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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

БНТ 
 
√ Васил Велев: АИКБ предлага разликата над мораторната цена до цената на борсата да бъде компенсирана на 75% 
Отправихме призив към президента за свикване на КС по национална сигурност и потърсихме среща с премиера, за да 
изложим предложението си за модел за компенсиране на високите цени, това заяви в "Денят започва" председателят на 
УС на АИКБ Васил Велев. 
Той уточни, че искането е срещите да се проведат веднага, "за да стане ясно дали нашите колеги ще могат да започнат 
работа следващата година, след като сега са я преустановили и заради празниците, и заради високите цени". 
По думите му моделът, анонсиран от министъра на енергетиката за компенсиране на високите цени, не отговаря на 
очакваните цени. 
"Той е за цени от 250-300 лв. за мегават час. Въведеният таван на компенсацията от 30% от цената на борсата ще доведе 
до това, че при едни цени, които очакваме и е вероятно да се случат на пазара през първото тримесечие от порядъка на 
600-700 и нагоре лева за мегават час, резултативната цена би била около 500 лв. Тези цени е вероятно да се случат, тъй 
като вече има сделки на тези нива на сегментни нива на борсата - двустранни договори", обясни Велев. 
Председателят на УС на АИКБ отбеляза, че въведеният модел е непригоден и ще доведе до това, че в БЕХ, в АЕЦ "Козлодуй", 
НЕК, но и в други дружества ще се акумулират милиарди левове свръхпечалба, която е иззета добавена стойност от труда 
на хората в хилядите предприятия от българската икономика. Връзката между цената на енергията и заплатите е пряка. 
Той дори допусна, че в много предприятия хората може да останат без заплати. Вървят и съкращения. 
Велев каза, че два дни преди Коледа 11 европейски асоциации на енергоинтензивните индустрии отправиха призив към 
европейските лидери и националните правителства за бързи действия срещу непоносимо високите цени на енергията. Те 
казват, че редица предприятия са спрени или са съкратили дейността си поради високите цени. Говорим за производители 
на метан, стомана, стъкло, цимент, хартия, керамика, торове. 
Картината в България е още по-драматична, предвид факта, че производителите у нас не разполагат с дългосрочни 
договори, които подобряват микса при колегите им в Европа, обобщи той. 
Председателят на УС на АИКБ посочи още, че предложението им е разликата над мораторната цена до цената на борсата 
да бъде компенсирана в 3/4 - на 75%. След това ще остане достатъчно печалба в енергетиката и ще запази конкурентните 
възможности на българската икономика, допълни той. 
Ако не бъде прието предложението, освен намаляване на заплати, съкращаване на кадри, ще има и увеличаване на 
инфлацията, която ще достигне двуцифрено число, предупреди в заключение той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Компенсацията за тока да е функция на цената, а не фиксирана 
Представителите на работодателските организации предлагат създаване на експертен консултативен съвет по 
енергетика 
"Анализирахме подробно ситуацията, нямаме различия с президента, обсъдихме възможни варианти за реакция. 
Стигнахме до извода, че най-работещо е компенсиране на потребителите на свободния пазар чрез възстановяване на част 
от надвзетите суми във връзка с екстремните цени на тока".  
Това каза пред БНР Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), след среща при 
президента с представители на работодателските организации.  
По думите му свръхпечалбата в АЕЦ "Козлодуй", в НЕК и във Фонда за сигурност на язовирната система са достатъчни за 
компенсиране на всички потребители на свободния пазар - предприятията в промишлеността, училища, детски градини, 
болници, музеи, театри.  
"Европейската комисия е дала набор от възможности - "сандъче с инструменти", и там е записано изрично, че пряко 
компенсиране на всички не е държавна помощ, защото, тъй като е за всички, пазарът не се изкривява".  
В предаването "12+4" Велев подчерта, че компенсацията трябва да е функция на цената, а да не е фиксирана.  
Представителите на работодателските организации са предложили създаване на експертен консултативен съвет по 
енергетика.  
"Важно е да се знае, че България има добро решение и може да извлече конкурентни предимства от цялата ситуация. 
Имаме шанс да се включим в преразпределението на веригите на доставки и да увеличим продажби и заплати с 
двуцифрено число".  

https://bnt.bg/news/vasil-velev-aikb-predlaga-razlikata-nad-moratornata-cena-do-cenata-na-borsata-da-bade-kompensirana-na-75-v310819-301749news.html
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Интервюто с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл.  
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Бизнесът иска по-големи компенсации за цената на тока, опасява се от фалити 
Според АИКБ извънредните печалби на АЕЦ "Козлодуй" и НЕК позволяват това 
Бизнесът поиска спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента и среща с 
премиера Кирил Петков. Причината – растящите цени на електроенергията за индустрията. 
Фирмата на Антон Георгиев се занимава с проектиране и производство на климатична техника за големи помещения и 
предприятия. Увеличаващите се цени на тока го принуждават да вдигне и цените за клиентите.  
"Преди плащах 3,4 хил. лв. ток на месец, сега плащам около 8,1 хил. лв. ток. Има компенсации, които се връщат обратно, 
но те съвсем не покриват разходите, които пряко се отразяват върху изделието, което произвеждаме. Неминуемо ще се 
вдигнат и цените на нашето производство", обясни Антон 
Заради високите цени на тока за фирмите много предприятия може да фалират – предупреждават от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Затова настояха за свикване на извънреден КСНС. Според индустриалците 
предложените сега компенсации от държавата и наложеният таван на помощите не са достатъчни мерки.   
"При очакваните цени от порядъка на 700 лв. и нагоре в крайна сметка резултативната цена би била от 500 лв/MWh, което 
е абсолютно непоносима цена", категоричен е председателят на АИКБ Васил Велев. 
Предложението на бизнеса е държавната компенсация да е 75% от разликата между цената на борсата и цената за бита, 
както и да отпадне тавана за подпомагане. Според работодателите извънредните печалби на АЕЦ "Козлодуй" и НЕК 
позволяват това. Така, че цената за бизнеса да е до 200 лв/MWh.  
"Ние можем да я докараме до 200 лв/MWh, без никой да губи от енергетиката – обратно, ще спечелят повече, отколкото 
миналата година. И сега ние трябва да изберем или правим нормална цена предприятията, икономиката, заплатите растат, 
а инфлацията се подтиска, защото като имаме нормална цена, няма да натискаме и да качваме цените на продукцията, а 
другата алтернатива е трупаме пари в АЕЦ И БЕХ. Те ги крадат и разхищават, както досега, инфлацията скача хвърчи, 
заетостта пада", обясни Велев. 
А според Антон, България още не е готова за преход към зелена икономика.  
"То много добре звучи зелена енергия, чувства се и пролетно даже, но мисля, че и лятото ще ни се стори зима с тази зелена 
европейска карта", смята той. 
И обмисля да започне сам да произвежда ток за фирмата си.  
Вижте повече в репортажа на Виктор Борисов. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Велев: В БЕХ се складират пари, изсмукани от труда на хората  
"Задава се цена на тока от около и над 600 лева", предупреди председателят на УС на АИКБ  
"Изнасяме над 1/4 от електроенергията, произвеждана у нас. Сбъркан е пазарният модел в търговията с електроенергия. 
В БЕХ се складират пари, изсмукани от труда на хората", това каза в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS председателят на 
Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
"Задава се цена на тока от около и над 600 лева. Това е вероятност, за която трябва да се готвим. Схемата за помощ и 
компенсация не е адекватна. Това не е само български проблем, от асоциации в Европа също настояват за нови мерки и 
компенсации на бизнеса", добави той. 
Според него не би трябвало да има праг на финансовата помощ. "Това всъщност не е помощ за бизнеса, а връщане на 
надвзетото", допълни той. 
Велев прогнозира, че ако няма промяна в мерките, ще има ограничаване на дейност, закриване на работни места и дори 
на предприятия, висока инфлация. 
От бизнеса очакват отговор за исканата среща с премиера Кирил Петков. Н 4 януари пък ще има общо събрание на всички 
работодателски организации, на което ще бъде решено как ще се действа. 
Според икономиста Кузман Илиев мерките с компенсациите на затруднения бизнес са краткосрочни, а те могат да бъдат 
и вредни, ако не се мисли дългосрочно. "Не може да противопоставяме бизнеса на производителите на електроенергия", 
категоричен бе той. 
Според него се наблюдава унищожаване на индустрията в световен план. "На глобално равнище има дефицит на 
електроенергия. АЕЦ в момента крепи всички останали. България трябва да обнови енергийната си стратегия", смята още 
Илиев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев: Помощта за бизнеса заради цените на тока трябва да се утрои 
Той настоява до края на годината президентът да свика КСНС за проблема с цените на ел. енергията 
При сегашните цени на тока помощта за бизнеса трябва да се утрои и по-скоро става въпрос не за помощ, а за 
възстановяване на надвзетото. 

https://bnr.bg/post/101579353/vasil-velev
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/250549-biznesat-iska-po-golemi-kompensatsii-za-tsenata-na-toka-opasyava-se-ot-faliti
https://nova.bg/news/view/2021/12/29/351479/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%85-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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Това обяви в интервю за предаването „Тази сутрин“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев. 
По думите му през януари, февруари и март БЕХ ще има над 1.2 млрд. лв. свръхпечалба при тези цени. 
„Държавата трябва да застане на страната на работещите хора, а не на енергийните олигарси“, коментира председателят 
на АИКБ. 
Велев настоява президентът Румен Радев да свика Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) заради проблема 
с високите цени на ел. енергията. 
Гледайте цялото интервю във видеото! 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ След края на мораториума ще ни трябва решение, което да съхрани енергийната система 
Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), "Бизнес старт", 
03.01.2022 
Предизвикателствата пред бизнеса са сериозни и много на брой. Това каза Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Живка 
Попатанасова. 
"Предизвикателствата са свързани на първо място с цената на електроносителите, на второ място със здравната 
криза. Ако има допълнителни пандемични, ограничителни мерки, които да ограничат стопанската активност, това 
ще повлияе негативно на средата. Предизвикателство е и политическата обстановка. Има подобрение в нея, но 
въпреки че вече имаме действащо правителство, все още нямаме действащ бюджет. Бюджетната процедура ще 
продълж до март, след което ще има промяна през юни-юли, която да отрази предизборните програми и 
договореното между коалиционните партньори".  
Друго предизвикателство е утвърждаването на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се забави 
драстично, каза гостът. "Бизнесът много разчита на ускореното стартиране на изпълнението на проектите, включени в 
плана, защото нашите конкуренти в Западна Европа, не само имат утвърдени планове, но и започнаха да ги изпълняват, 
което понижава конкурентоспособността на българския бизнес, а той разчита на средства от този план за повишаване на 
енергийната ефективност, за модернизация на производствата. През последните две години и половина драматично 
изостанаха инвестициите в българската икономика, а те създават добавена стойност и откриват работни места".  
По отношение на антикризисните мерки, гостът сподели, че се обсъжда продължаването им през първото тримесечие на 
2022 година  и са предвидени средства. "Но не се обсъжда промяна на дизайна на мярката 60-40, което е основно наше 
искане. С по-малък ресурс и с достатъчно фокусирани и таргетирани мерки може да се пост по-добър ефект. За момента 
няма такова намерение, защото всяка промяна трябва да бъде комуникирана с ЕС, да има разрешение. Винаги сме в 
положение да избираме - или бързо да стартираме с подпомагането и изпълнението на мерките или да се забавят, за да 
се промени дизайна и да се съгласуват".  
Относно решението на КЕВР за покачване цената на газа събеседникът каза: "От миналата година бе променена и 
методиката за определяне на цената на газа, като тя се променя ежемесечно, спрямо постигнатите нива на спот пазарите 
и цените, които са били предходния месец". 
"Това е на пръв поглед изненадващо повишаване, но знаейки как се движеха цените предходния месец, беше 
предопределено, че ще има повишение. Шокова е новината, че това повишение е с такъв размер - 30 процента. не бе 
говорено... Но имайки предвид енергийния микс и доставките, които се правят в България, цената не е изненадваща" 
обясни събеседникът. 
"Тук е важно да се спомене, че КЕВР като комисия, натоварена да определя цените, може да потърси резерви в 
доставчиците. Да не признае определени разходи на операторите, така че общата цена да не се увеличава толкова 
много. Но това рефлектира върху бъдещи периоди. Никой не може да продава една стока на загуба продължително 
време. Ако се формира една крайна ниска цена, това ще повлияе в крайна сметка върху финансовото състояние на 
"Булгаргаз" и всички доставчици. Важно е първо комисията да бъде независима и да не се влияе от политически 
натиск и второ - да бъде обективна". 
От там нататък е важно и как по веригата ще се разпредели това влияние на високата цена на газа, подчерта Иванов. "На 
първо място - върху топлофикационните дружества, тъй като след въвеждането на мораториум върху цените на 
електроенергията, парното и ВиК-услугите, те са изправени в ситуация, при която те продават на фиксирани цени, а цената 
на основната им суровина - природният газ - се увеличава с 30%. Тоест, още в самото начало, по дефиниция те реализират 
загуба и трябва да бъдат компенсирани по някакъв начин". 
"Трябва да бъдат компенсирани и всички останали битови потребители на газ. Ако се сравнят с всички останали 
битови потребители на електроенергия, които са на регулиран пазар и за тях няма промяна на цената на 
енергията, те са в крайно неизгодна позиция, защото цената на газа се е увеличила над 5-6 пъти от миналата 
година, което прави сметките за отопление непосилни за някои потребители".  
За щастие или нещастие българският бизнес не е толкова добре газифициран, поради липсата на газова инфраструктура, 
каза още гостът. "Но там, където се използва, ще има крайно голям негативен ефект, защото 30-процентно увеличение е 
много сериозно и не е калкулирано в разходите на бизнеса".  
"Крайно негативен ще бъде дългосрочният ефект от мораториума. Той беше погрешно решеине, тъй като то касае 
само битовите потребители и регулирания пазар. За да се осигури социален мир беше взето това 
политическо решение, което е лишено от икономическа логика. Навсякъде, където не действат пазарните 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/vasil-velev-pomoshtta-za-biznesa-zaradi-cenite-na-toka-trjabva-da-se-utroi.html
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механизми, това влияе пагубно върху пазара и в последствие върху цените. Няма безплатен обяд - в крайна сметка 
някой ще плати тази сметка и това ще бъдат всички български граждани и бизнеса най-вече". 
В България от години има кросово субсидиране на цената на електроенергията за битовите потребители за сметка на 
небитовите, посочи гостът. "С този мораториумът се задълбочава тази тенденция. Небитовите потребители са на свободен 
пазар и там се плащат много високи сметки. Докато битовите продължават да купуват на регулиран пазар и да не са 
притеснени от повишаващите се цени. Но в крайна сметка след изтичането на мораториума ще трябва да се вземе трайно 
решение, което да съхрани системата и да има справедливост и надеждност". 
На среща си с президента в последните дни на 2021 АИКБ отново е настояла за компенсиране на небитовите потребители, 
"което да бъде на база обективен и трайно действащ механизм, който да не се променя, а да действа автоматично в 
зависимост от регистрираните цени". Предложението е било за  компенсиране на небитовите потребители със 75% от 
разликата между средната пазарна цена за текущия месец и регулираната цена, определена от КЕВР в началото на 
регулаторния период. 
"На срещата с президента направихме актуализация, като формулата, която предлагаме вече  е компенсиране със 
75% от разликата между актуалната средна пазарна цена и средната пазарна цена за месец юли, която се смята за 
базова. Направихме едно отстъпление, за да можем да сближим позициите и да намерим общ език. Но решението 
се взима не от президента, а от изпълнителната власт".  
Това, което предлага изпълнителната власт в момента не ни удовлетворява, категоричен бе Иванов. "Тъй като въпреки че 
се използва формулата, която предлагаме, се въвежда един таван за компенсациите в размер на 30% от средната пазарна 
цена за изминалия месец. Този таван обезсмисля формулата, тъй като той ще регулира компенсациите до ниски нива, 
които няма да бъдат достатъчни за компенсиране на високите сметки на небитовите потребители. Нашето искане е този 
таван да отпадне".  
Целия коментар вижте във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ БИЗНЕСЪТ ИСКА СПЕШНО СВИКВАНЕ НА КСНС И СРЕЩА С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАРАДИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ТЕЖКАТА СИТУАЦИЯ С ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА  
Асоциациите на индустриалните потребители на енергия в Европа с безпрецедентен призив към лидерите на ЕС и 
националните правителства 
Представителните на национално равнище работодателски организации искат спешно свикване на Консултативния съвет 
за национална сигурност и среща с министър-председателя Кирил Петков заради изключително тежката ситуация с цената 
на електроенергията. Предложените мерки от страна на министъра на енергетиката не са работещи в променената 
ситуация, като предложението за таван на компенсиране на енергийните разходи ще има опустошителни последици за 
икономиката ни. 
Ситуацията около цената на електроенергията за небитовите потребители е много по-заплашителна за икономиката ни 
спрямо финансовата криза, започнала през 2009 г. Очаква се средната цена за месец декември т.г. значително да превиши 
тази за ноември, а офертите на съседни европейски пазари и сделки на пазара „Двустранни договори“ на българската 
електроенергийна борса за първите два месеца на 2022 г. са за над 700 лева/MWh. От работодателските организации не 
изключват средните цени да надхвърлят и 1000 лева за мегаватчас, за което трябва да сме готови отсега. 
Необходими са изключително бързи, концентрирани и съгласувани действия на държавните институции, за да се избегне 
вероятността много от първоешалонните и структуроопределящи предприятия да не подновят работа в началото на 2022 
г., което пък би довело и до верижен ефект. 
През октомври Европейската комисия предостави възможност на държавите членки да предприемат действия на 
национално ниво за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия. Исканията на българските предприятия 
са за компенсиране на 75% от разликата между действителната пазарна цена за съответния месец и цената по 
мораториума за бита. Финансовият ресурс за компенсиране на свръхвисоките цени на потребителите на електроенергия 
на свободния пазар е наличен – извънредните печалби на АЕЦ, НЕК и други електропроизводители, извънредните приходи 
от ДДС върху свръхвисоките цени на енергията, излишъка на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Нещо 
повече – предвид баланса и себестойността на електропроизводството в страната ни българската икономика може да 
получи конкурентна цена на електроенергията и да се включи успешно в процеса на пренареждане и скъсяване на веригите 
на доставки. За целта следва да се възстановят надвзетите суми на предприятията и хората, които са ги произвели, вместо 
да се складират в места със съмнителна ефективност на разходването им. 
Два дни преди Коледните празници организациите на индустриалните потребители на енергия в Европа в безпрецедентно 
общо обръщение отправиха призиви към лидерите на ЕС и националните правителства за бързи действия за справяне с 
непоносимите цени. Сред исканията са спешни действия на ниво ЕС, за да се даде възможност на засегнатите компании 
да преодолеят тази ситуация, която се очаква да продължи още няколко месеца, както и реформа на Директивата за 
системата за търговия с емисии. 
Кризата с цените на енергията засегна европейските страни, като през последните месеци стойностите им са се повишили 
над 5 пъти. Продължаващата вече няколко месеца ситуация се отразява сериозно на конкурентоспособността и 
рентабилността на енергоемките сектори, при които разходите за енергия съставляват висок дял от производствените им 
разходи. Това принуждава редица предприятия да съкратят работници и/или временно да затворят заводи. 
Приложения: 

▪ Писмо на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ до Президента. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/101817-sled-moratoriumat-varhu-tsenite-na-elektroenergiyata-shte-e-nuzhno-reshenie-koeto-da-sahrani-sistemata
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/12/22-12-2021-Pismo_5NPRO-President-.pdf
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▪ Писмо на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ до Премиера. 
▪ Обръщение на Организациите на индустриалните потребители на енергия в Европа. 

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
  
БНТ 
 
√ Социалният министър: Над 50% от пенсионерите са с минимална пенсия 
Над 50% от пенсионерите или повече от един милион души са на минимална пенсия след увеличението в края на годината. 
Това заяви в "Денят започва" министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков. 
Средното увеличение на пенсиите от 25-и декември е 12,5% или около 65 лв. на човек. 
Социалният министър уточни, че за всеки пенсионер увеличението е различно в зависимост от осигурителния му статус. 
Целта е хората да не получават по-малко средства, отколкото получаваха с ковид-добавката от 120 лв. през изминалата 
година. 
"Изчисленията ни са такива, че да няма нито един пенсионер, който да получава по-ниска пенсия от това, което е 
получил през декември. И ако идентифицираме проблем при някоя от групите, която да е ощетена, ние ще коригираме 
този проблем." - каза социалният министър. 
От 25-и декември 2021г. всички пенсии се изчисляват по нов начин като коефициентът на тежест на всяка осигурителна 
година се вдига от 1,2 на 1,35. Социалната пенсия става 170 лв., а минималната се повишава от 300лв. на 370 лв. 
До юни е осигурена и ковид добавка по 60 лв. След това трябва да се търси решение как парите на възрастните да не 
намалеят със спирането на добавката, изтъкна социалният министър. 
В "Денят започва" Георги Гьоков се обяви за отпадането на тавана на пенсиите или поне за драстичното му повишение. 
Това обаче няма как да се случи тази година, поясни той. 
След последното повишение на пенсиите около 34 000 души остават над тавана на пенсиите, което не е справедливо 
спрямо тях, изтъкна социалният министър. 
Гьоков ще настоява таванът на пенсиите да вдига заедно с максималния осигурителен доход. 
Минималната работна заплата също ще се повиши с приемането на новия бюджет. Все още обаче не е ясно с колко. Според 
Гьоков минималната работна заплата трябва да бъде обвързана със средното възнаграждение в страната. 
Той напомни, че до половин година се очаква да е готова нова директива на Европейския съюз, която да уеднакви 
механизма за определяне на минималната работна заплата. 
С изготвянето на бюджета социалният министър ще настоява майчинството за втората година от отглеждането на детето 
да се изравни с минималната работна заплата без да е формално обвързано с нея. 
Георги Гьоков изрази надежда, че бюджетът за тази година ще бъде приет окончателно до края на февруари. 
Социалният министър изтъкна още, че в момента безработицата е на рекордно ниско ниво от 4,6%. В секторите, засегнати 
пряко от ковид кризата обаче, тя е много висока като в някои сфери достига до 30%. 
 
√ От днес влиза в сила изменението на Закона за Регистъра БУЛСТАТ 
От днес влиза в сила изменението на Закона за Регистъра БУЛСТАТ. Кодовете по БУЛСТАТ на физическите лица, които 
съвпадат с техния Единен граждански номер и съдържат 10 знака, ще бъдат преобразувани в код с 9 знака. 
ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код от 4 януари 2022 г. 
Промяната става автоматично и не изисква от потребителите да подават документи или заявления. Справка за връзката 
"стар-нов код" ще може да се прави на официалната страница на регистър БУЛСТАТ, раздел "Справки". 
Ако имате фискално устройство със старата регистрация след промяната трябва да го регистрирате отново в НАП с новите 
данни. 
 
√ Експерт: Няма да има шоково поскъпване на основните хранителни продукти 
Няма да има шоково поскъпване, каза в "Денят започва" председателят на Държавната комисията по стокови борси 
и тържища Владимир Иванов. 
Според експерта трябва да очакваме по-високи цени при плодовете и зеленчуците през новата 2022 година. 
От началото на декември до средата на месеца имаше напрежение. В момента, покрай празниците, е спокойно на пазара, 
което е много интересно, защото въпреки че това е момент на засилено търсене, ние наблюдаваме успокояване, но това 
е следствие на свърхнатоварването, коментира той. 
Само за последния месец е отбелязан доста сериозен темп и ръст, като най-засегнати са стоките, пряко свързани с цената 
на тока - това е преработвателният сектор, главно месопреработването и млекопреработването, поясни Иванов. 
"При кашкавала вече имаме 21-22 % разлика спрямо миналата година, при сиренето е 25 %. Захарта поскъпна с 20 %, 
което е следствие от поскъпването ѝ на световния пазар", обясни Иванов и добави, че поскъпване има и при сухите и 
меки колбаси, но не и при месото. 
По думите му цената на олиото се е покачила едва с 10 стотинки в номинал в следствие на енергийната криза. 
"Основната причина за този темп, който наблюдаваме, е кризата в енергийния пазар - най-вече пазара на ток и 
неговата нестабилност и непредвидимост. Към момента ние се радваме на една устойчива, постоянна тенденция. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/12/23-12-2021-Pismo_5-NPRO-MS-.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/12/22-12-2021-PressRelease.pdf
https://bntnews.bg/news/socialniyat-ministar-nad-50-ot-pensionerite-sa-s-minimalna-pensiya-1180542news.html
https://bntnews.bg/news/egn-v-registar-bulstat-se-preobrazuva-v-9-cifren-kod-ot-4-yanuari-2022-g-1177448news.html
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Тенденцията към покачване е доста слаба като темп, което се дължи на висококонкурентния пазар - трудно ще видим 
шоково изменения в цени, даже няма да ги видим", подчерта Владимир Иванов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Университетите подобряват научната си дейност 
Редица български висши училища подобриха научната си дейност през 2020 г. По научни изследвания Техническият 
университет - София и Медицинският университет - Пловдив се нареждат до големите центрове като Българската академия 
на науките (БАН), Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Медицинския университет - София. Към тях се 
присъединява и Селскостопанската академия, съобщиха от Министерството на образованието и науката. 
Напредък се забелязва също в научната дейност на Аграрния университет - Пловдив, Лесотехническия университет - София, 
Университета по хранителни технологии - Пловдив, Университета по архитектура, строителство и геодезия - София, 
Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и Икономическия университет – Варна. 
Положително развитие има и при медицинските университети във Варна и Плевен, Тракийския университет - Стара Загора, 
Университета "Проф. Асен Златаров" - Бургас и Русенския университет "Ангел Кънчев". 
Тези резултати отчита в доклад за 2020 г. Комисията за наблюдения и оценка на научноизследователската дейност във 
висшите училища и научните организации. 
Наблюдава се стабилност в изследователската дейност на големите центрове за наука в страната. Научните изследвания 
влияят все по-силно върху обществената и икономическата сфера. 
Експертите проследяват също ефекта от научните проучвания на базата на брой публикации, патенти и цитирания спрямо 
броя изследователи в институциите. 
Отчетливи лидери в тази класация са Медицинският университет – София, Университет "Проф. Асен Златаров" – Бургас, 
Българската академия на науките, Химикотехнологичният и металургичен университет и Софийският университет. 
През 2020 г. повече организации и университети повишават научната си ефективност. Това са Медицинският университет 
– Пловдив, Русенският университет, Университетът по хранителни технологии – Пловдив, Тракийският университет – Стара 
Загора, Лесотехническият университет – София, Аграрният университет – Пловдив, Медицинският университет – Плевен, 
Селскостопанската академия, Техническият университет – Варна и др. 
Напредък по този показател е налице и при Техническия университет – Габрово, Югозападния университет "Неофит 
Рилски", УАСГ – София, Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", Минно-геоложкия университет "Св. Иван 
Рилски", Шуменския университет "Епископ К. Преславски", Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и др. 
БАН и Селскостопанската академия запазват лидерските си места в патентната дейност, но според специалистите 
резултатите им все още са далеч под потенциалните възможности. Като цяло патентната дейност в научните организации 
и университетите остава на ниско ниво. 
България продължава да изостава и в други показатели. Като процент от общото активно население в страната учените са 
над два пъти и половина по-малко спрямо държави от Европейския съюз. Младите изследователи все още са 
недостатъчни, за да заместят тези, които излизат в пенсия. Това води до влошаване на резултатите от научните 
изследвания и изостряне на проблемните области. 
Експертите отчитат и по-ниска публикационна активност от научните организации и университети. Изоставаме с над четири 
пъти спрямо Гърция и два пъти спрямо Сърбия по отношение на реферираните документи в международните бази данни. 
До голяма степен спадът на публикационната активност спрямо 2019 г. се свързва с пандемичната обстановка, но въпреки 
това броят на публикациите остава по-висок в сравнение с всички други предходни години. Успоредно с това страната ни 
подобрява качеството на научните изследвания. За последните пет години (2016 - 2020 г.) достигаме 40% от публикациите 
в квартил Q1 (най-високо качество) на международните бази данни, като изпреварваме Словакия и Сърбия и се нареждаме 
до Хърватия. 
 
БНР 
 
√ Обсъждат нови ограничителни мерки заради Омикрон 
Два експертни съвета ще обсъждат днес в Министерството на здравеопазването мерки за ограничаване на 
разпространението на коронавируса у нас. Причината са установените 12 случая на заразени с варианта Омикрон, който 
вече доминира в няколко европейски държави. Експертите ще се съобразят с мерките, които се налагат в останалите 
членки на ЕС. 
Главният здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев вече заяви, че според него най-важните мерки вече са предприети. По-
рано Кунчев заяви, че пълен локдаун във вида, който познаваме от пролетта на 2020 година, е изключен.   
 
√ Соня Кадиева: Мораториумът води след себе си наказателни процедури от страна на ЕК 
Интервю на Диана Дончева със Соня Кадиева 
"Началото на новата година започва с лек спад на цените на природния газ спот пазарите, а всичко, което можем да 
очакваме е въпрос на поведение, не само на пазара и на неговите участници, но и от страна на политиците и техните 
изказвания", каза пред БНР Соня Кадиева, председател на УС на Асоциация "Свободен енергиен пазар". 
"На първи януари ние трябваше да имаме пълна либерализация на пазара на електроенергия. Тоест - всички битови 
абонати също да купуват електроенергия от свободния пазар, от доставчици на електроенергия и да договорят цените. А 
ние се събудихме с мораториум върху цените на тока, водата и парното за битовите абонати. 

https://bntnews.bg/news/ekspert-nyama-da-ima-shokovo-poskapvane-na-osnovnite-hranitelni-produkti-1180480news.html
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Този процес води след себе си наказателни процедури от страна на ЕК. Задържането на цените не може да продължи 
твърде дълго. Мораториумът ще окаже негативен ефект върху всички, които участват в този процес на регулиран пазар", 
поясни още Кадиева. 
Тя посочи още, че не е ясно докога могат да бъдат задържани тези цени и докога правителството смята да задържи 
мораториума. Според нея битовите абонати трябва да излязат на свободния пазар. 
"От първи април би трябвало да има поне 22 на сто увеличение на цената на тока за битовите потребители, за да може да 
се разпределят тези 11 на сто, които бяха предвидени в ценовото решение на КЕВР от 1 януари до 30 юни 2022 г. и в случай 
на мораториум за април до края на юни трябва да има 22 на сто увеличение. 
По отношение на бизнеса и неговото подпомагане и компенсации, заради високите цени на енергоносителите, фирмите и 
компаниите бяха подпомогнати само за два месеца - за октомври и да ноември", каза още Соня Кадиева. 
Забавянето е заради предизборната ситуация, липсата на бюджет и на механизми за компенсации, счита Кадиева. 
"Ние в момента нямаме яснота как ще бъдат компенсирани всички небитови абонати за декември, януари, февруари и 
март", посочи тя. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Румен Гълъбинов: Към средата на годината петролът и природният газ ще стабилизират цените си 
Интервю на Диана Дончева с Румен Гълъбинов 
"От 2021 година до досега в ЕС цената на природния газ се увеличи три пъти и половина средно, а в международен мащаб 
увеличението е над 8 пъти", каза в "Преди всички" Румен Гълъбинов, икономист и финансист, бивш зам.-председател на 
Комисията по финансов надзор. 
"За същия период петролът също си повиши два пъти цената. 
Окуражителните прогнози са, че към средата на тази година и петролът, и природният газ ще стабилизират цените си. Това 
ще спомогне за спад на инфлацията, така че за можем да се възстановим по-видимо като икономика. 
И ръстът на БВП да изпревари ръста на инфлацията, защото сега е обратното", поясни още икономистът. 
Инфлацията в края на ноември 2021 беше 7,3 на сто, сега очакваме данните за цялата година, вероятно ще е около 8 на 
сто, а ръстът на БВП е 4,5 %, като вероятно да се вдигне до 5%. И от средата на годината се надявам, по-осезаемо да се 
възвърне тази тенденция", заяви Румен Гълъбинов. 
По думите му мораториумът трябва да бъде само за около месец, а след това да се разработи план за подпомагане и на 
индустриалните потребители, а също и на битовите потребители. 
"ЕК препоръчва на държавите оглеждане на целия електроенергиен пазар като процедури, като правила, начин за износ 
на електроенергия. Другото направление са компенсаторните мерки - в какъв размер държавите да започнат да 
компенсират бизнес потребителите и домакинствата, като се дефинират "енергийно бедните", посочи още икономистът. 
Друго направление е в посока на данъчни промени - наполовина по-ниско ДДС за електроенергията за шест месеца, това 
също беше обсъждано в ЕК. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Над 50 микро и малки предприятия са подпомогнати от Областния информационен център в Плевен 
Над 50 микро и малки предприятия са подпомогнати от екипа на Областния информационен център в Плевен. Бизнесът е 
получил финансова подкрепа по една от Covid мерките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 
66 публични събития за европейските фондове в 11-те общини на региона са организирани от информационния център. 
По думите на Николета Минчева, експерт "Комуникация и информация" , в Центъра са дали отговор на над 800 поставени 
въпроси от фирми, граждани, неправителствени организации (НПО), общини, институции и медии. 
В офиса са консултирани над 450 посетители, други са получили разяснения по телефона, електронна поща или чрез 
различни платформи. Близо 800 участници са се включили в публичните събития в общините. 
Работата продължава чрез нови задължения, заложени и в Закона за регионално развитие. Експертите ще участват в 
звената за медиация и за публични консултации, които са част от експертния състав на Регионалния съвет за развитие на 
Северозападния регион за планиране. 
Тези ангажименти предполагат още по-тясно сътрудничество с администрациите, с бизнеса, неправителствения сектор и с 
местната общност. 
 
√ Румънците и българите консумират най-малко плодове и зеленчуци в ЕС 
През 2019 г. една трета от населението на ЕС (33%) заявява, че не консумира всекидневно никакви плодове или зеленчуци. 
А само 12 на сто консумират препоръчаните 5 порции или повече на ден, сочат публикувани днес данни на статистическата 
служба „Евростат“. 
Сред страните членки за най-висок дялпо прием на 5 порции (1 порция = 80 грама) се съобщава в Ирландия (33% от 
населението). Следва Нидерландия (30%), Дания (23%) и Франция (20%). 
На опашката по консумация на плодове и зеленчуци са Румъния, в която едва 2% от населението ядат поне по 5 порции на 
ден, следвана от България и Словения с по 5 на сто от жителите. 
 

https://bnr.bg/post/101580699
https://bnr.bg/post/101580726/rumen-galabinov
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√ ЕС продължава да работи и през 2022 г. за развитието на новата си инициатива "Глобален портал" 
През 2022 година Европейският съюз ще продължи да работи за развитието на новата си инициатива "Глобален портал" 
(Global Gateway), която има за цел до 2027 година да привлече инвестиции в размер до 300 милиарда евро и да осигури 
свързаност на държавите - членки на Европейския съюз с партньори от цял свят във важните за съюза сфери. 
Това обясни председателят на Европейската комисия Урсула Фон Дер Лайен и отбеляза: 
"С този "Глобален портал" показваме, че правим крачка да подкрепим по целия свят инвестициите в инфраструктурата, 
които са необходими за нашите партньори. Това е вид модерна инфраструктура, която държи ключа за справяне с 
предизвикателствата пред нас - борбата с изменението на климата, устойчивото развитие, глобалната здравна сигурност, 
която поставя пред нас и въпроса за устойчиви и отворени вериги за доставки". 
С инициативата "Глобален портал" Европейският съюз ще инвестира в международна стабилност и сътрудничество и така 
ще допринесе за намаляване на недостига на инвестиции в световен мащаб, уточниха още от комисията. 
 
√ Забавяне на промишлената активността в еврозоната през декември 
Ръстът в производствения сектор на еврозоната се забави през декември, показват окончателни данни на агенцията IHS 
Markit, публикувани в понеделник. 
Промишленият PMI индекс в еврозоната се понижи през декември до 58,0 пункта от 58,4 пункта през ноември, достигайки 
десетмесечно дъно. 
Индексът, отчитащ само промишленото производство, остана на нивото от предходния месец, което е неговото второ най-
ниско ниво от юли 2020 г. насам. 
Проучването на IHS Markit също така показа намаляване на темповете на инфлация в производствения сектор на 
еврозоната. 
"Втората половина на 2021 г. беше невероятно труден период за производителите от еврозоната, но последните данни от 
проучването не развалиха много празничното настроение – виждаме някои неустойчиви, но силно приветствани сигнали, 
че кризата във веригите на доставки, която измъчва производствени линии в цяла Европа, започва да отстъпват", 
коментира Джо Хейс, старши икономист в IHS Markit. 
"Облекчаването на натиска във веригата на доставки се отразява и на цените, като разходите за вложени средства 
нарастват с най-бавния темп от април насам. Облекчаването на темповете на инфлация отново е добре дошъл знак, но все 
още сме "на гореща територия".  Сега сме изправени пред нов пристъп на икономическа несигурност с оглед на варианта 
Омикрон в Европа. Не могат да бъдат изключени причинени от Covid-19 прекъсвания на веригата за доставки и 
следователно не могат да се изключат по-нататъшни скокове в инфлацията", отбеляза той. 
 
√ Германия подкрепя "зеления" енергиен план на ЕК за природния газ, но не и за ядрената енергия 
Германия приветства плана на Европейския съюз да определи някои енергийни проекти за природен газ като "зелени" 
инвестиции, но подчерта, че продължава да се противопоставя на предложението да се направи същото и за проектите за 
ядрена енергия. 
В края на 2021 г. (петък, 31-ви декември) Германия изключи три от последните си шест атомни електроцентрали, като се 
придвижва към приключване на цялостния си отказ от ядрена енергия. 
"За германското правителство природният газ е важна междинна (мостова) технология по пътя към неутралност на 
парниковите газове на фона на постепенното спиране на ядрената енергия и производството на електроенергия 
чрез  въглища", заяви говорител на немското правителство, предаде Ройтерс. 
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"Позицията на правителството относно ядрената енергия обаче остава непроменена. Правителството остава убедено, че 
ядрената енергия не може да бъде класифицирана като устойчива и зелена", допълни той. 
Въпреки че ядрената енергия произвежда много ниски емисии на въглероден двуокис (CO2), Европейската комисия 
потърси експертен съвет дали горивото трябва да се счита за зелено предвид потенциалното въздействие върху околната 
среда от съхраняването на радиоактивните отпадъци. 
През уикенда Франс прес и Ройтерс цитираха проект за предложение на Европейската комисия, според който 
инвестициите в ядрени електроцентрали и такива, използващи природен газ, да се третират като зелени инвестиции. За 
да бъдат считани за зелени, новите ядрени централи трябва да получат разрешения за строеж преди 2045 година. 
Според същия проект на Комисията инвестициите в електроцентрали на природен газ ще се считат за зелени, ако 
произвеждат емисии под 270 грама еквивалент въглероден двуокис (CO2) на киловатчас (kWh), заменяйки по-
замърсяваща инсталация за изкопаеми горива, и ако получат разрешение за строеж до 31 декември 2030 г. и планират да 
преминат към нисковъглеродни газове до края на 2035 година. 
Страните от ЕС и група от експерти ще разгледат внимателно проектопредложението, което може да се промени, преди 
да бъде публикувано по-късно през януари. 
В допълнение към Германия, други страни, включително Австрия и Люксембург, също се противопоставят на ядрената 
енергия. 
Държави от ЕС, включително Чешката република, Финландия и Франция, които получават около 70% от енергията си от 
горивото, пък смятат, че ядрената енергия е решаваща за постепенното премахване на енергията от въглища. 
 
√ Китай продължава да модернизира ядрения си арсенал 
Китай обяви днес, че ще продължи да „модернизира“ ядрения си арсенал и поиска САЩ и Русия да намалят своите. 
Призивът идва, след като вчера глобалните сили обещаха да не допускат разпространение на ядрени оръжия, предаде 
АФП. 
В рядко съвместно становище, което остави настрана напрежението между Запада и Изтока, САЩ, Китай, Русия, 
Великобритания и Франция потвърдиха целта си за свят без ядрени оръжия и избягване на ядрен конфликт. 
Петте ядрени сили също така се ангажираха с пълно бъдещо изоставяне на атомните оръжия, които в конфликт са били 
използвани само при американските бомбардировки в Япония в края на Втората световна война. 
Съществуват засилващите се глобални опасения относно китайската военна модернизация, особено след като 
въоръжените сили на страната обявиха миналата година, че са разработили хиперзвукова ракета, която се движи със 
скорост пет пъти тази на звука. 
Днес Пекин защити политиката си и настоя Русия и САЩ – засега най-големите ядрени сили, да направят първата стъпка 
към разоръжаване. 
„САЩ и Русия все още притежават 90% от ядрените бойни глави на Земята“, заяви Фу Кун, генерален директор на 
департамента за оръжеен контрол в китайското МВнР и допълни: 
„По повод твърденията на САЩ, че Китай увеличава своите ядрени възможности, това не отговаря на истината“. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Тази година може да се окаже повратна за върховенството на правото в ЕС 
Политиците в Унгария, Полша и Словения са изправени пред проблеми, каквито отдавна не са имали 
В продължение на години десните популисти в Европейския съюз печелеха подкрепа в новите страни членки на блока, 
вдъхновяваха крайнодесни групи по целия континент и подклаждаха страховете за демократичното бъдеще на съюза, 
пише онлайн медията Politico.eu, цитирана от Investor.bg. 
В Унгария премиерът Виктор Орбан консолидира властта си над медиите и съдебната система. В Полша консервативната 
партия „Право и справедливост“ въведе широки промени в съдебната система на страната, които предизвикаха дълбока 
тревога сред съдиите, съдилищата и институциите на ЕС. 
В Словения премиерът Янез Янша оказа натиск върху публично финансираната информационна агенция на страната и 
подкопа процеса на назначаване на прокурори в новосъздадената Европейска прокуратура. 
Сега обаче бъдещето на европейските правителства, създаващи проблеми, е по-несигурно, отколкото последните години. 
Унгария ще проведе парламентарни избори тази пролет и за първи път опозицията на Орбан се обедини в опит да постави 
истинско предизвикателство за неговата власт. Докато алиансът се бори с вътрешни разделения и неравномерно игрово 
поле, опонентите на премиера се надяват да се възползват от опасенията за корупцията на високо ниво и икономическите 
предизвикателства, за да достигнат до колебаещите се избиратели. 
Победа на опозицията в Унгария ще промени не само реториката и политиките в Будапеща, но и динамиката в Съвета на 
Европейския съюз (ЕС), където Унгария често играе ролята на бунтовник. Това ще има и геополитически последици за 
региона: Орбан поддържа връзки с Пекин и Москва, а новото правителство вероятно ще направи обратен завой и ще се 
сближи по-тясно с ЕС, САЩ и НАТО. 
Победа на Орбан, от друга страна, ще затвърди властта на лидера ветеран и ще му позволи да продължи да изгражда съюз 
от крайнодесни и евроскептични сили в целия континент. 
В Полша 2022 г. може да доведе до засилена конкуренция между „Право и справедливост“ и нейните съперници, по-
специално бившия премиер Доналд Туск. Със задълбочаването на напрежението между Варшава и Брюксел 
враждуващите лагери вероятно ще се сблъскат както за върховенството на закона у дома, така и за политиката спрямо ЕС. 
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„Право и справедливост“, които, за разлика от Виктор Орбан, зависят от понякога непредвидими коалиционни партньори 
за управление, се изправят пред вътрешен и външен натиск преди изборите, очаквани през 2023 г., ако управляващият 
алианс не се разпадне по-рано. 
В Словения Янша ще бъде тестван на избори, очаквани през първата половина на 2022 г. Неговата Словенска демократична 
партия вече разчита на коалиционни партньори, за да държи властта. В същото време справянето на правителството с 
пандемията, съчетано с повтарящи се скандали, повдига въпроси за политическото бъдеще на премиера. 
Деградацията на демокрацията и върховенството на закона в Централна и Източна Европа никога не е бил проблем, който 
да се реши от Брюксел. Следващите няколко месеца ще разкрият дали ще се намери решение, но то ще е на местна почва. 
Целия материал четете на сайта www.Investor.bg 
 
√ Еврозоната ще запази фискалната си позиция и през 2022 въпреки рисковете 
Европейската комисия подлага 12 държави на задълбочена проверка заради макроикономическите си дисбаланси  
Правителствата от еврозоната ще приоритизират публичните разходи и през настоящата година в опит да подпомогнат 
възстановяването от пандемията на фона на нарастващите цени и предизвикателствата пред веригата на доставки, пише 
Bloomberg.   
Прогнозите сочат, че фискалната позиция на еврозоната ще се запази експанзионистична до края на 2022 година както 
препоръча и Европейската комисия. Това показва оценката на проектобюджетите на страните членки публикувани 
миналата седмица.   
Изпълнителният орган на ЕС призовава правителствата в Еврозоната да бъдат готови отново да увеличат разходите си, ако 
броят на заразените с Covid отново скочи. Европейската комисия насърчава управляващите да започнат да намаляват 
бюджетния дефицит когато икономическите условия станат подходящи за целта и същевременно да внимават да не 
намаляват инвестициите.   
В отделен предварителен доклад, от Комисията са достигнали до заключението, че 12 държави членки Хърватска, Кипър, 
Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия и Нидерландия ще бъдат обект на задълбочена проверка заради 
макроикономическите си дисбаланси. 
Тези страни вече са били обект на засилено наблюдение и преди пандемията, а Кипър, Гърция и Италия са били изрично 
посочвани като особен източник на притеснение. 
Специално за Италия, Европейската комисия казва, че властите трябва да предприемат стъпки да ограничат настоящите 
разходи предвид високото ниво на публичен дълг.   
„Трябва да се уверим, че поемаме по път за намаляване на дълга, който не пречи на растежа,“ каза пред репортери в сряда 
еврокомисарят по икономическите въпроси на ЕС Паоло Джентилони. „Без растеж, икономиките ни няма как да намаляват 
дълга си. Това е труден баланс“. 
 
√ Германският финансов министър обещава данъчни облекчения от 2023 г. 
Отлагат се плановете за нов правителствен терминал за 50 млн. евро на летището в Берлин 
Новото германско правителство ще предложи данъчни облекчения на физически лица и компании на стойност най-малко 
30 млрд. евро (34,1 млрд. долара) през този законодателен период, заяви в неделя министърът на финансите Кристиан 
Линднер. 
"Ще облекчим хората и малките и средните предприятия със сума, значително надвишаваща 30 млрд. евро", заяви 
Линднер пред вестник Bild. 
Отбелязвайки, че бюджетът за 2022 г. е съставен от предишното правителство на канцлера Ангела Меркел, Линднер заяви, 
че неговият проект за 2023 г. ще включва облекчения върху пенсионните осигуровки и премахване на допълнителната 
такса върху цената на електроенергията. 
Междувременно Линднер, лидер на фискално предпазливите Свободни демократи (СвДП), заяви, че е поискал от колегите 
си от кабинета да преразгледат проектите за разходи на своите министерства. 
"Трябва да се върнем към стабилни публични финанси. Имаме отговорност пред младото поколение", каза той.  
Линднер заяви, че един от начините за икономии е да се откаже от изграждането на нов правителствен терминал на 
берлинското летище, който ще струва 50 млн. евро. Той предложи временната сграда да се използва постоянно. 
Министърът също така планира данъчен закон, който да помогне на предприятията да се справят с продължаващата 
пандемия от коронавирус, включително да им позволи да компенсират загубите през 2022 г. и 2023 г. с печалбите от 
предишни години. 
Заради пандемията управляващата коалиция на канцлера Олаф Шолц се съгласи да използва за трета поредна година през 
2022 г. извънредна клауза в конституцията, за да преустанови ограниченията за дълга и да даде възможност за нови заеми 
в размер на 100 млрд. евро. 
 

https://www.investor.bg/news/index/91/


11 

 

 
 
От 2023 г. нататък коалицията се стреми да се върне към правилото за дългова спирачка в конституцията, което ограничава 
новите заеми до малка част от икономическото производство. 
 
√ Турската инфлация е най-висока от 2002 г. с нива над 36% през декември 
Ускоряването на инфлацията отвежда основния лихвен процент на Турция, коригиран спрямо инфлацията, до 
отрицателни 22,08% 
Турската инфлация се е покачила до 19-годишен връх през декември, задвижвана от спада на лирата и настояването на 
президента Реджеп Тайип Ердоган за по-евтини заеми. 
Годишният процент на потребителска инфлация се повиши до 36,08% миналия месец, най-високият от септември 2002 г. 
и много над нивото от 21,31% през ноември. Цифрата далеч надхвърля средната оценка от 27,36% в проучване на 
Bloomberg сред анализатори. 
Централната банка на Турция намали базовия си лихвен процент с 500 базисни пункта от септември в поредица от 
действия, насърчавани от Ердоган, който критикува повишените разходи по заеми като предизвикателство за бизнеса и 
спирачка за икономическия растеж. Съкращенията доведоха лирата до главоломен срив, което подхрани покачването на  
потребителските цени. 
Лирата възстанови част от загубите си през декември, след като Ердоган въведе механизъм, който обещава да компенсира 
притежателите на лири, когато валутата отслабне до определено ниво. Валутата обаче остава с около 31% по-слаба, 
отколкото беше на 23 септември, когато централната банка започна да намалява лихвените проценти. 
Ускоряването на инфлацията отвежда основния лихвен процент на Турция, коригиран спрямо инфлацията, до отрицателни 
22,08%, което е най-ниската реална доходност сред развиващите се пазари. 
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Решението да се намали с пет процентни пункта референтния лихвен процент на централната банка доведе до спад от 
около 44% на лирата миналата година, което я направи най-лошата сред всички основни валути, проследявани от 
Bloomberg. Валутата също отслабна след декемврийския отчет за инфлацията и се търгуваше с 2,3% по-ниско в понеделник 
сутрин. 
„Очакваме основната инфлация да се ускори до май-юни“, каза Йозлем Байрактар Гьоксен, главен икономист в Tacirler 
Yatirim в Истанбул. „Не виждаме промяна в лихвения процент през първото тримесечие в съответствие с насоките на 
централната банка." 
Годишното увеличение на цените на храните, които съставляват приблизително една четвърт от потребителската кошница, 
достигна 43,8% през декември, много над официалната оценка на централната банка от 23,4%. 
Темпът на инфлация в енергетиката се повиши до 42,93% през декември от 32,14% предходния месец. 
Индексът на основната инфлация показа, че цените без нестабилни артикули като храни и енергия са се повишили с 31,88% 
годишно в сравнение със 17,62% през ноември, знак за силен инфлационен натиск. 
Въпреки че нарастващата инфлация вреди на популярността на Ердоган преди изборите през 2023 г., той настоява, че ще 
продължи с промяна в политиката, която според него има за цел да стимулира производството и износа и да намали 
влиянието на международните пазари върху турската парична политика. 
Централната банка очаква инфлацията да следва нестабилен курс, въпреки че очаква по-свободната й монетарна позиция 
да доведе до възобновяване на низходящата тенденция на инфлацията „след като временните ефекти изчезнат“. 
 

 
 
Банката многократно е казвала, че зад последния скок на цените стоят по-скоро преходни фактори, отколкото по-ниски 
лихвени проценти. Месечната инфлация в Турция ще започне да се забавя през януари, тъй като лирата се стабилизира и 
правителството се бори срещу неоправданото увеличение на цените, каза в сряда финансовият министър Нуреддин Небати 
в телевизионно интервю. 
Централната банка ще проведе следващото си заседание за определяне на лихвите на 20 януари и ще публикува първия 
си отчет за инфлацията за годината на 27 януари.  
 
√ Прогнозата за времето и увеличените доставки продължиха спада в цената на газа 
Решението на Индонезия да спре износа на въглища може да засили нуждите от LNG в Азия 
Цените на природния газ в Европа започнаха годината, удължавайки резкия си спад, наблюдаван през последния месец, 
тъй като нарастващите доставки облекчиха опасенията от прекалено ниски налични количества през зимата. 
Референтният европейски газ за "Месец напред" спадна с цели 6,2% до 66 евро за мегаватчас в понеделник, падайки за 
девети ден в най-дългата поредица от понижения от седем години. Повече втечнен природен газ се насочва към Европа, 
докато по-ниските температури ще намалят търсенето на горивото. 
Европейският газ падна с почти 30% миналия месец след висока волатилност, като цените се повишиха до рекордно високи 
нива преди Коледа на фона на намаляващите руски доставки. Цените паднаха рязко, когато все повече американски 
танкери започнаха да се обръщат към Европа, което донесе облекчение на пазарите. 
Търговията с газ във Великобритания на ICE Futures Europe беше затворена за празниците. 
Европейските цени на газа бяха „притиснати от по-ниското търсене на отопление (тъй като температурите се покачиха 
значително над нормалните) и по-високите доставки на втечнен природен газ“, се казва в доклад на Engie EnergyScan в 
понеделник. „Намаляването на вноса на втечнен природен газ от Азия доведе до силно увеличение на потоците на LNG 
към Европа през декември." 
Облекчаването на цените води до намаляване на цените на електроенергията, като германската електроенергия за 
следващата година се понижава с 0,5% до 119,5 евро на борсата EEX. Разрешителните за въглеродни емисии бяха стабилни 
на 80,7 евро на тон. 
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Световният износ на втечнен природен газ скочи до рекорд миналия месец, тъй като рафинериите увеличиха 
производството, а комуналните услуги увеличиха вноса, за да попълнят запасите си, според данните за проследяване на 
кораби, събрани от Bloomberg. Катар, САЩ и Австралия - тримата най-големи износители на суперохладено гориво в света 
- увеличиха производството през декември в сравнение с предходната година. 
 

 
 
В южните и централните части на континента тази седмица се прогнозират необичайно ниски температури, съобщиха от 
Maxar в понеделник. Под нормалните температури се очаква в северната част на региона в началото на следващата 
седмица, като тенденцията е за затопляне по-късно. 
Въпреки това цените остават много по-високи от нормалните, след като миналата година се утроиха. Високите цени на газа 
предизвикаха скок на инфлацията, принудиха индустриите да ограничат производството и предизвикаха колапса на много 
доставчици на електроенергия. 
"Газпром" увеличи износа за основните си купувачи в Европа, Турция и Китай миналата година, но потоците останаха под 
нивата преди Covid, тъй като производителят ограничи доставките за Европа като цяло, на фона на най-тежката енергийна 
криза на континента от десетилетия. 
Износът на Русия беше внимателно следен, тъй като ограничените доставки в Европа доведоха цените до рекордно 
покачване. Руската компания изпращаше само толкова газ на клиенти от ЕС, колкото бе задължена по дългосрочни 
договори. 
Доставките на газ в Германия през руската връзка "Ямал-Европа" са спрени вече 14 дни, което допълнително засили 
несигурността. 
Индонезия, най-големият износител на термични въглища в света, спря в събота доставките на въглища през януари, за да 
осигури намаляващите доставки за местни електроцентрали.  
Решението може да увеличи нуждите от LNG от Китай, Индия, Япония и Южна Корея, които заедно получиха 73% от износа 
на индонезийски въглища през 2021 г., според Engie EnergyScan.  
 
√ Дългове, спад на раждаемостта и производителността, какво още ни очаква през 2022 г. 
Промените, които пандемията започна или ускори ще влияят и през 2022 година 
В продължение на повече 2 години пандемията пренарежда света в който живеем – тя не промени абсолютно всичко, но 
със сигурност ускори много тенденции като спада на населението и дигиталната революция. Ето как ще изглежда 2022 
година през погледа на Рушир Шарма публикуван в сайта на Financial Times.   
Срив на раждаемостта 
Двойките имаха предостатъчно възможности, но изглежда няма желание да родят деца в един блокиран свят. 
Намаляването на раждаемостта понижава световния икономически растеж и допълнително се забави по време на 
пандемията, включително и с особена сила в Китай. В дългосрочен план тази тенденция допълнително ще свие трудовата 
сила по света. Населението в трудоспособна възраст вече намалява в 51 държави, а през 2000-та година, техният брой е 
бил 17.   
Връх в Китай 
Забавян от срива в раждаемостта, нарастващия дълг и намесата на правителството в множество сектори, Китай отчете 25% 
от световния растеж на брутния вътрешен продукт. Преди пандемията това число беше 30%. Все по-резкият завой на Китай 
от търговия към разчитане само на собственото си производство разхлабва връзките на страната с останалите икономики. 
Потчи 100%-ова преди 5 години, сега връзката между растежа на БВП в Китай и други развиващи се икономики почти не 
се усеща. Китай вероятно вече е достигнал своята връхна точка като двигател на растежа. 
Дълговият капан 
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Глобалният дълг нараства непрекъснато от 40 години, но подхранван от правителствените разходи по време на 
пандемията, този темп значително се увеличи. В средата на 90-те години нито една държава по света нямаше съотношение 
между дълга и икономиката от над 300%. Сега, тези държави са 25, като сред тях са САЩ и Китай. Парите, които централните 
банки печатат продължават да раздуват капиталовите пазари и да задълбочават капана на дълга. И е очевидно, че 
обществата, които са пристрастени към дълга, трудно ще го намалят поради опасенията от фалити и прехвърляне на 
проблемите на други пазари.   
Този път няма да е като през 70-те 
По-малко работници, повече правителствени разходи и нарастващ обществен дълг сочат към по-голяма инфлация, но 
вероятно не чак двуцифррена, както през 70-те години на 20-ти век, както се опасяват някои коментатори. 
Правителствените разходи би трябвало да намалеят през 2022 и технологичните промени да ограничават ръста на цените. 
По-големият риск са цените на активите. Капиталовите пазари достигнаха 4 пъти по-голям размер от световната 
икономика, а когато пазарите изпаднат в криза, след тях често следва дефлация.   
Зелената инфлация 
Всеизвестно е, че борбата срещу глобалното затопляне повишава търсенето на еколкогични метали, като мед и алуминий; 
по-малко хора знаят, че зелените политики намаляват запасите от всякакви суровини. Инвестициите в мини и петролни 
кладенци рязко намаляха през последните 5 години. Резултатът е „зелена инфлация“ в цените на суровините, които 
отчетоха най-голямото си годишно поскъпване от 1973 година. 
Парадоксът на производителността 
Надеждите, че бързото разпространение на цифровите услуги по време на пандемията ще прекрати дългогодишния спад 
в растежа на глобалната производителност. Скокът през 2020 година се ограничи само до САЩ и намаля в края на 2021 г. 
Събраните до сега данни сочат, че служителите, които работят от домовете си прекарват повече време в работа, но 
създават по-малко. Това е парадоксът на производителността въпреки нарастващите технологични промени. 
Локализация на данни 
Вирусът удари свят, който все повече гледаше навътре и потоците на всякакви неща като търговия, пари и хора намаляваха, 
но не и данните. Трафикът в интернет през 2022 година вероятно ще надвиши общия трафик до 2016 година. За да не 
позволят на интернет да се развие отвъд техния контрол, властите блокират преноса на данни през държавните граници. 
Най-големите ограничения се налагат в страни като Китай, Саудитска Арабия и Индия.   
Малките балони издишат 
Някои хора наричат настоящето епоха на „всякакви балони“, някои активи действително показват такива признаци – 
цените им се увеличават двойно в рамките на 12 месеца, а търговските обеми граничат с лудостта. Тези „малки балони“ 
обхващат криптовалутите, чистата енергия, технологичните компании без печалба и SPAC-компаниите. През миналата 
година всички те отчетоха поевтиняване от над 35% спрямо върховата си стойност, а това е граница отвъд която балоните 
се възстановяват трудно. Тук има и нещо положително: след подобни технологични балони като тези остават няколко 
оцелели компании с потенциал да станат гиганти. 
Залез на дребните инвеститори 
Индивидуалните инвеститори навлязоха уверено в 13-тата година на глобалния бичи пазар, а голямото им закъснение и 
вълнение често е признак, че партито е към края си. От САЩ до Европа, милиони хора отвориха търговски сметки за първи 
път и много от тях изтеглиха заеми, за да купят акции. Подобни мании рядко продължават много време, което значи, че 
дори ако капиталовият пазар като цяло не е застрашен, това не може да се каже за любимите имена на индивидуалните 
инвеститори.   
Физическата икономика 
Нарастващото вълнение около Метавселената изглежда значеше край на физическата икономика, но цените казваха друго. 
Дигиталните поколения също имат нужда от физически домове. Търсенето от милениалите и поколението Z раздуха 
жилищните пазари през 2021 г. Бъдещите технологии не означават, че физическите ресурси стават ненужни. 
Електрическите автомобили изискват много повече мед от бензиновите. Зад всеки аватар стои човек, а недостигът на 
работа ръка увеличава заплатите дори за позиции, които са най-сериозно застрашени от автоматизацията, като 
шофирането на камиони. Реквиемът на физическото все още може да почака.   
 
Мениджър 
 
√ Кирил Петков: КЕВР не си върши работата, ще има нов шеф 
КЕВР не си върши работата както трябва. Не беше обсъдено увеличението на цената на газа, изненада беше увеличаването 
с 30%. Ще има и нов председател - до края на януари. Това не беше естествен скок на цените, защото цената на газа намаля 
доста в последната седмица. Това заяви премиерът Кирил Петков в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA.  
"КЕВР има и друга функция - да влиза дълбоко в енергийните дружества и да види дали крайната цена е най-оптимална. 
Не видях такава работа, видях една среща на закрито", каза още премиерът. "Видях в това решение някакво ниво на 
преднамереност. Не знам дали е капан, но не е добра защита към крайния потребител", посочи още Кирил Петков. 
"Заклехме се и КЕВР увеличи цената на тока - имах колебания дали е било преднамерено, но второто решение на 1 януари 
доста ясно показа, че този орган не си върши работата както трябва. Неговата цел е да защитава публичния интерес", 
припомни премиерът. "Разговарях и с работодателите. Ролята на всеки политик е да се среща с такива основни големи 
групи, особено за бизнеса - те имат право да се срещат с политиците по всяко време. Чухме се с част от тях и се надявам 
още в първата седмица на януари да направим среща за цените", съобщи премиерът. "Нямам правото да махам никой, но 
се надявам парламентът да направи така, както е по закон - човек с изтекъл мандат, трябва да бъде подменен с човек, 
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който има професионални качества и мотивацията да бъде загрижен за крайния потребител. Политиката трябва да бъде в 
обществен интерес. Когато е заради собствения джоб, това е кражба", посочи Петков. 
Политиците трябва да са служители на народа, но целите ни трябва да са споделени с хората. Ако искаме истинска 
промяна, не можем да стоим в апартаментите си, да гледаме телевизия, и да казваме на политиците „давайте“. Моята 
отговорност като премиер е по-голяма, но всеки има отговорност: дали ще си затворим очите като виждаме нещо нередно, 
дали ще си поставим ваксина или не, дали ще изчистим снега пред вратата си – това е лична отговорност. Ако искаме 
България да се промени, трябва да осъзнаем, че това е лично дело, каза Петков. Всеки един проблем, който чувам по 
новините, вече е мой проблем, посочи премиерът. Остра кампания срещу фалшивите сертификати предлага той. Всеки 
починал от ковид ще бъде проверен от МВР дали е имал фалшив сертификат и откъде е издаден. По тази идея премиерът 
е разгорарял вече с Бойко Рашков. Проверките ще бъдат не принципни, а на всеки един случай, обяви Петков. "МВР ще 
отиде на адреса, където този сертификат е направен и ще направи проверка", добави той. На въпрос предстои ли нов 
локдаун Петков отговори: "Имам три деца и не искам да ги виждам само на онлайн обучение, имам приятели с малки 
бизнеси и не искам те да бъдат затворени. Но това не е въпрос само на правителството". "Призовавам всеки в тези три 
седмици, ако ваксинираме 300 000 човека, това може да бъде разликата между много сериозна криза със затваряне и 
преминаване по-леко", каза още той. 
За ваксинирането на децата Петков припомни, че една от дъщерите му, която има диабет, вече е ваксинирана. На въпрос 
за РС Македония Петков каза, че и от двете страни трябва да се свърши работа, за да се напредне по всички теми на 
преговор. Добросъседството трябва да е водещо и то изисква много работа, посочи премиерът. По отношение позицията 
на Стефан Янев за НАТО в България Петков уточни, че никой министър не разполага с правото на собствено мнение, това е 
въпрос на Министерски съвет. 
 
√ Даниел Лорер: ББР ще обяви нов продукт в помощ на туризма 
Българската банка за развитие (ББР) ще обяви днес, 4 януари, нов продукт, който е насочен към сектора "Туризъм", където 
има затруднени оператори. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер по БНР. Пакетът ще бъде 
представен съвместно с министерствата на туризма и на иновациите, като става въпрос за нов кредитен инструмент, който 
да облекчи хотелиерския и ресторантьорския бизнес. По късно и от банката дойде съобщението за събитието.  
По думите на Лорер с ББР се работи активно за създаване на подобни продукти и в земеделието, и в още някои отрасли - 
"с което се надяваме да можем да зарадваме българската икономика в близките седмици". 
Министърът коментира и икономическия растеж през 2022 г. Според него е постижимо той да бъде пет процента. Според 
него ролята на новото министерство на иновациите е да има проактивна стратегия за развитие на чуждестранни 
инвестиции и централизирано управление на финансовите ресурси на държавата, които да стимулират инвестициите чрез 
иновации. 
"Трудната бюрократична обстановка и корупцията на различни нива в администрацията предполагат затруднен режим на 
инвестиране в България. Докато не променим регулаторната си рамка, която позволява да се създава и оперира чист 
бизнес, който да работи в предвидима среда, това няма да се промени. Смятаме, че през новата година тази нова стратегия 
ще започне да носи своите плодове", заяви още министърът. 
 
√ Германски икономисти: Инфлацията не намалява вярата в еврото 
Неотдавнашното увеличение на инфлацията няма да навреди на доверието на хората в стабилността на еврото според 
няколко германски икономисти. 
Увеличенията на цените са до голяма степен временни и инфлацията постепенно ще намалее през 2022 година. Въпреки 
това експертите предупреждават, че потребителите трябва да са подготвени за по-високи нива на инфлация и призоваха 
Европейската централна банка да коригира разхлабената си парична политика. 
„Еврото се доказа като силна и стабилна валута за 23 години, временно повишаване на инфлацията няма да разруши това 
доверие“, коментира президентът на Германския институт за икономически изследвания Марсел Фрацшер. „Но 
политиците трябва да уважават еврото и да не се опитват да превърнат еврото и Европа в изкупителна жертва на 
собствените си грешки“, предупреди той. 
Валутата стана законно платежно средство на 1 януари 1999 година за 11 от 15-те държави членки на Европейския съюз по 
това време. Банкнотите и монетите на блока първоначално са използвани само за счетоводство и електронни плащания, 
но стават масово достъпни на 1 януари 2002 година и днес са официална валута за около 340 млн. души в 19 страни от ЕС. 
Цените се повишават в региона след въвеждането на еврото в брой, но за разлика от тогава, сега покачването на 
инфлацията не трябва да застрашава доверието в стабилността на еврото според Карстен Брески, главен икономист в 
германския клон на банката ING. 
За по-високите темпове на инфлация през последните месеци „не трябва да се обвинява еврото“, смята Гертруд Трауд, 
главен икономист в търговската банка Helaba. Тя приписва по-високата инфлация на политическите решения и я нарече 
глобален феномен. 
 
√ 5 транспортни главоболия за Европа през 2022 година 
Транспортът през 2021 г. бе доминиран от две „К“-та – ковид и климат, а това ще е така и през новата година според 
изданието „Политико“. Оттам посочват пет големи транспортни предизвикателства за Европа през 2022-ра. 
Поддържането на отворени граници 
Европейската комисия прекара по-голямата част от 2021 г. в опити да задържи отворени вътрешните граници на ЕС и без 
ограничения при вълните на коронавируса. 
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Дигиталният COVID сертификат позволи блокът да рестартира пътуването за хора, които биха могли да докажат, че са 
изложени на нисък риск от заразяване с вируса след преболедуване или ваксина. Но благодарение на „Омикрон“ 
сертификатът вече има срок на валидност – от февруари той ще спре да е валиден при липса на бустер девет месеца след 
извършена ваксинация от една или две дози. 
Държавите ще трябва да решат и как да актуализират правилата за пътуване, тъй като епидемиологичната ситуация в блока 
се промени, както и как да се справят с пътуванията извън ЕС. 
В дългосрочен план има работа по стратегията на Комисията за рестартиране на Шенгенското пространство за свободно 
пътуване и убеждаването на държавите да не се връщат към затваряне на границите, когато удари следващата криза. 
Вредните емисии от превозни средства 
Преговарящите от ЕС ще прекарат 2022 г. в дискусии за поетапно спиране на двигателите с вътрешно горене, след като 
Комисията предложи 2035 г. като крайна дата за продажба на нови автомобили и микробуси, задвижвани с бензин или 
дизел в законодателния пакет “Fit for 55” от юли. 
Ако всичко върви по план, позициите и на Съвета на ЕС, и на Европарламента може да бъдат затвърдени до лятната 
ваканция. 
Комисията ще разкрие предложението си за Евро 7 през април, като изложи подробни цели за емисиите на замърсители, 
обхващащи всичко – от ауспуха до праховите частици от спирачките. Това ще засегне всички класове превозни средства. 
Общността планира и реформа на целите си за намаляване на въглеродния диоксид за камиони и автобуси, за да завърши 
набора от правила за чисти превозни средства. 
“Fit for 55” включва много спорни усилия за създаване на нова схема за търговия с емисии на автомобилен транспорт и 
сгради, която вероятно ще предизвика ожесточена битка между страните членки. 
Чиста автомобилна инфраструктура 
Единственият начин автомобилната индустрия да бъде задържана настрана с предложения да се откаже от печелившите 
бензинови и дизелови превозни средства е бързо да се пристъпи към укрепване на Регламента за инфраструктура за 
алтернативни горива (AFIR). Идеята е да се убедят държавите да разгърнат достатъчна инфраструктура за зареждане и 
станции за зареждане с водород за милиони нови чисти коли, ванове, камиони и бусове. 
Докладчикът на Европарламента за AFIR, германският социалдемократ Исмал Ертюг, има срок до февруари да предостави 
свой проектодоклад. 
Още борба с пакета за мобилност 
Реформите на пакета за мобилност за шофьорите на камиони бе договорен през юли 2020 г. и новите правила за шофиране 
и време за почивка започнаха да се прилагат скоро след това. Но други мерки, включително такава, която диктува редовно 
връщане на камионите в тяхната държава, влиза в сила от февруари. 
Няколко държави се обърнаха към Съда на ЕС, за да оспорят мерките, но очакват решение по-късно през годината. 
Междувременно поискаха Комисията да отмени изискването, като твърдят, че то подкопава амбициите от Зелената 
сделка, изисквайки често празните камиони да използват гориво, за да се връщат до базите си. 
Управление на въздушния трафик 
Авиационната индустрия залага на план на ЕС, наречен Единно европейско небе, за да направи управлението на 
въздушния трафик по-ефикасно и да помогне за постигане на климатичните цели. 
Повечето директни маршрути означават по-малко емисии, както и по-малко чакане за пътниците. Проблемът? Този план 
съществува от две десетилетия и все още няма знак за политически пробив. 
Ротационното словенско председателство на Съвета на ЕС бе критикувано от евродепутатите за негъвкавост. 
Председателството организира осем преговори по темата, но не стигна доникъде. Сега зависи от френското 
председателство, стартирало вчера, да ръководи преговорите и да намери консенсус между парламент, който подкрепя 
либерализирания подход на Европейската комисия за контрол на въздушния трафик, и държавите, които предпочитат 
нещата такива, каквито са. 
 
√ Рекорден брой товари са преминали през Суецкия канал през 2021 година 
Египетската администрация на Суецкия канал заяви, че ключовият търговски път е реализирал рекордни приходи миналата 
година въпреки пандемията от коронавирус и 6-дневното блокиране от контейнеровоза „Евър Гивън“ през миналия март. 
Свързвайки Червено със Средиземно море, каналът представлява около 10% от световната морска търговия и е източник 
на така необходимата чуждестранна валута за Египет, пише „Франс прес“. 
През 2021 г. около 1,27 млрд. тона товари са превозени през канала, което му е донесло 6,3 млрд. долара от транзитни 
такси или с 13% повече в сравнение с предходната година и най-високите данни, регистрирани от администрацията на 
търговската артерия. 
Броят на корабите, използващи канала, нарасна от 18 830 през 2020 г. до 20 694 през 2021 г. или с над 56 плавателни съда 
повече на ден. 
През март 400-метровият танкер „Евър Гивън“ предизвика огромно задръстване, след като заседна диагонално в канала. 
Над 100 големи контейнерни кораба, танкери с петрол и газ и плавателни съдове със зърно стояха в двата края на канала 
в дните след инцидента. Изчисления на специализирания лондонски журнал Lloyd’s List показаха, че светът губи по 400 
млн. долара на час заради блокадата. 
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√ Петролът поскъпна на фона на очакванията за увеличаване на доставките от ОПЕК+ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като инвеститорите бяха обнадеждени от прогнозите, 
че производителите на петрол ще вземат решение да увеличат доставките по време на срещата си днес, въпреки бързото 
разпространение на варианта Омикрон на COVID-19, предаде Ройтерс. 
Към 8:20 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,12 долара, или 0,15%, до 79,10 за барел, докато цената на 
американският лек суров петрол WTI се повиши с 0,10 долара, или 0,13%, до 76,18 долара за барел. И двата бенчмарка 
поскъпнаха с над 1% в понеделник. 
„Водещата движеща сила при глобалните цени на петрола е управлението на предлагането от страна на Организацията на 
страните износители на петрол (ОПЕК) и техните съюзници, начело с Русия, известни като ОПЕК +“, коментира Вирендра 
Чаухан, анализатор от Energy Aspects. 
По думите му опасенията за търсенето, свързани с разпространението на по-заразния вариант на коронавируса, намаляват. 
В същото време планираните освобождавания на суров петрол от различни национални стратегически резерви са по-
малки от очакваното. 
ОПЕК+ има среща днес, като според трима запознати източници, цитирани от Ройтерс, групата вероятно ще се придържа 
към плана си да увеличи доставките с 400 хил. барела на ден през февруари, както направи през всеки един месец от август 
насам. 
Според анализатори на RBC Capital Markets ОПЕК+ е малко вероятно да промени курса си, имайки предвид предвид 
текущите перспективи за цените, натиска от администрацията на президента на САЩ Джо Байдън за увеличаване на 
предлагането и липсата на нови строги ограничения на мобилността заради COVID-19. 
„Въпреки че случаите на заразени с Омикрон продължават да се покачват в ключови географски райони, липсата на широко 
разпространени блокади вероятно ще държи под контрол опасенията за търсенето в краткосрочен план“, посочват 
анализатори от RBC в бележка. 
Анализатори обаче предупредиха, че може да се наложи ОПЕК+ да промени курса, ако напрежението между Запада и 
Русия около Украйна ескалира и удари доставките на гориво. Промяна е възможна и при напредък в ядрените преговори 
с Иран. 
„Смятаме, че това са двете събития, които могат бързо да променят траекторията на цената и да тестват механизма за 
бърза реакция на ОПЕК“, отбелязват от RBC. 
 
√ Добре дошли в икономиката на служителите 
Все повече стават хората, които не са склонни на компромиса да продължат да работят там, където има разминаване с 
техните ценности и кариерни цели. Това принуждава много бизнес лидери да преоценят своята култура на работното 
място, за да разберат какво наистина искат техните служители, така че да останат да работят при тях, а не да отидат при 
конкуренцията. Добре дошли в икономиката на служителите! 
Добра отправна точка за повишаване на задържането на персонала е да се насърчи работна среда, богата на 
психологическа безопасност. Изследванията показват, че когато лидерите насърчават култура на безопасност, където 
служителите са свободни да говорят, да дават обратна връзка и да искат помощ, това води до по-добри резултати. Когато 
липсва психологическа безопасност, е налице страх. А страхът е пагубен за постигането на пълния потенциал на екипа. 
Вашите служители просто не могат да бъдат ангажирани или иновативни, когато се страхуват. Ако служителите работят в 
култура на страх и сплашване в момента, можете да се обзаложите, че няма да споделят на своя мениджър от какво се 
нуждаят, за да работят по-добре. 
Ето три неща, които служителите няма да ви кажат, но точно те могат да увеличат задържането на качествените хора във 
вашата компания, пише Марсел Швантес за Inc.com.  
Те се нуждаят от цел в работата си  
В проучването на Atlassian "State of Teams" участват над 1000 американски работници от различни индустрии, за да се 
получи представа за текущото състояние на здравето на екипа. Според резултатите 49% от работниците страдат от ниски 
нива на енергия, казвайки, че не извличат смисъл или цел от работата си. 
Докато компаниите често гледат на неща като приходи и продажби като показатели за успех, целенасочените бизнеси 
имат ясна визия за "защо" зад бизнеса. Това позволява на членовете на екипа да се чувстват по-свързани с работата, която 
вършат, и осигурява ясно разбиране на мотивацията зад всяко бизнес решение. 
Също така доста често отдалечените работници остават извън цикъла, защото не присъстват физически на работното си 
място в офиса. Но точно като традиционните служители в офиса, работниците от разстояние искат ясни очаквания за 
работата и достъпа до информация. Ключът е да ги накарате да се чувстват ценени, а не забравени, като им 
възлагате повече отговорност, която им дава цел и добавя смисъл към тяхната работа и кариерно развитие. 
Те се нуждаят от баланс между работа и личен живот  
Компаниите, които се опитват да привлекат таланти на фона на "Голямата оставка", ще трябва да предложат още по-гъвкав 
подход към работата. Новите служители през 2022 г. ще търсят организации, които предлагат гъвкавост за създаване на 
работни графици, които отговарят на нуждите им от начина на живот. Очаквайте да видите повече организации, които се 
диференцират около предлаганите от тях гъвкави начини на работа. 
Те трябва да се чувстват свързани  
Пандемията донесе със себе си увеличаване на самотата. В скорошно проучване 36% от респондентите съобщават, че се 
чувстват самотни "често" или "почти през цялото време или през цялото време". 
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За да намалят самотата в често изолирания отдалечен свят, лидерите трябва да насърчават възможно най-много връзката 
и сътрудничеството с хората от екипа (това обаче не означава, че трябва да планирате повече срещи, което всъщност би 
довело до претоварване от срещи и дигитална умора). 
Подпомагането на служителите да се чувстват свързани означава насърчаване на среда, в която се чувстват сякаш 
принадлежат към семейство. Основният начин да направите това е да започнете да оценявате служителя като цялостна 
личност. 
Добра отправна точка за обръщане на разединяването и изолацията е лидерите да изграждат общност. Това означава 
насърчаване на чувството за принадлежност и връзка за всички членове на екипа и наблягане на екипната работа. И накрая, 
изграждането на общност означава оценяване на различията на другите - различни силни страни, изрази, идеи, личности 
и гледни точки. 
Когато хората се чувстват свързани в култура на принадлежност и споделени ценности, те са по-щастливи и по-ангажирани 
в своята работа и са щастливи да разкажат на другите къде работят и защо работят там.  
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пак изненада за премиера с газа - май приятна: по-евтин с 32% от февруари 
в. Труд - Петков разобличен за празния язовир 
в. Телеграф - Хвърлят кръста и в Антарктида 
в. Монитор - Работим 2 месеца повече, ако не стига стаж за пенсия 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Странна тройна сделка със Скопие, Шенген и визи за САЩ роди Слави 
в. 24 часа - Туроператори, хотели и курорти вземат най-много от 30-те милиона лева помощ за туризма 
в. Труд - Пестим данъци при ремонт у дома 
в. Труд - Преди КСНС при Радев: Слави предлага да изтъргуваме Северна Македония за ЕС 
в. Телеграф - Завъртя се измама: Министърът ме праща 
в. Телеграф - Банките вдигат таксите 
в. Монитор - Държавата подхваща КЕВР и фалшивите сертификати 
в. Монитор - 400 пияни и дрогирани шофьори хванати за 10 дни 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Надежда Йорданова, министър на правосъдието: Ще продължавам да настоявам да се търси отговорност от 
главния прокурор 
в. Труд – Делян Добрев, депутат от ГЕРБ, пред "Труд": Иде по-висока инфлация и бедност от скъпия ток 
в. Телеграф - Археолозът проф. Николай Овчаров: България крие герои като рицаря от смело сърце 
в. Монитор - Здравка Евтимова, писател и преводач: България се намира в пубертета на своята демокрация 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Слави Василев: Парадоксално, ако кабинетът успява, коалицията ще се клати повече 
в. Труд - Продължаваме подмяната, пардон, промяната 
в. Телеграф - Сто години стигат 
в. Монитор - Пушката на Чехов е само за сцената 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще растат ли доходите ни през новата година и с какви мерки държавата ще помага за преодоляване на 
последиците от ценовата криза и COVID пандемията? Гост е социалният министър Георги Гьоков. 

- Как бизнесът ще реагира на новите предизвикателства след поскъпването на енергоносителите и от какви 
спешни решения има нужда българската икономика? В студиото - председателят на УС на Българската стопанска 
камара Добри Митрев. 

- На живо от Русе: При какви мерки ще започнат учебните занятия след празниците? 
- Ще оправдае ли очакванията за намаляване на замърсяването въвеждането на екостикери за автомобилите? 

Разговор с автоексперта Румен Дунев и Емил Панчев от Съюза на българските автомобилисти 
- Какво провокира агресията в семейството и можем ли да я разпознаваме в начална фаза? Говори психиатърът д-

р Цветеслава Гълъбова. 
НТВ, „Здравей, България“ 

- ГЕРБ с атака към правителството заради рекордната инфлация и енергийната криза. Разговор с Делян Добрев. 
- Как ще отговорят от управляващата коалиция – в студиото Андрей Гюров от „Продължаваме промяната“. 
- Каква ще е развръзката по разследването с източените милиони за магистрала „Хемус“ и войната между 

Прокуратурата и МВР. Гост: Атанас Атанасов от „Демократична България“. 
- Пожар изпепели четири къщи в Търговище, 89-годишен мъж загина. Какви са версиите за трагичния инцидент? 

 
√ Предстоящи събития на 4-ти януари 
София. 
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- От 10.00 ч. в софийския катедрален храм „Св. Неделя“ ще бъде отслужен молебен по повод Освобождението на 
София. 

 *** 
Добрич 

- От 14.00 ч. в пресклуба на БТА в Добрич ще се състои пресконференция на местната структура на “Демократична 
България”. 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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. до 2020 г. 
 

 

http://bica-bg.org/?p=5966

