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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТА 
 
√  НДК - Награди „Еврика“ 
София (31 януари 2023) Тържественото награждаване на лауреатите на наградите "Еврика" за 2022 г. за постижения в 
науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер се провежда в НДК. На снимката: Васил Велев - председател 
на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Тихомир Тачев (вдясно). 
 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Депутатите трябва да гласуват на второ четене промени в Кодекса на труда 
Преди да бъде разпуснато и 48-ото Народно събрание депутатите ще направят опит да обсъдят и гласуват на второ четене 
предложението на БСП за промени в Кодекса на труда. Левицата предлага минималната работна заплата да бъде 50% от 
средната за предходната година. 
В дневния ред на народните представители са и предложенията за промени в Закона за движение по пътищата, според 
които всеки, който заплати винетка трябва да бъде информиран за това. 
Предвижда се и глобите за неплатени винетки да не са повече от 3 на година, както и хората да бъдат известявани, че са 
нарушили закона и дължат пари на държавата. 
 
√ България е на предпоследно място по борба с корупцията в ЕС според индекса на "Прозрачност без граници" 
България е поставена на 72-о място в Индекса за корупция за 2022 година на международната организация "Прозрачност 
без граници". 
С индекс от 43 пункта, страната ни е предпоследна в Европейския съюз, след нас е Унгария. Все пак България се издига с 6 
места в класацията, тъй като през 2021 г. е на 78-о място. 
 

https://www.transparency.org/en/cpi/2022
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Докладът класира страните по скалата от 0 (високо ниво на корупция) до 100 (ниско ниво на корупция). 
Най-ниско ниво на корупция се отчита в Дания, като тази година тя получава 90 пункта. Следват Финландия и Нова 
Зеландия с по 87 пункта. Силните демократични институции и зачитането на човешките права са причина тези страни да 
бъдат и сред най-мирните в света, се казва в доклада. 
Тазгодишният индекс отбелязва застой в борбата с корупцията по света, става ясно от класацията на "Прозрачност без 
граници". 
"Корупцията направи нашия свят по-опасно място. Тъй като правителствата не успяха да постигнат напредък в 
борбата срещу нея, тя подклажда сегашното увеличаване на насилието и конфликтите и застрашава хората 
навсякъде", посочва Делия Ферейра Рубио, директор на организацията. 
Страните от Западна Европа, които през последното десетилетие заемат челните позиции, се задържат на едно място или 
отбелязват спад в борбата с корупцията. Неправомерните влияния във взимането на решения и проблемите с 
върховенството на закона продължават да подкопават ефективността на правителствата, посочват още от "Прозрачност 
без граници". 
 
√ Още двама евродепутати са на път да загубят имунитета си заради "Катаргейт" 
Още двама евродепутати са на път да загубят имунитета си заради корупционния скандал, по-известен като "катаргейт". 
Вчера комисията по правни въпроси към Европейския парламент реши единодушно да бъде отнет имунитетът на още 
двама евродепутати - италианецът Андреа Куцулино и белгиецът Марк Тарабела, и двамата - членове на Алианса на 
социалистите и демократите. 
Скандалът избухна през декември и вече доведе до снемането на имунитета на заместник-председателя на 
европарламента - гъркинята Ева Кайли. Проверяват се съмнения за корупция и търговия с влияние в полза на Катар и 
Мароко. 
Предстои снемането на имунитета на Андреа Куцулино и Марк Тарабела да бъде гласуван в пленарна зала. Те отричат да 
са виновни и нямат против да бъдат разследвани. 
 
√ Израел обмисля изпращане на военна помощ за Украйна 
Израел може да изпрати военна помощ на Киев, включително своята ПВО система "Железен купол". Това заяви премиерът 
Бенямин Нетаняху в интервю за Си Ен Ен. Той допълни и че е бил помолен да посредничи в търсенето на дипломатическо 
решение на конфликта, но че би го направил само, ако бъде помолен от Русия, Украйна и САЩ. 
Часове по-рано американският президент Байдън заяви, че ще обсъди с президента Володимир Зеленски последните 
искания на Украйна за модерни оръжия за защита срещу Русия. Киев настоява за изтребители и ракети с далечен обсег, 
които биха могли да поразяват руските цели далеч зад фронтовата линия. 
Байдън обяви, че няма да прати изтребители Ф-16 на Украйна. На същата позиция са Германия и Великобритания. Франция 
изпраща допълнителни 12 гаубици "Цезар" на воюващата страна. Френският министър на отбраната каза, че няма табу, 
когато беше запитан за снабдяване на Украйна с изстребители. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат механизъм за минималната работна заплата 
Повишението на минималната работна заплата влиза в дневния ред на депутатите. Парламентът ще обсъди и обявяването 
на Голодомора от 30-те години на миналия век в Украйна за акт на геноцид.  
БСП се възползва от правото на парламентарните групи в първата сряда от месеца да вкарат свои предложения в дневния 
ред и настоява първа точка на парламента днес да са промени в Кодекса на труда. Тяхното предложение е да се създаде 
механизъм, с който минималната работна заплата да се изчислява като 50 на сто от средната брутна заплата за 
предходната година.  
От ДБ предлагат проект на решение за обявяване на Голодомора от 1932-33 г. на 20-ти век да се определи като акт на 
геноцид.  
От ПП предлагат промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които да им дадат право както да участват 
активно дистанционно във вземането на решения, така и да се отказват от своите функции.   

https://bntnews.bg/news/shte-dade-li-zapadat-iztrebiteli-na-kiev-1222084news.html
https://bntnews.bg/news/shte-dade-li-zapadat-iztrebiteli-na-kiev-1222084news.html
https://bntnews.bg/news/sasht-nyama-da-izpratyat-f-16-na-ukraina-franciya-ima-iziskvaniya-ako-poluchi-podobno-iskane-1222018news.html
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В дневния ред е включено и окончателното приемане на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които 
уреждат участие на български военнослужещи в състава на военни формирования извън територията на страната. 
Вносител е Министерски съвет.  
 
√ Росица Карамфилова: Брюксел ще уважи искането ни за предоговаряне на ПВУ 
В момента няма нищо обезпокоително около язовирите, каза екоминистърът 
Интервю на Диана Дончева с Росица Карамфилова за предаването ''Преди всички'' 
"Вярвам, че Брюксел ще уважи искането ни за предоговаряне на ПВУ. Въпрос е на сериозен преговорен процес за 
намиране на балансирано решения". Това заяви пред БНР министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.  
Тя посочи, че очакванията са за забавяне на постъпленията при влизане в преговорен процес. С финализиране на 
преговорите това забавяне ще бъде преодоляно, добави екоминистърът в интервю за предаването "Преди всички".  
"Задачата е с висока степен на важност и висока степен на предизвикателство. Срокът е много кратък. Мобилизирали сме 
ресурси, за да се направят анализи и сметки, за да се прецени какъв да е преговорният подход", коментира тя. 
По думите й фокусът в преговорния процес е да се предоговорят ангажиментите година спрямо година за намаляване на 
емисиите парникови газове, така че да се постигнат реализируеми цели.  
Според нея задачата е много трудна. Ние като държава следва да вървим по пътя на декарбонизацията и дори в момента 
да намалим скоростта, то крайната цел вече е моделирана, подчерта екоминистърът. 
По думите й усилията са насочени към изготвянето на единна стабилна национална позиция, с която да се покажат 
конкретни и ясни мерки и стъпки за реализирането им. 
Росица Карамфилова припомни, че първият транш е дошъл и се работи "без ни най-малко отпускане".  
За селата в Карловско, които понесоха сериозни щети след обилните валежи, служебният екоминистър каза, че веднага 
е направена проверка: 
"При сравнителния анализ във връзка с първите проверки, които бяхме осъществили при бедствието, сега състоянието е 
значително подобрено".  
В момента се работи по проект за корекция на речното легло, така че да се минимизира рискът в бъдеще, посочи тя.  
Още след бедствието през септември установих, че има необходимост от цялостен оглед и изготвяне на карта за 
състоянието на дигите на територията на цялата страна, каза министър Карамфилова. 
"Екипи бяха изпратени. Идентифицирахме рисковите диги. Този доклад представих на МС. Организирахме няколко 
срещи с областните управи и местната власт, за да представим къде са най-рисковите участъци и най вече с оглед на бързи 
действия - ако има необходимост от почистване, паднали клони или замърсяване с отпадъци, така че да се минимизира 
рискът. Направихме някаква степен на класифициране опасността от дигите. Първата степен са тези, които застрашават и 
инфраструктура и са с по-висок риск от бедствени състояния. Бяха дадени редица предписания". 
Сега стартира усилена кампания за това колко от предписанията са изпълнени, къде има необходимост от допълнителни 
дейности и да се види има ли напредък и ако има нужда, да се предприемат допълнителни корективни действия, допълни 
тя. 
По думите на Росица Карамфилова комплексна проверка ще помогне да се види колко са почистени речните коритата и 
осигуряване на тяхната проводимост.  
МОСВ отговаря за 52 комплексни и значими язовира, припомни министърът. В момента няма нищо обезпокоително, 
отчете тя. 
По думите й в началото на годината е имало притеснения относно изпразването на някои язовири. Сега имаме обратна 
тенденция, каза тя и посочи, че са дали ограничение за нивата, до които трябва да се поддържат язовирите, с оглед 
избягване на преливане.  
Тя подчерта, че ежедневно се следи състоянието на язовирите. Със съответните механизми и анализ на състоянието ще се 
минимизира рискът от бедствия, смята Карамфилова.  
"Към 1 август 2022 г. бяха останали 8 депа от 113-те идентифицирани като рискови по повод наказателната процедура. 
Към момента сме докладвали 4 депа завършени, петото също е завършено. Остават още 3. Тежки проекти са. Тежки терени 
- забавяния и обжалване на обществени поръчки", обясни министърът на околната среда. По думите й сроковете са 
приключили преди години.  
"Този напредък ще доведе до намаляване, ако има санкция, на размера й". 
Имаме 2 наказателни процедури във връзка с качеството на въздуха, каза още Карамфилова. По думите й сумата е 
сериозна: 
"Още през април 2021 г. ЕК завежда иска за налагане на еднократна санкция в размер на малко над 3000 евро на ден и 
периодична санкция от над 28 000 евро на ден. През септември подготвихме позиция, за да покажем, че вървим с 
устойчиви действия за намаляване на превишенията. Все още към момента очакваме решението на Европейския съд по 
делото. Имаме оптимистични очаквания".  
Според нея има шанс да избегнем глобата.  
Друго предизвикателство е свързано с нарушенията и увеличенията на серния диоксид: "Не преминахме 24-то 
превишение, което е сериозна позиция пред ЕК, че наистина вървим към подобряване на състоянието".  
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ КЕВР решава за цената на газа 
Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да вземе днес решение за цената на природния газ през февруари. 
От “Булгаргаз” внесоха предложение за 135 лева за мегаватчас, което е с 25 процента по-малко, отколкото през януари. 

https://bnr.bg/post/101772867/rosica-karamfilova
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По време на обсъждането в Комисията преди дни, председателят на регулатора Иван Иванов посочи, че няма основание 
за поскъпване на парното и топлата вода до края на отоплителния сезон. 
 
√ БНБ повиши основната лихва 
Българската народна банка (БНБ) определи основния лихвен процент за декември на ниво от 1,82 на сто. През януари 
стойността бе 1.42%. Това е поредно повишение, което отразява тенденцията към нарастване на лихвите.  
Размерът на основния лихвен процент се изчислява като средната аритметична величина от стойностите на индекса 
ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец.  
Практически показателят е технически, но ясно отразява тенденцията на покачване на лихвите. Също така е важен за 
изчисляването на лихвата върху просрочените задължения. 
 
√ Осем браншови организации настояват за промени в Стратегическия план за земеделието у нас 
Репортаж на Веселина Миланова 
Осем организации на производители на плодове, зеленчуци и биопродукти настояват за незабавни промени в 
Стратегическия план за развитие на земеделието в България, който вече е приет от Европейската комисия. 
Според тях в документа са заложени по-ниски ставки за подпомагане за реалните производители и това е в 
полза на повече възможности за други направления, което пък е предпоставка за източване на европейски средства. 
Организациите ще аргументират на специална пресконференция недоволството си от стратегическия план, който 
регламентира как в новия програмен период ще се разпределят 16 млрд. лв. за земеделие. 
Документът беше приет от Европейската комисия в последния възможен момент -през декември миналата година - и то 
след като се наложи управляващите у нас да коригират плана по направените над 400 забележки. 
Производителите на плодове и зеленчуци са втория сектор след животновъдите, който настоява за незабавни промени в 
Стратегическия план. По регламент обаче не е възможно целият план да се изтегли и да се преразгледа изцяло. 
Всяка от страните членки, включително България, имат право на корекции, но само веднъж годишно. Важно е да се 
прецени – коя от исканите промени ще е най-логична и важна и ще предизвика най-малко брожения сред останалите 
браншове. 
Представители на браншови организации от сектор "Плодове и зеленчуци" обвиниха служебния министър на земеделието 
и екипа му в липса на диалогичности в обслужване на лобистки интереси.  
Проблемите в стратегическия план бяха видими още миналата година, преди да бъде одобрен от ЕК, каза Божидар 
Петков от Асоциацията на малинопроизводителите.  
Николай Колев от Съюза на дунавските овощари цитира друг аргумент на агроведомството за отказа да се поиска промяна 
в Плана: 
"В момента позицията на министерството е, че те не могат да отворят Плана отново за преразглеждане само един месец 
след одобряването му, защото това би било срамно и недостойно поведение от страна на Министерството на 
земеделието".  
Мариана Милтенова от Съюза на градинарите също цитира представители на министерството, според които преди да 
променяме трябвало първо "да се пробваме и да се понаучим как работят схемите": 
"Нямаме чуваемост от Министерството на земеделието, лобитата надделяха. Създадоха се някои нови браншови 
организации, асоциацийки, камари и т.н., които са много близо до министерството и подкрепят решенията му, 
прокламират тази политика".  
Според производителя Живка Гроздева един от сериозните проблеми в този стратегически план са екосхемите: 
"Към тези екосхеми ЕС насочва 25% от общия бюджет на Стратегическия план, т.е. над 1 милиард лева".  
Димитричка Търпанова даде конкретен пример с една от схемите - за насърчаване на намаляването на продукти за 
растителна защита и торове чрез контрол на краен продукт: 
"Това е направена неработеща мярка". 
Земеделците смятат, че при така заложените схеми българските производители ще търпят санкции, а Брюксел ще ни 
санкционира за неусвояване на парите. 
Веселина Миланова обобщи в репортаж притесненията на бранша - чуйте от звуковия файл. 
 
√ Инфлация ли? Цените на Женския пазар падат – 2,50 лв. за килограм домати, 3 лв. за краставици 
Цените на плодовете и зеленчуците на Женския пазар в столицата са намалели, напук на инфлацията у нас. 
Родният чесън там струва между 4 и 5 лв. за килограм. Боб, реколта 2022 г., е на цена от 4 лв. за килограм. По 1,50 и 2 лева 
се продава връзка праз. Килограм моркови струва 1 лев, като спрямо индексa на тържищните цени (ИТЦ) цената им пада 
с близо 2% и се търгуват по 1,04 лв. за килограм. Червените ябълки са 1,20 лв. за килограм, а зелените са по-евтини от тях 
с цели 40 стотинки. За килограм портокали ще платим 1,50 лв., за мандарини – 1,20 лв., а за лимони – 1,50 лв. Доматите и 
краставиците също смъкват цените си – съответно 2,50 лв. и 3 лева за килограм. За килограм червени чушки ще дадем 2 
лв., а за килограм зелени – 1,50. 
Женският пазар се слави с по-ниските си цени, като за сравнение– на повечето столични пазари основните зеленчуци и 
плодове са с лев – два отгоре, съобщава БГНЕС. 
 
√ Дни на отворените врати за кариерно развитие във ВМА 
На 20, 21 и 22 февруари 2023 г. ще се проведат Дни на отворените врати за кариерно развитие във Военномедицинска 
академия, съобщават от болницата. 

https://bnr.bg/post/101772211/osem-branshovi-organizacii-nastoavat-za-promeni-v-strategicheskia-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-u-nas
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Инициативата ще обхване три направления: кандидат-студенти за специалности „Военен лекар“ и „Военна медицинска 
сестра“, студенти по специалност „Здравни грижи“ и дипломирани специалисти по „Здравни грижи”. 
Участниците в Дните на отворени врати ще имат възможност да се запознаят отвътре с модерната материална база и 
оборудване на световно ниво. Наши специалисти ще отговорят на всички въпроси, свързани със спецификата, 
възможностите и предизвикателствата на работата в структурите на ВМА – от кандидатстудентските изпити, през 
обучението до възможностите за професионално и кариерно развитие. 
Програма: 
· 20 февруари 2023 г. (понеделник): За кандидат-студенти за специалности „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“ 
– общо две групи от 10:00 и 14:00 часа; 
· 21 февруари 2023 г. (вторник): За студенти по специалност „Здравни грижи“ – една група от 10:00 часа; 
· 22 февруари 2023 г. (сряда): За дипломирани специалисти по „Здравни грижи” – една група от 10:00 часа. 
Всеки, който желае, може да се включи и да бъде част от Дни на отворени врати за кариерно развитие във ВМА след 
предварително записване на тел.: 02/ 92 26 203 или на e-mail: a.videnova@vma.bg. Крайният срок за подаване на заявление 
е 17 февруари 2023 г. 
 
√ ЕС е произвел повече енергия от слънце и вятър, отколкото от газ 
През 2022 г. слънчевата и вятърната енергия представляват около 22% от производството на електроенергия в ЕС, което е 
най-високият дял в ЕС досега. В същото време производството на електроенергия от газ представлява 20%, което е с 1 пр.п. 
по-малко, отколкото през 2021 г. Това съобщава ДПА, като се позовава на проучване на мозъчния тръст „Ember“. 
Според „Ember“ през 2022 г. страните от ЕС са произвели 203 тераватчаса (TWh) слънчева енергия - с 24% повече, отколкото 
през 2021 г. Анализаторите отбелязват, че благодарение на това Европа е успяла да спести 10 млрд. евро от закупуването 
на газ. Вятърната енергия също генерира 420 TWh енергия, което е с 33 TWh повече, отколкото през 2021 г. 
Най-големият дял от производството на енергия от възобновяеми източници идва от Германия. През годината страната е 
генерирала 126 TWh от вятърна енергия и 59 TWh от слънчева енергия. В същото време зелената енергия представлява 
едва 10% от общото производство на електроенергия в Германия, отбелязва „Ember“. 
Преходът към зелена енергия се ускорява на фона на намаляващите доставки на газ от Русия. През 2022 г. "Газпром" 
значително намали количеството на доставяния в ЕС газ. Освен това доставките на газ по газопровода "Северен поток" са 
напълно преустановени за неопределено време поради прекъсвания.  
 
√ Евродепутатите обсъждат миграцията 
Евродепутатите ще очертаят приоритетите си в областта на миграцията и убежището на пленарната сесия в Брюксел, която 
се провежда днес и утре. Дебатите са предвидени преди специалната среща на върха на 9-ти и 10-ти февруари, която ще 
бъде посветена на същата тема. 
Депутатите ще разискват въпроса на фона на рязкото увеличение на мигрантите в ЕС, като ще се фокусират върху 
сътрудничеството с трети страни за връщането на лица, които не отговарят на условията за получаване на убежище. Те ще 
обсъдят и използването на физически бариери по границите и евентуално тяхно финансиране от ЕС. 
Сериозни разногласия има по въпроса за изграждането на стена или ограда по външните граници, каквото предложение 
имаше за българо-турската граница. 
Миналата седмица председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви, че укрепването ѝ ще бъде неин приоритет, 
но избегна да говори пряко за ограда или стена. 
На тяхното издигане се противопоставят социалистите и левите, докато колегите им от Европейската народна партия го 
подкрепят. 
Евродепутатите ще разгледат и напредъка при преработването на общите правила за миграция и убежище, така че да се 
осигури солидарност и справедливо разпределение на отговорността между страните-членки при справянето с 
мигрантите.  
 
√ Испания повишава минималната заплата 
Испанският премиер Педро Санчес обяви, че е постигнато споразумение със синдикатите за увеличение на минималната 
заплата в страната до 1080 евро.  
Минималната заплата в Испания в момента е 1000 евро,  с 14 плащания годишно. Премиерът социалист Педро Санчес 
обяви, че тя пак ще бъде повишена.    
„Предстои ново увеличение на минималната заплата с 8 на сто до 1080 евро. Искам испанците да знаят, че това е само 
началото на борбата ни за подобряване на условията за труд на работещите и постигане на по-справедливо 
разпределение“, каза Санчес.  
Премиерът подчерта, че откакто управлява правителството му, минималното възнаграждение има ръст от 36 на сто - от 
735 до 1000 евро, като по този показател страната е на второ място в Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие. През 2019-а увеличението беше от 764 на 900 евро, през 2020-а бяха добавени още 50 евро, а през 2021-а 
минималната заплата стана 1000 евро.  
Санчес отчете намаляването на покупателната способност на населението. Той рязко критикува големите фирми, като 
посочи, че печалбите им растат, но отиват при малцина, докато заплатите на мнозинството работещи остават 
непроменени.  
През годината в Испания предстоят първо местни, а после и парламентарни избори.   
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√ В Кипър отиващото си правителство се похвали с икономическите си резултати 
Правителството в оставка на Кипър предава на следващото „здрава и стабилна икономика с перспективи за по-нататъшен 
растеж и развитие“, като целта е Кипър да се превърне в устойчив бизнес и търговски център в Европа. Това заяви 
министърът на финансите Константинос Петридис във вторник, правейки равносметка на работата на министерството в 
края на мандата. 
Намаляване на социалното неравeнство и на дела на хората в риск от бедност, значителен спад на безработицата и 
увеличаване на работните места, бюджетен излишък и фискална стабилност. 
Тези основни постижения открои министър Константинос Петридис, като подчерта, че те са резултат от 
разумна финансова политика, съчетана с програми за социална подкрепа на обществото по време на криза. 
Кипър постигна през миналата година темп на икономически растеж от 6,6% - най-висок ръст в еврозоната през третото 
тримесечие, а по намаляване на публичния дълг страната е на второ място в ЕС, отбеляза министър Петридис. 
В същото време безработицата е на едно от най-ниските европейски нива от 6,7%. 
Над 6,2 млрд. евро е предоставило правителството за подкрепа на бизнеса и домакинствата по време на пандемията, а 
мерките за справяне с енергийната криза струват 400 млн. евро. 
Според министъра за първи път Кипър има цялостен план „Визия 2035“за новия модел на развитие. 
 
√ Зеленски настоя за по-бърз ход на плановете за членството на Украйна в ЕС 
Украйна се подготвя за голяма ескалация на сраженията с Русия, заяви секретарят на Съвета за национална сигурност и 
отбрана Олексий Данилов. Очаква се Съединените щати да обявят тази седмица нов пакет от 2,2 млрд. долара военна 
помощ за Украйна, включващ за първи път ракети с по-голям обхват, както и други боеприпаси и оръжия. 
Президентът Володимир Зеленски настоя за по-бърз ход на плановете за членството на страната му в Евросъза. 
Киев очаква "новини" от срещата на върха ЕС-Украйна по-късно тази седмица, каза президентът Зеленски в поредното си 
видеообръщение, като подчерта, че страната му работи по реформите въпреки пълномащабната война. 
Украйна получи статут на страна кандидат през юни миналата година. Бъдещото членство обаче е свързано с условия, 
включително по-енергична борба с корупцията. 
Поражението на Русия ще предотврати всякакви алтернативи на траен и надежден мир, каза още Зеленски: 
“Нашите сили за отбрана и сигурност, украинското правителство, нашите партньори – всички ние работим заедно, за да 
гарантираме, че Русия не само няма да успее да си върне позициите на бойното поле, но ще загуби и последната надежда 
за агресия в опитите си за реванш“. 
Вчера военен говорител съобщи, че украинската армия е пресякла опитите на руските войски да прекъснат достъпа до 
град Бахмут от останалите територии под контрола на Киев. 
В интервю за Скай нюз секретарят на Съвета за сигурност и отбрана на Украйна Олексий Данилов прогнозира, че най-
тежките боеве тепърва предстоят и че следващите месеци са от решаващо значение за курса на войната. 
Според руския външен министър Сергей Лавров доставките на оръжия за Украйна превръщат тази страна в още по-
голяма военна заплаха за сигурността на Русия. 
По-рано американският президент Джо Байдън изключи възможността за изпращане на изтребители F-16 на Украйна. 
След ангажимента на редица страни за танкове от Киев заявиха нуждата от бойни самолети. 
 
√ Украйна се подготвя за нова ескалация на войната с Русия 
Украйна се подготвя за голяма ескалация на сраженията с Русия, заяви секретарят на Съвета за национална сигурност и 
отбрана на Украйна Олексий Данилов в интервю за "Скай нюз". Той допълни, че най-тежките боеве тепърва предстоят и че 
следващите месеци са от решаващо значение за курса на войната.  
Олексий Данилов призова западните съюзници да изпратят повече оръжия, включително самолети "Тайфун" на Кралските 
военновъздушни сили от Великобритания и изтребители от други партньори. Той не изключи възможността Владимир 
Путин да предприеме нова атака от север, юг и изток, както това стана на 24 февруари миналата година и вероятно да 
съвпадне с годишнината.  
Данилов каза, че Украйна се подготвя за всякакви сценарии и този път има значително по-голяма подкрепа от западните 
партньори, отколкото преди 12 месеца. Той допълни, че все още няма ясни индикации кога точно би започнала руската 
офанзива, но очаква повече от 320 000 мобилизирани руски войници през септември да участват в тази втора вълна на 
агресия.  
Следващите два-три месеца ще бъдат решаващи за войната, според Данилов, ето защо украинците отчаяно се нуждаят от 
повече и незабавни доставки на смъртоносни оръжия от западните партньори.  
„Нашата крайна цел е да си върнем отнетите ни земи – не само след 24 февруари 2022 година от началото на руското 
нашествие, но и Кримския полуостров. Ние със сигурност ще спечелим, защото имаме подкрепата на целия свят“, изтъкна 
Олексий Данилов. 
 
√ Рекордно търсене на злато на световните пазари 
Рекордно нарастване на търсенето на злато се отчита по цял свят, като централните банки по света са увеличили 
неимоверно покупките му, съобщи „Файненшъл Таймс“, позовавайки се на данни на Световния съвет по златото. 
Анализаторите смятат, че покупката на злато от регулаторите е достигнала 55-годишен връх. 
Според оценки на ФТ търсенето на злато през 2022 г. се е увеличило с 18% до 4741 тона, което е най-високото ниво от 2011 
г. насам. Годишните покупки на злато от централните банки възлизат на 1136 тона, което е над два пъти повече от 2021 г. 
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През втората половина на 2022 г. регулаторите са увеличили покупките до исторически нива. През последното тримесечие 
на 2022 г. регулаторите са закупили 417 тона злато, което е почти 12 пъти повече от същия период на 2021 г., отбелязва 
вестникът. 
Според анализатори централните банки са увеличили покупките на злато, за да диверсифицират резервите си от долара 
на фона на замразяването на руските резерви от страна на САЩ заради санкциите. Инвеститорите на дребно също се 
интересуват от покупка на злато, за да защитят капитала си от високата инфлация. 
На 24 януари цената на златото на световния спот пазар достигна 1942,5 долара за тройунция, което е най-високата 
стойност от 22 април миналата година. През последните три месеца цената на златото се е повишила с 19%, а от началото 
на януари - с 6%. (БГНЕС) 
 
Икономически живот 
 
√ Леко спадат страховете на българите за икономиката и личните финанси 
За пръв път в дълъг период отчетливите масови опасения за икономиката на страната и личните пари показват признаци 
на спад, макар и да остават исторически високи. 
Попитани какво очакват да бъде общото икономическо положение в започваща година, 55,3% очакват то да се 
влошава, при 63,2% през есента. Расте – от 16,8% на 22,4% очакването да няма промени. 7% продължават да 
вярват, че се очаква подобрение. 
Според единствените по рода си данни от началото на века насам – с които „Галъп интернешънъл болкан“ 
разполага – тревогата за икономиката, от която като че ли България сега излиза, е била през 2022 г. на сходни нива с тази 
по време на международната криза, кулминирала през 2009 г. 
С положителните развития около енергийните доставки и свързаните въпроси, явно пикът на тревогата засега е отминат. 
Ако войната или ръстовете на цени не причинят скорошен нов пик, може да се окаже, че сравнително леката, на фона на 
очакванията, зима действително е премината без толкова проблеми, колкото би могло да има, коментират още от Галъп 
изводите от редовното си изследване на, проведено сред 808 пълнолетни българи чрез пряко интервю „лице в лице“ с 
таблети между 12 и 20 януари. 
Попитани за очакванията за личните си финанси, българите показват даже още по-отчетливо успокояване – 
разбира се, при запазена фонова тревога. След 52% през есента, сега делът на очакващите влошаване е 40,7%, 
осезаемо е връщането на нивата на отговорите „ще остане същото“ – от 22,7% на 30% – а плахо съживяване се 
наблюдава дори и при очакванията за подобрение – при 8,4% през есента, сега 11,1% вярват в това. 
Галъп дава кратък коментар и обобщение на данните: 
„По традиция очакванията за материалното положение на собственото семейство са по-благоприятни в сравнение с 
общите икономически очаквания. Вероятно, върху общите икономически очаквания повече влияе и познатият 
общополитически скептицизъм – донякъде и инерционен. 
Влиянието на политически фактори въобще често се наслагва върху самите обективни икономически и финансови фактори. 
Смените във властта, например, нерядко водят и до повишаване на позитивните оценки и очаквания за икономиката и 
личните пари. Тези начални кредити на доверие постепенно се изчерпват в хода на мандатите. В края на мандатите 
обикновено се натрупват отрицателни оценки. 
Например, един от малкото пикове на оптимизъм за парите на страната и оптимизъм за собствените пари в последните 
десетилетия идва отчетливо с изборите през лятото на 2001 г., довели на власт Симеон Сакскобургготски. Този начален 
„бонус“ бързо е изчерпан, но позитивните икономически резултати на страната ни в предприсъединителния период 
довеждат до плавен ръст. По-късно и той се амортизира, за да се стигне и до преминаване на границата от 60% тревога за 
икономиката на страната и близо под 50% – за личните пари, по време на глобалната криза. 
Както беше посочено, изборите през 2009 г., довели на власт изключително популярния в онзи момент Бойко Борисов, 
имаха видимо успокояващо въздействие и негативните очаквания за месеци спаднаха – макар това да бе моментен ефект. 
По-късно отново се натрупаха негативни очаквания и се стигна до нов пик на тревога – в края на 2012 г. с края на първия 
мандат „Борисов“. По отношение на очакванията за собственото домакинство това се оказва и исторически връх. 
Ситуацията от 2022 г. доведе до почти същите нива на негативизъм за личните пари, но бе съпроводена и с по-ниски нива 
на неутрални очаквания. Затова и може би сегашната ситуация е била всъщност най-тревожна от поне близо четвърт век – 
както също беше отбелязано. 
Протестите в началото на 2013 г., които доведоха до слизане от власт на тогавашното правителство на Борисов, явно 
повишаваха усещането за добра перспектива за промяна и това бе свързано с моментен спад на тревогата. 
Кратковремeнният успокояващ ефект беше последван от колебания на очакванията в по-предвидими нива, редувани с 
моментни ръстове на тревога – например, на фона на започналата нова вълна протести срещу кабинета „Орешарски“, 
проблемите с банки от 2014 г., моменти на ръстове на цени т.н. 
В следващите години дойде относително по-спокоен период в политически план и това се отрази на всички показатели за 
масовите възприятия за икономиката. Сравнение и с 90-те години на миналия век показва, че по този тип показатели 
второто десетилетие на двадесет и първия век всъщност показва и може би най-спокойните нива от началото на 
политическите и икономически промени в България в края на 80-те години на миналия век. Разбира се, при запазване на 
традиционния за страната ни висок негативизъм. 
Пандемията и политическата криза, започнала през 2020 г., промениха картината отчетливо в негативна посока. А сега 
личат първи признаци на възможно разведряване.“  
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√ До средата на юни фирмите подават документи за саниране на сградите си по НВУ 
Стартира процедурата за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма. 
Мярката ще се финансира с над 235 млн. лв. (без ДДС) от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това 
съобщават от МРРБ, което управлява процедурата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на 
производството, търговията и услугите“. С нея се цели подобряване на енергийните характеристики на сградите, чрез 
изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки за постигане на спестяване от миниум 30% 
първична енергия (клас на енергопотребление минимум „В“). Така ще се осигури и намаляване на разходите за 
енергопотребление на бизнеса, по-добър микроклимат за работна среда, ще се подобрят експлоатационните 
характеристики и ще се удължи жизненият цикъл на сградите. 
Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата могат да бъдат търговци по смисъла на Търговския 
закон или Закона за кооперациите, както и микро, малки, средни и големи предприятия в цялата страна. Те трябва да 
са  регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022-ра 
финансова година в зависимост от категорията на предприятието. Сградите, включително от сектор „Туризъм“, трябва да 
са собственост на кандидата или да са с учредено право на строеж в полза на кандидата. 
Крайният срок за подаване на предложения е 15.06.2023 г., 17:30 часа. 
Прогнозата е с наличния ресурс да бъдат обновени 250 сгради. Общият размер на средствата е разпределен за различните 
компоненти и категория на предприятията. Предвижда се сградите на предприятия в сферата на производството да 
получат 33% от ресурса или над 77,6 млн. лв. Останалите средства от над 157,5 млн. лв. са за обекти в сферата на търговията, 
услугите и туризма. Най-голям дял е определен за големите предприятия, тъй като те се явяват и най-енергоемки. 
Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за 
изпълнение на инвестиция по процедурата са разпределени според категорията на предприятията. Така за 
микропредприятия минималният размер е 35 хил. лв., а максималният – 100 хил. лв., за малките предприятия е от 35 хил. 
лв. до 300 хил. лв., за средните от 100 хил. лв. до 500 хил. лв., а големите ще получават финансиране до 1,5 млн. лв. 
Одобряването на проектите ще е чрез конкурентен подбор след оценка на един етап, с цел постигане на равен достъп до 
ресурса и стимулиране развитието на по-екологосъобразен бизнес. В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни 
дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния 
бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат 
да участват в процедурата. Един кандидат може да подаде само едно предложение за изпълнение на инвестиция, като в 
него могат да бъдат включени до три сгради, които са собственост на съответния кандидат или са с учредено право на 
строеж на кандидата. 
Допустими дейности по настоящата процедура са извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност 
за целите на подаване на предложение по настоящата процедура; дейности за изпълнение на строително-монтажни 
работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми 
източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи строително-монтажни работи, 
необходими за изпълнение на мерките, за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно 
Закона за устройство на територията, авторски и строителен  надзор, дейности, свързани с въвеждането на обектите в 
експлоатация и др. 
Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, заедно с всички изисквания и условия за допустимост, на които 
следва да отговаря предложението, са публикувани тук. 
Подаването на предложения се извършва изцяло по електронен път чрез подаване на електронен формуляр за 
кандидатстване и придружителните документи в Информационната система за Механизма за възстановяване и 
устойчивост (ИСУН 2020, раздел НПВУ) тук. 
 
√ България и Ирландия с най-нисък дял на държавните гаранции през 2021-ва 
Най-често срещаната форма на условни задължения (в смисъл, че по своята същност са само потенциални, а не 
действителни задължения) в страните от ЕС са държавните гаранции върху задълженията, а понякога и върху активите на 
трети страни. През 2020 г. и 2021 г. държавните гаранции, предоставени в ЕС, се увеличиха значително след началото на 
пандемията от COVID-19. 
През 2021 г. най-високият общ процент на държавни гаранции е регистриран в Германия (17,3% от брутния вътрешен 
продукт), Австрия (17,0%), Финландия (17,0%), Италия (16,0%) и Франция (15,2%). В долния край на скалата нива под 1% от 
БВП са регистрирани в Ирландия, България, Чехия и Словакия, сочат данни на Евростат. 
В повечето държави-членки на ЕС правителството е преобладаващият гарант. Във Финландия, Дания, Швеция, Франция, 
Австрия, Германия и Белгия може да се види значително ниво на държавни и/или местни държавни гаранции. В някои 
държави обемът от държавни гаранции се е увеличил с до 11,2 процентни пункта (pp) от БВП между 2019 г. и 2021 г. (преди 
COVID-19 до края на 2021 г.). Като цяло гаранционният растеж се забави през 2021 г. в сравнение с 2020 г. (първата година 
от пандемията). През 2021 г. гаранционните ставки в някои страни намаляха като % от БВП, което също се дължи отчасти 
на растежа на БВП. 
Нивото на задълженията на публичните корпорации, класифицирани извън държавното управление, през 2021 г. варира в 
широки граници в държавите-членки на ЕС. Значителни задължения са регистрирани в Гърция (163,0% от БВП), пред 
Холандия (99,1%), Германия (94,9%), Люксембург (73,5%) и Франция (70,2%). 
 

https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20https:/eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
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За разлика от тях малки задължения на публични корпорации са регистрирани в Словакия (3,6%), следвана от Испания 
(5,6%), Румъния (8,3%), Хърватия (9,1%), Литва (10,0%) и България (11,6%). 
Основната причина за високото ниво на тези задължения в някои държави членки е, че данните включват контролирани 
от правителството финансови институции, например публични банки. Повечето от задълженията на банките се състоят от 
депозити, държани от домакинства или други частни или публични субекти. Като цяло финансовите институции отчитат 
големи суми дългови задължения и в същото време имат значително ниво на активи, които не са обхванати от това 
събиране на данни. 
През 2021 г. Кипър остава страната с най-висок запас от необслужвани кредити (активи) на държавното управление – 20,2% 
от БВП. Това се дължи на голяма сделка през 2018 г., при която необслужваните заеми от кипърска публична финансова 
корпорация (класифицирана извън правителството) бяха прехвърлени на държавна единица. 
Други три държави-членки на ЕС регистрират дял над 1% от БВП: Словения (1,8%), Португалия (1,4%) и Хърватия (1,1%). За 
значително мнозинство от държавите-членки на ЕС необслужваните заеми са намалели през 2021 г. в сравнение с 2020 г. 
За Кипър, Словения и Португалия по-голямата част от необслужваните заеми се отнасят за заеми на финансови структури 
за деблокиране. В случая с Хърватия цифрата се отнася главно до заемите на национална банка за развитие 
(класифицирани като държавно управление). 
През 2021 г. задълженията, свързани със задбалансови публично-частни партньорства (ПЧП, дългосрочни договори за 
строителство, при които активите се записват извън държавните сметки), са на или под 2% от БВП във всички държави от 
ЕС. Португалия има най-висок дял (2,0% от БВП), следвана от Словакия (1,5%) и Унгария (0,9%). 
И в Португалия, и в Словакия задълженията са свързани главно с проекти за магистрали. В много страни от ЕС се 
наблюдават извънбалансови ПЧП на ниво централно правителство. Само в няколко държави, като Испания и Белгия, те 
също са свързани с държавни и местни власти. 
 
√ Европа в опит да намери единна политика в подкрепа на енергийния преход 
В отговор на американския мегаплан за подкрепа на енергийния преход, Европа се опитва да разработи единна политика. 
Президентът на Франция Еманюел Макрон замина за Нидерландия с надеждата да сближи френските позиции с тези на 
холандския си колега, пише RFI*. 
За пореден път европейците потвърждават съгласието си за диагнозата, но са разделени относно отговора, който трябва 
да бъде намерен. Сега отново Еманюел Макрон и неговият домакин Марк Рюте изразиха две противоположни линии. 
Френският държавен глава смята, че е необходимо да се настоява пред Съединените щати да отменят набелязаните мерки 
и в същото време да се разработи в Европа план за подпомагане изключително на европейски компании от зелената 
индустрия, под формата на заеми или субсидии. Както и другите ръководители на 27-те страни-членки на ЕС, 
нидерландският министър-председател разбира добре, че европейската индустрия рискува да бъде пометена от 369-те 
милиарда долара държавна помощ, които Вашингтон обеща на американските производители в рамките на своя план, 
въплатен в Закона за намаляване на инфлацията. Но Рюте, който се счита за говорител на т.нар. „пестеливи“ държави, се 
противопоставя на инжектирането дори на едно допълнително евро публични средства в тази политика. 
С какво американският план ще навреди на европейците? 
Помощите ще бъдат насочени към това, което се произвежда на американската територия съгласно политиката „Америка 
на първо място“ (America first). Вашингтон не иска парите на данъкоплатците му да облагодетелстват китайците в частност 
и всички конкуренти като цяло, включително европейците, които имат преднина в зеления преход. Това е пътят на тотален 
протекционизъм, който поема Белият дом. Европейските производители ще загубят дял от американския пазар, тъй като 
техните продукти, върху които субсидиите не се разпростират, ще бъдат по-скъпи. Освен ако не предпочитат да инвестират 
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в Съединените щати, за да се възползват от тези субсидии, което би било добре за компаниите и техните акционери, но 
лошо за индустрията, научно-изследователската дейност и заетостта в Европа. Европейската автомобилна индустрия, 
зараждащият се зелен водороден сектор и производителите на оборудване за вятърна енергия са особено обезпокоени и 
се чудят кой е най-добрият избор. Германската BMW и италианската Enel не дочакаха реакцията на Брюксел, а решиха да 
построят нови заводи в САЩ. 
Това, което ги привлича, е перспективата за субсидии 
Но не само това. Защото в Европа има значителни средства, които все още не са деблокирани, най-вече в рамките на фонда 
за пост-Ковид възстановяването. Това е и основният аргумент на Марк Рюте, който се противопоставя на създаването на 
независим фонд, предложен от председателката на Европейската комисия. Освен парите това, което прави разликата, е 
преди всичко достъпът до помощ. В Съединените щати всичко е супер опростено, докато в Европейския съюз компаниите 
се сблъскват със сложни и отнемащи време административни процедури, за да получат публична помощ или дори просто, 
за да започнат да изграждат нови заводи. Комисията планира да ускори процедурите в един проект, който ще бъде 
представен след десет дни на следващата среща на върха на ЕС. 
Съществува опасност от предизвикване на вътрешна конкуренция с пагубни последици за малките страни 
Защото по-богатите държави-членки ще осигурят повече средства за големите си национални компании, като всъщност ще 
задушат европейските конкуренти. Следователно ще трябва да се направят още доста уточнения, но европейците вече са 
съгласни по най-важното: спешното приемане на индустриална политика по отношение на енергийния преход. Това ще 
изисква по-последователна и по-достъпна помощ. Но това не е достатъчно. За да постигне целите си за намаляване на 
въглеродните емисии възможно най-бързо, Европа трябва също така да направи бизнес средата по-предсказуема и по-
сигурна. Това например може да стане чрез реформиране на пазара на електроенергия, силно отслабен от скока на газа. 
Това е друга тема, която разделя интервенционистите от една страна и привържениците на свободния пазар от друга. 
 
√ В очакване на решения: пет въпроса за ЕЦБ 
Европейската централна банка изглежда готова в четвъртък да осигури още едно голямо увеличение на лихвените 
проценти, за да ограничи инфлацията. Какво ще прави след това, питат автори на Ройтерс. 
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард, говорейки в Давос наскоро, подчерта необходимостта паричната политика да „запази 
курса“. Инвеститорите се стремят да разберат точно колко дълго и докъде централната банка ще продължи да повишава 
лихвите. 
„Ръководителите на политиката на ЕЦБ смятат, че трябва да убият инфлацията и ще спрат с повищаването,  едва 
когато видят голямо подобрение в перспективите за инфлация“, казва Карстен Бжески, глобален ръководител на 
макросектора в ING. 
Ройтерс формулира пет ключови за пазарите въпроса. 
1/ Какво ще прави ЕЦБ в четвъртък? 
Повишаването на депозитната лихва от ЕЦБ с 50 базисни пункта (bps) до 2,5% се смята за свършена сделка, така че пазарите 
ще се съсредоточат върху това, което Лагард има да каже. 
Признаците за охлаждане на инфлацията накараха пазарите да намалят очакванията за това, къде лихвите ще достигнат 
връх до около 3,3%. Политиците вече оспориха пазарните ходове и очакванията може да се повишат отново към 3,5%, ако 
по-добрата икономическа перспектива подтикне към нови остри послания. 
„ЕЦБ трябва да бъде ястреб“, казва Йойн Уолш, партньор в TwentyFour Asset Management. „Не знам дали Лагард ще каже, 
че пазарната цена на терминалната лихва е твърде ниска, но очаквам тя да повтори, че ЕЦБ ще продължи да 
повишава лихвите.“ 
2/ Ще изпрати ли ЕЦБ някакви сигнали за март и след това? 
Пазарите се надяват на това, тъй като перспективите след четвъртък са спорни. Някои, включително холандски и словашки 
служители, подкрепят голямо увеличение през март. Коментарите на Лагард показват, че тя също би подкрепила подобен 
ход. 
Умерените политици се отдръпват, докато общата инфлация намалява. Фабио Панета от Италия смята, че ЕЦБ не трябва 
да се ангажира с никакви конкретни действия след февруари. 
„Наскоро имаше въпроси защо пазарите не разбират какво ще направи ЕЦБ по-нататък“, отбелязва Бжески от ING. 
„Част от причината е, че пазарите са твърде оптимистични, но има и въпрос за собствения комуникационен хаос на ЕЦБ и 
кого трябва да слушаме.“ 
3/ Има ли повече подробности за количественото затягане (QT)? 
ЕЦБ планира да намали облигациите, закупени по нейната програма за закупуване на активи (APP) с 15 милиарда евро 
средно на месец от март до юни. UBS очаква ЕЦБ да повтори, че темпото на QT след юни ще бъде решено по-късно, когато 
някои икономисти очакват ускоряване. 
„ЕЦБ ще предостави допълнителни насоки за обобщението на баланса, включително за това как ще се управляват 
различните APP програми и, което е важно, също за планираното освобождаване на холдинги в различни държави“, 
коментира Патрик Санер, ръководител на макростратегията в Swiss Re. 
4/ Колко бързо е вероятно базовата инфлация да спадне? 
Това не е ясно и прогнозирането на пътя на инфлацията е трудно. Тъй като актуализираните прогнози на ЕЦБ не излизат 
до март, Лагард вероятно ще бъде притисната как ЕЦБ гледа на основната инфлация, която премахва нестабилните цени 
на храните и енергията. ЕЦБ си поставя за цел общата инфлация от 2%, но служителите са съсредоточени върху основна 
мярка. 
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Януарските данни за инфлацията в еврозоната в сряда може да се окажат навременни. Общата инфлация се понижи до 
9,2% през декември, но основната мярка, която също изключва алкохола и тютюна, нарасна до 5,2% от 5%. 
5/ По-оптимистична ли е ЕЦБ по отношение на перспективите за растеж? 
Марио Сентено от ЕЦБ смята, че рецесията може да бъде избегната. Бизнес активността направи изненадващо връщане 
към скромен растеж през януари, докато JPMorgan повиши прогнозата си за икономически растеж за първото тримесечие 
до 1% от свиване от 0,5% – повтаряйки подобна мнение от Goldman Sachs. 
„Да, ЕЦБ със сигурност ще признае по-добрия вътрешен и външен фон за растеж“, изтъква Санер от Swiss Re. „Това 
всъщност ще им позволи също така да аргументират, че лихвите трябва да се повишат и да останат там за 
известно време, тъй като по-силната среда на търсене възпрепятства основната дезинфлация, което е най-
важното.“ 
 
√ Устойчивото развитие – новият модел на икономическия растеж 
Анализ на Harvard Business Review чрез Capital.fr*… 
Стремежът към по-устойчив модел постави на изпитание самия принцип за икономическия растеж. Тези две цели обаче 
далеч не са противоречиви или несъвместими. Устойчивото развитие сега е фактор на икономически успешното развитие 
за компаниите. Това е аргумент, който трябва да бъде допълнително изтъкван, за да се ускори текущият преход. 
Борбата с изменението на климата и за опазването на околната среда изисква от нас спешно да преосмислим модела на 
развитие, който преобладаваше досега. Безразсъдната алчност, на която той се основава по отношение на природните 
ресурси и последствията, които поражда върху нашата екосистема, подчертаха необходимостта от намиране на по-трайни 
решения. Следвайки буквално тази логика, която е меко казано спорна, забавянето на икономическия ръст се наложи едва 
ли не като панацея за целта за устойчиво развитие. Като че икономическият упадък беше единственият път да се стигне 
дотам. 
Очевидно изискванията за икономическа експанзия и прилагането на екологични мерки налагат значителна пестеливост 
(енергия, потребление и т.н.). Предполага ли това обаче, че намаляването на растежа е жизнеспособен отговор? По-скоро 
е много далеч от истината. Пряко следствие от една такава хипотеза би била заплаха за най-фундаменталните социални 
достижения (здравеопазване, образование и т.н.) и като резултат ерозия на нашия социален модел. Принудителното 
налагане на това решение изглежда още по-нереалистичен вариант, тъй като би било много трудно да се приложи в 
световен мащаб. Това би се проявило в изчерпване на инвестициите, необходими за изграждането на истински 
алтернативен модел, единственият реален изход от проблема, пред който сме изправени колективно. По принцип е по-
добре да се трансформира, отколкото да се унищожи съществуващата система. 
Идеи не липсват 
Особено след като, въпреки бурното икономическо развитие през последните тридесет години, глобалната 
декарбонизация е спаднала от 0,7 kg CO2 на долар от БВП през 1990 г. до 0,3 kg през 2019 г. Фактите показват, че растежът 
и устойчивото развитие далеч не са противоречиви. Точно обратното, опирайки се на иновациите, първият може да бъде 
преобразуван така, че да обслужва второто. Независимо дали става въпрос за чиста енергия, улавяне на въглерода или 
икономия на „традиционните енергоносители“, проектите, които въплащават в себе си както растежа, така и екологията, 
стават все повече. И те не са от вчера. Един хладилник днес консумира три пъти по-малко от 320-те киловата годишно, 
необходими му за работа преди десетина години. Въз основа на този пример няма съмнение, че настоящите изследвания 
ще позволят създаването в рамките на пет години на дълготрайни батерии, които ще бъдат изработвани без използването 
на редки материали. 
Все пак, въпреки икономическите предимства на устойчивото развитие, то все още твърде често се разглежда през 
призмата на разходите, а не като финансово изгодна и конкурентоспособна инвестиция. Според проучване на Capgemini 
Research Institute, „Един балансиран свят: защо стремежът за устойчиво развитие не води до конкретни действия“, 53% от 
анкетираните компании смятат, че разходите за прилагане на такъв тип инициативи надвишават потенциалните ползи. 
Това разбиране в крайна сметка води до възпрепятстване на действията на компаниите по отношение на намаляването на 
техния въглероден отпечатък. Реалността всъщност е съвсем различна, тъй като устойчивото развитие често върви ръка за 
ръка със съответните финансови резултати. Действително, същото проучване показва, че „пионерите“ – а именно първите 
организации, които са въвели устойчиви практики и които представляват само 11% от анкетираните компании, са 
отбелязали увеличение с 83% на приходите си на служител между 2020 г. и 2021 г. През същия период „новобранците“ в 
устойчивото развитие (26% от анкетираните) са постигнали приход на служител по-нисък от 13%. 
Икономически възможности 
Като се абстрахираме от това количествено наблюдение, прилагането на управленски практики в съответствие с целите за 
устойчиво развитие е също огромен лост за растеж за компаниите. Устойчивото развитие наистина може да се превърне 
във възможност за привличане на нови бизнеси или за развитие на собствен в по-усъвършенстван модел. 
Това е пътят, по който пое Philip Morris, за да стане световен лидер в инхалациите и по този начин да открие нови 
възможности в областта на здравеопазването. На новата технология за електронни цигари, която е много по-безвредна, 
тъй като е базирана на процеса на нагряване, а не на изгаряне на тютюна, ще се падат 50% от оборота на компанията до 
2025 г. 
Тази насока на развитие може да се окаже и отличен начин за увеличаване на пазарния дял, както се вижда от проекта 
Innovative Light Train на консорциум, начело на който стои френската държавна железопътна компания SNCF. За да съживи 
мрежата от регионални ж.п. линии, които често са нерентабилни, инициативата залага на нова концепция, предлагаща 
система, която интегрира в себе си влаковете, инфраструктурата и експлоатацията, задвижва се с електричество от батерии 
и е изградена от леки материали. И накрая, устойчивото развитие е и начин за увеличаване на печалбите, подобно на една 
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марка за дамска висша мода, която реши да вдъхне нов живот на дрехи, които са носени малко или никога не са носени. 
Тяхното комерсиализиране след процес на репарация, доведе до два пъти по-големи печалби от тези регистрирани от 
продажбата на нови дрехи. Тази доходност е мотивирала марката да увеличи дейността си в сегмента „втора ръка“, така 
че в крайна сметка той представлява значителна част от нейните продажби. 
Управленски качества 
Устойчивото развитие също е ефективен лост за управленска ефективност. В индустрията на лукса добра илюстрация за 
това е проследимостта (възможността да се проследи произхода на материалите). В стремежа си да включат критерии за 
устойчиво развитие в своите спецификации, предприятията от сектора трябваше да проявят по-голяма взискателност при 
подбора на доставчиците си. Макар да се налага понякога да плащат по-скъпо материалите, това увеличение може да се 
разпростре върху продажната цена, доколкото проследимостта вече е търговско преимущество за крайните клиенти, които 
са все по-взискателни по темата. Така печалбите им няма да бъдат засегнати, а дори биха могли да се увеличат. 
Следвайки тази логика, все по-голям брой компании инвестират в Интернет на нещата (Internet of Things), независимо 
дали, за да подобрят своята енергийна ефективност, или за да контролират по-добре веригите си за доставки. Именно 
последните са фундаментални, за да се направи един по-съвършен модел на развитие. В това отношение има много 
примери. Това позволи на автомобилния производител Renault да увеличи средно до 36% и 20% съответния дял на 
рециклирани материали и пластмаси в своите автомобили, продавани в Европа. Чрез наблюдение на своята верига за 
доставки, H&M, от своя страна, намали потреблението на вода за производството си с 25%. Същото важи и за Colissimo, 
който чрез инсталирането на подменяеми контейнери по своята мрежа е намалил емисиите си на CO2 с 15 000 тона. 
Действията върху логистиката също могат да бъдат лост за оперативна ефективност, както се вижда от Idemia, лидерът в 
технологиите за идентичност, който днес предпочита морския транспорт пред самолетите и по този начин е намалил 
емисиите на CO2 от логистиката си с 15%. 
Въпреки тези очевидни възможности, в повечето случаи (57% от анкетираните в проучването на Capgemini Research 
Institute) компаниите, които тръгват по този път, все още го правят, за да се предпазят срещу едни по-строги бъдещи 
регулации. В Европа желанието да им се наложат цели, свързани с обхват 3 (непреките емисии на СО2), като се ангажира 
тяхната отговорност за целия живот на даден продукт или услуга (от доставчиците до дистрибуторите), прави това 
движение необратимо. Следователно, няма съмнение, че това упражнение за избягване на регулаторния риск постепенно 
ще се трансформира във възможност за растеж. 
Отхвърляйки идеята, че само намаляването на растежа е вярната посока за осигуряване на стабилност, икономическите 
предимства на устойчивото развитие върху бизнес растежа следователно се открояват като основен аргумент. Още повече, 
че тази ос на развитие вероятно ще привлече инвестиции, клиенти и таланти. Много предимства, чието прилагане трябва 
да бъде насърчавано. В противен случай съществува опасността да се забави преобразуването, колкото и неизбежно да е 
то, на настоящия режим към алтернативен икономически модел. 
 
3e-news.net 
 
√ Стартира строителството на междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS) 
Президентът Румен Радев ще участва в старта на специализираните строителни дейности по изграждане на 
междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS) на българска територия.  В събитието ще участва и президентът на 
Република Сърбия Александър Вучич. Сред участници в церемонията ще бъдат министрите на енергетиката на двете страни 
Росен Христов и Дубравка Джедович, както и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов. 
Газопроводът IBS е с обща дължина около 170 км. от Нови Искър, Република България до Ниш, Република Сърбия, от които 
около 62 км. на българска територия. След изграждането й, газовата връзка ще бъде с капацитет до 1,8 млрд. куб м газ 
годишно с възможност и за реверсивен поток. Междусистемната газова връзка е проект от общ интерес за Европейския 
съюз, финансиран от Механизма за свързване на Европа. 
По-рано „Булгартрансгаз“ сключи договор за държавно гарантиран заем с нидерландската ИНГ Банк Н.В., чрез ИНГ Банк 
Н.В. – клон София за финансиране на интерконектора. Средствата за изграждането на IBS трябва да бъдат осигурени чрез 
безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Механизма за 
свързване на Европа (CEF), дългосрочно заемно финансиране, обезпечено с държавна гаранция и собствен капитал на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД.  
Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 49 071 661 евро. Той стана възможен след решение на 
правителството. Периодът на усвояване е до 31 декември тази година, а срокът за погасяване - 5 години от изтичането на 
едногодишния гратисен период. 
 
√ С около 3% от БВП бюджетен дефицит приключва служебното правителство 2022 година 
По предварителни данни разходите за януари 2023 г. нарастват с около 1 млрд. лв. спрямо януари 2022 година, сочат 
данните на Министерство на финансите 
Дефицитът за 2022 г., оценен по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), 
се очаква да бъде в размер на около 2,9 % от БВП,  което е в рамките на критериите на Пакта за стабилност и растеж и дава 
стабилна перспектива при оценката за конвергенция в доклада на ЕК и ЕЦБ в хода на процеса на присъединяване на 
България към Еврозоната, съобщи пресцентърът на Министерство на финансите. 
Основни параметри по консолидираната фискална програма към края на 2022 г. 
Приходите, помощите и даренията, отчетени по консолидираната фискална програма (КФП) за 2022 г., са в размер на 
64 765,4 млн. лв., вкл. 3 181,0 млн. лв. приходи с еднократен извънреден характер[1], които не са включени в разчетите 
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към ЗДБРБ за 2022 г. С оглед съпоставимост на данните спрямо годишните разчети към ЗДБРБ за 2022 г., влиянието на 
посочените еднократни приходи, респективно разходи, следва да бъде елиминирано. На съпоставима база с разчетите 
към ЗДБРБ за 2022 г. приходите, помощите и даренията по КФП за 2022 г. са в размер на 61 584,3 млн. лв., което 
представлява превишение на разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. с 3,2 на сто. 
Данъчно-осигурителните приходи, отчетени по КФП са в размер на 46 794,6 млн. лв., което е с 1,5 на сто или 672,0 млн. 
лв. над заложеното в разчетите към ЗДБРБ за 2022 г., в т.ч. 352,9 млн. лв. превишение на разчета при постъпленията от 
социални и здравноосигурителни вноски, 221,7 млн. лв. по-високи данъчни приходи по държавния бюджет (от които 72 
млн. лв. авансова солидарна вноска от „Лукойл България“) и 101,3 млн. лв. над разчета имуществени данъци, основно по 
общинските бюджети. В частта на данъчните приходи по държавния бюджет преизпълнение има при корпоративните 
данъци, ДДФЛ и митата, а приходите от ДДС и акцизи са по-ниски от планираните за годината. При приходите от ДДС 
данните показват, че съпоставено с разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. постъпленията за годината са с 688,7 млн. лв. по-ниски 
от планираните. Параметрите по изпълнението при този данък са близки до предложените разчети от Министерството на 
финансите в първоначалния проект на ЗИД на ЗДБРБ за 2022 г. от юни, които в последствие при обсъждането и гласуването 
на законопроекта в Народното събрание бяха допълнително увеличени със 760,0 млн. лв. в окончателно гласуваните 
текстове. По отношение на приходите от акцизи следва да се отбележи, че през 2022 г. Народното събрание не прие 
предложените от Министерството на финансите промени за въвеждане на акцизен календар за тютюневите изделия през 
2022 г., като същевременно не беше извършено съответното намаление на прогнозния размер на постъпленията от акцизи 
с ефекта от мярката в размер на 100 млн. лв., включени в ЗДБРБ за 2022 година, колкото приблизително е неизпълнението 
на разчета за годината. Мярката ще влезе в сила от 01.03.2023 година. 
Неданъчните приходи са в размер на 11 976,9 млн. лв. (вкл. 3 181,0 млн. лв. еднократни извънредни приходи). На 
съпоставима база, при елиминиране на въздействието на еднократни извънредни приходи, неданъчните приходи по КФП 
за 2022 г. са в размер на 8 795,9 млн. лв., което представлява преизпълнение на годишния разчет с 19,8 на сто (1 452,6 млн. 
лв.). Неданъчните приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи 
от собственост, вкл. вноски от приходи от държавни и общински предприятия, приходи от концесии, приходи от продажба 
на квоти за емисии на парникови газове и други. В частта на неданъчните приходи най-значително преизпълнение на 
разчетите има при отчисленията от АЕЦ „Козлодуй“ за двата т. нар. „ядрени“ фонда – Фонд „Радиоактивни отпадъци“ и 
Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“. Отчисленията за двата фонда са с 511,6 млн. лв. по-високи от 
планираните, което се дължи на високите цени на електроенергията на свободния пазар. Подобна е и ситуацията с 
приходите от продажба на квоти за парникови газове, които са със 163,3 млн. лв. над заложените в годишния разчет и 
отново са свързани с волатилните условия на свободния пазар на електричество. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на 5 993,8 млн. лв.  Постъпленията са по-ниски от разчетените със ЗДБРБ за 
2022 г. със 198,9 млн. лв., което се дължи на по-ниското усвояване на разходите по сметките за средства от ЕС, респективно 
по-ниския размер на възстановените средства от ЕК. 
Разходите, отчетени по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2022 г., са в размер на 66 112,6 млн. 
лв., вкл. 3 181,0 млн. лв. разходи с еднократен извънреден характер, които не са включени в разчетите към ЗДБРБ за 2022 
г. На съпоставима база с разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. разходите по КФП са в размер на 62 931,6 млн. лв., което 
представлява 95,5 % от разчета към ЗДБРБ за 2022 г. 
От данните е видно, че разходите по КФП са по-ниски от планираните, като най-съществено забавяне при усвояването на 
планираните разходи има при разходите по сметките за средства от ЕС. Основна причина за това има ниското усвояване 
на разходите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и някои оперативни програми от програмния период 2021-
2027 г., като по-ниски от планираните са и разходите и предоставените трансфери по държавния бюджет. По-ниско от 
планираното е и усвояването на капиталовите разходи по държавния бюджет. Забавянето при изпълнението на проектите 
и програмите измества голяма част от планираните за 2022 г. разходи в 2023 г. и следващите години, което от една страна 
подобрява касовото салдо за 2022 г., но от друга води до натиск върху бюджета за 2023 година. 
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с 
бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа за 2022 г. е отрицателно в размер на 1 347,3 млн. лв. (0,8 % от 
прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 5 087,2 млн. лв. и превишение на 
приходите над разходите по европейските средства в размер на 3 739,9 млн. лева. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 декември 2022 г. от централния 
бюджет, възлиза на 1 705,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на 
собствените ресурси на ЕС. 
Размерът на фискалния резерв към 31.12.2022 г. е 13,4 млрд. лв., в т.ч. 12,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки и 1,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
Излишък през януари 2023 година 
Въпреки, че приходите по консолидираната фискална програма (КФП) нарастват спрямо същия период на предходната 
година изпреварващия ръст на разходите води до влошаване на бюджетното салдо спрямо отчетеното за януари 2022 г. 
Докато за януари 2022 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 937 млн. лв., за януари 
2023 г. излишъкът по КФП се свива наполовина - до 470 млн. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). Ръстът на разходите се дължи 
на влезли в сила нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на 
компенсации на потребителите на електрическа енергия извън регулирания пазар и други. 
Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: 
На база на предварителни данни и оценки приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2023 г. се очаква да бъдат 
в размер на 4 836 млн. лв. и нарастват с 515 млн. лв. (12 на сто) спрямо отчетените за януари 2022 година. Данъчните и 
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неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо януари 2022 г. с 406 млн. лв., а постъпленията в частта на 
помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – със 109 млн. лв. спрямо отчетените за същия 
месец на предходната година. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 
2023 г. са в размер на 4 366 млн. лева. За сравнение, разходите по КФП за януари 2022 г. бяха в размер на 3 384 млн. лева. 
Най-значително нарастване има в частта на социалните разходи и по-специално разходите за пенсии, които нарастват 
номинално с над 370 млн. лв., следвани от разходите за субсидии, които нарастват с около 250 млн. лв., основно поради 
действащите програми за изплащане на компенсации за небитовите потребители на електрическа енергия. Ръст също така 
има при разходите за персонал, разходите за издръжка и капиталовите разходи. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.01.2023 г. от централния бюджет, възлиза 
на 112 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на 
ЕС. 
Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на 
консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на 
първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2023 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на 
Министерството на финансите в края на месец февруари 2023 година. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 1 февруари спада с 12.98 % 
 

 
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 1 февруари 2023 г. е 114.18 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 11 070 MWh. 
Стойността намалява с 12.98 % спрямо отчетените 131.21 лв. за MWh с ден за доставка 31 януари 2023 г. и изтъргуван обем 
от 5 234  MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 31 януари е 4 749 MWh при постигната цена от 116.90 лв. за 
MWh. 
Това е спад с 9.25 % спрямо регистрираните 128.82 лв. за MWh и изтъргуван обем от 4 240 MWh в посочения сегмент на 30 
януари 2023 г. 
Референтната цена е 114.18 лв. за MWh. 
 
√ Повишение с 2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 305.05 лв. за MWh с ден за доставка 1 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 305.05 лв. за MWh с ден за доставка 1 февруари 2023 г. и обем от 95 559.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 2.0%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 358.33 лв. за MWh, при количество от 49 836.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (45 722.90 MWh) е на цена от 251.77 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 195.13 лв. за MWh и количество от 3897.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 172.13 лв. за MWh ( 3766.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 561.95 лв. за 
MWh при количество от 4141.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 285.22 лв. за MWh при обем от 3810.9 MWh по 
данни на https://ibex.bg/ 

https://ibex.bg/
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Спрямо стойността от 299.17 лв. за MWh (152.97 евро за MWh) за 31 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 1 февруари се повишава до 305.05 лв. за MWh ( увеличение с 2.0 %) по данни на БНЕБ или 155.97 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 31 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 138.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 301.89 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     35,78%    2163.46 
Кондензационни ТЕЦ   46,31%    2800.06 
Топлофикационни ТЕЦ   6,75%    407.91 
Заводски ТЕЦ    1,87%    112.9 
ВЕЦ     0,15%    9.01 
Малки ВЕЦ    1,82%    110.27 
ВяЕЦ     2,51%    151.89 
ФЕЦ     4,38%    264.74 
Био ЕЦ      0,43%     26.28 
Товар на РБ         5955.53 
Интензитетът на СО2 е 555g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо покачване на цените по европейските електроенергийни борси за 1 февруари. Гърция отново е с най-високи 
нива 
Румънската OPCOM затвори при цена от 155,97 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 165,20 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 155,97 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 1 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 183,21 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
128,73 евро/мвтч. Най-високата цена от 287,32 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
88,01 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 50 685,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 1 февруари ще бъде 165,20 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 152,84 гвтч. Максималната цена ще бъде 287,32 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 88,01 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 1 февруари е 155,12 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 182,86 евро/мвтч. Най-високата цена от 287,32 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 87,74 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 74 523,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 февруари на Словашката енергийна борса е 147,98 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 19 ч и тя ще е 219,46 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 85,51 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 147,98 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч тя 
ще е 204,03 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 89,05 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 февруари е 141,67 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
158,50 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 73 563,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 179,96 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 92,62 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 93,08 евро/мвтч на 1 февруари. Пиковата цена ще бъде 104,60 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 647 063,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 120,74 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 57,59 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 1 февруари ще се продава за 163,58 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ На фондовите пазари в Западна Европа доминираха минорни настроения във вторник, но равносметката за януари е 
плюс 6.7% 
С най-голям дневен спад затвори общият европейски индекс Stoxx 600, а единствен с повишение завърши италианският 
измерител FTSE MIB 
Търговията във вторник по фондовите пазари в Западна Европа започнаха предимно със спад, пазарните участници се 
фокусираха върху предстоящите първи за годината срещи на трите големи централни банки – Федералния резерв на САЩ 
(Фед), 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 кредитите с 50 б.п. 
В допълнение, инвеститорите оценяваха най-новите статистически данни и нова група от корпоративни отчети. Те бяха 
изненадани, защото ръстът на БВП в еврозоната изпревари прогнозите. 
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Френският БВП през 4-то тримесечие се е увеличил с 0.1% спрямо предходните три месеца, сочат предварителни данни на 
националния статистически институт Insee. Анкетираните от Trading Economics анализатори очакваха средно нулев растеж 
на БВП. През третото тримесечие растежът на БВП на Франция беше с 0.2%. 
В същото време статистическата служба на ЕС „Евросат“ публикува предварителни данни за ръста на БВП през последното 
тримесечие на 2022 година, от които става ясно, че икономиката в еврозоната надхвърли прогнозите. Икономиката е 
нараснала с минималните 0.1 на сто, докато БВП на целия ЕС остава без промяна. На годишна база, обаче, спрямо 
четвъртото тримесечие на 2021 година, БВП в еврозоната нараства с 3.5%, а в ЕС с 3.6 на сто. 
Потребителските разходи във Франция през октомври-декември са намалели с 0.9% след повишение с 0.5% тримесечие 
по-рано. През декември показателят намалява с 1.3% спрямо предходния месец. Анкетирани от Trading Economics 
анализатори прогнозираха увеличение от 0,2%. 
Потребителските цени във Франция, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, са се повишили със 7% на 
годишна база през януари, според предварителни данни на Insee. Темпът на растеж се ускори от 6,7% през декември. 
Експерти, анкетирани от Trading Economics, също очакваха инфлацията да се ускори средно до 7%. 
Броят на безработните в Германия е намалял с 22 000 през януари, сочат данни на Германската федерална агенция по 
заетостта. Анкетирани от „Блумбърг“ анализатори прогнозираха увеличение на броя на безработните средно с 5000. 
Безработицата в страната през миналия месец се задържа на ниво от 5.5%, което съвпада с прогнозите на експертите. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.63%, но за първия месец на 
годината отчита нарастване с 6.72%. От националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше британският 
FTSE 100 (-0.64%), следван от германския DAX (-0.52%), френския CAC 40 (-0.44%), испанския IBEX 35 (-0.32%), италианския 
FTSE MIB (-0.13%). Следобед низходящият тренд се запази, но се забави при някои измерители, а един дори завърши в 
зелената зона. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори общият европейски индекс Stoxx 600, а единствен с 
повишение завърши италианският измерител FTSE MIB. 
От секторните индекси измерителят на акциите на основните ресурси се представи най-зле за деня, затваряйки с 
понижение от 2.1%, докато секторът на храните и напитките приключи с нарастване от 0.9%. Банковите акции затвориха с 
ръст от 0.6%, след като резултатите на UniCredit,  UBS Group и Swedbank AB надминаха прогнозите, макар и в различни 
посоки. 
Най-големият британски търговец на хранителни стоки Tesco Plc ще съкрати повече от 2000 работни места като част от 
мерките за намаляване на разходите на фона на високата инфлация, съобщи компанията. В съобщението на Tesco не се 
посочва времевата рамка за съкращаване на служители и наемане на нови. След новината цената на акциите на борсата в 
Лондон поевтиняха с 0.52%, а капитализацията на компанията за 12 месеца намалява с 18.2 на сто. 
Акциите на швейцарската финансова група UBS Group AG спадат с 2.91%. Глобалният лидер в управлението на лично и 
корпоративно богатство регистрира 22% увеличение на нетния доход през 4-тото тримесечие, което беше изненада за 
експертите, които прогнозираха средно намаление на показателя. Междувременно тримесечните приходи са намалели с 
8%. 
Акциите на Ams-OSRAM AG за полупроводници и осветителни тела се сринаха с 4.37% след съобщението на компанията, 
че нейният главен изпълнителен директор Александър Еверке ще се оттегли. Според анализатори, цитирани от 
MarketWatch, това е изненада в момент, когато компанията търси и нов главен финансов директор. 
Цената на акциите на Hapag-Lloyd AG се понижи с 1.81%. Германският оператор за контейнерни превози намали 
коригираните печалби и приходи за четвъртото тримесечие на фона на значителния спад на тарифите за превоз към края 
на годината. 
Най-големият губещ в Stoxx Europe 600 беше френският оператор на лотарийни игри La Francaise des Jeux S.A., който загуби 
5.82%. 
Котировките на акциите на Swedbank AB нараснаха с 1.73%. Шведска банка повиши дивидента си, тъй като отчете по-добър 
от очаквания ръст на нетната печалба през 4-то тримесечие на 2022 г. 
Цената на книжата на UniCredit SpA се повишава със 12.29% и се изкачиха на върха на Stoxx 600, след като най-голямата 
банка в Италия увеличи нетната печалба и приходите през 4-то тримесечие на 2022 г., повече от пазарните очаквания. 
 
√ БВП нараства в еврозоната и остава през промяна в ЕС през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното  
На годишна база, спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година, БВП в еврозоната нараства с 3.5%, а в ЕС с 3.6 на 
сто, сочат предварителните данни на „Евростат“ 
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През четвъртото тримесечие на 2022 г. сезонно коригираният БВП се е увеличил с 0.1% в еврозоната и е останал без 
промяна в ЕС в сравнение с предходното тримесечие. За сравнение през третото тримесечие на 2022 г. БВП е нараснал с 
0.3% както в еврозоната, така и в ЕС. Това показват предварителните данни на статистическата служба на ЕС „Евросат“. 
Според първата оценка на годишния растеж за 2022 г., базирана на сезонно и календарно коригирани тримесечни данни, 
БВП се е увеличил с 3.5% в еврозоната и с 3.6% в ЕС. Тези предварителни кратки оценки на БВП се основават на източници 
на данни, които са непълни и подлежат на допълнителни ревизии, уточнява „Евростат“. 
 

 
 
В сравнение със същото тримесечие на предходната година, сезонно коригираният БВП нараства с 1.9% в еврозоната и с 
1.8% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2022 г., след +2.3% в еврозоната и +2.5% в ЕС през предходното трето тримесечие. 
Сред държавите членки, за които има налични данни за четвъртото тримесечие на 2022 г., Ирландия (+3.5%) отбелязва 
най-голямо увеличение в сравнение с предходното тримесечие, следвана от Латвия (+0.3%), Испания и Португалия (и двете 
+0.2%) . 
Най-голям спад е отчетен в Литва (-1.7%), както и в Австрия (-0.7%) и Швеция (-0,6%). 
Темповете на растеж на годишна база са положителни за всички страни с изключение на Швеция (-0,6%) и Литва (-0,4%), 
като най-висок ръст е регистриран в Ирландия (+15.7%), следвана от Португалия (+3.1%), Австрия (+2.7%). 
 
√ Петролът поскъпва преди срещата на ОПЕК+ 
Цените на двата основни сорта петрол в първия ден на февруари се повишават преди публикуване на резултатите от 
заседанието на Федералния резерв и в очакване на заседанието на ОПЕК+. 
Стойността на априлските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures към публикуване на данните е 
85,66 долара за барел, което е много слабо поскъпване с 0,2 долара или 0,23 % спрямо стойността при затваряне на 
предишната сесия. Във вторник тези договори поскъпнаха с 0,96  долара или с 1,1 % до 85,46 долара за барел. 
Цената на фючърсите за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) се увеличават с 0,32 долара или 0,41% до 79,19 
долара за барел. При затварянето на предишната търговия стойността на договорите се повиши с 0,97 долара или с 1,3% 
до 78,87 долара за барел. 
През януари, както Brent, така и сорт WTI поевтиняха с около 1,7 %. Намаляването на цените се наблюдава за трети пореден 
месец, независимо от оптимизма на участниците на пазара, който се дължи на очакваното нарастване на търсенето от 
страна на Китай. 
В същото време анализаторите неведнъж през месеца излязоха с очакване за ръст на цените и оставането им в диапазона 
90 – 100 долара за барел. Към днешна дата повечето от тях смятат, че цените са стабилни, а участниците не недоволстват 
от настоящите ценови нива. 
Министрите от мониторинговия комитет на ОПЕК+ (JMMC) ще проведат днес, 1 февруари среща, на която ще обсъдят 
ситуацията на петролния пазар. Както беше съобщено по-рано, повечето експерти не очакват нови решения, но въпреки 
това пазарът остава под напрежение. 
Очакването е Федералния резерв да повиши основната лихва с 25 базисни пункта, което означава по-нататъшно забавяне 
на темповете на подем. 
Данните на Американския институт за петрол (API), публикувани по-рано сочат за ръст на запасите от петрол в САЩ за 
седмицата, завършваща на 27 януари с 6,33 млн. барела. Официалните данни на министерство на енергетиката трябва да 
бъдат публикувани в сряда. 
 
√ Борсовите цени на газа се повишават с малко над 4 % 
Борсовите цени на газа, които в понеделник завършиха при цена от 55.11 евро за MWh се повишават, но остават ниски – в 
рамките на нивото от декември 2021 г. или доста под стойностите, които започнаха да се повишават след нахлуването на 
руски войски на територията на Украйна. 
Фючърсите за март по индекса TTF на борсата ICE стартираха с повишение, или от 58.7 евро за MWh и в самото начало на 
търговията успяха за кратко да стигнат до 60.95 евро за MWh. За няколко часа газовите фючърси успяха да останат в 
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диапазона до 59 евро за MWh, но през втората половина на деня преобладаваща бе тенденцията за спад. Така към 
публикуването на данните мартенските фючърси по индекса TTF на ICE са на ниво от 57.43 евро за MWh, което е повишение 
с 4.19 %. 
Транзитът на руски газ през Украйна (ГИС „Суджа“) остава в нисък обем от 24.5 млн. куб м като за 1 февруари има заявка 
за 26.5 млрд. куб м, но дали ще бъде потвърдена остава под въпрос. 
Достатъчно високи са и заявките за доставка на LNG. 
На този фон европейските газохранилища, особено с оглед на напредващия сезон остават запълнени до 73.23 % при темп 
на теглене от 0.48 п.п. или 820.3007 TWh, според данните на GIE. Това от своя страна дава основание на наблюдателите да 
твърдят, че към началото на новия сезон на нагнетяване има вероятност газохранилищата да са пълни до 50%. Друг е 
въпросът, че нагнетеното синьо гориво е на цена, много по-висока от настоящата борсова стойност. Това означава, че в 
бъдеще газовите оператори ще трябва да миксират така нагнетеното и новопостъпващото гориво, че от една страна 
потребителите да не усетят ценови натиск, от друга да успеят да си върнат разходите. 
Междувременно Thomson Reuters отбелязва, че експортът на руски газ за Европа през газопроводите през 2022 г. е спаднал 
до постсъветско ниво. 
В същото време Русия е увеличила общия обем на доставките на LNG пред 2022 г. с 8,6 % до около 33 млн. тона (близо 45 
млрд. куб м), от които над половината са били насочени към Европа според данни на Refinitiv Eikon. Основната част от 
доставките са осигурени от руската частна компания Новатек, основен производител на LNG. Те се изчисляват на обем от 
20,8 млн. тона основно от проекта „Ямал LNG“ и 700 хил. тона от Криогаз-Висок. 
От оглавяваният от „Газпром“ проект „Сахалин-2“ доставките на LNG са се увеличили с 11% до 11,2 млн. тона през 2022 г. 
 
√ Корея предлага да построи АЕЦ с 4 реактора в Турция 
Korea Electric Power Corporation (KEPCO)  представи пред Турция предварителното си предложение за строителството на 4 
реактора APR-1400 на площадка, която засега е неразкрита в северната част на страната. Генералният директор на KEPCO 
Seung-il Jeong е представил предложението си на министъра на енергетиката и природните ресурси на Турция Fatih Dönmez 
(Фатих Дьонмез) на 30 януари по време на среща, на която са обсъдени плановете за участието на KEPCO в проекта за 
изграждане на нова атомна електроцентрала. 
„Основното съдържание на предложенията включва в себе си представянето на компанията KEPCO и превъзходните 
възможности на Южна Корея за строителството на атомни електроцентрали, бизнес-структура на предлаганата атомна 
електроцентрала в Турция, периодът на строителството и локализацията й“, се казва в изявлението на KEPCO, цитирано от 
world-nuclear-news.   
„С представянето на предварително предложение KEPCO започва пълноценно обсъждане за експорта на нови атомни 
електроцентрали в Турция като планира провеждане заедно с турската страна на осъществимостта на проекта, което ще 
позволи изработване на оптимален вариант за насърчаване на бизнеса“, са казва още в съобщението. 
В рамките на сделка на стойност 20 млрд. щатски долара, обявена през декември 2009 г. четири енергийни блока APR-
1400 по южнокорейски дизайн се строят на АЕЦ „Барака“ в ОАЕ от консорциум начело с KEPCO. Първият бетон за първият 
блок на АЕЦ „Барака“ беше излят през юли 2012 г., а за блокове 2 – 4 – през април 2013 г., септември 2014 г. и юли 2015 г. 
съответно. Първите три енергийни блока бяха включени в мрежата през август 2020 г., септември 2021 г. и октомври 2022 
г. съответно. 
„Сред новите атомни електроцентрали, строящи се в настоящо време на Запад, KEPCO е единствената компания, спечелила 
доверието на клиентите чрез спазване на зададения бюджет и график“, заявяват още от компанията. 
Програмата за АЕЦ в Турция беше стартирана успешно от президента Реджеп Тайип Ердоган през 2006 г. Четири енергийни 
блока ВВЕР-1200 на АЕЦ „Аккую“ в момента се изграждат от държавната корпорация „Росатом“ на средиземноморското 
крайбрежие на страната в съответствие с междуправителствено споразумение от 2020 г. 
По-рано бяха предложени две допълнителни площади за нови проекти за АЕЦ – „Синоп“, която е в центъра на Турция на 
черноморското крайбрежие и „Игнеада“, която се намира на Черно море в европейската част на Турция. 
За тези две площадки бяха обсъждани различни планове. За АЕЦ „Синов“ се обсъждаха 4 енергийни блока ATMEA1 на 
съвместно предприятие между Framatome и Mitsubishi Heavy Industries, а с Япония беше подписано междуправителствено 
споразумение, даващо и „ексклузивни права за водене на преговори за строителството на АЕЦ. За АЕЦ „Игнеада“ се водеха 
преговори с Westinghouse и Китайската държавна корпорация за ядрени енергийни технологии (SNPTC) по повод 
блоковете AP1000 и тяхната китайска версия на SNPTC – CAP1400. 
 
√ Рекордна загуба от 1,64 трлн. крони отчита Норвежкият инвестиционен фонд 
Държавният инвестиционен фонд на Норвегия, най-големият фонд за национално благосъстояние в света (известен още и 
като Петролен фонд) завършва 2022 г. с рекордна загуба в размер на 1,637 трлн. крони (164 млрд. долара). 
Според отчетността на фонда, активите му са спаднали с 14,1 % през миналата година. Въпреки това резултатът се оказа с 
0.88 процентни пункта по-добър от изменението на основния борсов индекс на страната. За инвестиции в акции фондът е 
изразходвал 15,3 %, за инструменти с фиксирана доходност – 12,1 %. Междувременно вложенията в недвижими имоти са 
донесли доходност в размер от 0,1%, а в компаниите за „зелена енергетика“ без листване – 5,1%. 
Негативните фактори за фонда бяха високата инфлация, повишаването на лихвите и войната в Украйна смята главният 
изпълнителен директор на Norges Bank Investment Management , Nicolai Tangen, думите, на който се цитират в 
прессъобщението. 
„Това се отрази негативно, както на фондовия пазар, така и на пазара на облигации едновременно, което е много 
необичайно. Всички сектори на фондовия пазар показаха отрицателна доходност, с изключение на енергетиката“, каза той. 
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Агенция Ройтерс от своя страна уточнява, че най-голямата загуба на фондовия пазар е „от дела на фонда в Amazon, чиято 
стойност намаля с 56 милиарда крони, последвана от загуба в акциите на собственика на Facebook Meta Platforms от 52 
милиарда и в Tesla с 47 милиарда“. 
През годината курсът на норвежката крона по отношение на няколко от основните световни валути се обезцени, което 
допринесе за увеличението на стойността на фонда с 642 млрд. крони. 
Държавният инвестиционен фонд на Норвегия е създаден през 1990 г. Norges Bank Investment Management, която отговаря 
за управлението на фонда е подразделение на норвежката централна банка. 
Стойността на фонда към 31 декември е 12,429 трлн. крони. На вложението на акции се падат 69,8 % от инвестиционния 
портфейл, на облигациите – 27,5 %, в недвижими имоти – 2,7 %, в активи в сектора на възобновяемите енергийни 
източници – 0,1 %. 
Към настоящия момент фонда притежава около 1,3% от всички акции в света и на него се падат дялове от около 9,23 хил. 
компании в 63 държави по света. Най-значителен дял в портфейла заемат книжата на Apple, Microsoft, Alphabet, Nestle и 
Amazon.com. 
 
Мениджър нюз 
 
√ БНБ: Икономиката ще се забави съществено тази година. Инфлацията – също 
Сериозно забавяне на икономиката до 0,4 на сто през тази година предвижда БНБ в новата си Макроикономическа 
прогноза. Сред основните причини за прогнозираното свиване на растежа на реалния БВП от финансовата институция 
посочват преминаването от положителен към отрицателен принос на изменението на запасите в 
икономиката, съществено забавяне на растежа на правителственото потребление и спад в 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. 
В същото време за 2023 г. от Централната банка прогнозират висок растеж на инвестиционната активност главно заради 
потенциалното активизиране за усвояване на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) 
както от  частния, така и на публичния сектор. 
Обрат в негативната посока на икономическата активност, според прогнозата на БНБ ще настъпи през 2024 година с 
ускоряване на растежа до 3,2 на сто, движен главно от възстановяване на експорта. 
Инфлацията тръгва надолу? 
Прогнозата за годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е тя да 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. Средната годишна инфлация, заложена в Макроикономическата прогноза на БНБ е 
7,0 на сто. В краткосрочен план обаче натискът върху производствените цени под влияние на нарасналите цени на 
суровините и недостига на предлагане и на работна ръка, ще продължи да се отразява и върху потребителските цени, гласи 
още анализът 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. 
Успокояване на инфлацията до почти здравословни нива до 3,3 на сто се очаква чак в края на 2024 година. 
Потенциалните рискове 
Рисковете пред прогнозата 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, смятат още анализаторите на БНБ. 
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 възможно 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. Допълнително, съществуват и значителни рискове за по-бавно от 
заложеното в прогнозата изпълнение на инвестиционни проекти по НПВУ и усвояване на средства по европейски 
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., 
предупреждават от БНБ. 
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   казва  още в прогнозата на БНБ. 
 



20 

 

√ Лепкавата инфлация възпира ЕЦБ от обръщане на курса на паричната политика 
Европейската централна банка се готви да повиши отново лихвените проценти в четвъртък, като централните банкери във 
Франкфурт преместват фокуса си върху основната инфлация, докато опитват да предскажат кога главоломно високите 
потребителски цени може да паднат, пише Си Ен Би Си. 
Инфлацията в еврозоната се понижи през последните няколко месеца, тъй като цените на енергията паднаха. Но основната 
инфлация, която не включва цените на енергията и храната, продължава да расте със стабилни темпове. 
„Тъй като икономиката се оказа по-устойчива на енергийния шок и пазарът на труда все още е стегнат, смятаме, че 
охлаждането на ценовият натиск, произтичащ от сектора на услугите, ще отнеме много повече време“, посочи в бележка 
Пол Холингсуърт, главен икономист за Европа в BNP Paribas. 
Икономиката на еврозоната се оказа по-устойчива от очакваното и дори избегна свиване през последното тримесечие на 
годината. Франция и Испания отбелязаха растеж, който компенсира свиването на производството в Италия и Германия. 
Страховете от рецесия отшумяват 
В същото време Международният валутен фонд повиши прогнозата си за растеж световната икономика за първи път от 
една година, акцентирайки върху отварянето на Китай и стабилното търсене в САЩ. Това трябва да е от полза за 
еврозоната, както и за Китай и САЩ, които са най-големите експортни дестинации на страните от региона на единната 
валута. 
„Цените на газа падат, инфлацията намалява и несигурността се понижава. По тази причина премахнахме рецесията от 
нашата прогноза за 2023 г.“, коментира в скорошна изследователска бележка до клиенти Марк Уол, наблюдател на ЕЦБ в 
Deutsche Bank. 
Основната прогноза на Уол включва повишаване на лихвите на ЕЦБ с 50 базисни пункта тази седмица, 50 базисни пункта 
през март и с 25 базисни пункта през май, завършвайки цикъла на увеличение при ниво от 3,25% за лихвата по депозитите. 
 „Очакваме лихвите да останат на това ниво до средата на 2024 г., когато ЕЦБ започне да ги намалява с по 25 базисни пункта 
на тримесечие, докато лихвите се върнат към неутрални нива през 2025 г.“, добави той. 
Борба с инфлацията 
Друга голяма тема за Европейската централна банка тази седмица ще бъде количественото затягане – свиванетo на 
прекомерно раздутия финансов баланс на централната банка.. 
Анатолий Аненков от Societé Generale посочи в скорошно проучване, че банката може да се опита да използва по-бързо 
намаляване на баланса си, за да подпомогне борбата си срещу лепкава инфлация. 
„Съображенията за финансова стабилност може да преобладават засега, подкрепяйки бавен старт, но ако ЕЦБ не успее да 
постигне напредък с основната инфлация, много управители вероятно ще видят нещата по различен начин към края на 
годината“, каза Аненков. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Ползи и рискове от въвеждането на еврото в България; Гости: Левон Хампарцумян и Георги Вулджев. 
- Още евродепутати остават без имунитет заради „Катаргейт". На живо -кореспондентът на БНТ в Брюксел 

Десислава Апостолова. 
- Бранимир Ботев за късния старт на ски сезона и завишените цени в зимните ни курорти. 
- Защо жители на дупнишкото село Баланово не желаят да подновят личните си документи. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- За скандалите в последните часове на 48-то Народно събрание; Гости: Десислава Атанасова, ГЕРБ и Андрей Гюров, 

ПП. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Ще влезе ли еврото в магазините още тази година и как ще плащаме; Гост: Съветникът на финансовия министър 
Любомир Каримански. 

- Кой какво свърши в 48-ото Народно събрание. В студиото - спор между ГЕРБ и „Продължаваме Промяната". 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов. Охлюви и трева в скъпа кола след 7-годишен престой на паркинг на МВР. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Висшистите вече не искат да емигрират 
в. 24 часа - 13 години (не)променената прокуратура на прицел, но и този парламент не я реформира 
в. Труд - Всеки осми е готов да напусне страната 
в. Труд - 90 000 опасни асансьора превозват хора у нас 
в. Труд - Общини пускат по-евтини карти за градски транспорт 
в. Телеграф - С патлак на училище - може, ако си пълнолетен 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – София върна посланика, САЩ зове да си оправим отношенията 
в. Телеграф  - Блокаж за еврозоната и съдебната реформа 
в. Телеграф  - Момиче почина в класната стая 
Водещи интервюта 

https://manager.bg/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/evrozonata-iznenada-s-ikonomicheski-rastez-v-kraa-na-2022-g-
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в. 24 часа  - Красимир Вълчев, председател на комисията по образование и наука в Народното събрание: Повече знания, 
отколкото умения дава сега образованието ни 
в. Труд  - Проф. Трендафил Митев, доктор на историческите науки, пред "Труд news": Пендаровски е най-слабият политик, 
който е заемал длъжността президент в Скопие 
в. Телеграф  - ДОЦ. Д-Р СПАС ТАШЕВ ОТ БАН: Отношенията ни с РС Македония са до точката на замръзване 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Българските политици станаха попове 
в. 24 часа  - Фейсбук групи заменят държавата 
в. Труд  - ДБ и ПП превърнаха политиката в нискобюджетен екшън 
в. Телеграф  - Агресията може да е и вик за внимание. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10:00 часа служебният кабинет ще проведе редовно заседание. 
- От 11.30 часа държавният глава Румен Радев ще проведе двустранна среща с президента на Република Сърбия 

Александър Вучич. 
- От 12.00 часа президентът Румен Радев ще участва в откриването на специализираните строителни дейности по 

изграждане на междусистемната газова връзка "България-Сърбия" (IBS) на българска територия. 
- 10:00 часа протест в района на Ларгото на хора с увреждания заради промени в Наредбата за медицинската 

експертиз. 
- От 9:00 часа пред Президентството коалиция "За да остане природа в България" организира флашмоб в защита на 

горите. 
- От 11.00 часа ще започне службата пред параклиса "Всички български мъченици". Председателят на СДС Румен 

Христов, членове на ръководството и представители на софийската организация на партията, ще поднесат венец 
и цветя на Мемориала на жертвите на комунизма в градинката на НДК. 

- От 12:00 ч. в ЛК "Перото" ще се проведе дискусия на тема "Съвременни методи за скрининг и лечение на рак на 
белия дроб". 

- От 13:00 часа пред сградата на Факултета по журналистика и масови комуникации председателят на СОС Георги 
Георгиев, главният архитект на София Здравко Здравков и шефовете на Столичния инспекторат ще представят 
новите правила и дейности срещу драскането по фасадите в столицата. 

*** 
Бургас. 

- От 10:00 часа се очаква протест на хора с увреждания пред сградата на РЗИ заради промените в Наредбата за 
медицинската експертиза. 

- От 11.00 часа при паметника на жертвите на комунизма до Съдебната палата ще бъде отбелязан Денят на 
признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. 

- От 17.30 часа във филиала на НХА в Бургас ще бъде открита изложбата "Последните 7 години на Андрей Даниел". 
*** 
Варна. 

- От 10.00 часа пред РЗИ ще се проведе протест на хората с увреждания. 
*** 
Велико Търново. 

- От 10:00 часа в пресклуба на БТА ще започне Кръгла маса на тема "...Защото нямаме втори Левски на света". 
*** 
Враца. 

- От 11:00 часа в Заседателната зала на Община Враца ще се проведе пресконференция. 
*** 
Кюстендил. 

- От 10:00 часа пред РЗИ се очаква граждани да подкрепят недоволството на пациенти от други градове по 
отношение на промените в Наредбата за медицинската експертиза. 

- От 12.00 часа в Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора" ще бъде връчена Националната награда 
за живопис. 

*** 
Плевен. 

- От 10:00 часа протест пред РЗИ заради промените в Наредбата за медицинската експертиза. 
*** 
Пловдив. 

- От 10:00 часа се очаква протест на хора с увреждания пред сградата на РЗИ заради промените в Наредбата за 
медицинската експертиза и в Пловдив. 

- От 10.30 часа, в голямата конферентна зала на Дома на културата "Борис Христов" ще се състои церемонията 
"Пожарникар на годината" 2022. Сред гостите ще са директорът на ОДМВР Пловдив, областният управител, кметът 
на община Карлово и бригаден генерал Димитър Иванов. 
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- От 10:30 ч. ще се проведе пресконференция по повод премиерата на второто представление за бебета (от 6 месеца 
до 3 години) в Държавен куклен театър - Пловдив. Спектакълът "Полет" ще се играе за пръв път на 07-ми февруари. 

- От 11:00 ч. в малка конферентна зала в ДК "Борис Христов" ще се проведе заключителна пресконференция по 
проект "Патронажна грижа + Компонент 3". 

- От 12.00 часа пред паметника "Свидетелят" на площад "Стефан Стамболов", "Съюзът на репресираните от 
комунистическия терор" в Пловдив и пловдивчани ще почетат паметта на хилядите знайни и незнайни жертви, 
загинали в борбата срещу терора на тоталитарната власт. 

*** 
Русе. 

- От 10:00 часа протест на хората с увреждания ще се проведе пред ТЕЛК в Русе. 
*** 
Стара Загора. 

- 10:00 часа недоволство пред сградата на РЗИ в Стара Загора на хора с увреждания. 
*** 
Стара Загора./ с. Малка Верея. 

- От 10.00 часа ще бъде отбелязан Трифон Зарезан с водосвет и зарязване на лозите. 
*** 
Стара Загора./ с. Преславен. 

- Oт 11.00 часа ще бъде отбелязан Трифон Зарезан. Празникът е организиран от НЧ "Димитър Наумов" - с. Преславен 
и Пенсионерски клуб - с. Преславен. 

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

