, сред които нов механизъм, 
по който да функционира пазара на електроенергия в ЕС, както и законодателство за стимулиране на местното 
производство на суровини като кобалт и литий, ключови за технологиите за зелена енергия. 
Новият проектозакон последва неотдавнашно писмо на Маргрете Вестагер, еврокомисарят по конкуренцията, в което тя 
признава, че не всички страни имат еднакъв капацитет за предоставяне на помощи за бизнеса. Така например Германия и 
Франция са представлявали 77 процента от общата помощ, предоставена на европейските граждани при по-свободните 
правила за конкуренция, въведени по време на пандемията. 
В проектопредложението се посочва още, че Брюксел ще се стреми да създаде Европейски фонд за суверенитет до средата 
на 2023 г., за да позволи на правителствата на всички страни членки да отпускан финансова помощ. 
 
√ Развод по взаимно съгласие покрай войната: "Копелузос" изкупува дела на "Газпром" в „Прометеус Газ“ 
Гръцката група "Копелузос" (Copelouzos) скоро ще изкупи дела на „Газпром“ (Gazprom) в гръцкия консорциум „Прометеус 
Газ“ (Prometheus Gas) и ще стане единствен акционер в консорциума, съобщава източник от "Копелузос". Към момента 
гръцката компания притежава 50 процента от капитала, а останалите 50 на сто се държат от руския газов консорциум, 
припомня агенция Франс прес и БТА. "Това е развод по взаимно съгласие главно заради войната в Украйна и европейските 
санкции", заяви служител на групата „Копелузос“, пожелал анонимност. 
Той подчерта, че краят на това партньорство, което датира от 1991 г., "ще бъде решен до две седмици" и че "настоящият 
договор ще изтече през декември 2027 г., както е планирано". 
АФП не е успяла да получи коментар от „Газпром“. Количеството на руски газ "е намаляло значително от миналата година, 
а цената се е увеличила", подчерта гръцкият служител. 
Специализирани гръцки издания съобщиха наскоро за "развода" между „Газпром“ и „Прометеус газ“, подчертавайки, че 
групата „Копелузос“ ще стане единствен акционер на „Прометеус Газ“. 
Това е "очаквано развитие", като се имат предвид геополитическите промени и пълното преустройство на газовия пазар 
на Балканите и в Европа, посочи миналата седмица сайтът за финансова информация "mononews". 
Гръцката група „Копелузос“ наскоро направи нови инвестиции в електроцентрала и завод за съхранение и регазификация 
на втечнен газ (LNG) в град Александруполис в Североизточна Гърция. 
След нахлуването на Русия в Украйна, въпреки историческите си връзки с Русия, Гърция, като страна членка на Европейския 
съюз, подкрепи западните санкции, които доведоха до рязко намаляване на доставките на руски газ за Европа, отбелязва 
АФП. 
 
√ Турция подготвя споразумения със Северна Македония, Румъния и Молдова за достъп до LNG терминалите си 
Анкара подписа споразумение за доставки на LNG гориво от Оман 
Турция подписа споразумение за закупуване на втечнен природен газ с Оман, което ще бъде с хоризонт от 10 години, 
съобщи министърът на енергетиката и природните ресурси на южната ни съседка Фатих Дьонмез вчера, предадоха 
световните агенции, цитирани от БТА. Делегация от турската държавна енергийна компания "Боташ" посети Оман за 
споразумението, според което Турция ще купува годишно 1,4 милиарда куб. м (равняващи се на около 1 млн. тона втечнен 
природен газ) газ от Оман, каза Дьонмез на събитие в Истанбул. 
Споразумението с арабската държава също включва възможност да бъде удължено допълнително, ако е необходимо, каза 
още Дьонмез. 
"В момент, когато светът, особено Европа, страда от проблеми с доставките на газ, Турция предприема всички стъпки, за 
да се превърне в център за търговия с газ", каза той. 
По-важното е, че ще станем по-активен играч в регионалната търговия с газ, особено на Балканите, в съответствие с целта 
залегнала с нашия газов хъб", допълни още Дьонмез. 
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Първата стъпка, каза той, е направена с България в този контекст, тъй като вече има споразумение с България за около 1,5 
млрд. куб. м газ до 2035 г., което отговаря на 30 на сто от годишното потребление на газ в страната. 
Споразумението между българската държавна газова компания "Булгаргаз" и "Боташ", подписано по-рано този месец, ще 
даде на България достъп до газовата мрежа на Турция и терминалите за втечнен природен газ, припомнят от Дейли Сабах. 
"Освен с България, извършваме подобни процеси със Северна Македония, Румъния и Молдова", допълни Дьонмез. 
Междувременно Турция се очаква да започне да добива природния газ, който откри в Черно море, в националната мрежа 
до края на март. Откритите залежи към този момент са за 710 млрд. куб. м., чиято пазарна стойност е около 1 трилион 
долара, пише в. Дейли Сабах. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 31 януари 2023 г. намалява със 7.84% 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 31 януари 2023 г. е 131.21 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 5 234 MWh. 
Стойността намалява със 7.84 % спрямо отчетените 142.37 лв. за MWh с ден за доставка 30 януари 2023 г. и изтъргуван 
обем от 9 350  MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 30 януари е 4 240 MWh при постигната цена от 128.82 лв. за 
MWh. 
Това е повишение с 4.71 % спрямо регистрираните 123.02 лв. за MWh и изтъргуван обем от 7 263 MWh в посочения сегмент 
на 29 януари 2023 г. 
Референтната цена е 131.21 лв. за MWh. 
 
Мениджър нюз 
 
√ Икономическото доверие в еврозоната покори 7-месечен връх 
Икономическото доверие в еврозоната е достигнало до седеммесечен максимум през януари, тъй като е налице силно 
подобрение на очакванията във всички сектори с изключение на строителството. Това сочат данни от ЕК, публикувани днес 
и цитирани от ДПА и  БТА. 
Индексът на доверието, месечен индикатор за регионалната икономическа перспектива, е нараснал до 99,9 пункта през 
януари спрямо коригирани 97,1 пункта през предходния месец.  
Доверието се е подобрило за трети пореден месец, за да достигне най-високото си равнище от юни, когато е било 103,1 
пункта.  
Повишението на общото доверие отразява силния растеж в промишлеността, услугите, търговията на дребно и 
потребителското доверие, като то е намаляло в строителството. 
Поддържайки очакванията на мениджърите за производството, индексът на промишленото доверие се е подобрил до 1,3 
пункта спрямо -0,6 пункта преди месец. Така индексът е в положителна територия за първи път от четири месеца. 
Индексът на доверието в сектора на услугите е достигнал 10,7 пункта, което е най-високото ниво от юни. През декември 
той е бил 7,7 пункта, а икономистите предвиждаха 7,9 пункта. 
Индексът на потребителското доверие, който проследява колко са похарчили потребителите, съвпада с предварителната 
оценка за -20,9 пункта през януари спрямо -22,1 пункта през предходния месец. Доверието се е укрепило за четвърти 
пореден месец, тъй като домакинствата са били по-оптимистично настроени за общата икономическа ситуация.  
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Благодарение на сериозното подобрение в оценката на мениджърите за миналото и очакваната бизнес ситуация 
доверието сред търговците на дребно се е подобрило през януари, като индексът се е повишил до -0,8 на сто спрямо -2,7 
на сто. 
За сметка на това, отразявайки резкия спад в очакванията за заетостта, индексът на доверието в строителството се е сринал 
до 1,3 пункта спрямо 3,6 пункта. 
Индикаторът за очакванията за заетостта е нараснал с 2,7 пункта до 110,1 пункта през януари и е останал доста над 
дългосрочната средна стойност. 
Проучването показва също, че очакванията за продажбените цени са се понижили в промишлеността, търговията на 
дребно и строителството, а са нараснали леко в сферата на услугите. 
Очакванията за потребителските цени са намалели отново през януари. 
"Подобрението в икономическото доверие през януари отговаря на прогнозите от други проучвания", заяви икономистът 
от "Кепитъл икономикс"  (Capital Economics) Джак Алън – Рейнолдс. "Високото ниво на очакванията на фирмите за 
продажбени цени сочат, че работата на Европейската централна банка (ЕЦБ) далеч не е свършена". 
Очаква се ЕЦБ да повиши лихвите с 50 базисни пункта на заседанието си  на 2 февруари, вероятно за последен път за 
известно време, пише още ДПА. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на очакванията за повишение на лихвите от централните банки 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, след като заплахата от по-нататъшно увеличение на 
лихвените проценти засенчи очакванията за възстановяване на търсенето от Китай, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,25 долара, или 0,29%, до 84,65 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,40 долара, или 0,51%, до 77,50 долара за барел. 
„Петролните пазари са изправени пред низходящ натиск, тъй като рисковите сделки преобладават преди срещата на Фед, 
заедно с по-силния щатски долар“, коментира анализаторът на CMC Markets Тина Тенг. 
Прогнозата за търсенето все още е несигурна, тъй като износът на Русия изглежда незасегнат от санкциите, въпреки 
повторното отваряне на Китай, добави тя. 
Инвеститорите очакват Федералният резерв на САЩ да повиши лихвените проценти с 25 базисни пункта в сряда, като на 
следващият ден Европейската централна банка и Английската централна банка ще вдигнат лихвите с 50 базисни пункта. 
По-високите лихви могат да забавят световната икономика и да отслабят търсенето на петрол. 
Пазарът също насочи вниманието си към планирана виртуална среща на 1 февруари на министрите от Организацията на 
страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, включително Русия, известни заедно като групата ОПЕК+. 
Очаква се панелът да препоръча запазване без промяна на текущата политика на добив, твърдят петима делегати от 
ОПЕК+, цитирани от Ройтерс. 
През октомври 2022 г. ОПЕК+ се съгласи да намали целта си за производство с 2 милиона  барела на ден, около 2% от 
световното търсене, от ноември до края на 2023 г. 
Русия продължава да снабдява глобалния пазар със своя петрол въпреки забраната на Европейския съюз и тавана на 
цените на Г-7, наложени заради нейната инвазия в Украйна, като това оказа натиск върху цените. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- За въглищните централи, наказателните процедури от Европа за мръсния въздух и състоянието на язовирите у нас; 
Гост : Служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова. 

- Правосъдие под прицел. Ще има ли политическа воля за разследване на главния прокурор; Гости: Николай 
Хаджигенов и Мария Карагьозова. 

- Технология на издирването. Зачестяват ли случаите на изчезнали лица и как действа полицията при издирвания; 
Гост: Началникът на сектор „Издирване" в МВР гл. инспектор Стефан Джолев. 

- Как ще продължи издирването на изчезналия край Перник Емил Боев. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ще се явят ли на избори ДБ и ПП. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  – Тревожен ръст: Малолетни момичета крадат, за да имат пари за скъп GSM 
в. Труд  - 1,4 милиона фантоми в избирателните списъци 
в. Телеграф - Искат застраховка при кредит за ремонт 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Проверки и от двете страни на границата, за да не "запалим огъня" заради Гоце 
в. 24 часа  - Към 5-ите избори - с викове срещу 3-ия пол, а 1000 тихо ги пребиват 
в. Труд – Изнудват ни да поскъпне "Гражданска отговорност" 
в. Труд  - Всеки трети търговец очаква вдигане на цените 
в. Телеграф  - Румен Радев чака до последно с указите 
в. Телеграф - За поклонението пред Гоце Делчев: Северни македонци блокират пътя за Скопие 

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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Водещи интервюта 
в. 24 часа - Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения: В Скопие победи 
македонизмът - от държавна доктрина стана национално верую 
в. Труд - Радомир Чолаков, председател на Правната комисия в 48-то НС: Парламентът не може да бъде поставян на колене 
от Радев! 
в. Телеграф - Директорът на 51-во СУ Асен Александров: Изпитът след 7-и клас е като сватба 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Ако имате гласове за 100 мандата, толкова ще получите дори София да дава + 4 депутати 
в. Труд  - Време за добри пророчества 
в. Телеграф  - Има ли държава, има и спорове. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11:00 часа извънредно заседание на НС. 
- От 14:00 ч. в зала "Запад" в Народното събрание "Продължаваме промяната" организира кръгла маса "Нашите  
- От 15.30 часа в зала 134 в сградата на парламента ще се проведе Кръгла маса за проблемите на приобщаващото 

образование на деца и ученици в детските градини и училищата, организирана от Комисията по образованието и 
науката в Народното събрание. 

- От 11:00 ч. в Техническия университет в София заместник-министърът на образованието и науката проф. Албена 
Чавдарова присъства на представяне на проекта GRADE - Проследяване на професионалната реализация на 
дипломираните висшисти. 

- От 14:00 часа в галерия "Средец" на Министерството на културата министърът на културата проф. Велислав 
Минеков и неговите заместници проф. Борислава Танева и доц. Пламен Славов ще представят публичен отчет на 
дейността си. 

- От 18.00 часа в хотел "АНЕЛ", (адрес: бул. "Тодор Александров" №14) ще отбележат две години от създаването на 
Културен салон АБВ. 

- От 10:00 до 12:30 часа в "Пространство 108" - представяне на нов модел за управление на София - Любо Георгиев, 
ръководител на "Екипът на София". 

- От 18.00 часа в Централното фоайе на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" ще се състои 
премиерата на Аджарското четириевангелие от 1652 г., издание на библиотеката. 

- От 16.00 часа в Националния военноисторически музей ще бъде открита годишната изложба "Памет за бъдещето". 
*** 
Благоевград. 

- От 10.30 часа в офиса на ОИЦ - Благоевград ще се проведе пресконференция, по време на която ще се представи 
актуална информация за европейските средства, инвестирани в област Благоевград, по програмите, финансирани 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

*** 
Бургас. 

- От 9.00 часа в Културен дом НХК ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет в Бургас. 
*** 
Варна. 

- От 10.00 часа ще се проведе начална пресконференция по проект "Грижа в дома в община Варна", по ОП "Развитие 
на човешките ресурси". 

- От 10.30 часа в зала "Пленарна" на Община Варна ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - 
Варна. 

- От 11:00 часа в Екомузей ще се проведе заключителна пресконференция за проекта "Аз гарантирам за теб", 
финансиран от Национален фонд "Култура" по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални 
и общински институти. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10:00 часа в НВУ "Васил Левски" ще се проведе пресконференция във връзка с приема за следващата година и 
проектите, по които университета работи. 

*** 
Велико Търново/с. Арбанаси. 

- От 16:00 часа в хотел "Севастократор" ще се проведе Среща на върха в селското стопанство, в която ще участват 
представители на всички браншови организации. 

*** 
Видин. 

- От 17:30 ч. в залата на Общински съвет - Видин ще бъде представена процедурата "Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I". 

*** 
Добрич. 
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- От 9:00 часа в Голямата заседателна зала на общината ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - 
Добрич. Може да бъде проследено и онлайн чрез Youtube. В дневния ред са включени 27 точки 

- От 19.00 часа Драматичен театър "Йордан Йовков" представя спектакъла "Примадони" от Кен Лудвиг. Режисьор е 
Стефан Спасов, сценография - Димитър Митев. Участват Валери Марков, Владимир Трендафилов, Татяна Христова, 
Георги Георгиев, Димитрина Гинева, Красимир Демиров, Любов Николова и Филип Янев. 

*** 
Златоград. 

- От 11.00 часа по случай 145 години от първото освобождение на Златоград ще бъдат поднесени венци и цветя 
пред паметната плоча на генерал Черевин. 

*** 
Ловеч. 

- От 14:00 часа Община Ловеч организира пресконференция със създателите на филма "Слънчев бряг - експрес към 
ада". 

- От 17.30 часа в кино "Космос" – премиера на филма "Слънчев бряг". 
*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа, с военен ритуал и полагане на венци и цветя ще бъде отбелязана 169-тата годишнина от рождението 
на Стефан Стамболов на едноименния площад пред сградата на Община Пловдив. 

*** 
Русе. 

- От 11:00 часа в в Екомузей. Аквариум предстои заключителна пресконференция по проект "Аз гарантирам за теб", 
финансиран от Национален фонд "Култура". 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.30 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои прожекция на документалния филм за живота и дейността на 
Кристиан Таков - "Моралът е доброто". 

- Oт 19.00 часа в Културния център ще се проведе "Училище по магьосничества" - благотворителен мюзикъл от деца 
за деца на ДЮССИ "Алегра". 

- От 19.00 часа в Оперния театър с концерт - спектакъл ще се отбележат пет години от създаването на НЧ 
"Настроение -2017". 

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

