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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Nova News 
 
√ Заради скъпия ток: Защо бизнесът е недоволен, въпреки обещаните компенсации 
Бизнесът настоява за отпадане тавана на компенсациите 
Основният проблем е в тавана на компенсациите. Това каза в ефира на „Твоят ден” председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му според заявените от правителството компенсации, ще бъдат 
покрити разходи с по 129 лв на мегаватчас, при очаквани цени от бизнеса от 184 лева. 
„От предвидените 1,5 милиарда лева 350 милиона юе отидат за разпределителните мрежи, около 200 за топлофикациите. 
Остават 950 милиона, като 670 от тях ще са за първото тримесечие. Проблемът е в тавана на компенсациите, който е 
определен на 30% от крайната цена. Това прави тази формулировка за компенсиране неработеща за цени над 310 лева”, 
обясни той. 
Велев допълни, че е много вероятно цените за първото тримесечие за годината да бъдат далеч по-високи от предвиденото. 
„Може да се стигне до цени от 500 или над 700 лева. Такива сценарии са възможни. Нужна е пълна компенсация за 
потребителите. Мораторната цена за бита е 119 лева, за свободния пазар, не само за бизнеса- е 185 лева, като над нея се 
компенсират ¾. Така при една крайна цена от 800 лева, каквато имахме през декември, този таван би ограничил 
компенсацията до 240 лева”, коментира още председателят. 
Васил Велев допълни, че бизнесът очаква среща с премира да се проведе в понеделник. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик 
 
√ Бизнесът чака среща с премиера заради тока, проблем остава таванът на компенсациите  
Основният проблем е в тавана на компенсациите. Това каза пред NOVA NEWS председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му, според заявените от правителството компенсации, ще 
бъдат покрити разходи с по 129 лв на мегаватчас, при очаквани цени от бизнеса от 184 лева. 
„От предвидените 1,5 милиарда лева 350 милиона юе отидат за разпределителните мрежи, около 200 за топлофикациите. 
Остават 950 милиона, като 670 от тях ще са за първото тримесечие. Проблемът е в тавана на компенсациите, който е 
определен на 30% от крайната цена. Това прави тази формулировка за компенсиране неработеща за цени над 310 лева”, 
обясни той. Велев допълни, че е много вероятно цените за първото тримесечие за годината да бъдат далеч по-високи от 
предвиденото. „Може да се стигне до цени от 500 или над 700 лева. Такива сценарии са възможни. Нужна е пълна 
компенсация за потребителите. Мораторната цена за бита е 119 лева, за свободния пазар, не само за бизнеса- е 185 лева, 
като над нея се компенсират ¾. Така при една крайна цена от 800 лева, каквато имахме през декември, този таван би 
ограничил компенсацията до 240 лева”, коментира още председателят. 
Васил Велев допълни, че бизнесът очаква среща с премиера да се проведе в понеделник. 
 
БТВ радио 
 
√ Бизнесът обещава ръст на заплатите, ако падне таванът на компенсациите за тока 
Да има двуцифрен в проценти ръст на възнагражденията за тази година. Това обещава бизнесът, ако правителството се 
съгласи да махне тавана от 30% за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях 
електрическа енергия. Това заяви в ефира на bTV Radio Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. В отворено писмо работодателите настояха за спешна среща с правителството. 
„Това би позволило двуцифрен ръст в проценти на продажбите и на заплатите на хората. Това би потиснало 
инфлацията, защото като има разумна и несимволична компенсация за цената на електроенергията, няма да има 
натиск за покачване на цените на продаваните продукти и услуги“, заяви Велев. 
Той коментира и предложението на финансовия министър и вицепремиер Асен Василев бизнесът да стане по-гъвкав в 
работния си график, като работи в събота и неделя  и избягва най-пиковите дни в седмицата, за да спести от високите 
енергийни цени. 
„Ако едно предприятие работи в събота и неделя, то детските градини ще работят ли също? А как да 
преструктурират работния си график тези предприятия, които работят 24 часа 7 дни в седмицата? 
Електроинтензивната индустрия е точно това – металургия, стъкло, хартия, торове, цимент. Те са с непрекъсваем 

https://nova.bg/news/view/2022/01/05/352110/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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цикъл. А много магазинчета през нощта ли да работят? Кой ще пазарува в тях? Нощният цикъл по принцип е вреден 
за здравето и трябва да се избягва. Той е здравен риск“, допълни още той. 
По думите му срещата с правителството трябва да се случи още тази седмица, защото всеки ден е загуба, а редица 
предприятия са спрели работа още от миналата година. 
„Изнасят се производства на отделни изделия извън страната, защото у нас не могат да се произведат на 
конкурентни цени. Това са изгубени ползи“, каза още Велев. 
Той коментира още, че увеличението на минималната работна заплата е обвързано с това как ще се реши проблема с 
цената на енергията. 
Чуйте цялото интервю на Тереза Захариева с Васил Велев. 
 
ТВ+ 
 
√ Васил Велев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", 4.1.2022  
Възприетата от правителството схема и заделен ресурс за първо тримесечие на 2022 г. за компенсиране на предприятията 
за свръхвисоките цени на електроенергията са подходящи за цени на борсата до 310 - 330 лева за мегаватчас. Цените за 
последното тримесечие на 2021 г. бяха над 400 лева, а в отделни дни и до над 800 лв./мвтч.. Има голяма вероятност цените 
за за януари-март да са и по-високи. Сценарий, за който България има много добро решение, според #работодателите, 
което на този етап не е факт. Цената на природния газ можеше да бъде много по-ниска, ако действията на Булгаргаз за 
диверсификация на доставките бяха по-адекватни. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в 
България в ефира на предаването „Денят с В.Дремджиев“. 
Повече информация може да видите във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НПРО ДО ПРЕМИЕРА КИРИЛ ПЕТКОВ ОТНОСНО ЛИПСАТА НА ДИАЛОГ С ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 
И РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКАТА И РИСКОВА СИТУАЦИЯ ОКОЛО ЦЕНАТА НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ДО 
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КОПИЕ 
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

ОТВОРЕНО ПИСМО 
Относно: Липсата на диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване на изключително тежката и 
рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Много пъти вече представителните организации на работодателите на национално равнище изпращат искания до Вас за 
среща, по време на която да обсъдим действени решения за преодоляване на кризата – около цената на електроенергията 
и на цената на природния газ за небитовите потребители, която става все по-драматична и заплашва българските 
предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените вместо на доходите и масово 
обедняване. За съжаление, нямаме нито отговор, нито насрочена среща. 
Многократно предупредихме, че предложените  мерки от страна на правителството не са работещи на фона на ситуацията 
с цената на природния газ и електрическата енергия в  конкурентни на България икономики. Схемата за компенсиране на 
разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия с таван в размер на 30% от 
действителната пазарна цена обезсмисля заявлението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата между 
действителната пазарна цена за м. юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец при цени 
над 300 лева. При цена 800 лева например, каквато среднодневна цена вече сме имали, компенсацията ще се ограничи 
до 240 лева, а ще останат ефективно за плащане невъзможните 560 лева за мегаватчас. При такава картина много 
първоешелонни и структуроопределящи предприятия ще ограничат и поетапно спрат работа. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
С настоящето писмо към Вас се обръщат за пореден път всички национално представителни работодателски организации 
с настояване за организиране на незабавна среща с Вас, на която в спешен порядък да се изясни възникналата крайно 
опасна за икономиката и социалния мир ситуация. 
Призоваваме Ви за максимална бързина, концентрация и съгласуваност в действията на държавните институции в 
незабавен и конструктивен диалог с нас, тъй като вярваме, че само по този начин може да бъдат намерени решения. Ние 
не искаме да водим диалог през медиите. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ,       
ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ И ССИ 

https://btvradio.bg/intervuta/vajnoto-kazano-na-glas/biznesat-obeshtava-rast-na-zaplatite-ako-padne-tavanat-na-kompensaciite-za-toka.html
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=h10PGi_zlxQ
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/01/2022_OtvorenoPismo.pdf
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БТА 
 
√ Работодателски организации искат среща с премиера Петков заради цената на тока и природния газ за небитовите 
потребители 
Национално представителните работодателски организации (НПРО) настояват за среща с премиера Кирил Петков заради 
цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители. Това пише в отворено писмо председателят 
на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Писмото е изпратено по поръчение на АИКБ, Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена 
палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюза за стопанска инициатива 
(ССИ). В него организациите се оплакват от липсата на диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване 
на изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите 
потребители. 
В писмото се твърди, че много пъти представителните организации на работодателите на национално равнище изпращат 
искания за среща с премиера, на която да бъдат обсъдени решения за преодоляване на кризата - около цената на 
електроенергията и на цената на природния газ за небитовите потребители. Според тях обаче все още нямат отговор и 
насрочена среща с министър-председателя. Според работодателските организации ситуацията става все по-драматична и 
заплашва българските предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените вместо на 
доходите и масово обедняване. 
От НПРО изтъкват, че предложените мерки от страна на правителството не са работещи на фона на ситуацията с цената на 
природния газ и електрическата енергия в конкурентни на България икономики. Схемата за компенсиране на разходите 
на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия с таван в размер на 30 процента от действителната 
пазарна цена обезсмисля заявлението, че ще бъдат компенсирани 75 на сто от разликата между действителната пазарна 
цена за юли 2021 г. (185,59 лв. за мегаватчас) и действителната пазарна цена за съответния месец при цени над 300 лева. 
"При цена 800 лева например, каквато среднодневна цена вече сме имали, компенсацията ще се ограничи до 240 лева, а 
ще останат ефективно за плащане невъзможните 560 лева за мегаватчас. При такава картина много първоешелонни и 
структуроопределящи предприятия ще ограничат и поетапно ще спрат работа", пишат още работодателските организации. 
В отвореното писмо те настояват да се организира незабавна среща с премиера, "на която в спешен порядък да се изясни 
възникналата крайно опасна за икономиката и социалния мир ситуация". 
 
БТВ 
 
√ Бизнесът иска среща с премиера: Скъпият ток затваря водещи предприятия 
Работодателските организации заявяват, че нямат комуникация с правителството и искат отпадане на тавана за 
компенсации  
Бизнесът настоява за спешна среща с министър-председателя Кирил Петков заради високите цени на електроенергията и 
природния газ и по-конкретно премахването на ограниченията на компенсациите, които работодателите получават във 
връзка с тях. 
Това става ясно от отворено подписано от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, 
което е съгласувано с другите национално представени работодателски и бизнес организации – БСК, БТПП, КРИП, ССИ. 
Ако не се предприемат действия, може да затворят водещи предприятия у нас, посочват работодателските организации. 
Писмото е адресирано и до вицепремиера и министър на финансите Асен Василев, като в него се посочва още, че бизнесът 
у нас е изправен пред „изключително тежката и рискова ситуация“. Организациите допълват, че към този момент няма 
диалог с изпълнителната власт. 
Защо таванът на помощта не работи 
Схемата за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия с таван в 
размер на 30% от действителната пазарна цена обезсмисля заявлението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата 
между действителната пазарна цена за месец юли тази година (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за 
съответния месец при цени над 300 лева, допълват от работодателските организации. 
При цена 800 лева, например, каквато среднодневна цена вече сме имали, компенсацията ще се ограничи до 240 лева, а 
ще останат ефективно за плащане невъзможните 560 лева за мегаватчас. 
Така значителен брой водещи и структуроопределящи предприятия ще ограничат и поетапно спрат работа, се посочва още 
в отвореното писмо. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнесът търси премиера Петков заради поскъпването на тока и природния газ  
Национално представителните работодателски организации изтъкват, че предложените мерки от страна на 
правителството не са работещи на фона на ситуацията 
Национално представителните работодателски организации (НПРО) настояват за среща с премиера Кирил Петков заради 
цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители. Това пише в отворено писмо председателят 
на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Писмото е изпратено по поръчение на АИКБ, Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена 
палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюза за стопанска инициатива 

https://bica-bg.org/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%80/
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(ССИ). В него организациите се твърдят, че липсват диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване 
на изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите 
потребители. 
В писмото се твърди, че много пъти представителните организации на работодателите на национално равнище изпращат 
искания за среща с премиера, на която да бъдат обсъдени решения за преодоляване на кризата - около цената на 
електроенергията и на цената на природния газ за небитовите потребители. Според тях обаче все още нямат отговор и 
насрочена среща с министър-председателя. Според работодателските организации ситуацията става все по-драматична и 
заплашва българските предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените вместо на 
доходите и масово обедняване. 
Национално представителните работодателски организации изтъкват, че предложените мерки от страна на 
правителството не са работещи на фона на ситуацията с цената на природния газ и електрическата енергия в конкурентни 
на България икономики. Схемата за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях 
електрическа енергия с таван в размер на 30% от действителната пазарна цена обезсмисля заявлението, че ще бъдат 
компенсирани 75 на сто от разликата между действителната пазарна цена за юли 2021 г. (185,59 лв. за мегаватчас) и 
действителната пазарна цена за съответния месец при цени над 300 лева. 
"При цена 800 лева например, каквато среднодневна цена вече сме имали, компенсацията ще се ограничи до 240 лева, а 
ще останат ефективно за плащане невъзможните 560 лева за мегаватчас. При такава картина много първоешелонни и 
структуроопределящи предприятия ще ограничат и поетапно ще спрат работа", пишат още работодателските организации. 
В отвореното писмо те настояват да се организира незабавна среща с премиера, "на която в спешен порядък да се изясни 
възникналата крайно опасна за икономиката и социалния мир ситуация". 
 
Actualno.com 
 
√ Бизнесът обещава по-високи заплати, ако падне таванът на компенсациите за тока 
Да има двуцифрен в проценти ръст на възнагражденията за тази година. Това обещава бизнесът, ако правителството се 
съгласи да махне тавана от 30% за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях 
електрическа енергия. Това заяви в ефира на bTV Radio Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
„Това би позволило двуцифрен ръст в проценти на продажбите и на заплатите на хората. Това би потиснало инфлацията, 
защото като има разумна и несимволична компенсация за цената на електроенергията, няма да има натиск за покачване 
на цените на продаваните продукти и услуги“, заяви Велев. 
Той коментира и предложението на финансовия министър и вицепремиер Асен Василев бизнесът да стане по-гъвкав в 
работния си график, като работи в събота и неделя и избягва най-пиковите дни в седмицата, за да спести от високите 
енергийни цени. „Ако едно предприятие работи в събота и неделя, то детските градини ще работят ли също? А как да 
преструктурират работния си график тези предприятия, които работят 24 часа 7 дни в седмицата? Електроинтензивната 
индустрия е точно това – металургия, стъкло, хартия, торове, цимент. Те са с непрекъсваем цикъл. А много магазинчета 
през нощта ли да работят? Кой ще пазарува в тях? Нощният цикъл по принцип е вреден за здравето и трябва да се избягва. 
Той е здравен риск“, допълни още той. 
Във вторник в отворено писмо работодателите настояха за спешна среща с правителството. По думите на Велев това трябва 
да се случи още тази седмица, защото всеки ден е загуба, а редица предприятия са спрели работа още от миналата година. 
„Изнасят се производства на отделни изделия извън страната, защото у нас не могат да се произведат на конкурентни 
цени. Това са изгубени ползи“, каза още Велев. Той коментира още, че увеличението на минималната работна заплата е 
обвързано с това как ще се реши проблема с цената на енергията 
 
Publics.bg 
 
√ 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“, заяви в „Денят започва“ председателят на УС 
на АИКБ Васил Велев. Велев 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 MWh. 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 MWh, 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. 
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24 часа 
 
√ Бизнесът поиска спешна среща с премиера заради енергийните цени 
Национално представените работодателски организации поискаха спешна среща с премиера Кирил Петков за мерките за 
подпомагане заради високите енергийни цени. Това е написано в отворено писмо, подписано от Васил Велев, председател 
на АИКБ, като писмото е подкрепено и от КРИБ, БСК, БТПП и ССИ.  
"Много пъти вече представителните организации на работодателите на национално равнище изпращат искания до Вас за 
среща, по време на която да обсъдим действени решения за преодоляване на кризата - около цената на електроенергията 
и на цената на природния газ за небитовите потребители, която става все по-драматична и заплашва българските 
предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените вместо на доходите и масово 
обедняване. За съжаление, нямаме нито отговор, нито насрочена среща", пише в писмото. 
Многократно предупредихме, че предложените мерки от страна на правителството не са работещи на фона на ситуацията 
с цената на природния газ и електрическата енергия в конкурентни на България икономики. Схемата за компенсиране на 
разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия с таван в размер на 30% от 
действителната пазарна цена обезсмисля заявлението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата между 
действителната пазарна цена за м. юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец при цени 
над 300 лева. 
При цена 800 лева например, каквато среднодневна цена вече сме имали, компенсацията ще се ограничи до 240 лева, а 
ще останат ефективно за плащане невъзможните 560 лева за мегаватчас. При такава картина много първоешелонни и 
структуроопределящи предприятия ще ограничат и поетапно спрат работа. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
С настоящето писмо към Вас се обръщат за пореден път всички национално представителни работодателски организации 
с настояване за организиране на незабавна среща с Вас, на която в спешен порядък да се изясни възникналата крайно 
опасна за икономиката и социалния мир ситуация. 
Призоваваме Ви за максимална бързина, концентрация и съгласуваност в действията на държавните институции в 
незабавен и конструктивен диалог с нас, тъй като вярваме, че само по този начин може да бъдат намерени решения. Ние 
не искаме да водим диалог през медиите.  
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Първи работен ден на 47-ото Народно събрание след ваканцията  
Първи работен ден за 47-ото Народно събрание след ваканцията. 
В първия си работен ден депутатите се очаква да дадат заявки за приоритетите си през новата година и да обсъдят дали 
да се въведе зелен сертификат за достъп до сградата. 
Сред най-важните задачи на парламента през новия сезон е приемането на бюджета за годината, който се очаква да бъде 
готов до края на февруари. 
От днес започва и работата на постоянните комисии. 
Всичко за първия работен ден на депутатите след ваканцията четете ТУК. 
 
√ Утре Народното събрание ще изслуша енергийния министър 
Утре енергийният министър ще бъде изслушан в Народното събрание, решиха депутатите. 
Вчера на брифинг Александър Николов обяви, че Министерството на енергетиката и Министерството на финансите ще 
адаптират при нужда подготвените мерки за компенсации на дружествата, които оперират на регулирания пазар заради 
рязкото повишение на цените. 
 
√ Министерство на финансите няма да увеличава компенсациите за бизнеса заради високите цени на тока 
Министерството на финансите ще настоява да бъдат запазени компенсациите за бизнеса заради високата цена на 
тока, такива каквито са в момента. Това обяви вицепремиерът Асен Василев. По думите му, те са изработени така, 
че да стимулират компаниите да бъдат по-ефективни и е разумно да бъде запазен таван на помощта. Въпреки това 
ще бъде проведена среща с бизнеса, както и ще бъде представен проблема пред бюджетната и енергийна комисии в 
Народното събрание. Василев обяви още, че до десет дни се очаква да бъде готов проекта за бюджет 2022 г. 
Две от политиките, които със сигурност ще бъдат заложени в бюджет 2022, който ще бъде приет до края на февруари са за 
инфраструктура и за лечение на ковид. За справяне с пандемията ще бъдат отпуснати между 2 и 3 млрд. а в Бюджета на 
агенция пътна инфраструктура се предвижда да бъдат заложени 1 млрд. и 200 млн. лева. Останалите програми ще бъдат 
въведени в бюджет с актуализация, която се очаква в средата на годината. Тогава ще приключат и преговорите с 
коалиционните партньори обясниха от министерството на финансите. 

https://bntnews.bg/tema/parviyat-raboten-den-na-47-oto-ns-sled-vakanciyata-650tema.html
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Министерството на финансите обмисля да предложи по-висока минимална работна заплата от 710 лева в бюджета за тази 
година. 
"По принцип промяна на основни параметри като промяна на работна заплата, минимална работна заплата са 
винаги свързани с бюджетната процедура, защото те трябва да бъдат остойностени в разходната и приходната 
част на бюджета", каза министър Василев. 
Предстои бюджетът да бъде обсъден на тристранка със социалните партньори, приет на Министерския съвет и внесен в 
Народното събрание до месец. 
Асен Василев, вицепремиер и министър на финансите: Това, което сме заложили с коалиционните партньори е до 31 юни 
да заложим изцяло нов модел за пенсионната система, който да отговаря на различните искания на пенсионери, 
работодатели и профсъюзи. Така че този модел да бъде по-честен. 
По думите на вицепремиера не се обмисля промяна на помощите за бизнеса, както и отпадането на тавана на 
компенсациите за мегаватчас. 
Асен Василев: Ако един бизнес работи събота и неделя и не ползва пикова електроенергия през седмицата, това 
значително може да намали неговото потребление. Точно затова и дизайна на мярката е такъв, че да насърчи бизнеса да 
бъдат малко по-гъвкави в използването на електроенергията и в рамките на деня. 
Вицепремиера похвали и дейността на НАП, които са отчели допълнителни приходи над тези идващи от инфлация и растеж 
на икономиката. 
 
√ Тече подготовка за среща между Кирил Петков и бъдещия премиер на РСМ 
Активна подготовка за предстоящата срещата между Кирил Петков и бъдещия премиер на Република Северна 
Македония Димитър Ковaчевски. 
Външнополитическият съветник на Петков - Весела Чернева, е била в Скопие с тази цел, съобщиха за "По света и у нас" от 
Министерския съвет. 
Дни преди Консултативния съвет за национална сигурност при президента по въпроса за Скопие - експерти 
предупреждават, че все още няма никакъв прогрес в работата на Съвместната историческа комисия. 
Новината за посещението на Весела Чернева в Скопие, потвърдена за БНТ, маркира активната фаза в усилията на кабинета 
да активизира диалога със Скопие. 
Предстоящата среща между българския министър-председател и Димитър Ковачевски, който в средата на януари трябва 
да положи клетва като премиер на Република Северна Македония, трябва да надгради българската позиция към Скопие. 
Поне такива са очакванията на Кирил Петков. 
Петков вече заяви, че ще бъдат създадени комисии за съвместно развитие на икономическите и бизнес отношения, 
културата и туризма. Така както е записано в Договора за приятелство и добросъседство и в Коалиционното споразумение 
на управляващите. 
Експерти обаче предупреждават: в Скопие все още няма воля за разрешаване на натрупаните с десетилетия проблеми 
около историята и правата на хората с българско самосъзнание. 
Весела Чернева е била в Скопие на 2 януари по директна заповед на Кирил Петков. Двете страни подготвят срещата Петков-
Ковачевски, която анонсира самият Петков с идеята за надграждане на българската позиция към Скопие. 
"Новият македонски премиер трябва да дойде в София, тъй като той има нерешени проблеми с България. Той желае 
членството на Скопие в ЕС", коментира доц. Спас Ташев от Институт за изследване на населението и човека в БАН, 
Българска национална платформа. 
На този фон продължава блокажът в работата на историческата комисия. 
"Те искат някакъв вид бартерна сделка: те да се откажат от нещо, пък ние да се откажем от друго. Това е история. 
Не можеш да режеш като в месарницата и да кажеш: дайте ми шола, а тук дайте ми плешка. Историята е една", 
заяви проф. Иван Илчев, член на Съвместната историческа комисия. 
Експерти одобряват желанието за надграждане на българската позиция, но според тях ще е грешка промяна в позицията 
ни при липса на напредък в разговорите за историята. 
"По никакъв начин не трябва да се отстъпва от нашите искания в областта на компетенциите на тази Смесена 
историческа комисия, тъй като тя на практика рефлектира и върху езика на омразата", заяви доц. Спас Ташев.  
Българската позиция е известна още от 2019 г. чрез Рамкова позиция на Парламента. Беше повторена и в Протокол 5+1, 
анонсиран от президента Радев в Словения. А именно: спиране на езика на омразата, резултати от работата на 
историческата комисия, край на гоненията срещу българите в югозападната ни съседка. 
"Те подписаха ли Договора за приятелство с България?" "Да, подписаха го". И казвам: "Какво е изпълнено от него?" 
"Ами нищо." Ние нямаме инструмент, с който да ги подбудим да изпълнят това, което е в тези пет точки?", заяви 
проф. Иван Илчев. 
Въпреки неизпълнението на Договора от 2017-а, очакванията и на Скопие са за нова динамика в двустранните разговори. 
След фейсбук публикациите на Слави Трифонов, в които настоя Скопие да спазва Договора за добросъседство, България 
да влезе в Шенген и да получи безвизов режим за Америка, коалиционните партньори препотвърдиха единството на 
българската позиция. 
"За нас е важно с РСМ да развиваме много активни връзки както в областта на икономиката, така и в областта на 
науката и образованието, които са съседни и знаем, че едната област храни другата", заяви Даниел Лорер, министър 
на иноваците и растежа. 
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"Ние не сме пазар, в който Македония да има страстното желание да влезе. Нямаме стратегическа политика. И новото 
правителство, за съжаление, продължава в същия дух. Те искат, ако може, това да се реши в рамките на 6 месеца. Е, няма 
да може да се реши", заяви проф. Иван Илчев, член на Съвместната историческа комисия. 
В коалиционното споразумение между ПП, БСП, ИТН и ДБ е записано, че коалицията ще запази единната ни позиция към 
Република Северна Македония. 
Процесът по динамизиране на разговорите между двете страни се очаква да започне след средата на януари. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат изискване за зелен сертификат или тест за достъп до НС 
Депутатите се събират след кратката си коледна ваканция. В началото на зимната сесия на Народното събрание 
парламентарните групи ще обявят в декларации приоритетите си за новия политически сезон. 
Народното събрание открива новия си политически сезон, в който ключово ще бъде приемането на държавния бюджет за 
2022 година. Прогнозата на управляващите е това да се случи до края на месец февруари. 
В първия работен ден за новата година представители на парламентарните групи ще очертаят в декларации водещите си 
политически заявки и законодателни инициативи. 
Започва и работата на постоянните парламентарни комисии. 
Днес в пленарната зала депутатите ще дебатират проекта на решение, внесен от „Демократична България“, в който се 
предвижда достъпът до сградата на Народното събрание за народните представители, служителите и представителите на 
медиите да става със зелен сертификат или с бърз антигенен тест, който да се прави на входа на сградата. Предлага се 
тестовете да са безплатни и да се покриват от бюджета на парламента. 
В дневния ден е включено и гласуване на решението на „Възраждане“ за създаване на временна анкетна комисия за 
установяване на всички факти и обстоятелства за въведените в страната противоепидемични мерки срещу Covid-19. 
В седмичната програма на новата пленарна сесия се предвижда изслушване на вътрешния министър Бойко Рашков като 
точка първа за четвъртък, а в петък ще се проведе блиц контрол и редовен парламентарен контрол. Съгласно новия 
правилник на 47-ото НС блиц контролът на премиера и неговите заместници ще се провежда всеки първи петък на месеца 
от 9 ч. 
В правната комисия днес депутатите ще зададат актуални въпроси към съдебния министър Надежда Йорданова. 
В комисията за електронното управление визията си за неговото развитие ще представи ресорният министър Божидар 
Божанов. 
 
√ Първото за годината заседание на кабинета обсъжда Covid помощите за туризма 
Covid помощите за туризма и промени в състава на областните управи ще са фокусът на първото правителствено заседание 
за годината. Това става ядно от предварителния дневен ред на кабинета. 
Вицепремиерът и финансов министър Асен Василев ще докладва резултатите от подледната среща във формата ЕКОФИН. 
 
√ Двама от членовете на Борда на БЕХ са освободени  
Двама от членовете на Борда на Българския енергиен холдинг - Валентин Николов и Александър Църноречки са 
освободени от постовете си, а Съветът на директорите е намален от 9 на 7 души. 
Това става ясно от подаденото в Търговския регистър заявление за промени в дружеството, направени от енергийния 
министър Александър Николов. 
Валентин Николов, който първоначално бе освободен от поста изпълнителен директор на мегаструктурата, каза за 
"Хоризонт", че най-вероятно ще обжалва решението: 
"Защото има много членове от Борда на директорите, които по закона за публичните предприятия не са минали конкурс, 
а той освобождава член от Борда на директорите, който е минал конкурс. И няма никакво основание, по което да махне 
член на Борда". 
 
√ ББР предоставя 60 млн. лева по кредитна програма в подкрепа на туризма 
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''12+3'' 
Българската банка за развитие ще възстанови имиджа си на кредитна институция за малкия и среден бизнес. Програмата 
в подкрепа на туризма, която ще финансира хотелиери и ресторантьори с 60 млн. лв. е само първият пример в тази посока, 
съобщи министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер при подписването на Меморандум за сътрудничество между 
Министерството на туризма и ББР. 
Парите, които ББР предоставя, са насочени към микро, малките и средни предприятия, хотелиерския и ресторантьорския 
бранш. Програмата ще предоставя достъп до финансиране и на фирми с просрочени задължения, а срокът за връщане на 
кредита ще бъде четири години. Така ще се компенсира липсата на кредитна подкрепа от търговските банки, които са 
предпазливи при финансирането на туризма, защото секторът е най-силно пострадалият от кризата, коментира министър 
Христо Проданов и посочи целта на програмата: 
"За подобряване на ликвидността на представителите на туристическия сектор така, че те да са по-конкурентоспособни и 
да работят по-спокойно". 
Предимството на новата програма е, че осигурява финансиране и на фирми с просрочени задължения като бъдат 
рефинансирани техните стари кредити, а министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер подчерта: 
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"Помните историите от близкото лято и състоянието, в което намерихме банката тогава, за съжаление работеща не в  
съответствие със закона за ББР, обслужваща големи фирми вместо малки, средни предприятия. Днес започваме новата 
година с ярък пример затова каква ще бъде ББР от тук нататък. В нейната стратегия ясно е заложена подкрепа за малкия и 
средния бизнес у нас, за стартиращи компании,  за компании в затруднено положение". 
На събитието присъстваха и изпълнителните директори на Българската банка за развитие Владимир Георгиев и Живко 
Тодоров. 
 
√ Забавянето на публични инвестиции е проблем  
Иванка Петкова разговаря с Лъчезар Богданов 
"Компенсациите, които бизнесът получава заради поскъпването на електроенегията, са частично решение, но дори и с 
него разходите са значително по-високи от тези, които бяха през последните няколко години". Това каза икономическият 
анализатор Лъчезар Богданов в преглед на основните проблеми и рискове пред стопанството през тази година. В същото 
време той припомни, че проблемът стои и пред останалите страни в Европа и така носи негативи в конкурентен план и при 
тях. 
„Тоест всички са при, да го наречем, равни условия, всички страдат в една или друга степен и това пък оказва натиск върху 
крайните , потребителски, цени“, отбеляза Лъчезар Богданов. 
Този цикъл на повишена инфлация, според него ще продължи и в следващите няколко месеца: 
„Засега голяма част от потребителите получават и увеличение на доходите. С тези мерки на правителствата всъщност 
можем частично да си обясним и възможността бизнесите да вдигнат цените и така да се предотврати една много по-
тежка криза-по-висока безработица, фалити“. 
Лъчезар Богданов припомни, че така наречената „потребителска кошница“ вече е поскъпнала средно с около 7% и 
посоката нагоре ще е е актуална и през тази година, въпреки потискането на битовата цена на тока. 
„За първи път от 2008 година насам имаме толкова високо покачване на общия ценови индекс“, коментира Богданов. 
Според него позитивната част от огласените днес от финансовия министър Асен Василев данни за състоянието на бюджета, 
е в по-добрата събираемост на приходите и в добрия темп на възстановяването на икономиката. 
„В същото време за пореден път не бе изпълнена част от разходната програма-бавят се проекти, има спорове с 
изпълнителите, знаем какво се случи с пътното строителство. И това дългосрочно е проблем, защото тези публични 
инвестиции са необходими за подобряване на качеството на живот“, каза още Лъчезар Богданов. 
 
√ Доц. Емил Хърсев: Не очаквам инфлация в размер, по-висок от ръста на доходите 
Интервю на Людмила Железова с доц. Емил Хърсев в предаването ''Нещо повече'' 
"Запазва се тенденцията на изпреварващ ръст на доходите спрямо ръста на БВП и на цените. Една голяма част от 
увеличението ще отиде за компенсиране на инфлацията. Не очаквам инфлация в размер, по-висок от ръста на 
доходите. Очаквам да се запази в сегашното сравнително високо ниво между 4 и 5% средногодишно. Има пикове, в които 
усещаме един по-бърз ръст на цените, главно продиктуван от вноса на инфлация".  
Това коментира пред БНР финансистът доц. Емил Хърсев.  
Според него не харчим повече, отколкото печелим.  
"Просто печелим по-бавно и по-малко, отколкото си представяме. Това е и причината за националния песимизъм".  
В предаването "Нещо повече" доц. Хърсев посочи, че не очаква затруднения за бюджета относно текущите плащания:  
"Очаквам разгорещени спорове около формулиране на бюджетната стратегия за 2022 година, но главно заради състезание 
по популизъм сред партиите".  
По думите на финансиста мораториумът върху цените на тока, парното и водата ще предизвика сътресения в системата.  
Интервюто с доц. Емил Хърсев можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Кметът на Троян: Бизнесът в общината се развива, безработицата е рекордно ниска 
На територията на община Троян през изминалата година са издадени близо 30 разрешителни за строеж на промишлени 
обекти. Въпреки пандемията и ограниченията за в някои сфери на бизнеса регионът бележи ръст на инвестициите и 
създаването на нови работни места. 
Кметът на Троян Донка Михайлова посочи, че въпреки пандемията бизнесът в общината се развива, а безработицата в 
региона бележи рекордно ниски нива. 
„Факт е, че в тази кризисна ситуация няма освобождавани хора, а има сериозен дефицит на работна ръка. Всички казват, 
че имат много висока обезпеченост на поръчки за месеци напред.“ 
Михайлова допълни, че и общинският бюджет расте всяка година и то не толкова заради приходи от държавния бюджет, 
а заради местни приходи. Тя посочи и  факторите, на които се дължи икономическия растеж на общината: 
„Аз не знам друга българска община, която да извършва всички комунални дейности сама. Имаме едно компетентно 
управление на бюджета и на трето място - имаме честно управляван бюджет и не изтичат средства по непрозрачен и 
закононесъобразен начин от бюджета на общината.“ 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101581131/zabavenite-publichni-investicii-sa-seriozen-problem
https://bnr.bg/post/101581115/doc-emil-harsev
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√ Средна цена от 145 евро за MWh на тока за днес в Европа, а в България - 127 евро за MWh 
 

 
 
Средната цена на тока за сряда на европейските енергийни борси поевтинява 145,66 евро за мегаватчас, докато в България 
тя се понижава с 14,3% до 127,78 евро, продължавайки да отстъпва от историческия връх от 421,59 евро за MWh, достигнат 
преди Коледните празници. Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Тенденцията на поевтиняване на енергийните цени обаче може в скоро време да бъде преустановена на фона на силното 
поскъпване на природния газ през първите дни на 2022 г. с над 30% спрямо 7-седмичното ценово дъно, достигнати през 
последния ден на 2021 г. 
Прогнозите за леко застудяване в Европа през следващите дни също може да допринесе за евентуално скорошно 
поскъпване на отоплителната енергия. 
Цените на тока в двете водещи европейски икономики се движат в противоположни посоки, като най-високите цени за 
днес са във Франция, а най-ниските - в Германия. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в сряда (5-и януари) най-високи цени на електричеството са отчетени във Франция 
(185,56 евро за MWh), следвана от Нидерландия (185,32 евро), Португалия и Испания (по 180,20 евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Германия (спад с близо 30% до 107,87 евро за MWh), следвана от Полша (118,57 за 
мегаватчас), Чехия и Словакия (122,07 евро), България и Румъния (127,78 евро). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 5-и януари 2022 г.) спадна с 14,3% до 127,78 евро за мегаватчас, или 
249,92 лева за MWh. Само две седмици по-рано (на 22-ри декември 2021 г.) цената скочи до рекордните 421,59 евро (или 
рекордните 824,55 лева за MWh), показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока във вторник (4-ти януари) достигна 
310,27 лева за MWh, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в ценови диапазон между 351 и 383 лева за 
мегаватчас. 
 

 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/da9ecde4b1a80d64f5eea7548d3a048e.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/da9ecde4b1a80d64f5eea7548d3a048e.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/da9ecde4b1a80d64f5eea7548d3a048e.jpg
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√ Жозеп Борел е на посещение в Украйна 
Върховният представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел, който от вчера е на визита в Украйна, днес ще 
посети източната част и пропускателния пункт там.  
Също така той ще проведе среща с представители на въоръжените сили на страната.  
Визитата на Борел предшества извънредната видеоконференция на министрите на външните работи на страните-членки 
на НАТО в петък, както и срещата на върха НАТО-Русия на 12 януари.  
Вчера той проведе телефонен разговор с генералния секретар на Алианса Йенс Столтенберг, по време на който двамата 
обсъдиха струпването на руските войски на границата с Украйна и двата проектодоговора за гаранции за сигурност, 
изпратени от Русия до Съединените щати и страните-членки на Пакта.  
Борел ще посети административния център за услуги, съфинансиран от ЕС и се очаква да даде съвместен брифинг с 
министъра на външните работи Дмитро Кулеба.  
 
√ Чехия ще търси съюзници в ЕС за признаване на инвестициите в газовите и ядрени централи за „зелени“ 
Чехия ще търси съюзници за промяна в условията за включване на природния газ и ядрената енергия като проекти, част от 
„зеления“ инвестиционен план на Европейския съюз. 
Чехия, заедно с Франция и Полша, настоява, че ядрената енергетика има голяма роля за намаляване на въглеродните 
емисии. На противоположното мнение са държави като Германия, Австрия и Люксембург. 
Държавите, които подкрепят ядрената енергетика, критикуват последното предложение на Еврокомисията. От компанията 
ЧЕЗ например твърдят, че плановете са твърде стриктни, а предложеното изискване за смесване на 30% водород в микс 
на газовото гориво за електроцентралите до 2026 г. е нереалистично. 
Според предложените правила Чехия ще е ограничена да изгради само една нова атомна централа. 
До 12 януари Европейската комисия ще събира коментари по предложението и окончателният текст ще бъде приет до края 
на месеца. 
След това започва обсъждане на ниво европейски правителства и в Европарламента, което ще продължи до 6 месеца. 
 
√ Рязко понижаване на безработицата в Германия през декември 
Безработицата в Германия е намаляла повече от очакваното в края на 2021 година, показват данни на Федералната агенция 
по труда. 
Броят на хората без работа е намалял с 23 000 през декември до 2,405 милиона, което е с доста повече от прогнозата на 
икономистите за понижение с 15 000 и след като през ноември немската безработица спадна с 34 000. 
Коефициентът на безработица пък намаля през декември незначително до 5,2% от 5,3% през предходния месец при 
очаквания за стабилизиране на ниво от 5,3 на сто. 
Това е най-ниският процент на безработица от март 2020 г. насам - точно преди възникването на икономическата криза, 
причинена от пандемията Covid-19 в Германия. 
"През последните няколко месеца продължава възстановяването на пазара на труда", каза главният изпълнителен 
директор на Федералната агенция по заетостта Детлеф Шееле. 
Въпреки това се повишава несигурността по отношение на ситуацията с коронавирусната пандемия, допълни той. 
 
√ Изненадващ отскок на продажбите на дребно в Германия през ноември 
Продажбите на дребно в Германия отбелязаха изненадващ отскок през ноември за пръв път от три месеца насам, показват 
данни на федералната статистика Destatis, които предполагат, че подновените рестрикции заради новата вълна на 
коронавирусната пандемия не са довели до ограничаване на потребителските харчове. 
Продажбите на дребно скочиха през ноември с 0,6% спрямо октомври, когато се свиха с 0,3% и след спад с цели 1,9% през 
септември, докато очакванията на финансовите пазари бяха за тяхно понижение с 0,5 на сто. 
Спрямо ноември 2020 г. продажбите на дребно се понижиха с 2,9% след спад с 2,9% и през октомври и при очаквания за 
по-солиден спад с 4,9 на сто. Причините за спада в продажбите спрямо същия месец на предходната година вероятно са 
свързани с недостиг в предлагането (проблем с веригите на доставки) и рязкото покачване на цените на дребно. 
В сравнение с месец февруари 2020 г. - точно преди началото на коронавирусната пандемия - продажбите на дребно през 
ноември 2021 г. обаче нараснаха с 5,9%. 
Destatis посочи, че в рамките на изминалата 2021 г. продажбите на дребно в Германия се очаква да нараснат с 0,9% спрямо 
2020 г. 
 
√ Boeing и Airbus настояват САЩ да отложат старта на 5G интернет съоръженията в близост до летищата 
Най-големите производители на  самолети в света "Боинг" (Boeing) и "Еърбъс" (Airbus) настояват  администрацията на 
Байдън да отложи въвеждането на 5G интернет съоръженията  в близост до летищата от съображения за безопасност. 
Компаниите  AT&T и Verizon Communications обаче отхвърлят искането за отлагане на планираното за 5-и януари 
въвеждане на нова 5G безжична интернет услуга в страната. 
Авиационната индустрия и Федералната авиационна администрация изразяват опасения, че излъчването на 5G ще влияе 
на чувствителната електроника на самолетите и на радарните висотомери, от които пилотите се нуждаят, когато се  налага 
кацане при лоша видимост. От авиоиндустрията смятат, че смущенията могат да засегнат повече от 6800 американски 
самолета и производителите на самолети. 
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Миналия месец Федералната авиационна администрация (FDA) прие ново правило, което забранява на пилотите да 
използват автоматично кацане на ниска височина, където 5G безжичните сигнали могат да попречат на 
бордовите  системи, да  доведат до смущения при условия на ниска видимост и до грешни показания. 
Зоната за изключване,  която  интернет операторите предлагат в момента се използва във Франция и те настояват по същия 
начин да работят и в САЩ, но според длъжностните лица зоните за изключване не  отговарят на изискването 
на  Федералната авиационна администрация. 
В съвместно писмо  доставчиците на бърз интернет обаче заявяват, че няма да разгръщат 5G около летищата в 
продължение на шест месеца, но отхвърлят  други ограничения за използването на високочестотния спектър на който 
работят 5G мрежите. 
 
Класа 
 
√ Първата година на Байдън е икономически най-добрата за президент от половин век  
Американските финансови пазари се представят по-добре от другите по света с най-голямата разлика през 21-ви век, и то 
основателно: щатската икономика напредна през първите 12 месеца на Джо Байдън повече отколкото в първата година на 
който и да е президент през последните 50 години, независимо от обратния медиен наратив, който допринася за мрачното 
обществено мнение, пише Матю Уинклър за Bloomberg. 
Изключителната възвръщаемост от активи, деноминирани в долари, особено на индекса S&P 500, както в абсолютна 
стойност, така и в сравнение с неговите глобални аналози, може да се отдаде на рекордно ниските съотношения на дълга, 
позволяващи на американските компаниите да отчетат най-големите маржове на печалба от 1950 г. насам. Корпоративна 
Америка процъфтява, защото програмите за ваксинация срещу ковид на администрацията на Байдън и националния 
спасителен план за 1,9 трилиона долара намалиха безработицата до 4,2% през ноември от 6,2% през февруари, 
продължавайки безпрецедентния темп на спад по време на пандемията. 
Имайте предвид, че реалният брутен вътрешен продукт се повиши със среден годишен темп от 5,03% през всяко от първите 
три тримесечия на 2021 г. и е напът да нарасне с 5,6% за годината въз основа на средната оценка на повече от 80 
икономисти, анкетирани от Bloomberg. Ако тази прогноза се окаже точна, ръстът ще бъде повече от 2,8 пъти средния между 
2000 и 2019 г. и двойно над средния от 1976 г. насам. 
Всичко това прави първата година на Байдън в Белия дом изключителна спрямо седемте президента преди него, въз 
основа на 10 пазарни и икономически индикатора с еднаква тежест. Според данните, събрани от Bloomberg, никой не се 
доближава до комбинацията от номер 1 и номер 2 в класацията на Байдън за всеки от показателите: 
Брутен вътрешен продукт (1) 
Ръст на печалбите (1) 
Представяне на S&P 500 (2) 
Потребителски кредити (1) 
Заетост извън селското стопанство (2) 
Работни места в промишлеността (2) 
Бизнес производителност (2) 
Поскъпване на долара (2) 
Относително представяне на S&P 500 (2) 
Разполагаемият доход на глава от населението, който се покачи с 1,08% тази година, е единствената по-голяма слабост на 
Байдън, изоставайки от показателя при Доналд Тръмп (2,17%), Джордж Буш-младши (2,01%), Джими Картър (1,80%) и 
Роналд Рейгън (1,42%). 
Ръстът на БВП при всяка нова администрация през последните четири десетилетия никога не е надвишавал 2,74%. Байдън 
сега е позициониран да надмине Картър (5,01%) като шампион по БВП сред президентите от 1976 г. насам. Голяма част от 
заслугата е на Американския спасителен план, който вля 66 милиарда долара в 36 милиона домакинства и намали нивото 
на детската бедност с 50%, като помогна на САЩ да се възстановят по-бързо от пандемията от повечето други държави. 
Корпоративна Америка никога не е била по-стабилна, отколкото при Байдън през 2021 г. Усилията за подкрепа на 
потребителите достигнаха американските компании, които се радват на марж на печалба от около 15%, най-високият от 
1950 г., според Бюрото за икономически анализи. Печалбите в нефинансовия сектор са се увеличили с 39,3%, което прави 
Байдън номер 1 сред осемте президента за периода, като вторият Обама е далеч назад с ръст от 21,6%. 
Времената на бум позволиха на компаниите да намалят нетния дълг като процент от печалбите преди лихви, данъци, 
амортизации и обезценки до най-ниското ниво, откакто се води статистика за компаниите от S&P 500 (1990 г.) Всичко това 
помага да се обясни защо фондовият пазар при Байдън е втори по сила след този при Джордж Буш-старши от Картър насам. 
Американците определено се чувстват добре. Потребителските кредити нараснаха със 196 милиарда долара през 
октомври, рекорд при Байдън, който е с 27% повече от увеличението при номер 2 Доналд Тръмп (154 милиарда долара). 
Въпреки че част от ръста отразява ниската база от 2020 г., когато пандемията накара много потребители да се спотаят, те 
нямаше да добавят дълг сега, ако не се чувстваха уверени. 
Начинът, по който пазарът на труда се подобрява, помага да се разбере защо потребителите са в толкова добро 
настроение. Байдън е единственият президент през последния половин век със силно увеличение на заплатите извън 
селското стопанство (4,3%) и на работните места в промишлеността (2,6%), доближавайки се до ръстовете при Картър в 
общата заетост (4,6%) и заетостта във фабриките (3,9%). Тръмп, който наследи най-дългата експанзия в модерните времена 
и каза през 2015 г., че ще бъде „най-големият създател на работни места, който Бог някога е сътворявал“, е победен от 
Байдън с голяма разлика, след като при него ръстовете са били съответно 1,4% и 1,3%, според данни, събрани от Bloomberg. 
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Компаниите се нуждаят от всички работници, които могат да си набавят. Бизнес продукцията в САЩ, мярка за 
производителност, се е увеличила с 4,4%, поставяйки Байдън пред всеки предшественик с изключение на Картър, при 
който ръстът е бил 6,25%. Не е чудно, че доверието сред главните изпълнителни директори на най-големите американски 
компании се повиши до рекорд тази година, тъй като очакванията за наемане, капиталови инвестиции и продажби се 
подобриха. Индексът за икономическите перспективи на Кръглата бизнес маса, стартиран през 2004 г., се повиши с 10 
пункта до 124 през четвъртото тримесечие, рекордно ниво. 
По отношение на валутния пазар целият свят може да завижда на американската икономика. Доларът поскъпна със 7,37% 
тази година. Това е най-много в първата година на президент, откакто зелените пари скочиха със 17,8% след встъпването 
на Рейгън, според данни, събрани от Bloomberg. 
В друг знак, че икономиката на САЩ е световен лидер при Байдън, американските акции се представят по-добре от 
глобалния пазар с 6,3 процентни пункта, най-голямата разлика от 1988 г., когато Джордж Буш-старши беше в Белия дом, 
според данни, събрани от Bloomberg. 
Добрите времена може да продължат и през 2022 г. Двупартийният Закон на Байдън за инфраструктурни инвестиции и 
заетост на стойност 1,2 трилиона долара вещае добро за икономиката и работната сила, защото ще възстанови влошените 
пътища и мостове на страната, както и ще финансира климатични инициативи и такива за бърз интернет достъп, които 
създават работни места. Дори лидерът на републиканското малцинство в Сената Мич МакКонъл, който каза, че неговият 
приоритет е предотвратяването на дневния ред на Байдън, гласува за закона заедно с 18 свои съпартийци. 
Байдън, подобно на Картър, сега е изправен пред политическите последици от ускоряващата се инфлация, предизвикана 
от смущенията в глобалната верига за доставки, свързани с пандемията, въпреки че поддържането на стабилни инфлация 
и лихви е отговорност на Федералния резерв, а Фед заяви, че е готов да затегне паричната политика през 2022 г. 
Байдън, за разлика от Картър, се облагодетелства от пазара на дълг в САЩ в размер на 29 трилиона долара. За разлика от 
70-те и началото на 80-те години на миналия век, доверието в способността на Фед да обуздае инфлацията не е подкопано, 
което се отразява в доходността на базовите 10-годишни държавни ценни книжа, която се колебае под 1,7%, докато 
инфлацията е 6,8% на годишна база през ноември. Когато Картър беше в Белия дом, инвеститорите загубиха доверие във 
Фед, за което свидетелства доходността на 10-годишните ДЦК от 12,6% при инфлация, достигаща 9,65%. 
Ясното послание на този пазар, което казва на всички останали пазари какво да правят, е, че хората, които имат най-много 
за губене, залагат на икономиката на Байдън. 
 
√ Daily Express: Русия може да надиграе Европа, като построи нов газопровод до Китай 
Новият газопровод е с експортен капацитет до 50 милиарда кубически метра газ годишно и ще даде на Москва нов 
лост за натиск върху Европа, изостряйки газовата криза в Стария свят 
Русия е на финалния етап от сключването на сделка с Китай за изграждането на газопровода "Силата на Сибир-2", съобщи 
британският вестник Daily Express, цитиран от Агенция "Фокус". 
Изданието в тази връзка заключава, че това ще позволи на руския президент Владимир Путин да надиграе Европа, която 
упорито не сертифицира вече построения газопровод „Северен поток 2“. 
Позовавайки се на редица анализатори, вестникът заключава, че новият газопровод за Китай е с експортен капацитет до 
50 милиарда кубически метра газ годишно и ще даде на Москва нов лост за натиск върху Европа, изостряйки газовата 
криза в Стария свят. 
Това, твърди вестникът, ще принуди Европейския съюз да бъде по-сговорчив с Русия, за да има достъп Европа до по-евтин 
руски газ, след като цените на синьото гориво се повишиха няколко пъти през последната година. 
В същото време Daily Express не предоставя никакви допълнителни подробности относно изпълнението на проекта „Силата 
на Сибир – 2“. 
 
√ Правителството на Казахстан подаде оставка заради високите цени на горивата 
Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев прие оставката на казахстанското правителство в сряда, след като заяви, 
че ръководството на страната няма да се предаде пред лицето на разрастващите се протести заради ръста на цените на 
газа. 
Според изявление, публикувано на официалния уебсайт на президента, Токаев е назначил за изпълняващ длъжността 
министър-председател първия заместник-министър Алихан Смаилов, а останалите министри ще продължат да изпълняват 
предишните си задължения до сформирането на ново правителство. Освен това президентът обяви извънредно 
положение в Алмати и богатия на петрол регион Мангистау, предава Bloomberg. 
Извънредното положение ще продължи от сряда до 19 януари, става ясно от указа, подписан от Токаев. По-рано през 
седмицата протестиращите влязоха в сблъсъци с полицията в Алмати, най-големия град и бивша столица на 
централноазиатската страна, след като в неделя в западния енергодобивен регион избухнаха демонстрации. 
Президентът се е съгласил да намали цената на втечнения газ, широко използван като гориво за автомобилите като по-
евтина алтернатива на бензина, както и за готвене и отопление, до 50 тенге (0,11 долара) за литър в Мангистауския регион, 
става ясно от неговия канал в Twitter. В началото на годината цената на горивото беше скочила до 120 тенге за литър от 
около 60 тенге, след като правителството обяви преминаване към пазарно ценообразуване. 
„Всички правни искания и настоявания от ваша страна ще бъдат внимателно разгледани и ще бъдат взети съответните 
решения“, казва Токаев в обръщение към нацията късно във вторник. „Отново ви призовавам да проявите благоразумие 
и да не се поддавате на провокации отвътре и отвън“. 
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В обръщението Токаев се зарича, че правителството „няма да падне“ пред лицето на протестите, и заплашва да накаже 
всяко нападение срещу граждански или военни сгради. По думите му управляващите ще се срещнат в сряда, за да обсъдят 
исканията на протестиращите.  
Несъгласието и протестите са рядкост в Казахстан, който обяви независимост през 1991 г. след разпадането на Съветския 
съюз. 
 
Мениджър 
 
√ Асен Василев: Бюджет 2022 ще бъде внесен в парламента до края на януари  
Бюджетът за 2022 година ще бъде внесен в Народното събрание до края на януари, като публичното му обсъждане се 
очаква да започне в средата на месеца. Това заяви на брифинг финансовият министър Асен Василев. Той определи като 
реалистично да има бюджет за тази година в рамките на февруари.  
"Бюджетът ще бъде със сравнително малко заложени политики, защото министрите не са готови с новите политики спрямо 
коалиционното споразумение, където има решение в средата на годината да се направи актуализация на този бюджет, за 
да бъдат заложени всички политики за 2022, както за 2023 и 2024 г.", каза Василев, докато представяше финансовите 
резултати за изминалата 2021 г. и прогнозата за финансовата 2022 г.  
По думите му, завършваме годината с бюджетен дефицит от 3%, което с 0.6% по-малко от предвидения в актуализацията 
и с почти 1% по-малко от предвидения в оригиналния бюджет на 2021 г. 
"Това се дължи основно на по-високи приходи", каза финансовият министър. Приходите за 2021 по консолидираната 
фискална програма са със 7,9 млрд. лв. повече от тези през 2020 г. 
"Разходната част на бюджета беше вдигната два пъти. Веднъж при актуализацията с 2.5 млрд, като средствата отидоха за 
подпомагане на пенсионерите, социално подпомагане, подпомагане на бизнеса и допълнителни средства за медиците на 
първа линия. Отделно с решение на НС допълнително 1.2 млрд. бяха разпределени за добавки за пенсиите от 60 лв. и за 
енергийни помощи. Бяха направени и няколко преструктурирания в енергийни помощи и за ваксинирането на възрастните 
хора", посочи финансовият министър.  
В момента правителството осъществява безпрецедентна програма за енергийно подпомагане на обща стойност 1,5 млрд. 
лв., от които до момента са разплатени към 450 милиона лева, допълни той. "Подкрепата е за всички бизнеси, не само за 
ресторантьорите. Мерките по програмата 60/40 също продължават. Започват и секторни политики от ББР. Не очакваме 
вълна от фалити. Това го чувахме миналата година и не се случи. Не мисля, че ще се случи и тази година. Помощ ще има и 
за битовите потребители във връзка с високите цени на природния газ", обясни Василев.  
По темата за върнатия от Брюксел национален план за възстановяване вицепремиерът и финансов министър заяви, че до 
средата на януари ще бъде изготвена версия, която да "работи еднакво добре както за Брюксел, така и за родната 
енергетика." 
Асен Василев добави още, че е разработена амбициозна програма за редица инфраструктурни обекти. "В програмата е 
включено изграждането на мостове над Дунав, тунели под Стара планина, завършване на АМ "Струма" и "Черно море", 
както и редица пътни отсечки. Общата стойност е над 12 милиарда лева, като идеята е програмата да бъде реализирана 
през следващите четири години", обясни министърът.  
 
√ Корнелия Нинова ще прави закон за колекторските фирми 
Вицепремиерът Корнелия Нинова е инициирала свикването на експертен съвет на управляващата коалиция за оформяне 
на закон, който да урежда дейността на колекторските фирми у нас. Това става ясно от изявление на ръководеното от нея 
Министерство на икономиката и индустрията. 
Целта е да се обсъди и изготви проект на Закон за статута и механизмите на работа на търговските дружества, извършващи 
дейности по събиране на вземания по потребителските договори. Като акценти към проекта на закона се посочват „ясни 
правила, ред, защита правата на гражданите и отделяне на извършващите коректно своята дейност колекторски фирми от 
такива, които действат на ръба на закона“. 
Поканата за първа сбирка на експертния съвет е за 6 януари следобед, в сградата на Народното събрание. 
Според сключеното коалиционно споразумение партньорите могат да излъчват по трима представители по свой избор във 
всеки от сформираните експертни съвети. Работни срещи се провеждат по график и най-малко веднъж месечно. 
Няма официална информация колко фирми биха били засегнати от създаването на подобен закон. У нас 18 от компаниите, 
заети с колекторска дейност, държат над 80% от сектора по управление на вземанията според Асоциацията за управление 
на вземания. 
 
√ Енергийният министър: Няма да се допуснат фалити и спиране на топлоподаването 
Фалити и спиране на топлоподаването по време на отоплителния сезон няма да бъдат допуснати. Това заяви на брифинг 
министърът на енергетиката Александър Николов по повод увеличението на цената на природния газ с над 30 процента от 
1 януари. По този повод днес се е провела и работна среща на Министерството на енергетиката с председателя на 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, както и с ръководството на Българския енергиен холдинг 
(БЕХ) и дружествата, които са под шапката на БЕХ, свързани с преноса на природен газ. 
По думите му, министерството ще адаптира при нужда мерките за компенсации на дружествата, които оперират на 
регулирания пазар. "Тоест, рискове за дружества, свързани с топлоснабдяване на цялата територия на страната, ще бъдат 
избегнати. Това важи за целия отоплителен сезон. Спекулации относно фалити и спиране на топлоподаване по време на 
отоплителния сезон, няма да бъдат допуснати", категоричен е министър Николов. 
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На искането на бизнеса за компенсиране на 75% от консумирания борсов ток и отпадане тавана на държавната помощ, 
той заяви, че се наблюдава рязък спад на цената на електроенергията, поради което на този етап не се обмисля промяна 
в схемата.  
"Цената на природния газ в България зависи от динамиката на цените на петрола, динамика на цените на европейските 
газови пазари и ограничените количества, които могат да се теглят от хранилището в Чирен. Всички тези компоненти в 
цените трябва да бъдат управлявани според възможностите и решенията на "Булгаргаз", каза още министър Николов.  
Според него, КЕВР спазва нормативните изисквания, и почти изцяло изпълнява подадените заявления на 10 декември от 
страна на "Булгаргаз". "Текущата наредба е рестриктивна. Управлението на количествата електроенергия е функция на 
"Булгаргаз". 
Министерството на енергетиката е възложило да се направи преглед на съответните политики на управление на 
"Булгаргаз" и на енергийния холдинг. "Установените резултати ще бъдат съобщени”, ангажира се още министърът на 
енергетиката.  
По думите му, по-ниските цени на газа, увеличените доставки и намаленото ползване поради топлото време ще се отразят 
на цената на газа през февруари. Поради рязкото повишение на цените ще има мерки за компенсации на дружествата, 
които оперират на регулирания пазар, допълни той.  
 
√ Над 28 млрд. лв. са постъпления в НАП за 2021 г., приходите от данъци с повече от 15% отгоре  
Общо 28,2 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите през 2021 г. Това е с 778 млн. лв. над 
планираното и с над 3,2 млрд. лв. повече от предходната 2020 г. Запазва се ръстът на доброволно спазване на данъчното 
и осигурително законодателство от страна на бизнеса и гражданите, като постъпленията в хазната също устойчиво 
нарастват, отчитат от НАП.  
През 2021 г. приходите за централния бюджет възлизат общо на 16,5 млрд. лв., което с близо 15% повече от предходната 
2020 г. От тях над 8,3 млрд. лв. са постъпленията от данък добавена стойност, които са и с най-висок ръст в сравнение с 
миналата година – над 900 млн. лв.   
Над 3,2 млрд. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 4,2 млрд. лв. са от данък върху доходите на физически 
лица, което е с 15,7% повече в сравнение с 2020 г.   
Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 11,7 млрд. лв., като от тях 7 млрд. лв. са за държавно обществено 
осигуряване, 3 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и 1,7 млрд. лв. – за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване. 
Ръстът в приходите от осигурителни вноски надвишава 10 % спрямо предходната година.  
"Измина още една трудна година в извънредна епидемична обстановка. Но въпреки трудностите, бизнесът и гражданите 
продължиха да спазват коректно своите задължения, като НАП отчита увеличен ръст на доброволно деклариране и 
плащане. Това до голяма степен се дължи на партньорския подход и липсата на натиск от страна на приходната агенция. 
Благодаря на колегите за усилията и постигнатото. Високата събираемост е добра новина както за бюджета, така и за 
цялото общество", каза по повод рекордните постъпления в НАП изпълнителният директор на агенцията Румен Спецов.  
 
√ ЕС отпуска 150 млн. евро помощ на Молдова 
Европейският съюз прие нова програма за макрофинансова помощ за Молдова в размер на 150 милиона евро, от които 30 
милиона евро ще бъдат отпуснати под формата на безвъзмездни средства и 120 милиона евро под формата на облекчени 
заеми. Това се казва в изявление, публикувано от Европейската комисия.  
„В отговор на искането на Молдова Европейската комисия одобри днес нова програма за макрофинансова помощ в размер 
до 150 милиона евро, от които 30 милиона евро ще бъдат отпуснати под формата на безвъзмездни средства и 120 милиона 
евро под формата на среднoсрочни заеми, предоставени при облекчени условия“, се казва в съобщението.  
Новата програма за макрофинансова помощ ще се изпълнява успоредно с подобна програма на МВФ, като условие за 
отпускането на пари ще бъде осъществяването на "ключови реформи за Молдова", насочени към сближаване на местните 
закони към нормите на ЕС. Програмата ще влезе в сила след одобрението й от Европейския парламент и Съвета на ЕС.  
От 2017 г. насам Европейската комисия вече е отпуснала 160 милиона евро за макрофинансова помощ на Молдова.  
 
√ В Италия избират нов президент на 24 януари 
Италианският парламент ще гласува нов президент на страната на 24 февруари. Това съобщи председателят на Долната 
камара на италианския парламент Роберто Фико. Седемгодишният мандат на настоящия държавен глава Серджо 
Матарела изтича в началото на февруари, предава БНР.  
Президентът на Италия се избира на общо заседание на Камарата на депутатите и на Сената. Гласуването на общо 1009 
души е тайно. На първия вот кандидатът за президент трябва да получи 673 гласа.  
При евентуално четвърто гласуване, е достатъчно абсолютно мнозинство плюс един или 505 гласа, на което разчита 
бившият премиер Силвио Берлускони, предлаган от дясното политическо пространство. Срещу него е организиран протест 
от движението „Пополо виола” (Popolo Viola), създадено по време на управление му като премиер, а всекидневникът „Il 
fatto quotidiano” направи подписка, като се припомнят съдебните му дела. Спрягани като президенти на Италия са още 
настоящият премиер Марио Драги, министърът на правосъдието Марта Картабия и др. Берлускони заплаши, че ако Драги 
стане президент, ще има предсрочни избори.  
Матео Ренци с „Italia viva” няма да гласува за Берлускони, а за лидера на демократите Енрико Лета. За избора на държавен 
глава е нужно широко мнозинство, иначе може да падне правителството. До момента в парламентарните групи няма 
единомислие.  
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√ Китай изкупи половината от световните хранителни запаси 
Китай, втората по големина икономика в света след Съединените щати вече разполага с най-големите продоволствени 
запаси в света. Пекин ускори покупките на хранителни стоки и суровини по време на пандемията, когато се появиха 
първите признаци на прекъсване на доставките и бързо покачване на световните цени. В резултат на това Китай, в който 
живее 20% от световното население, успя да натрупа повече от половината от световните запаси от царевица и други 
зърнени култури. Това пък доведе до ускоряване на поскъпването на продоволствените цени в света, отбелязва   Nikkei 
Asia. 
За последните 10 години Китай е успял да увеличи хранителните си запаси от 40% на 50% от общото количество в света и 
продължава да разраства този дял с бързи темпове. Според американското мининистерство на земеделието Китай ще 
увеличава още резервите си и през първата половина на 2022 г. ще притежава 69% от световните запаси от царевица, 60% 
от ориза и 51% от пшеницата. 
Китай поддържа хранителните си запаси на "исторически високи нива", каза пред репортери през ноември Цин Ююн, 
ръководител на зърнените резерви в Националната администрация за храни и стратегически резерви. "Нашите запаси от 
пшеница могат да задоволят търсенето в рамките на година и половина. Няма проблеми с доставките на храна", подчерта 
той. 
По данни на Главната митническа администрация на Китай страната е похарчила 98,1 милиарда долара за покупки на храна 
от чужбина (с изключение на напитки) през 2020 г., което е 4,6 пъти повече от преди десетилетие. А между януари и 
септември 2021 г. Китай е внесъл повече храна, отколкото е имал от 2016 г. насам. 
През последните пет години вносът на соя, царевица и пшеница за Китай е нараснал между 2 и 12 пъти, благодарение на 
активно изкупуване от САЩ, Бразилия и други страни доставчици. Вносът на говеждо, свинско, млечни продукти и плодове 
се е увеличил от два до пет пъти. 
Китайските компании също така купуват и чужди доставчици на храни. Водещият месопреработвател в Китай WH Group 
придоби европейски партньор през юни, а най-голямата китайска млечна компания Yili Industrial Group стана собственик 
на най-голямата млечна компания в Нова Зеландия през 2019 г. 
Цените на храните по света са се повишили с една трета за една година. Индексът на световните продоволствени цени, 
поддържан от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) постоянно обновява рекорди през последните 
месеци като общо е нараснал с 30% за година. „Натрупването на продоволствени запаси в Китай е една от причините за 
покачването на цените“, коментира Акио Шибата, президент на Изследователския институт за природни ресурси в 
японската префектура Точиги. Хранителната инфлация в света растеше четири поредни месеца и през декември, 2021 г. 
достигна най-високото си ниво от юни, 2011 г., втората следкризисна година след 2008 г. Актуализират се световните 
рекорди за цена на захар, масло и други продукти. Но запасите от захар и зърнени култури ще растат през 2022 г., тъй като 
засятата площ с тях е увеличена, прогнозират от ФАО. 
Китай внася повече зърно и други хранителни продукти, защото местното производство не може да се справи с 
потреблението. „Земеделската производителност в Китай е ниска поради разпръснатите земеделски земи и 
замърсяването на почвата“, каза Горо Такахаши, професор в университета Аичи в Япония и земеделски експерт в Китай. 
Земеделското производство в Китай ще продължи да намалява, тъй като фермерите мигрират към градските райони, 
прогнозира той. 
 
√ ОПЕК+ запазва и през февруари увеличеното производство на петрол 
Министерската конференция на ОПЕК+ одобри увеличаването на добива на петрол да продължи и през февруари с 
планираните 400 хиляди барела на ден, съобщи организацията в свое комюнике. 
Наред с това документът потвърди удължаването на плана за компенсиране на свръхпроизводството на петрол до края на 
юни 2022 г. 
Следващата среща на министрите на страните от ОПЕК+ е насрочена за 2 февруари. На нея ще бъде обсъден плана за добив 
на петрол за март. 
Предишната  месечна среща на ОПЕК+ се състоя през декември. По време на преговорите страните износителки на петрол, 
включително Русия, решиха да запазят сегашното ниво на увеличение на производството - 400 хиляди барела на ден. Тази 
мярка беше повлияна от редица фактори, включително прогнозите за формиране на излишък на пазара в началото на 2022 
г. Подобно решение на ОПЕК + ще стабилизира борсовата "люлка". Усилията на САЩ и Китай, които пуснаха петролните си 
запаси на пазара, няма да са достатъчни, за да свалят котировките до $60 за барел, отбелязват експерти. 
 
√ Леко поскъпване на петрола на фона на данните за запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, следвайки увеличението на запасите от гориво в САЩ, което 
бе прието като сигнал за спад на търсенето в най-големия потребител на петрол в света на фона на нарастващия брой на 
заразените с COVID-19 заради варианта Омикрон, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,06 долара, или 0,08%, до 80,06 за барел, докато цената на 
американският лек суров петрол WTI се повиши с 0,04 долара, или 0,05%, до 77,03 долара за барел. 
Според данните на Американския петролен институт (API) запасите от бензин в САЩ са нараснали със 7,1 млн. барела през 
седмицата до 31 декември. Запасите от дестилати, които включват дизел и горивото за отопление, са нараснали с 4,4 млн. 
барела през същата седмица. 
Ръстът на запасите надмина очакванията на анализаторите и подкопа перспективата пред търсенето, която помогна за 
ръста на цените с над 1%, след като участниците на пазара взеха решението на ОПЕК+ да се придържа към месечното 
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увеличение на добива с 400 хил. барела на ден като знак за увереност, че нарастващия брой на заразените с COVID-19 няма 
да има дълготраен ефект върху търсенето. 
„Два последователни дни на силни печалби доведоха до прекомерно купуване на суров петрол“, каза Вандана Хари, 
основател на Vanda Insights, доставчик на анализи на петролния пазар. 
Според него пазарните настроения ще продължат да се променят. 
От една страна, има надежда, че вариантът на Омикрон може да предвещава преминаването на COVID-19 от пандемия 
към по-лесно управляема инфекция - поне в силно ваксинираните части на света. 
От друга страна, цените може да бъдат засегнати от отрезвяващо осъзнаване, че страните остават в повишена готовност и 
правителствата не са готови да облекчат ограниченията, докато инфекциите нарастват. 
 
√ Оптимизъм завладя европейските фондови борси  
Европейските акции удължиха новогодишното си рали във вторник, като ръстът бе поведен от чувствителните към 
икономиката сектори на пътуванията и банкирането, които регистрираха повишения на фона на данните, че вариантът 
Омикрон на коронавируса може да не се окаже толкова тежък, колкото първоначално се очакваше, предаде Ройтерс.  
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 3,87 пункта, или 0,79%, до рекордните 493,86 пункта, след като в 
понеделник на Уолстрийт S&P 500 и Dow също достигнаха нови върхове. Туристическият индекс SXTP напредна с 3% до 
най-високото си ниво от повече от шест седмици. Акциите на авиопревозвачите Ryanair, IAG и Wizz Air поскъпнаха 
съответно с 4,02%, 11,37% и 11,51% 
Немският показател DAX се повиши с 96,88 пункта, или 0,6%, до 16 117,61 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 регистрира ръст от 91,52 пункта, или 1,24%, до 7 476,06 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 92,84 
пункта, или 1,29%, до 7 310,06 пункта. 
„Има предварителни знаци, че този вариант може да не е толкова лош, колкото се страхувахме“, отбелязва в бележка Макс 
Кетнър от HSBC. 
„Хоспитализациите в Обединеното кралство се увеличиха през последните няколко дни, но връзката между заразяването 
и влизането в болница очевидно изглежда по-слаба, отколкото през предишната зимна вълна. Ако тази тенденция се 
запази, това би било добра новина“, добави той. 
Британският министър, отговарящ за ваксинацията в страната, също така заяви, че хоспитализирани с COVID-19 в 
Обединеното кралство като цяло показват по-малко тежки симптоми в сравнение с предходните вълни. 
Междувременно френският финансов министър Бруно льо Мер каза, че макар нарастващият брой на заразените с 
Омикрон да нарушава работата на някой сектор, няма риск той да „парализира“ икономиката. По тази причина той се 
придържа към прогнозата за 4% растеж на БВП на Франция през 2022 г. 
Фондовите пазари в Европа и Съединените щати постигнаха серия от рекордни сесии през 2021 г., тъй като 
разпространението на ваксини и огромни пакети от стимули за подкрепа на засегнатата от пандемията глобална 
икономика компенсираха притесненията около високата инфлация и новите варианти на COVID-19. 
За 2021 г.  STOXX 600 напредна с 22,2%, а S&P 500 – с 26,9%. 
Акциите на компаниите за доставка на храна Delivery Hero  и Just Eat Takeaway.com поевтиняха с 2,77% и 4%, докато тези 
на фирмите от здравния сектор Novo Nordisk, Roche и AstraZeneca  поевтиняха с 3,45%, 1,50% и 1,925 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения в понеделник, след като инвеститорите започнаха новата година с 
очакването, че икономиката ще преодолее новият ръст на заразените с COVID-19, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 246,76 пункта, или 0,68%, до рекордните 36 585,06 пункта. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 30,38 пункта, или 0,64%, до 4 796,56 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна със 187,83 пункта, или 1,2%, до 15 832,8 пункта. 
Акциите на Apple поскъпнаха с 2,50%, което изведе пазарната оценка на компанията над прага от 3 трлн. долара. Така 
производителят на iPhone стана първата американска компания с капитализация от над 3 трлн. долара, утроявайки 
оценката си в рамките на по-малко от четири години. 
В същото време цената на книжата на Tesla се повиши с 13,53%, след като компанията обяви, че е доставила 308 600 
автомобила през четвъртото тримесечие, надминавайки пазарните прогнози. Този резултат подкрепи целия автомобилен 
сектор, като акциите на Ford Motor и General Motors поскъпнаха съответно с 4,81% и 4,33%. 
Доходността на 10-годишните американските държавни ценни книжа нарасна над 1,6%, което подкрепи банковия сектор, 
където акциите на Bank of America и Wells Fargo поскъпнаха с 3,80% и 5,73%. 
„Започваме годината с „наполовина пълна чаша“, коментира Том Хейнлин, глобален инвестиционен стратег в US Bank 
Wealth Management. „Все още имаме умерено оптимистична перспектива за годината и смятаме, че икономиката и 
корпоративните печалби ще подкрепят нарастващите цени на акциите, поне през първата половина на годината“, добави 
той. 
Акциите на компаниите, зависими от отварянето на икономиката, също  напреднаха в понеделник. Цените на книжата на 
авиокомпаниите American Airlines и United Airlines се повишиха с 4,4% и 3,91%. Акциите на операторите на круизни кораби 
Norwegian Cruise Line и Carnival Corp поскъпнаха с 6,94% и 6,41%. Цените на книжата на операторите на казина Las Vegas 
Sands и Wynn Resorts се повишиха с по 3,21%. 
Книжата обикновено поскъпват в началото на новата година, тъй като инвеститорите се стремят да влагат свежи пари, 
посочват от Bank of America в понеделник. S&P 500 се повиши през първата седмица на календарната година през 11 от 
последните 13 години – регистрирайки среден ръст от 1,6%. 
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Движенията в понеделник идват, след като миналата седмица пазарите приключиха силната 2021 г. През миналата година 
S&P 500 се повиши с близо 27%, като Nasdaq Composite и Dow също отчитат голяма възвръщаемост. Акциите се понижиха 
леко в петък, но S&P 500 и Dow бяха положителни за последната седмица на годината. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във вторник 
на фона на ускоряващият се ръст на фабричната активност в Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Според частното проучване на Caixin/Markit фабричната активност в Китай се е ускорила през декември, като индексът на 
мениджърите по доставките PMI е достигнал 50,9 пункта. Това е значително увеличение спрямо резултата от 49,9 пункта 
за ноември. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. 
Миналата седмица официалният PMI индекс достигна 50,3 пункта за декември спрямо 50,1 пункта през ноември.   
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи със 7,45 пункта, или 0,2%, до 3 632,33 пункта, 
докато по-малкият измерител Shenzhen Composite изтри 2,44 пункта от стойността си, или 0,10%, завършвайки сесията при 
ниво от 2 527,70 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 15,09 пункта, или 0,06%, до 23 289,84 пункта. Технологичните акции в 
Хонконг обаче записаха загуби, след като китайският регулатор за киберпространството съобщи, че от 15 февруари 
интернат платформите с данни за над 1 млн. потребители ще преминават през проверка на сигурността преди да могат да 
извършат листване на борси в чужбина. Акциите на Tencent и Meituan поевтиняха с 0,84% и 1,70%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 510,08 пункта, или 1,77%, до 29 301,79 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 0,47 пункта, или 0,02%, до 2 989,24 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши със 145,2 пункта, или 1,95%. До 23 289,84 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 2,31 пункта, или 0,36%, до 633,37 пункта. BGBX40 се понижи с 0,21 пункта, или 0,15%, до 143,47 пункта. 
BGTR30 напредна с 3,47 пункта, или 0,51%, до 686,43 пункта. BGREIT се повиши с 0,82 пункта, или 0,50%, до 164,80 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1295 долара 
Курсът на еврото днес остана стабилен близо до прага от 1,13 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1295 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1279 долара. 
 
√ Световната икономика ще премине прага от 100 трлн. долара през тази година 
Размерът на световната икономика ще надмине 100 трлн. долара за първи път в историята през тази година. Това 
прогнозира Цeнтъpa зa иĸoнoмичecĸи и бизнec изcлeдвaния (СЕВR), цитиран от Ройтерс. 
Според данните на британската консултантска група Китай ще стане най-голямата икономика на планетата в доларово 
изражение през 2030 г., което е две години по-късно в сравнение с миналогодишната прогноза. 
Брутният вътрешен продукт на Индия ще задмине този на Франция през тази година и този на Великобритания през 
следващата, сочи доклада на CEBR. 
„Важният въпрос за това десетилетие е как икономиките ще се справят с инфлацията, която достигна 6,8% в САщ“, 
коментира заместник-председателя на CEBR Дъглас Макуилямс 
„Надяваме се, че една сравнително скромна корекция на лихвените проценти ще ни помогне да поставим под контрол 
непреходните елементи на този проблем. Ако не, тогава светът ще трябва да се подготви за рецесия през 2023 г. и 2024 г.“, 
коментира той. 
Според доклада икономиката на Германия ще стане по-голяма от тази на Япония през 2033 г. Русия може да стане 
икономика от Топ 10 до 2036 г., а Индонезия е на път да заеме 9-то място в света до 2034 г. 
  
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Със закон Нинова ще стопира агресията на събирачите на дългове 
в. 24 часа - Най-големият куриер "Еконт" преведе сам 13 млн. лева на НАП, за да не е собственикът му министър, който 
съди държавата 
в. Монитор - Едва 1604 затворници изкупват вина с труд 
в. Телеграф - Дрехи и коледни играчки най-нежелани 
в. Труд - Замразяват заплатите на чиновниците 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Генчовска иска от САЩ надеждна отбрана срещу Русия 
в. 24 часа - Асен Василев среща първи отпор за реформи от министри 
в. 24 часа - Стойчо Кацаров на прокурор за корупция с тестовете за учениците 
в. Монитор - Нов състав на КЕВР чак февруари 
в. Монитор - Искаме и отрицателен PCR за влизане от "червената зона" 
в. Монитор - ББР предоставя 60 млн. лева кредити за туризма 
в. Телеграф - Булгаргаз би отбой за 30% 
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в. Телеграф - Смятат пенсиите по нов начин от юни 
в. Труд - Пандемичен комитет срещу Омикрон вълната 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Николай Василев, икономист: С мораториума помагат на най-богатите. Нито е социално, нито пазарно, 
перверзно е 
в. Монитор - Живко Тодоров, изпълнителен директор на Българска банка за развитие (ББР): ББР има огромен потенциал 
да подкрепя предприемачите 
в. Труд - Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред "Труд": При таван на 
компенсациите за скъпия ток ни чака ръст на цените 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Да изцедим Америка до шушка 
в. Труд- Новите бюджетни ризхитители 
в. Труд - Сиренцето "Жоси" в капан за наивници 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Първият работен ден на депутатите тази година – на живо от Народното събрание – в студиото анализ на Нидал 
Алгафари и Слави Василев. 

- С колко поскъпва хлябът според бранша в Благоевград – и какви са прогнозите. 
- Доходи, цени, инфлация – президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
- На живо от Ветово – как заради спукан водопровод пропадна улица и блокира хора в домовете им. 

БТВ, ”Тази сутрин”   
- Има ли нарушения при поръчката на тестовете за учениците и надеждни ли са? - в студиото: бившият здравен 

министър д-р Стойчо Кацаров 
- Депутатите се връщат на работа след ваканцията - за цената на тока и газа, скандала за милиони при строежа на 

"Хемус" и ще се влиза ли със "зелен сертификат" в Парламента - Настимир Ананиев, Александър Иванов, Станислав 
Балабанов, Георги Ганев и Цончо Ганев 

- Намалява ли коефициента на интелигентност след боледуване от COVID-19? 
- На живо - защо улица във Ветово се срути и блокира хора в домовете им? 
- Пристрастяването към видеоигрите вече официално е заболяване - как да предпазим децата? 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Момчета и момичета пребиха ученик, заснеха побоя с телефони и го качиха в интернет. Какви са причините за 

наказателната акция? 
- Обири на домове с металдетектор в София. Кои са жертвите и има ли задържани? 
- Къде са отишли парите за АМ "Хемус"? За обвиненията на вътрешния министър Бойко Рашков и заканата на ГЕРБ 

да го съдят. 
 
√ Предстоящи събития на 5-ти януари 
София. 

- От 8.00 ч. в катедралния храм „Св. вмца Неделя“ Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на Софийския 
митрополит, ще оглави Василиева архиерейска света Литургия и Велик водосвет. 

*** 
Гоце Делчев. 

- От 8.00 ч. в храм „Успение на Пресвета Богородица“ Неврокопският митрополит Серафим ще оглави Василиева 
архиерейска света Литургия и ще отслужи Велик богоявленски водосвет. 

*** 
Казанлък. 

- От 17.30 ч. в Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства ще бъде открита фотографската изложба 
„Петър Боев – познатият-непознат”. 

*** 
Калофер. 

- От 17.00 ч. пред паметната плоча в чест на родното място на Христо Ботев на аязмото на храм „Света Богородица“ 
ще се проведе поклонение по повод 174 години от рождението му, след което са предвидени празнични 
илюминации на мемориалния комплекс „Христо Ботев“. 

*** 
Пловдив. 

- От 9.00 ч. в митрополитския храм "Св. вмца Марина" Пловдивският митрополит Николай ще оглави архиерейска 
Василиева света Литургия, а от 10.30 ч. ще бъде отслужен и Велик водосвет. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 ч. на площадката на старото депо в местността „Мандра баир“ ще се проведат заключителна 
пресконференция и откриване на обект по проекта „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови 
отпадъци на община Стара Загора“. 
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*** 
Търговище. 

- - От 10.00 ч. в двата православни храма в града ще бъде отслужен Богоявленски водосвет. 
 

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

