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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Vesti.bg 
 
√ Бизнесът е недоволен от тавана на компенсациите за тока 
Според председателя на АИКБ Васил Велев е много вероятно цените за първото тримесечие за годината да бъдат 
далеч по-високи от предвиденото 
Основният проблем е в тавана на компенсациите за бизнеса заради скъпия ток. Това каза в ефира на Nova 
News председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му, според заявеното 
от правителството, ще бъдат покрити разходи от по 129 лв. на мегаватчас, при очаквани цени от бизнеса от 184 лв. 
„От предвидените 1,5 млрд. лв. 350 милиона ще отидат за разпределителните мрежи, а 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. 
Велев допълни, че бизнесът очаква среща с премиера да се състои в понеделник. 
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√ Бизнесът е недоволен, въпреки обещаните компенсации 
Проблемът е в тавана на компенсациите, заяви председателят на АИКБ Васил Велев 
Основният проблем е в тавана на компенсациите за бизнеса заради скъпия ток. Това каза в ефира на Nova News 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му, според заявеното от 
правителството, ще бъдат покрити разходи от по 129 лв. на мегаватчас, при очаквани цени от бизнеса от 184 лв. 
„От предвидените 1,5 млрд. лв. 350 милиона ще отидат за разпределителните мрежи, а 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. 
Велев допълни, че бизнесът очаква среща с премиера да се състои в понеделник. 
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√ Енергийният министър и вътрешния Бойко Рашков на изслушване пред депутатите 
Двама министри ще изслушат депутатите по време на пленарното си заседание днес. Министърът на енергетиката 
Александър Николов ще отговаря на въпрос за забавяне в строителството на газовия интерконектор България - 
Гърция и начисляването на неустойки по договора за изпълнение. 

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/
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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След него пред народните представители ще застане вътрешният министър Бойко Рашков, който представи резултати от 
проверките за сигнали в МВР за нарушения при разкриването на подвижни избирателни секции за изборите на 11 юли и 
14 ноември 2021 година. 
Малко по-късно на съвместно заседание на енергийната и бюджетна комисия ще бъдат обсъждани проблемите и мерките 
за подпомагане на бизнеса за преодоляване на ценовата криза в сектор "Енергетика". 
Предвидено е изслушване на вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и министъра на 
енергетиката Александър Николов. 
 
√ Министърът на енергетиката: Невъзможно е да отпадне таванът на компенсациите 
Министерството на енергетиката ще учи бизнеса как да използва ефективно електроенергията. Това ще стане чрез 
информационна кампания, съобщи в предаването "Още от деня" енергийният министър Александър Николов.  
Министърът каза, че е невъзможно да отпадне тавана на компенсациите, които бизнесът ще получат, но могат да се водят 
преговори за неговия размер. 
Таванът за месец декември като компенсация няма да отпадне. Структурата на тавана за януари подлежи на дискусия с 
представителите на бизнеса, но таван ще има. Ако няма таван, има риск от спекулации, открои Николов. 
По думите му компенсацията е редно да продължи, докато се успокоят пазарите и докато стане ясно, че бизнесът в 
България е поставен в по-добро състояние от конкурентите му в чужбина. 
"Естествено, че ще има таван и естествено, че ще има ограничения, най-малкото, защото ще трябва да има 
предвидимост за разходите, от една страна, от друга страна, бизнесът трябва да има споделена отговорност 
както с всички граждани, така и с енергийната система. Все пак за бизнесът, контекстът е че цените в България са 
значително по-ниски отколкото на други европейски пазари и това е валидно не само за месец януари, но и доста назад 
във времето, така че странно обрисуваните апокалиптични сценарии не са точно в унисон с реалността", каза 
Николов. 
Увеличението на природния газ с 30% е сериозно и може да се определи като изненадващо, коментира още министърът. 
На въпрос възможно ли е да се стигне до криза в страната и може ли да бъде преодоляна настоящата ситуация, той 
отговори: 
"Със сигурност ще се справим. Ситуацията е тежка. Има сериозен контекст както на ниво ЕС - пазари, пазарна ситуация, 
цени, котировки на енергийни ресурси, така и на неефективности вътре при нас в системата, но със сигурност ще се 
справим", увери той. 
Пазарите ще стават все по-интегрирани на европейско ниво. Това се вижда много ясно при цените на електроенергията. 
Същото е валидно и за цените на природния газ. За бизнеса контекстът е, че цените в България са значително по-ниски 
отколкото на други европейски пазари и това е валидно не само за месец януари, а и за няколко месеца назад във времето. 
Министър Николов призна, че някои бизнеси със сигурност са в тежко положение, но в такова положение се намираме 
всички. 
Заяви, че с представителите на работодателите правителството е в постоянна кореспонденция, която е продължила до 
късния следобед на 31 декември. 
"Комуникацията ще продължи активно и от страна на Министерство на енергетиката, и от страна на 
Министерство на финансите, както виждате и от страна на премиера", допълни министърът на енергетиката. 
Николов коментира и отношенията с КЕВР. 
"Това, което се случи реално с нас е, че още на 10-15 мин., след като бяхме избрани като правителство, имаше първо 
решение на КЕВР. След това имаше едно решение на КЕВР, което беше подложено на страшно много полемики от 
всички - бизнес, производители на електроенергия, след това дойде решението от 1 януари, свързано с цената на 
природния газ. Като поредица от събития, ако сме вън от системата, изглежда странно. Относно това дали е влияно 
на регулатора, единственото нещо, което ще кажа е, че премиерът не е бил на среща по никакъв начин с нито един 
член, нито с председателя на КЕВР." 
Отхвърли тезата, че има влияние върху КЕВР. Николов каза, че е разговарял с председателя на КЕВР Иван Иванов и 
определи срещата с него като продуктивна. 
"Дотолкова, доколкото регулаторната им рамка е доста тясна, те се опитват да я спазват и се опитват да се 
съобразяват с нея. Дали едно решение е рационално е друга тема". 
Другата голяма тема за "Булгаргаз" министърът на енергетиката коментира, като заяви, че "принципал и директен контрол 
върху "Булгаргаз" оказват БЕХ и Съветът на директорите на конкретното дружество." 
В ролята си на министър на енергетиката Николов е възложил на БЕХ да извърши всички необходими проверки относно 
политики и спазването им в "Булгаргаз". 
Александър Николов се спря и на проектите, свързани с диверсификацията в България, като беше категоричен, че там 
"прозира относително желание да се постави Българи в зависимост. Когато определен тип гориво се купува от едно място, 
е ясно кой е производителят. Когато се трансферира към друго място, е ясно кой е ползвателят. Когато инвестицията и 
реализацията се правят от конкретни компании, е ясно кой получава маржа на печалба." 
Николов каза в заключение, че на политическо ниво има много отношение от страна на президента на Азербайджан - г-н 
Алиев, както и от страна на министъра на икономиката и на министъра на енергетиката. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-energetikata-nevazmozhno-e-da-otpadne-tavanat-na-kompensaciite-1180739news.html
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√ Регионалният министър: Не можем да дадем срок за завършването на "Хемус", тъй като няма да строим незаконно 
Автомагистрала "Хемус" няма да бъде завършена в конкретни срокове, обяви министър Гроздан Караджов и обвини 
предишните управляващи от ГЕРБ затова, защото са допуснали дефекти в договорите по проекта. 
Караджов обясни, че има договори за наем на техника и доставка на материали, но няма договори за построяване на 
автомагистралата с крайни подизпълнители. 
Само един от десетте участъка на автомагистрала "Хемус" е възложен по Закона за обществените поръчки и той ще бъде 
завършен в срок, до края на април. За останалите 9 участъка ще се решава индивидуално как ще продължи строителството. 
"По автомагистрала "Хемус" има ли въобще някакво строителство по тези участъци, които коментираме? Какво 
правим оттук нататък с "Хемус", какви са сроковете за изпълнение, кога точно ще бъде завършена? На каква цена ще 
бъде изпълнена автомагистрала "Хемус?", попита Младен Шишков, депутат от ГЕРБ-СДС. 
"На цената, на която е сключена от предишното управление, в сроковете, които е сключило предишното управление, а те 
са липсващи. Така че ще я завършим според вашето завещание. Ситуацията, в която ни поставя предишното управление, 
не дава възможност да дадем по-точни срокове за завършване на автомагистрала "Хемус". И знаете ли защо? Защото няма 
да я строим незаконно, защото искаме всичко да е законно. Ето затова не можем да дадем срокове. Няма да се строят в 
бъдеще магистрали незаконно, това време отмина", заяви Гроздан Караджов, министър на регионалното развитие и 
благоустройството. 
 
БНР 
 
√ Богоявленски водосвет на бойните знамена 
На Богоявление бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия ще бъдат осветени на церемония 
пред Паметника на Незнайния воин. 
Държавният глава Румен Радев ще приеме почетния строй на представителните части и ще положи венец пред паметника. 
В церемонията ще участват министърът на отбраната Стефан Янев и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. 
Богоявленски водосвет ще бъде отслужен във всички гарнизони на Българската армия.  
 
√ Отбелязваме 174 години от рождението на Христо Ботев 
Отбелязваме 174 години от рождението на Христо Ботев. В Калофер, родния град на големия български поет и 
революционер, ще се състои митинг-поклонение. Слово ще произнесе вицепрезидентът Илияна Йотова.  
Тържествената церемония ще започне с военен ритуал от двора на Националния музей „Христо Ботев“. 
Музеят е изграден на мястото, където се е намирала последната къща на Ботевото семейство. Тя е била разрушена при 
опожаряването на подбалканския град през 1877 година. 
По инициатива на калоферското гражданство и родолюбиви българи от цялата страна сградата е възстановена и е открита 
като музей през 1944 година. 
В експозицията, която се очаква днес да бъде посетена от много хора, най-голям интерес предизвикват единствените 
запазени лични вещи на Ботев - джобен часовник и писалищни принадлежности.  
По традиция в днешния ден ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на майката на великия българин Иванка 
Ботева, намиращ се в двора на музея. Ще прозвучи и първото Ботево стихотворение „Майце си“. 
След митинга-поклонение пред мемориалния комплекс „Христо Ботев", извисяващ се над града, ще бъде положен 
„Гирлянд на славата“. 
Във Враца с военен ритуал ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на Христо Ботев. 
Някои от традиционните прояви във Враца, свързани с рождената дата на Христо Ботев се отлагат втора поредна година в 
условията на ограничителни мерки. Днес 174 годишнина от рождението на поета-революционер ще бъде отбелязана с 
военен ритуал по поднасянето на венци и цветя на паметника му в центъра на града. 
Освен военнослужещи и представители на институции, своята признателност ще изразят и много врачани. 
"Ботев е вселена, огън, жар, свобода, герой. На моите деца вече редовно им разказвам, че трябва да го знаят, да го помнят 
и ако могат от него да взимат този пламък". 
"Ботев е откровеността, Ботев е това, което искаме да бъдем". 
"Велик българин, с който трябва да се гордеем. За голямо съжаление днес липсват такива хора и затова сме на този хал", 
коментираха граждани на Враца. 
 
√ Депутатите изслушват министрите на енергетиката и на вътрешните работи 
Изслушвания на министри - на енергетиката и на вътрешните работи са единствените точки в дневната програма на 
парламента. 
Изслушването на енергийния министър Александър Николов е по искане на ГЕРБ и е свързано със забавеното строителство 
на газовия интерконектор България-Гърция и начисляването на неустойки по договора за изпълнение. 
В началото на декември миналата година от енергийното ведомство обявиха в парламента, че заради забавяне на 
изпълнението на газовия проект, българската страна настояват от 1 януари тази година да се начисляват и налагат 
неустойки на строителя, както предвижда договорът. 
Тогава беше обявено, че се очаква налагането на санкциите да създаде гаранции, че няма да има забавяне на 
изпълнението на интерконектора между двете страни, което да обезпечи завършването на работата в срок и въвеждането 
му в експлоатация на 1 юли тази година. 
Александър Николов се очаква да даде отговор дали заявките за начисляване на неустойки вече са факт. 

https://bntnews.bg/news/regionalniyat-ministar-ne-mozhem-da-dadem-srok-za-zavarshvaneto-na-hemus-tay-kato-nyama-da-stroim-nezakonno-1180702news.html
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Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ще бъде изслушан по постъпили сигнали в МВР, за възложените 
проверки и резултатите от тях, свързани с установяването на нарушения при разкриването на подвижни избирателни 
секции за парламентарните избори на 11 юли и по време на изборите две в едно на 14 ноември. 
Искането за изслушването на министър Рашков е внесено от „Демократична България“. 
Заради поскъпването на енергоносителите ще има изслушвания и в рамките на съвместно заседание на парламентарните 
комисии по бюджет и финанси и по енергетика. Пред депутатите в тези комисии ще говорят вицепремиерът и министър 
на финансите Асен Василев и енергийният - Александър Николов.  
Към момента кабинетът е отделил 1,5 милиарда лева за подпомагане на бизнеса заради високите цени на тока, но 
решението за поскъпване на синьото гориво с 30 % предизвиква безпокойства за финансовото състояние на 
топлофикационните дружества: 
„Министерство на енергетиката и Министерството на финансите ще адаптират при нужда подготвените мерки за 
компенсации на дружествата, които оперират на регулиран пазар. По всякакъв начин систематични рискове за дружества, 
които са свързани с топлоснабдяване, в който и да е регион в България, ще бъдат избегнати. Това важи за целия 
отоплителен сезон“, заяви министърът на енергетиката Александър Николов във вторник. 
Върху цените за битовите потребители на ток и парно действа мораториум, гласуван от Народното събрание. 
 
√ Ръст на средната цена на тока за днес в Европа до 203 евро за MWh, а в България - до 199,9 евро 
Сериозни технически проблеми при търговията "Ден напред" на БНЕБ  

 
 
Средната цена на тока за четвъртък на европейските енергийни борси се повиши рязко до 202.80 евро за мегаватчас, като 
това представлява повишение с близо 60 евро от средната цена за сряда, която беше около 145,66 евро за MWh. Това 
показват данните на платформата energylive.cloud. 
Същевременно до късно следобед нямаше точни данни за цената на електроенергията в България за днес с оглед 
на сериозна техническа грешка в търговската система на сегмент „Ден напред” на Nordpool по време на вчерашната 
тръжна сесия с ден на доставка 06.01.2022 година. 
В края на търговията обаче Българската независима енергийна борса отчете цена на тока за днес от 199,90 евро за 
мегаватчас - скок с над 70 евро спрямо ден по-рано, когато цената беше 127,78 евро. 
Рязкото поскъпване на тока на европейските енергийни пазари се дължи на солидното повишение на цената на природния 
газ от началото на 2022 г. с над 30% към 93 евро за мегават час, след като в края на 2021 г. беше достигнато 7-седмично 
дъно към 70 евро за MWh. 
Прогнозите за застудяване в Европа през следващите дни също допринесе за поскъпване на отоплителната енергия. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в четвъртък (6-и януари) най-високи цени на електричеството са отчетени във Франция 
(225,77 евро за MWh, скок с 21,7% спрямо ден по-рано), следвана от Нидерландия (22,10 евро), Швейцария (220,54 евро) 
и Белгия (216,73 евро). Цените на тока за днес на 10 от европейските борси са над 200 евро за мегаватчас. 
Най-ниска за днес е цената на тока в Полша (148,11 евро за MWh, но при поскъпване с 24,9% спрямо предния ден), 
следвана от Сърбия (192,48 евро), Чехия и Словакия (194,10 евро) и Германия (също 194,10 евро). 
В сряда на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) имаше сериозни технически проблеми при търговията в 
сегмента "Ден напред" (за 6-и януари 2022 г.), като официални данни бяха налични чак в края на търговията. 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/654c58751ef6db332bb820088cf80e67.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/654c58751ef6db332bb820088cf80e67.jpg
https://ibex.bg/2022/01/05/%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2/
https://static.bnr.bg/gallery/cr/654c58751ef6db332bb820088cf80e67.jpg
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Цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 6-и януари 2022 г.) скочи с цели 56,4% до 199,90 евро за мегаватчас, или 390,96 
лева за MW, след като вчера (5-и януари) цената беше 249,92 лева. 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 в сряда (5-и януари) достигна 272,07 
лева за мегаватчас, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в ценови диапазон между 256 и 279 лева за 
мегаватчас. 
От началото на 2022 г. средната цена на тока в България е 122,72 евро за мегаватчас или 240 лева за MWh. 
 

 
 
√ Щайнмайер ще е президент на Германия и за втори мандат 
Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер ще е държавен глава и при втори мандат. Пред това вече няма никакви 
пречки, след като днес той получи подкрепа от най-голямата опозиционна партия – ХДС. 
Социалдемократът Щайнмайер вече бе подкрепен за втори мандат от своята партия, която спечели изборите през 
септември. 
Гласовете си обещаха и либералите и зелените, които участват в управляващата коалиция. 
С тази подкрепа Щайнмайер получава 39 гласа повече от необходимите му, за да бъде избран повторно. 
Днес обаче и консерваторите от ХДС/ХСС в Бундестага заявиха, че подкрепят изцяло кандидатурата на Щайнмайер, което 
прибави още 446 гласа за него. 
В Германия президентът се избира от специално Федерално събрание, което се излъчва веднъж на пет години само с тази 
цел. То се състои от всички депутати в Бундестага и още толкова представители на отделните провинции. Тази година то 
ще наброява общо 1472 гласа. Бъдещият президент трябва да получи абсолютно мнозинство на първи или втори тур, ако 
това не стане, се преминава към трети тур, при който е достатъчно и просто мнозинство. 
Засега той има гарантирани 1222 гласа. 
Изборът ще се проведе на 13 февруари. 
 
√ Забавяне на бизнес активността в еврозоната през декември до 9-месечно дъно заради Омикрон  
Икономическата активност в еврозоната се забави през декември 2021 г. до 9-месечно дъно, тъй като вълната с 
коронавирусния вариант Омикрон наложи въвеждането на нови ограничителни мерки, които засегнаха най-сериозно 
доминиращата сфера на услугите, особено тази в Германия. 
Това сочат окончателни данни от проучването, публикувано от фирмата IHS Markit. 
Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на IHS Markit спадна през декември до 53,3 пункта от 55,4 пункта през 
ноември и малко под предварителен индекс на ниво от 53,4 пункта, достигайки най-ниско ниво от март 2021 г. 
"Ускорената експанзия на производството, която видяхме през ноември, за съжаление се оказа краткотрайна. 
Разпространението на варианта Омикрон имаше през декември особено дълбоко въздействие върху сектора на услугите, 
отразявайки подновеното колебание сред клиентите", коментира Джо Хейс, старши икономист в IHS Markit. 
"Тъй като държавите от еврозоната се справят с последните развития на пандемията, е ясно, че рисковете за икономиката 
сега са по-големи, имайки предвид, че са по-вероятни, отколкото преди, по-строги рестрикции за ограничаване на 
разпространението на Covid-19", допълни той. 
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Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
 
Индексът PMI в сферата на услугите спадна през декември до 53,1 пункта от 55,9 пункта месец по-рано и под 
предварителен индекс на ниво от 53,3 пункта. 
По-слабото търсене и заплахата от по-нататъшни ограничения накараха фирмите в сферата на услугите да увеличат броя 
на служителите си с най-бавния темп от месец май насам. Индексът PMI на заетостта падна до 53,6 от 55,4 пункта. 
Общият PMI индекс на цените на суровините обаче остава висок на ниво през декември от 74,1 спрямо 76,0 пункта през 
ноември. 
"Въпреки че имаше незначително облекчаване на ценовия натиск, ние все още сме в прекомерно "гореща територия" – 
увеличенията както на входящите, така и на изходящите производствени цени, остават вторите най-големи в историята", 
посочи още Джо Хейс от IHS Markit. 
 
√ Президентът на Казахстан поиска помощ от Русия за овладяване на безредиците в страната  
Президентът на Казахстан е отправил искане за помощ към оглавяваната от Русия Организация на договора за колективна 
сигурност за справяне с безредиците в страната. 
Бурните протести в Казахстан бяха предизвикани от високите цени на горивата и тока, като протестиращи атакуваха 
правителствени сгради, както и летището в най-големия град Алмати. В телевизионно изявление, излъчено късно снощи, 
държавният глава Касим-Жомарт Токаев обяви, че се e обърнал към организацията, в която членуват също Русия, Беларус, 
Армения, Киргизстан и Таджикистан, защото страната му е пострадала от атаки на терористични банди, обучени в чужбина. 
"Алмати беше нападнат, унищожен, вандализиран, жителите му станаха жертва на атаки на терористи и бандити. Наш дълг 
е да предприемем всички възможни действия за защита на държавата", подчерта Токаев. 
По-рано президентът обяви извънредно положение и заяви, че ще има категорично справяне с безредиците, както и че не 
възнамерява да напуска страната. 
Правоохранителните органи на Казахстан са започнали антитерористична операция в Алмати, обяви комендантството в 
най-големия казахстански град и уточни, че акцията цели установяване на реда. Активната фаза на операцията ще започне 
в 6 часа сутринта местно време. Властите призовават гражданите да запазят спокойствие, както и подчертават, че 
екстремисти нанасят щети на бизнеса и опитват да засегнат целостта на държавата. 
В същото време Европейският съюз настоя за въздържане от действия, които биха могли да доведат до допълнителна 
ескалация на насилието. Белият дом и ООН също призоваха казахстанските власти за "сдържаност". 
 
√ Десетки убити от полицията на протестите в Казахстан 
Казахстанската полиция съобщи за десетки елиминирани протестиращи в бившата столица Алмати, след като тази нощ 
президентът Касим Жомарт-Токаев поиска военна помощ от съюзниците си от Организацията на Договора за колективна 
сигурност. 
Военен контингент на ОДКС вече е навлязъл в Казахстан и изпълнява задачи в страната. 
Тази сутрин се стигна до нови сблъсъци между силите за сигурност и събралите се на площада на републиката в Алмати 
демонстранти. Протестите в Казахстан, първоначално провокирани от повишените цени на пропан-бутана, навлизат в своя 
пети ден. 
Руски медии съобщават за интензивна престрелка на площада, където въоръжени лица е имало и сред протестиращите. 
По-късно казахстанските власти съобщиха за десетки елиминирани провокатори, които по-рано през нощта нападнали 
сграда на полицията. 
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Президентската резиденция в столицата Нур Султан остава отцепена от специалните части, националната банка спря 
работата на финансовите институции и обмяната на валута, полетите към Москва са отменени, а авиокомпаниите „Флай 
Дубай“ и „Еър Арабия“ спряха полетите си до Казахстан. Интернетът в страната е спрян почти навсякъде.  
Докато Токаев и съюзниците му отдават продължаващите протести на външно влияние, противостоящи анализатори 
смятат, че те са провокирани от нагнетено недоволство срещу авторитарната власт на бившия президент Нурсултан 
Назарбаев и наследника му. 
 
Сега 
 
√ Казусът със зеления сертификат за депутатите остава нерешен 
Депутатите отхвърлиха предложението да се създаде анкетна комисия, която да проучи въздействието на 
противоепидемичните мерки 
За пореден път се отложи разрешаването на въпроса дали депутатите ще влизат в сградата на Народното събрание със 
зелен сертификат. В края на миналата година от „Демократична България“ предложиха достъпът да става или с такъв 
документ, или с безплатен антигенен тест. Проект на решение в този смисъл беше включен в дневния ред за тази седмица. 
Тази сутрин обаче председателят на парламента Никола Минчев обаче обяви, че проектът ще бъде подложен на 
допълнително обсъждане, преди да влезе в пленарната зала. Така казусът отпадна от програмата на депутатите. 
Неуспех претърпя днес предложението на „Възраждане“ да се създаде временна анкетна комисия, която да проучи всички 
факти и обстоятелства около въведените в страната противоепидемични мерки. В проекторешението, внесено от 
националистите, се предвиждаше комисията да се захване със задачи като: да установи дали починали от други 
заболявания са вписани като починали от ковид; да се проучи въздействието на защитните маски; да се разбере дали след 
въвеждането на мерките са налице „нараснали случаи на суицидни опити, депресии, психози, неврози и други психически 
заболявания“ и т.н. 
На предложението се противопоставиха от БСП. Левият депутат Георги Михайлов посочи, че парламентарната комисия по 
здравеопазване може сама да свърши работата, за която „Възраждане“ иска анкетна комисия. 
Хасан Адемов от ДПС също заяви, че подобна комисия не може да свърши нищо, освен да покани здравния министър, 
който и без това се отчита пред Народното събрание. „По-важно е как се управлява тази криза – дали кризата ни управлява 
в момента или ние управляваме кризата“, изтъкна той. В тази връзка, Адемов разкритикува идеята на правителството да 
се създаде пандемичен комитет, оглавяван от зам.-министър. Според него проблемите надхвърлят компетентността на 
здравното ведомство и затова начело на комитета трябва да застане вицепремиер, който да координира различните 
институции, работещи срещу ковид. 
От ИТН, които влизат в управляващата коалиция, обаче одобриха идеята за временна комисия. Това не беше изненада, 
тъй като в партията на Слави Трифонов редовно се изказват скептично по отношение на ваксините и сертификатите. Днес 
зам.-шефът на ИТН Тошко Йорданов обвини противниците на инициативата, че проявяват избирателно отношение, когато 
стане въпрос за създаването на подобни анкети. „Когато е тема, която не ви харесва, сте против да има комисия. Когато е 
тема, която ви харесва, сте страшни борци за свобода и информация“, коментира той, като даде да се разбере, че говори 
за ДПС и ДБ. Накрая призова: „Хайде да спрем да сме лицемери и, когато тема, която е важна за обществото, да не се 
правим на ощипани госпожици и да си затваряме очичките, а да подходим отговорно.“ 
Мнозинството обаче отказа да подкрепи предложението – за него гласуваха 51 депутати, 66 бяха против, а 31 се 
въздържаха. 
 
√ Министри спорят за прехвърлянето на агенции 
Финансовият министър спеши кабинета да внесе до 28 януари всички свързани с преструктурирането законови 
промени 
До 28 януари спешно всички министри трябва да внесат в МС законодателните промени, свързани с преструктурирането 
на министерства. Става дума за огромен обем работа по промяна на закони и наредби заради прехвърлянето на агенции, 
дирекции и държавни предприятия от едно министерство в друго, както бе договорено в коалиционното споразумение. 
Наред с това бяха създадени две нови министерства - на електронното управление и на иновациите и растежа, които 
поемат част от функциите на други държавни ведомства. 
Целта е пакетът със законови промени заради новата структура на МС да бъде внесен в Народното събрание заедно 
със закона за бюджета за 2022 г. Във вторник финансовият министър Асен Василев обяви, че бюджетът ще бъде представен 
на парламента в края на януари. 
Но някои министри имат възражения срещу част от структурните промени и настояват те да бъдат преосмислени. 
Така например от стенограмата на правителственото заседание от 30 декември става ясно, че министърът на регионалното 
развитие Гроздан Караджов не одобрява идеята Агенцията по геодезия, картография и кадастър да премине директно под 
разпореждането на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова.  
"Ако при кадастъра има елемент на електронни услуги, към които вие се стремите, то при геодезията и картографията 
реално МРРБ е производственият инструмент, чрез който те се захранват. Твърдо вярвам, че няма да се внесе нищо по-
добро за управлението, а напротив ще се разстрои дейност, по която министърът на регионалното развитие е единствен 
орган", казва Караджов на въпросното заседание. Той посочва, че МРРБ отговоря за картографирането на земетръсни зони, 
полезни изкопаеми и пр. и това, че те може да се представят и електронно, е "само много блед щрих от производствената 
дейност". Затова Караджов моли поне картографирането и геодезията да останат към МРРБ. 

https://www.parliament.bg/bills/47/47-154-02-16.pdf
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Премиерът Кирил Петков съветва регионалния министър да обсъди с вицепремиера детайлите как да се случи промяната 
по най-ефективния начин. 
Заместник-министърът на околната среда Николай Сиджимов, от името на министър Борислав Сандов, предлага да не се 
бърза със създаване на центрове за споделени услуги и идеята да бъде преосмислена. Четирите партии в коалицията 
се договориха да централизират към Министерския съвет дейности като управление на човешките ресурси, счетоводство, 
ИТ услугите и управлението на собствеността. Целта е по този начин да се спестят средства, вместо тези дейности да се 
изпълняват от дирекции във всяко министерство поотделно. Притеснение как ще се осъществи тази мини-реформа 
изразили и други министри. 
Отговорник за промяната е вицепремиерът Калина Костадинова, която успокоява колегите си, че има доста голяма 
готовност по създаването на центрове за споделени услуги. Оказва се, че тази мярка е обсъждана последните години от 
Съвета за административна реформа, дори имало проект със Световната банка и изработена пътна карта. "Ще свикам 
Съвета за административна реформа, за да ви прекарам през процеса, който е изминат дотук и цялата информация, но 
най-вече да ви запозная със следващите стъпки, това което предстои и как ще се въведе. Нищо от вашите специализирани 
процеси няма да бъде засегнато. Тук става въпрос единствено и само за абсолютно повтарящи се дейности, които са  
еднакви навсякъде", казва Константинова. 
Вероятно създаването на центровете за споделени услуги е едно от направленията, по които ще се извършват 
съкращенията в държавната администрация. Новата управляваща коалиция се договори още до края на тази година 
чиновническите щатове да се свият с 15%. 
Министърът на образованието Николай Денков пък поставя въпроса какво се случва с Националния институт по 
метрология и хидрология. След скандал с БАН от 2019 г. институтът премина под шапката на МОН. "Може ли той да бъде 
прехвърлен към Министерството на околната среда и водите, нещо което ние многократно сме обсъждали с министрите 
и все още не се е случило?", пита Денков. От стенограмата става ясно, че коалиционното споразумение не предвижда 
някаква промяна за този институт, но щом има разбирателство между двете министерства, няма проблем той да смени 
принципала си. 
В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ 
Повече от ясно е, че структурната реформа в МС не може да се осъществи до края на януари и да мине с приемането на 
бюджета. Голяма част от промените ще останат за по-нататък, като финансирането им ще бъде отразено с актуализацията 
на бюджета в средата на годината.  
Такъв е примерът със закриването на Агенцията за електронно управление и преминаването на всички функции, които 
изпълнява тя, към новото министерство по електронно управление. За целта трябва да се промени Законът за 
електронното управление. В портала за обществени консултации вече е качен законопроектът за измененията, като 
крайната дата на обсъжданията е 14 януари. Едва ли до края на месеца той да мине през МС и после на две четения в 
парламента, за да стане факт. Към новото министерство преминава и държавното дружество "Информационно 
обслужване", което в момента е към транспортното министерство. 
 
√ Градове гасят уличното осветление заради скъпия ток 
Общинските управи са в потрес от главоломно повишената цена на енергията 
Цената на тока доведе до неподозирани гледки. Вчера няколко жени от Дългопол трябваше на прибежки да вземат 
разстоянието от гарата до домовете си, защото нямаше осветление дори по централните улици. Те са прибираха от работа 
с късния влак от Варна. Причината за липсата на осветление - режим, който влезе в сила вчера заради главоломно 
поскъпналата ел.енергия. Уличните лампи в Дългопол вече светят от 04:30 до 07:00 часа и от 17:30 до 21:00 часа. В зимно 
време това създава огромни неприятности на хората и сутрин. 
"За 2021 г. община Дългопол е заплатила за улично осветление 120 000 лв. при цена - 109 лв. за мегаватчас. За декември 
средната цена е 429 лв., тоест имаме увеличение от 320 лв. На годишна база това означава, че ще заплатим около 472 000 
лв. за улично осветление през 2022 г. След приспадане на компенсацията получена от правителството - 100 лв. на 
мегаватчас, разликата остава 252 000 лв. Не разполагаме с допълнителен финансов ресурс, с който да я компенсираме", 
написа в социалните мрежи кметът Георги Георгиев. Той каза още, че ако правителството не отпусне допълнителни пари, 
общината ще емитира дълг от 300 000 лв., с които да купи соларни лампи. 
Проблемът въобще не е изолиран. Аврен също е на косъм от спиране в определени часове на уличното осветление. Масово 
в малките общини от страната се предприемат драстични икономии. В Тетевен например бе издадена заповед за по-малко 
ползване на ток в общинска администрация и във второстепенните разпоредители. Режим има дори в русенски 
учреждения. Сливен пък преди три седмици предприе първи стъпки за изграждане на собствена фотоволтаична централа. 
Общинските управи са в потрес от цените, защото отговарят за осветлението и отоплението на училища, детски градини и 
още много ведомства и служби. 
За съжаление в енергийната криза предстои да видим и чуем какво ли не. Преди дни например вицепремиерът Асен 
Василев предложи индустрията да работи основно през уикендите. 
 
√ 180 000 данъкоплатци ловят през смартфона фалшиви касови бонове 
Специално приложение на НАП показва дали търговецът превежда ДДС в бюджета 
Над 180 000 потребители са изтеглили мобилното приложение за сканиране на QR кодовете върху касовите бонове. Така 
те ежедневно може да действат като данъчни инспектори и да проверяват дали бележките, които търговците им издават, 
са истински или фалшиви. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП), като напомниха, че разчитат и на 
граждански контрол срещу укриването на данъци. 
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QR кодът бе въведен от юли 2019 г. като целта му е всеки купувач с помощта на мобилното си устройство да провери дали 
касовата му бележка е отчетена от търговеца в НАП. Паралелно бяха променени и изскванията за касовите апарати, така 
че данните за всяка продажба да постъпват до 5 минути в сървърите на приходната агенция, откъдето данъчните да следят 
какъв ДДС превежда търговецът. 
Чрез приложението до този момент са инспектирани над 460 000 бележки. През миналата година са били проверени 
повече от 30 000 касови бонове и нито един не е бил фалшив, отчете НАП. 
От там напомнят, че проверката е в две фази – първо се сканира отпечатания на бележката QR код, като приложението 
показва кодираните в него стойност на покупката, дата, час и номерата на касовата бележка и фискалната памет на касовия 
апарат. Клиентът може да сравни дали данните в бележката и мобилното приложение съвпадат или се различават. Ако 
има разлика, мобилното приложение позволява директен контакт с НАП по телефона за сигнализиране за фалшива касова 
бележка. Потребителят може да направи и справка дали конкретната касова бележка е получена в сървърите на 
приходната агенция. Ако всичко с бележката е наред, приложението показва в зелено, че документът е бил успешно 
получен в НАП. 
Освен с функция „данъчен инспектор“, мобилното приложение предлага и навигация до офисите на НАП, справка за 
здравно-осигурителен  статус, данъчен календар и  справка за регистрация по ДДС. 
Освен това с касовата си бележка всеки потребител има право да се възползва от гаранцията и да се направи рекламация 
на некачествена стоки, припомнят още от НАП. Търговецът от своя страна е длъжен да ти върне парите или да ти я поправи 
безплатно. 
Мобилното приложение на НАП може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google 
Play - за  Android устройства. 
 
√ Данъчната кампания започва от 10 януари 
Дотогава НАП настройва информационните си системи и някои от е-услуги няма да работят 
Националната агенция по приходите (НАП) ще започне да приема годишните данъчните декларации на гражданите от 10 
януари - както по интернет, така и с хартиените формуляри в офисите на агенцията. Крайният срок за деклариране на 
доходите от миналата година по изключение е 3 май, тъй тази година 30 април се пада в събота. 
От 1 до 10 януари НАП ще извършва дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2021 г. и превключване 
работата на информационните системи за 2022 г. Заради това някои от електронните услуги няма да са налични, 
предупредиха от приходната агенция. 
Например, плащанията на здравни вноски от граждани в периода 1-10 януари 2022 г. ще могат да се извършват само по 
банков път или с пощенски запис. Здравноосигурителния статус няма да се актуализира от 1 до 9 януари. Ако в този период 
се плати по банков път или с пощенски запис, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Лицата, на които 
е необходим документ за непрекъснати здравноосигурителни права, могат да получат такъв в офис на НАП. Следващата 
актуализация на здравния статус ще бъде на 10 януари и тя ще включва всички данни към тази дата.  
Подаването на Декларация образец 7 (за здравно осигуряване за собствена сметка) в периода от 1 – 10 януари 2022 г.  ще 
може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, 
но подадените данни ще се отразят в системата след 10 януари 2022 г. 
Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката 
на подадените данни ще се изпращат от НАП след 10 януари 2022 г. Справочната информация в този период ще е актуална 
към 02.01.2022 г.  За тези обстоятелства е уведомена  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 
Справките-декларации и VIES декларации по ЗДДС ще могат да подават чрез е-услугата на НАП, като информацията ще се 
отрази в справката за задълженията и плащанията след 10 януари. 
Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне чак на 1 март.  
Кои още електронни услуги няма да бъдат достъпни до 10 януари 2022 г.:  

• За посочения период няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и 
дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.  

• Няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга 
„Управление на достъпи и на контактна информация“ 

• Няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ. 

• В периода на годишно приключване до 10 януари 2022 г. няма да има възможност за издаване на  персонален 
идентификационен код (ПИК), а само за подаване на заявление. Няма да функционира електронната услуга за 
потвърждаване на издаден ПИК. В случай на подадено заявление за издаване на ПИК в този период, след 10 
януари 2022 г. лицето ще бъде уведомено за получаването му. 

• Няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число 
и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.  

 
√ ЕС не може само да наблюдава преговорите между САЩ и НАТО с Русия 
Европейският съюз не може да бъде неутрална страна в преговорите за гаранции за сигурност между САЩ и НАТО с Русия, 
заяви ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Жозеп Борел, цитиран от Financial Times, предава БГНЕС. 
В края на 2021 г. Русия публикува проекти на договор със САЩ и на споразумение с НАТО за гаранции за сигурност. По-
специално Москва изисква от западните партньори правни гаранции срещу по-нататъшното разширяване на НАТО на 
изток, срещу присъединяването на Украйна към блока и срещу създаването на военни бази в бивши съветски републики. 
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"(ЕС) не може да бъде неутрален наблюдател на преговорите", цитира Financial Times думите на ръководителя на 
дипломацията на ЕС. 
Разговорите между Русия и САЩ по руските предложения за гаранции за сигурност са насрочени за 10 януари в Женева. 
Очаква се те да бъдат обсъдени след това на 12 януари на специално свикано заседание на Съвета Русия-НАТО в Брюксел 
и на 13 януари на сесия на ОССЕ във Виена. 
Киев и западните държави наскоро изразиха загриженост във връзка с предполагаемото засилване на "агресивните 
действия" на Русия в близост до границите на Украйна. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия 
придвижва войските си на своя територия и по свое усмотрение. Според него това не застрашава никого. 
Очаква се Борел и украинският външен министър Дмитрий Кулеба да посетят линията на съприкосновение в Луганска 
област, където европейският дипломат ще се запознае със ситуацията в зоната на конфликта.  
По-рано Европейската служба по външна политика съобщи, че посещението на Борел в Украйна ще покаже подкрепата на 
Брюксел за Киев. Вчера Борел и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг обсъдиха въпроса за концентрирането 
на сили на Русия близо до украинската граница, както и предложенията на Москва в областта на сигурността. 
 
√ Дял в ООД може да се прехвърля и да се наследява 
Може ли при вече учредено и работещо ООД да се прехвърля дял? А възможно ли е такъв дружествен дял да се 
наследява? 
Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на 
дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Това на практика е законовото определение за ООД. 
Когато се създава такова дружество от няколко лица, то трябва да има дружествен договор. Ако това прави само един 
човек, тогава се съставя учредителен акт. 
В дружествения договор трябва да има фирмата, седалището и адресът на управление на дружеството, предмет на 
дейност, срок на договора, името, съответно фирмата, размер на капитала, размер на дяловете, с които съдружниците 
участват в капитала и др. 
Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на 
съдружниците, които не може да бъдат по-малки от 1 лев. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а 
стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1. Дяловете може да бъдат различни по размер за отделните 
съдружници. Важно е да се отбележи и че един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица. 
Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му 
в капитала, ако не е уговорено друго. Удостоверението, издадено на съдружниците за участието им в дружеството, не е 
ценна книга. 
Всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в дружествения договор. Неизплащането или 
невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл 
в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. 
Това са някои от основните правила, върху които стъпва учредяването на едно ООД. И тук се стига до конкретните хипотези, 
свързани с разпореждането с дяловете и с тяхното прехвърляне.  
Търговският закон (ТЗ) e категоричен, че дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на 
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за 
приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни 
осигурителни вноски, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения, с които са прекратени до 
три години преди прехвърлянето на дружествения дял. 
Законът разпорежда, че нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че 
приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър. Това означава, че и 
прехвърлянето на дял трябва да стане по същия начин. 
Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и 
съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на 
дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения. 
Необходимо е да се отбележи, че правоприемникът е отговорен солидарно с този, който му прехвърля, за дължимите към 
момента на вписването на сделката вноски срещу дела в капитала. 
Може да се посочи и че ТЗ допуска делба на дял. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на 
съдружниците, освен ако е уговорено друго, разпорежда в тази посока законът. Допуска се и съсобственост на дял. Тук 
правилото е, че ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, то те могат да упражняват правата по него само 
съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги 
представлява пред дружеството. 
 
Мениджър 
 
√ Правителството назначи 9 нови областни управители 
Бургас, Благоевград, Велико Търново, Видин, Добрич, Пловдив, Смолян, София-област и Хасково от вчера са с нови 
областни управители. Решението за това беше взето по време на заседанието на Министерския съвет, съобщи говорителят 
на кабинета Лена Бориславова.  
"Няма да им бъдат вменявани нови функции. Но по закон те са част от политическия кабинет и трябва да прокарват мерките 
и политиките, които взима едно правителство за отделните райони. Новите областни управители са от квотата на БСП и 
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"Демократична България". Следващата седмица ще бъдат попълнени и другите позиции в страната", заяви началникът на 
кабинета на министър-председателя, Лена Бориславова. 
Бориславова коментира и решението на правителството да отзове Пламен Георгиев като генерален консул във Валенсия. 
Тя определи неговото назначение през 2019 г. като политическо. "То беше съпроводено с широко обществено недоволство 
както от България, така и от българската диаспора в Кралство Испания. Редно е политическите назначения да бъдат 
свеждани до минимум. Вместо това България в международен и вътрешен план да бъде представлявана от хора, които 
имат най-добрите качества за съответната позиция. Затова беше предложена смяната на нашия представител във 
Валенсия", каза Бориславова.  
Не се изключва и генерална актуализация на дипломатическите назначения на по-късен етап, стана ясно още от думите ѝ. 
Предстои активизиране на разговорите на политическо ниво между България и Северна Македония, стана ясно още след 
заседанието на Министерския съвет. Бориславова обясни, че към момента се изчистват темите, които да бъдат 
коментирани. 
"Ние протягаме ръка към това да започне един наистина конструктивен диалог. Надграждаме съществуващата рамка с 
предложение за формиране на пет работни групи. Това посещение на г-жа Весела Чернева (външнополитическият 
съветник на премиера Кирил Петков Весела Чернева е била на посещение в Скопие на 2 януари, потвърдиха вчера за "По 
света и у нас" от Министерския съвет. Чернева е била там по заповед на Петков. Целта - подготовка на 
предстоящата през този месец среща посещение на Кирил Петков в Скопие, бел. ред.) е част от подготовката и 
организирането на този процес. Предстои среща между двама представляващи България и Северна Македония, така че да 
започне този процес най-накрая да се случва. Всяко министерство ще може да предложи въпроси, които да бъдат 
повдигнати по време на срещата, за да бъде защитен българският интерес на всяко едно ниво", добави Бориславова.  
 
√ Вицепремиерът Асен Василев и социалният министър влизат в Тристранния съвет 
Вицепремиерът и финансов министър Асен Василев и министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков ще са 
представителите на Министерски съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество, реши правителството вчера. 
Съгласно Кодекса на труда, Тристранката включва по двама представители на Министерския съвет, на представителните 
организации на работниците и служителите и на работодателите и се ръководи от заместник министър-председател.  
Съставянето и гласуването на редовно правителство след изборите на 14 ноември е причината за определянето на новите 
представители на властта в Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
 
√ Банковите преводи вече ще пристигат до получателя за час 
В края на януари се предвижда всички парични преводи, които физическите лица и фирмите извършват помежду си през 
банките в България, да достигат до получателите си в рамките на час. Това съобщиха от БНБ специално за bTV. Засега 
плащанията към бюджета са изключени от нововъведението.  
Към този момент окончателни разплащания през системата БИСЕРА6 се извършват три пъти дневно, като в зависимост от 
това кога са наредени могат да достигнат до получателя и на другия ден. Ако се иска обработка на превод до час, 
плащането преминава през системата RINGS, но то сега се таксува допълнително.  
Предвижда се изпълнението на клиентските кредитни преводи (т.нар. платежни нареждания - бел. ред.) да се изпълнява 
24 часа в денонощието през всички календарни дни на годината, посочват още от централната банка.  
В рамките на час ще се извършва изплащане на работни заплати, като всички работници в рамките на това време ще 
получават възнагражденията си; наемодател ще може да разполага в сметката си с превода, направен от наемател; при 
спряна услуга от даден оператор и извършване на превод от клиент той ще може да получи по-бързо дължимата сума и 
услугата ще бъде възобновена; захранване на сметка на близък, познат, роднина; плащане на бизнеса към партньори, 
служители, доставчици.  
Въвеждането на кредитни преводи в левове по т.нар. "стандарт SEPA" (Единната зона за плащания в евро) не се очаква да 
увеличи таксите, заплащани от доставчиците на платежни услуги на БОРИКА. Все пак крайните такси, които потребителите 
и бизнесът заплащат за извършване на платежни операции, зависят от ценовите политики и бизнес моделите, прилагани 
от банките и другите доставчици на платежни услуги.  
Новата по-бърза услуга е резултат от работата по проект, започнал през 2020 г. Проектът предвижда извършване на 
миграция на текущо изпълняваните през БИСЕРА6 клиентски преводи в левове към кредитни преводи, които ще се 
извършват съгласно бизнес и техническите изисквания за кредитни преводи в Единната зона за плащания в евро (SEPA).  
Планът обхваща всички клиентски кредитни преводи в левове, с изключение на преводите от и към бюджета - промени, 
които се очаква да бъдат извършени на следващ етап. Така например в обхвата на проекта попадат кредитните преводи 
между бизнес организации, между физически лица, преводите за заплати, наредени от работодатели в полза на техните 
служители (т. нар. „масови“ плащания) и др.  
Изпълнението на кредитни преводи в левове по SEPA стандарт ще се извършва при прилагане на широко разпространения 
в Европа сетълмент модел, с използване на специална сметка в централната банка за предварително осигуряване на 
средства от банките за извършване на плащания. Клиентските кредитни преводи в левове ще бъдат изпращани в общ файл 
(пакет) от банката на наредителя към системата БИСЕРА6. На практика в един файл могат да се групират множество 
индивидуални плащания, всяко от които с размер под 100 хил. лв., като общата стойност на плащанията в пакета може да 
надхвърли 100 хил. лв.  
Какво се случва с RINGS? Индивидуални плащания на стойност над 100 хил. лева ще продължат да се изпълняват, както и 
досега, чрез системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, оперирана от Българската народна банка. Времето за 
изпълнение на такъв кредитен превод остава в рамките на един час. 

https://btvnovinite.bg/pari/do-chas-kraj-na-chakaneto-za-poluchavane-na-bankov-prevod.html
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√ ВЕЦ-овете с над 50% дял в енергийния баланс на страната 
Увеличение на дела на електроенергията от водноелектрическите централи (ВЕЦ) с 51,11% за периода от 1 януари 2021 г. 
до  31 декември 2021 г. спрямо същия период на предходната година. Това показват данните от последната оперативна 
справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), които са публикувани на 
страницата на оператора. 
През изминалата 2021 г. от ВЕЦ са произведени 5 119 558 мегаватчаса електроенергия, докато през 2020 г. производството 
от този вид централи е било 3 387 984 мегаватчаса.  
Производството на електроенергия в България се е повишило със 17,09% през 2021 г. спрямо 2020 г., сочат още данните на 
ЕСО. През изминалата година е отчетено производство на електроенергия в обем 47 699 227 мегаватчаса, докато през 2020 
г. то е било 40 736 986 мегаватчаса.  
Потреблението в страната за 2021 г. спрямо 2020 г. се е увеличило с 4,24 на сто. През изминалата година са изразходени 
38 880 218 мегаватчаса електроенергия, а през 2020 г. потреблението е било 37 298 933 мегаватчаса.  
Данните сочат, че за периода 1 януари-31 декември 2021 г. спрямо същия период на предходната година салдото (износ-
внос) се е повишило със 156,51%. 
Участието на базовите централи за изминалата година в сравнение с 2020 г. е се увеличило с 15,42 на сто, изчисляват още 
от оператора. От 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. от базови централи е произведена 39 364 136 мегаватчаса 
електроенергия, докато през този период година по-рано електрическата енергия от тях е била 34 105 979 мегаватчаса.  
През 2021 г. спрямо 2020 г. от ЕСО отчитат намаление на участието на ВЕИ в преносната мрежа с 3,03 процента, както и в 
разпределителната мрежа - с 0,66 на сто.  
 
√ 70% от зеленчуковите оранжерии у нас спряха работа 
70% от оранжериите за производство на зеленчуци у нас са преустановили дейност заради високата цена на газа и 
български домати и краставици в момента няма. Фирмите масово освобождават работници и вече плащат неустойки по 
договорите с доставчиците на газ. Затова от Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция настояват за 
спешна среща с министъра на земеделието и подпомагане на бранша, предава БНТ.  
Още през есента голяма част от родните оранжерии са спрели производство и тенденцията заплашително нараства след 
поредното увеличение на цената на газа този месец. 
В оранжерийния комплекс в град Раковски 90 декара оранжерии, в които обикновено се отглеждат краставици и домати, 
в момента пустеят. "Ние всяка година правим ранна реколта, която в момента би трябвало да бъде тук, но тази година, при 
тези условия, просто решихме, че нямаме никакъв шанс да оцелеем, ако направим това нещо. Това би било самоубийство", 
обясни управителят на оранжерията Стоян Берберов. 
Дори и при спиране на дейността, производителите плащат неустойки към доставчика на газ. 
"Имаме много тежки договори с "Булгаргаз". След като приключи годината, ако не си използвал заявеното количество, 
плащаш 10% неустойка от цялата стойност", казва председателят на Асоциацията на производителите на оранжерийна 
продукция Йордан Кръстанов. 
Заради високите цени на газ, ток и препаратите за растителна защита, оранжериите съкращават персонал. 
"Пуснали сме всички работници, оставили сме едно ядро от хора, без които не можем, няма как да ги освободим, това са 
главно специалистите", заяви Стоян Берберов. 
"В зимния период минимум 10 000 души са освободени или са в период на освобождаване от работа", добави Йордан 
Кръстанов. 
В оранжериите сега се отглежда продукция, която не се нуждае от отопление. Очаква се български домати и краставици 
да има чак в края на месец май. За да се спаси браншът от фалит, оранжерийните производители настояват за компенсация 
заради новите цени на газа.  
 
√ Bloomberg: Европа може да остане без газ в следващите два месеца 
Европа рискува да остане без газ през следващите два месеца заради мразовото време и ниските запаси от синьо гориво 
в хранилищата, пише Bloomberg. Авторите на публикацията отбелязват, че предпоставките за продължаващата криза с 
горивата са преходът към възобновяеми енергийни източници и спадът на вътрешното производство на природен газ. В 
същото време миналата година в европейските страни бе регистриран и спад в производството на електроенергия поради 
нестабилността на вятърната и слънчевата енергия. 
„Предстоят два най-студени зимни месеца и има опасения, че Европа може да остане без газ“, се казва в статията на 
Bloomberg. На свой ред вицепрезидентът на консултантската компания Wood Mackenzie Масимо Ди Одоардо посочи 
единствения изход от тази ситуация. „Не е напълно ясно как е възможно да се постигне необходимото ниво на запаси от 
газ в хранилища без допълнителни доставки от Русия през „Северен поток 2“ или съществуващи маршрути“, коментира 
той. 
Осезаемо покачване на цените на газа в Европа започна през пролетта, когато средната спот цена се колебаеше в 
диапазона от 250-300 долара за хиляда кубически метра. В последните дни на лятото стойността на договора за доставка 
ден напред надхвърли 600 долара, а в началото на октомври премина прага от 1000 долара. Още през декември 
котировките се удвоиха. Не е имало толкова постоянно високи цени в Европа през цялата история на функционирането на 
газовите хъбове - от 1996 г. насам. 
Експертите свързват скоковете на цените с няколко фактора: недостатъчните запаси в европейските подземни хранилища, 
ограниченото предлагане от основните доставчици и голямото търсене на втечнен природен газ (LNG) в Азия. 

https://bntnews.bg/news/70-ot-zelenchukovite-oranzherii-u-nas-sa-preustanovili-rabota-1180695news.html
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Сега настроението на участниците на пазара се влияе и от фактори като зимния сезон и несигурността с пускането на 
„Северен поток 2“. И двете линии на газопровода технически са запълнени с газ и са готови за експлоатация, но както стана 
ясно вече  той ще бъде пуснат едва през втората половина на годината. 
 
√ Прогноза: Пик на инфлацията у нас в началото на годината, после – успокояване 
Пик на инфлацията у нас в началото на тази година, последван от успокояване - това е прогнозата на лидера в 
застраховането на търговски кредити на глобално ниво и у нас Euler Hermes. След над 7% ръст на инфлацията на годишна 
база през 2021 година, от Euler Hermes очакват тя да достигне пика си в началото на 2022 година, след което да последва 
успокояване до нива около 2% средно за годината В същото време заплатите у нас ще продължат да растат по-бързо от 
увеличението на цените, като за 2022 година се очаква 9% ръст, а за 2023 година – 8%. 
Очакванията на Euler Hermes за българската икономика е тя да продължи да се възстановява плавно, като до края на 2022 
година може да се върне на предкризисните нива. БВП ще се увеличи с 3,5% през 2022 година и с 4% през 2023 година, 
прогнозират анализаторите, като обръщат внимание, че тези темпове обаче са по-бавни в сравнение с очакваното за 
глобалната икономика и Еврозоната. 
  

 
 
Основният риск за българската икономика е нейната силна експортна ориентация, включително за услуги като 
туристическите. Това я прави силно уязвима при външни турбуленции, предупреждавате експертите на Euler Hermes. 
Затова при евентуални бъдещи рестрикции на пътуванията или тежки вълни с нови вариации на вируса в страната, 
възстановяването може да бъде забавено. По-нисък темп на развитие може да бъде предизвикан и от продължаващи 
проблеми с веригата на доставки, които да ограничат производството в определени сектори в страната. 
“Въпреки че очакваме постепенно възстановяване на износа, което ще има положително влияние върху българската 
икономика, при тази сериозна динамика и силна експортна зависимост, бизнесът трябва да е особено внимателен в 
отношенията със своите партньори, както в България, така и навън. Допълнителни изненади могат да се очакват и заради 
инфлацията и ръста на цените на енергията и горивата на глобално ниво. Един от инструментите да предпазите бизнеса е 
застраховането на търговски кредити, но днес е много важно да се търси и стабилен застрахователен партньор.”, обяснява 
Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България и припомня, че Moody's Investors Service потвърди стабилния 
рейтинг Aa3 stable на Euler Hermes в последния преглед на пет водещи застрахователи на търговски кредити в света. 
След над 7% ръст на инфлацията на годишна база през 2021 година, от Euler Hermes очакват тя да достигне пика си в 
началото на 2022 година, след което да последва успокояване. Така средната инфлация за 2022 година се очаква да бъде 
около 2%. В същото време заплатите у нас ще продължат да растат по-бързо от увеличението на цените, като за 2022 година 
се очаква 9% ръст, а за 2023 година – 8%. 
От Euler Hermes не виждат поводи за тревоги относни фискална стабилност за България, като основната гаранция за това е 
валутният борд. В същото време обаче анализаторите обръщат внимание, че това ограничава възможностите за реакция 
в случаи като рязкото поскъпване през 2021 година. 
Въпреки че извънредните фискални мерки за подкрепа по време на COVID 19 кризата, доведоха до бюджетен дефицит в 
две поредни години, експертите на Euler Hermes очакват стабилизиране на публичния дълг на около 27% от БВП, като 
уточняват, че това ниво е напълно приемливо за стандартите на ЕС. Що се отнася до влизането на България в Еврозоната, 
въпреки че на теория това е възможно да се случи през 2023 година, анализаторите предвиждат отлагане с още две до три 
години. 
След седем години излишъци по текущата сметка от 2013 до 2019 г., отразяващи продължително стабилно представяне на 
износа, България отчете малки годишни външни дефицити през 2020-2021 г., главно в резултат на по-ниския износ на 
услуги (туризъм). С постепенното възстановяване на износа от Euler Hermes прогнозират връщане към умерени годишни 



14 

 

излишъци по текущата сметка през 2022-2023 г. Междувременно брутният външен дълг се увеличава от 61% от БВП през 
2019 г до 65% от БВП през 2020 г. Очакванията са нивото постепенно да спадне до по-малко от 60% до 2023 г. Въпреки че 
това все още е относително високо в сравнение със средната стойност на всички развиващи се пазари, България се 
позиционира добре с едни от най-добрите показатели сред 11-те държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа. 
Като цяло оценката на Euler Hermes за бизнес климата в страната също е положителна, заради данъчната политика, 
свободата на търговия и инвестиции, защитата на собствеността. Експертите обаче обръщат внимание и на рисковите 
фактори, индикирани от редица международни институции, а именно високите нива на корупция и персистиращите 
проблеми в съдебната система, както и ограничената финансова свобода. В контекста на актуалната тема за климатичните 
промени, от Euler Hermes припомнят, че България се класира на 70-о място от 210 икономики по устойчивост с грижа към 
околната среда, като основните слабости у нас са незадоволителното развитие на възобновяемите енергийни източници 
и ниското ниво на рециклиране на отпадъци. 
 

Силни и слаби страни на българската икономика в момента според доклада на Euler Hermes 

Предимства Слабости 

• Членство в ЕС и добри международни 
контакти 

• Стабилност на валутата благодарение на 
валутния борд 

• Дългогодишна умерена фискална 
политика 

• Външните финанси на България остават 
благоприятни 

• Генерално добър бизнес климат 

• Незадоволителен напредък в реформите 
в съдебната система и борбата с 
корупцията 

• Нестабилно правителство 

• Обществено недоволство към стандарта 
на живот 

• Уязвимост на икономиката при външни 
турбуленции заради високото ниво на 
експортна ориентация 

 
√ Достигна ли инфлацията в Еврозоната своя връх? 
Скокът на инфлацията в Еврозоната, който изненада Европейската централна банка през последните месеци, е близо до 
своя пик. Това заяви членът на Управителния съвет на ЕЦБ Франсоа Вилроа дьо Гало, цитиран от Блъмбърг. 
Докладът за потребителските цени във Франция през декември показва първите признаци на стабилизиране на 
инфлацията като ЕЦБ очаква възходящият натиск върху цените да изчезне през 2022 г., каза шефът на френската централна 
банка в обръщение, публикувано на уебсайта на институцията. 
„Инфлацията  е близо до своя връх в нашата страна и в Еврозоната“, коментира Вилроа. „Макар че ще продължим да бъде 
бдителни, ние вярваме, че проблемите с доставките и енергийният натиск трябва би трябвало постепенно до отшумят през 
годината“, добави той. 
Високата инфлация в края на 2021 г. даде на Вилроа и неговите колеги в ЕЦБ възможността да начертаят план за 
прекратяване на пандемичната програма за спешни покупки (PEEP). Стабилизирането на цените обаче не предполага 
промяна в паричната политика. Вместо това Вилроа потвърди отново прогнозата си за „нов инфлационен режим“, при 
който ръста на цените ще бъде по-близък до целта от 2% на ЕЦБ, отколкото през годините преди пандемията. На тази база 
паричната политика на централната банка „ще се нормализира на етапи“, смята банкерът. 
Той също така омаловажи заплахата от варианта "Омикрон" на коронавируса, като заяви, че икономическите ефекти от 
него ще бъдат „относително ограничени“. Дори при сценарии, при който ситуацията с вируса се влоши, Френската 
централна банка очаква икономиката на страната да се върне към траекторията на растеж от преди кризата до 2023 г. 
„През последните две години научихме, че всяка вълна на COVID-19, колкото и да е сериозна, има все по-малко влияние 
върху икономиката“, коментира той. 
Днес месечното проучване на  IHS Markit показа забавяне на икономическото възстановяване на еврозоната през 
декември, като композитният индекс на мениджърите по доставките (PMI) на достигна 9-месечно дъно от 53,3 пункта през 
декември, след като през ноември бе на ниво от 55,4 пункта. Въпреки това индексът остава над границата от 50 пункта, 
която разделя растежа от свиването. 
 
√ Румъния забранява носенето на текстилни предпазни маски 
Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния определи нови ограничителни мерки в опит да овладее 
настъпващата пета вълна на пандемията от COVID-19, съобщава телевизия Диджи24.  
Във всички открити и закрити обществени пространства ще може да се носят само хирургически маски или маски от типа 
FFP2, а текстилните няма да бъдат позволени, предвиждат новите мерки. Изключение от изискването са деца под 5 години, 
лицата, които работят сами в офис, телевизионните водещи и техните гости, представителите на вероизповеданията по 
време на службите, лицата, които извършват интензивна физическа дейност и други. 
Предвиждат се също нови ограничения за дейността на ресторантите, за представленията и спортните мероприятия, в 
зависимост от заболеваемостта в съответното населено място. Магазините и ресторантите ще бъдат отворени до 22.00 
часа, предава БТА.  
При заболеваемост под 1 на 1000 жители повечето дейности ще бъдат разрешени при запълване на до 50% от капацитета 
за ваксинираните лица, преболедувалите или тези, които представят отрицателен тест. При заболеваемост над 3 на 1000 
жители капацитетът ще бъде намален до 30%. Концертите и фестивалите на открито ще може да се провеждат с до 500 
зрители, а в митинги може да участват до 100 души.  
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Състоянието на тревога, обявено заради пандемията, се удължава с още 30 дни, съобщава сайтът Зиаре. В Румъния са 
потвърдени 4893 нови случая на коронавирусна инфекция през последните 24 часа спрямо 3900 случая вчера, предаде 
Аджерпрес. През последното денонощие са регистрирани и 30 смъртни случая. 
 
√ Бронетранспортьори и войници навлязоха на главния площад на Алмати. Русия праща миротворци 
Няколко бронетранспортьора и десетки войници на крак навлязоха тази сутрин на главния площад на най-големия 
казахстански град Алмати, където стотици хора протестират срещу правителството за трети пореден ден, предаде Ройтерс. 
Кореспонденти на Ройтерс съобщиха, че с приближаването на войниците към събралото се множество са се чули изстрели. 
Казахстанската държавна телевизия съобщи, че националната банка на Казахстан е взела решение за преустановяване на 
работата на всички финансови институции. Почти в цял Казахстан е прекъсната връзката с интернет. 
Малко по-късно полицията в Алмати съобщи, че десети участници в размириците са били елиминирани, предаде БТА. 
Ситуацията в казахстанската столица Нур Султан днес е спокойна, протести няма, продължава да няма връзка с интернет, 
предаде ТАСС. 
Градският транспорт в Нур Султан работи съобразно обичайния си график, улиците на града са оживени, но няма никакви 
масови прояви. Президентската резиденция в столицата бе отцепена вчера вечерта от специалните части на силите за 
сигурност. По целия град патрулират полицейски автомобили. 
По-рано стана ясно, че  Русия и съюзниците й от Организацията на договора за колективна сигурност ще изпратят сили за 
опазване на мира в Казахстан. Това обяви във "Фейсбук" арменският премиер Никол Пашинян, цитиран от Ройтерс. 
 По думите му решението за разполагането на миротворци за ограничен период от време е в отговор на призива на 
казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев и "с оглед на заплахата за националната сигурност и суверенитета на 
Република Казахстан, предизвикана включително от външна намеса". 
По-рано Токаев помоли за помощ ОДКС - военен съюз на Русия, Беларус, Армения, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. 
Той не каза колко военни ще бъдат изпратени и кога ще пристигнат те. 
Протестиращи убиха през последните два дни 8 служители на полицията и националната гвардия. Първоначално 
разгневени от увеличението на цените на горивата, протестиращите щурмуваха сгради и скандираха срещу 
предшественика на Токаев, Нурсултан Назарбев, който запази широки пълномощия, въпреки че се оттегли от поста през 
2019 г. след близо 3 десетилетия начело на Казахстан. 
 
√ Китай затяга контрола върху приложенията, които могат да влияят на общественото мнение 
Китайският регулатор на киберпространството съобщи, че разработчиците на приложения, които оказват влияние на 
общественото мнение, ще бъдат подлагани на проверка за сигурността, предаде Си Ен Би Си. 
Това е поредната стъпка на Пекин за затягане на контрола върху разпространението на информацията в интернет средите. 
От изявлението не става ясно какви точно функции и технологии визират регулаторите. 
Новите правила са част от проекта за регулация на Китайската администрация за киберпространство (CAC), която иска да 
изгради рамка за начина, по който да оперират разработчиците на приложения. 
Според новите мерки разработчиците не трябва да използват своя софтуер за активности, които заплашват националната 
сигурност или нарушават социалния ред. 
Всички новинарски приложения също ще трябва да получат лиценз за дейност, който ги прави обект на прегледи от 
регулаторите. 
През последната година Китай затегна регулацията на вътрешния си технологичен сектор в редица аспекти – от борбата с 
монополистичните  практики до киберсигурността 
Новият документ на CAC събира в едно предишни закони и регулации. Той включва задължението разработчиците да 
предоставят силна защита на потребителските данни. Китай обаче прие такъв закон още миналата година,. 
Според новите правила потребителите ще трябва да се регистрират в тези приложенията с истинската си идентичност, 
предоставяйки данни от лична карта и мобилен номер. 
 
√ Пореден ръст на фондовите борси в Европа 
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, след като печалбите автомобилния сектор 
засенчиха частично притесненията относно затягането на паричната политика на САЩ и регулаторния натиск в Китай, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,92 пункта, или 0,19%, до 494,94 пункта. Немският показател DAX се 
повиши със 104,98 пункта, или 0,65%, до 16 257,59 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира 
ръст от 19,19 пункта, или 0,26%, до 7 524,34 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 32,18 пункта, или 0,44%, до 7 
349,59 пункта. 
Очакванията за по-ранно повишение на лихвите в САЩ донесе покачване на доходността на американските държавни 
ценни книжа, което предизвика ротация от технологичните акции към банковия и други чувствителни към икономиката 
сектори. 
„Има колебания на глобалните пазари на акции на фона на по-високата доходност на облигации на САЩ и опасенията 
относно китайския технологичен сектор“, коментира Себастиен Гали, старши макростратег в Nordea Asset Management. 
На пазара се отразиха и данните за забавянето на икономическото възстановяване на еврозоната през декември, след като 
вълната с варианта Омикрон наложи въвеждането на нови ограничителни мерки в региона. 
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Композитният индекс на мениджърите по доставките (PMI) на IHS Markit достигна 9-месечно дъно от 53,3 пункта през 
декември, след като през ноември бе на ниво от 55,4 пункта. Въпреки това индексът остава над границата от 50 пункта, 
която разделя растежа от свиването. 
Бенчмаркът STOXX 600 достигна нови рекордни стойности в началото на 2022 г., удължавайки ралито от предходната 
година, но нарастващите очаквания, че Федералният резерв на САЩ може да повиши основния си лихвен процент още 
през март и опасенията от бързо разпространяващия се вариант Омикрон помрачиха перспективите пред акции. 
С наближаването на сезона на отчетите за четвъртото тримесечие, данните на Refinitiv показват, че печалбата на 
компаниите, листвани на STOXX 600, се очаква да скочи с 49,3% до 109,1 милиарда евро (123,3 милиарда долара) спрямо 
същия период година по-рано. 
Сред най-големите печеливши днес е Renault, чиито акции поскъпнаха с 3,76% и стигнаха до върха на CAC 40, след като 
Qualcomm обяви сделки за доставка на чипове на автомобилни производители, включително френската компания. 
Цената на книжата на BMW се повиши с 1,33%, след като компанията отчете рекордни продажби от над 2,2 млн. 
автомобила от основната си марка през 2021 г. 
Акциите на Nestle  поевтиняха с 2,63%, след като Jefferies понижи рейтинга си за книжата на компанията на фона на 
очакванията, че нейните маржове ще бъдат под натиск заради инфлацията на цените на суровините. 
Разнопосочна търговия в САЩ   
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха смесени резултати във вторник, като Dow Jones се 
повиши за втори пореден ден, докато инвеститорите опитват да преценят кои акции ще се възползват най-много от 
икономическото възстановяване през тази година, въпреки заплахата от Омикрон, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 214,59 пункта, или 0,59%, до нов рекорд от 36 799,65 пункта, . 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 3,02 пункта, или 0,06%, до 4 703,54 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 210,08 пункта, или 1,33%, до 15 622,72 пункта., след като 
нарастващата доходност по американските държавни ценни книжа накара инвеститорите да се отдръпнат от 
технологичните акции. Това донесе загуби на някои от най-големите печеливши от миналата година, като акциите на Nvidia 
и Tesla поевтиняха съответно с 2,76% и 4,18%. 
Инвеститорите тази седмица залагат, че икономиката може ще преодолее последния скок на случаите на заразени с COVId-
19, след като във вторник САЩ регистрираха 1 млн. нови инфекции в рамките на едно денонощие. 
Големите печеливши по време на сесията във вторник бяха банките, които се възползваха от поредното повишаване на 
доходността по държавните облигации. Акциите на JPMorgan Chase и Goldman Sachs поскъпнаха съответно с 3,79% и 3,07% 
Компаниите, които разчитат на икономическото възстановяване, също регистрираха напредък. Акциите на индустриалния 
гигант Caterpillar поскъпнаха с 5,35%, докато цените на книжата на компаниите от енергийния сектор Occidental Petroleum 
и Coterra Energy се повишиха със 7,47% и 6,95%. Акциите на Halliburton скочиха с 6%, след като Morgan Stanley повиши 
рейтинга си за книжата на компанията за петролни услуги. 
Ford Motor записа най-голямата печалба в S&P, като акциите на компанията поскъпнаха с 11,67%, след като компанията 
поднови поръките на своя електрически пикап F-150 Lightning, след като по-рано спря резервациите заради голямото 
търсене. Компанията също така обяви планове да удвои производствения си капацитет за този модел до 150 хил. бройки 
годишно. 
Доходността на облигациите скочи за втори ден, след като инвеститорите реагираха на нарастващия брой доказателства, 
че  вариантът Омикрон на коронавируса може да бъде по-малко препятствие за глобалния растеж, отколкото мнозина 
първоначално очакваха. 
„Вярваме, че ще има допълнително покачване на акциите, въпреки силното им предствяне до момента“, пишат в бележка 
във вторник стратезите на JPMorgan, водени от Мислав Матейка. „Новият вариант се оказва по-слаб от предишните“, 
добави той. 
Понижения в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха сесията в сряда на червено, следвайки 
поевтиняването на технологичните акции, които бяха поставени под натиск от увеличението на доходността на 
американските държавни ценни книжа, предаде Си Ен Би Си. 
Китайският пазарен регулатор обяви в сряда, че е глобил подразделения от Alibaba, Bilibili и Tencent за неправилно 
докладване на сделки. Интернет регулаторът пък обяви проектозакон, които включва изискване за преглед на сигурността 
на приложенията с функции, които биха могли да повлияят на общественото мнение. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 37,15 пункта, или 1,02%, до 3 595,18 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite изтри 44,01 пункта от стойността си, или 1,74%, завършвайки сесията при ниво от 
2 483,69 пункта. Хонконгският показател Hang Seng отчете спад от 382,59 пункта, или 1,64%, до 22 907,25 пункта  Акциите 
на Tencent поевтиняха с 4,31%, след като технологичен гигант обяви, че ще продаде дела си от 2,6% в Sea Limited. Цените 
на книжата на Meituan и Kuishou се понижиха с 11,16% и 7,53%. 
Листнатите в Хонконг акции на China Mobile поскъпнаха с 3,3%, след като компанията дебютира на борсата в Шанхай, 
осъществявайки най-голямото първично публично предлагане в Китай от десетилетие.   
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 30,37 пункта, или 0,1%, до 29 332,16 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 35,27 пункта, или 1,18%, до 2 953,97 пункта. Акциите на Samsung Electronics 
и Kakao поевтиняха с 1,65% и 5,38% 
В Австралия индексът ASX 200 отчете спад от 24 пункта, или 0,32%, до 7 565,8 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира ръст от 0,15 пункта, или 0,02%, до 634,97 пункта. BGBX40 се понижи с 0,06 пункта, или 0,04%, до 143,69 пункта. 
BGTR30 отчете спад от 1,32 пункта, или 0,19%, до 685,76 пункта. BGREIT напредна с 0,35 пункта, или 0,22%, до 161,90 пункта. 
 
√ Петролът поевтиня след увеличението на запасите от бензин в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, след като запасите от гориво в САЩ нараснаха на фона на 
спад на търсенето, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,71 долара, или 0,88%, до 80,09 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,70 долара, или 0,90%, до 77,15 долара за барел. 
До тези резултати се стигна, след като запасите от суров петрол на САЩ се понижиха през последната седмица, а тези от 
бензин нараснаха с над 10 млн. барела – най-голямото седмично увеличение от април 2020 г. насам. 
„Търсенето на бензин спадна, което предполага, че обществеността е била предпазлива по отношение на пътуванията 
заради растящият брой на заразените с Омикрон“, коментира Каралайн Бейн от Capital Economics. „Тези страхове вероятно 
ще продължат да играят роля на пазара още няколко седмици“, добави тя. 
САЩ отчетоха близо 1 млн. нови случаи на заразени с COVID-19 в понеделник, поставяйки абсолютен световен рекорд по 
брой на инфекции за едно денонощие на фона на бързото разпространение на Омикрон в страната. 
Вчера сортовете Брент и WTI достигнаха най-високите си стойности от края на ноември, след като Организацията на 
страните износители на петрол и техните съюзници, начело с Русия, известни като ОПЕК+, потвърдиха решението си да 
увеличат с 400 хил. барела на ден доставките през февруари, както правят през всеки месец от август насам. 
„Нашият основен сценарии предполага, че алиансът ще премахне напълно съкращенията, въведени в началото на 
пандемията, до септември 2022 г. В момента тези съкращения са в размер на 2,96 млн. барела на ден“, коментират 
анализатори на JP Morgan. 
„На фона на признаците, че търсенето устоява на варианта Омикорон, комбинирани с ниските запаси и нарастващата 
уязвимост на пазара към прекъсвания на доставките, виждаме нуждата от повее барели от ОПЕК+“, казват още от банката, 
като добавят, че очакват средната цена на Брента през 2022 г. да бъде 88 долара за барел спрямо 70 долара през миналата 
година. 
 
√ МВФ отлага заради актуализация новите си икономически прогнози 
Международният валутен фонд (МВФ) ще публикува на 25 януари, с една седмица по-късно, новите си икономически 
прогнози, за да могат екипите му да включат в тях най-новото развитие около пандемията от COVID-19, съобщи говорителят 
на институцията Джери Райс, цитиран от Ройтерс.  
Очаква се МВФ отново да преразгледа към понижение оценката си за световната икономика. По-рано Райс беше посочил 
19 януари като дата за оповестяване на световните икономически прогнози на фонда.  
Управляващата директорка на МВФ Кристалина Георгиева посочи миналия месец на онлайн форума "Ройтерс Некст" 
("Reuters Next"), че през януари институцията вероятно ще понижи допълнително прогнозите си за глобалния 
икономически растеж, отчитайки появата на новия вариант на коронавируса "Омикрон".  
През октомври фондът прогнозира световен растеж от 5,9 на сто през 2021 г. и 4,9 на сто през тази година, но изтъкна 
неяснотите, пораждани от новите варианти на коронавируса. Смята се, че COVID-19 е причинил смъртта на близо 5,8 
милиона души по света през последните две години. 
Икономистите очакват МВФ да преразгледа към спад прогнозата си за САЩ, най-голямата световна икономика, предвид 
бързото разпространение на силно заразния вариант "Омикрон", както и поради неуспеха на Конгреса да приеме плана 
на президента Джо Байдън за 1,2 трилиона долара за социални разходи и в подкрепа на климата.  
През октомври фондът коригира надолу с цял един процентен пункт до 6 на сто очакванията си за нарастването на 
американския брутен вътрешен продукт през 2021 г., позовавайки се на нарушените вериги за доставки и недостига на 
работна сила. За 2022 г. прогнозата бе за растеж от 5,2 на сто. Оттогава пандемията отново се засили, а разногласията в 
Конгреса се задълбочиха.  
Броят на новозаразените в САЩ е рекордно висок, близо 1 милион души в понеделник, по данни на Ройтерс. Средният 
дневен брой на положителните проби е 486 000 за миналата седмица, което е повече в сравнение с всяка друга страна.  
 
Investor.bg 
 
√ Вятърната революция на Германия 
Плановете на коалиционното правителство са амбициозни, но могат да доведат до неочаквани сблъсъци 
Новото коалиционно правителство на Германия планира да направи нещо, за което и най-смелите екоактивисти трудно 
мечтаят - истинска вятърна революция. Предложението е годишно в страната да бъдат изграждани между 1000 и 1500 
нови вятърни турбини, премахвайки бюрокрацията и други спънки, като например съпротивата на местните власти, защото 
новите проекти развалят гледката, пише европейското издание Politico. 
Идеята на правителството на практика означава, че 2% от територията на Германия ще бъде заета от нови вятърни паркове. 
До 2030 година ще бъдат изградени нови вятърни мощности с капацитет между 85 гигавата и 125 гигавата, което означава 
по 5 гигавата годишно. За сравнение през 2019 година бяха изградени едва 1 гигават нови вятърни мощности. 
Осигуряването на баланса между нуждата от енергия и опазването на природата се пада на новия министър на екологията 
Щефи Лемке. "Моята цел е да насърчавам решения, които опазват природата", коментира тя пред европейското издание 
и допълва, че ще опита да реши проблема със загубата на биоразнообразието и климатичната криза. 
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Но това няма да е лесна задача. 
Вятърната енергия е от ключово значение за германската икономика, след като страната се отказва от въглищата (до 2030 
година) и затваря и последните си ядрени реактори (до края на 2022 година). Ядрените централи през 2021 година 
произведоха 12% от потребената електроенергия в страната. 
Но в много германски провинции вятърните турбини, разположени по сушата, не са много харесвани. Например в Бавария 
беше приет закон, според който турбините от основата до върха си трябва да са не повече от 10 пъти по-високи от най-
близките сгради. Това прави изграждането на нови паркове в провинцията почти невъзможно. 
Експерти критикуват и ускоряването на строителството на вятърните паркове. То не бива да става в нарушение на 
природата или защитата на видовете, коментира Йорг-Андреас Крюгер, президент на Съюза за защита на природата и 
биоразнообразието (NABU), една от неправителствените организации в страната, която преди се обявяваше остро против 
вятърните паркове, защото не защитават в достатъчна степен биоразнообразието. От скоро обаче вижданията на 
организаицята се променят към подкрепа за разширяването на вятърната енергетика. 
Много германци се противопоставят на вятърните турбини, защото загрозяват гледката, но за други основната причина са 
птиците. По изчисленията на NABU всяка година вятърните паркове убиват около 100 хил. птици. На пръв поглед тази цифра 
изглежда стряскаща, но 108 млн. птици умират всяка година при сблъсък със стъклените фасади на сградите, а 70 млн. - с 
коли, камиони или влакове. 
Проблемите, които възникват заради усилията за опазване на климата и защитата на околната среда са известни и за 
икономическия министър и вицеканцлер Роберт Хабек. "Икономиката и климата, околната среда и селското стопанство 
трябва да бъдат заедно", коментира той пред Süddeutsche Zeitung. 
Вятърната енергия е едно от разделенията в партията на Зелените. Тя противопоставя прагматиците (сред които е Хабек) 
срещу фундаменталистите, около които гравитира Лемке. В партията нямат единна позиция и по отношение на ролята на 
природния газ като мостова технология за енергийния преход. 
Като цяло Германия потребява много енергия - обществото изпитва "глад за енергия", който трябва да бъде намален, 
коментира Михаел Шьофер от NABU. "Не просто трябва да преминем на 100% възобновяема енергия, но трябва да 
намалим като цяло потребяването на енергия и природни ресурси", категоричен е той. 
Това не е от лесните послания, които могат да отправят политиците, защото означава тотална смяна на начина на живот на 
хората. 
Допълнителни проблеми се появяват и когато става въпрос за коалиционно управление. Politico посочва за пример 
правителството на провинция Хесе и транспортния министър от Зелените Тарек ал Уазир. Той получи остри критики от 
своите съпартийци, след като даде одобрение на изграждането на магистрала през горски терен. Проектът обаче е част от 
коалиционното споразумение, което вкара Зелените в управлението на провинцията. 
Пред подобни предизвикателства може да се окаже и федералният министър на околната среда Стефи Лемке. Според 
анализатори изход от такова положение е обяснението - защо климатичните промени са важен проблем за всички, защо 
възобновяемите източници са решение и защото тяхната експанзия е необходима. 
"Един вятърен парк не е най-голямата заплаха за птиците или насекомите", смята министърът на околната среда. За нея 
природата и биоразнообразието са заплашени не толкова от вятърната енергия, а от разрастването на други дейности като 
индустриалното земеделие, използването на пестициди и т.н. 
И ако това мнение има има шанс да убеди някои критици на вятърната енергетика, то може да доведе до сблъсък с 
министъра на околната среда Джем Йоздемир, който също е от редиците на Зелените. 
 
√ Франция подготвя законови промени, за да гори повече въглища 
Мярката обаче се отнася само до първите два месеца на 2022 година, когато има опасност от недостиг на енергия в 
страната 
Франция може да намали ограниченията за работа на въглищните централи, за да избегне криза с доставките на 
електроенергия, пише Bloomberg. Преди броени дни енергийният системен оператор на страната предупреди, че 
при застудяване, страната може да остане без ток, след като няколко ядрени реактора бяха спрени заради технически 
проблеми. 
В страната има само три въглищни централи и по предложение на Министерството на околната среда може да им бъде 
позволено да работят до 1000 часа, но само в първите два месеца на 2022 година. 
През 2019 година френското правителство ограничи работата на въглищните централи до 700 часа годишно, за да насърчи 
отказа от въглища. 
Премахването на част от ограниченията е с цел да бъде гарантирана енергийната сигурност на страната, посочват в 
съобщение от Министерството на околната среда. Това ще продължи само през проблематичния зимен сезон - месеците 
януари и февруари, уточняват още оттам. 
През следващите месеци лимитите ще се запазят и Франция ще посрещне 2023 година отново с ограничения за работа от 
700 часа годишно за въглищните си централи. 
При сегашното положение въглищните централи могат да работят само до края на януари за цялата 2022 година. Така 
Франция рискува да се превърне от износител във вносител на електроенергия, предупреди френският мрежови оператор. 
Предложението е подложено на публично обсъждане. 
 
√ САЩ очертаха червена линия за „Северен поток 2“ 
Визитата на германския външен министър Аналена Бербок във Вашингтон не доведе до сближаване на позициите  

https://www.investor.bg/evropa/334/a/franciia-moje-da-ostane-bez-tok-ako-temperaturite-padnat-342793/
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Встъпителната визита на германския външен министър Аналена Бербок във Вашингтон продължи само осем часа, но за 
това кратко време тя имаше какво да обсъди. Непосредствено след като кацна в столицата на САЩ, тя се отправи към 
Държавния департамент на САЩ, за да се срещне с колегата си Антъни Блинкен. Акцентът беше поставен върху 
агресивното поведение на Русия в рамките на кризата в Украйна. И двамата лидери демонстрираха сближаване на 
позициите срещу Русия. 
Бързо обаче стана ясно, че трансатлантическото напрежение не е в миналото, особено по отношение на конфликта около 
„Северен поток 2". Държавният секретар на САЩ активно коментира спора за „Северен поток 2" на съвместна 
пресконференция. По този начин той показа, че САЩ продължават да оказват натиск върху Германия. 
А Бербок се спря на различията в рамките на самото германско правителство. Така например германският министър 
подчерта във Вашингтон: „Северен поток 2 има геополитически последици". Нейната партия „Зелените" остро критикува 
газопровода, но социалдемократите на канцлера Олаф Шолц са един от най-големите му поддръжници. Ръководителят на 
правителството разглежда „Северен поток 2“ преди всичко като икономически проект, пише в свой репортаж германският 
Handelsblatt. 
Германският министър посети столицата на САЩ в сряда като първи член на кабинета на коалицията "Светофар". По този 
начин тя имаше възможност да зададе тона на новото федерално правителство в чужбина. Пътуването обаче се осъществи 
при сложно стечение на обстоятелствата. Факт е, че в момента по „Северен поток 2“ не тече никакъв газ - каза Блинкен. „И 
ако Русия продължи агресията си спрямо Украйна, със сигурност е много трудно да си представим, че в бъдеще по 
газопровода ще тече газ“. 
По този начин той формулира своеобразен сценарий за излизане от проекта на стойност 11 милиарда евро, за който 
германското правителство официално продължава да се застъпва. Бербок, от друга страна, остави неясно послание, когато 
бе запитана от репортер по темата. „Ситуацията е много трудна", обясни тя. „Работим всеки час, всяка минута, за да 
избегнем ескалация", каза тя, визирайки провокациите на Русия към Украйна. И остави без отговор въпроса на журналист 
дали нахлуването на Русия би означавало край на „Северен поток 2". 
Страничен удар срещу Олаф Шолц 
Газопроводът е завършен през септември и очаква окончателното си сертифициране от германската Федерална агенция 
по мрежите. През лятото президентът на САЩ Джо Байдън реши да спре санкциите срещу Германия във връзка със 
„Северен поток 2". Президентът и тогавашният германски канцлер Ангела Меркел сключиха споразумение, което има за 
цел, наред с другото, да засили енергийните доставки за Украйна. По този начин транзитната страна трябва да стане по-
малко зависима от Русия. 
В същото време обаче Русия не остана безучастна - Москва се въоръжава по източната граница на Украйна. А енергийната 
криза в Европа накара и САЩ да бъдат нащрек. 
Вашингтон е все по-недоволен, че Русия може да продължава да провокира безконтролно Запада, и се позовава на 
съвместното споразумение от лятото: Русия трябва да се страхува от „последици", ако използва енергията като оръжие 
„или извърши нови агресивни действия срещу Украйна", се казва в него. В документа „Северен поток 2" изрично е посочен 
като инструмент, с който Москва може да „злоупотреби". Ако това се случи, „Германия трябва да предприеме действия на 
национално равнище". 
На практика обаче не е ясно дали „Северен поток 2" наистина ще бъде спрян като крайна мярка - както предпочитат САЩ 
и както поискаха и Зелените в предизборната кампания. Във Вашингтон Бербок се опитва да изглежда дипломатична, но в 
същото време ясно се дистанцира от ръководителя на правителството Шолц. 
„Изразихме различия, но описваме една и съща ситуация", каза тя за канцлера. Берлин се придържа към пакта за „Северен 
поток 2“ със САЩ, подчерта тя. За Германия било ясно, че „Северен поток 2" има геополитически последици и това се 
отнася „за новото федерално правителство, за всички министри и за канцлера", заяви Бербок. 
Тези думи могат да се разберат като подмятане по адрес на Шолц, който настоява за прагматизъм при решаването на 
проблема с газопровода. Бъдещето на „Северен поток 2" ще бъде решено „аполитично“ от Федералната агенция за 
мрежите, каза той наскоро. 
Германия е застрашена от санкции 
Думите на Бербок вероятно ще бъдат приети с удоволствие в администрацията на Байдън. Те оставят открита 
възможността Германия да преосмисли позицията си, ако ситуацията по украинската граница се изостри. Наскоро 
правителството на САЩ призова Берлин открито да заплаши Москва със закриване на газопровода, за да окаже натиск 
върху руския президент Владимир Путин. 
Бившият ръководител на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер обясни в сряда причините за това. 
„Има лостове", каза той пред американския телевизионен канал CNBC. „Русия определено има интерес да продължи да 
получава приходи от газ и петрол. Трябва да бъдем внимателни, но умни“, добави той. 
Във Вашингтон Бербок за пръв път показа, че е отворена за тази възможност. Министърът подчерта, че с газопровода 
Германия има „инструмент в ръцете си“ и споделя мнението на колегата си Блинкен. 
Германия може скоро да бъде принудена да действа. Досега президентът на САЩ Байдън твърдеше, че не иска да налага 
санкции на важен партньор като Германия. Но той е подложен на огромен политически натиск. Още през следващата 
седмица Сенатът на САЩ планира да гласува в Конгреса проект за евентуални нови санкции срещу „Северен поток 2". 
На Капитолийския хълм и демократите, и републиканците категорично отхвърлят „Северен поток 2". Големият проект е 
един от малкото консенсусни въпроси, които обединяват управляващата партия и опозицията. Група републикански 
сенатори иска да накарат Байдън да наложи санкции срещу газопровода - всеобхватни, включително със задна дата и 
срещу Германия. 
Преговорите с Русия навлизат в решителна фаза 
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Засега и двете страни се опитват да гарантират, че спорът няма да попречи на съвместните усилия за разработване на 
стратегия за Русия. Блинкен например нарече напрегнатата ситуация на източната граница на Украйна „незабавно и 
спешно предизвикателство“. Конфликтът с Русия, която разполага с около 100 000 военнослужещи в региона, е „касае не 
само Украйна, но и международните правила. Една държава не може просто да заплашва границата на друга държава. 
Няма да позволим това“, каза Блинкен. И Германия, и САЩ са „единни в това отношение и непоколебими в позицията си“. 
Бербок счита, че разрешаването на руско-украинската криза навлиза „в решителна фаза"; подобно на САЩ, и Германия 
държи вратата за дипломация отворена, подчерта тя. 
Заедно с Европейския съюз САЩ са подготвили строги санкции. Въпреки кризисния телефонен разговор между Байдън и 
Путин обаче Москва досега не е положила особени усилия за разведряване на обстановката. 
Под въпрос е и дали заплахите за санкции могат да накарат Путин да промени мнението си. Съществуващите санкции не 
промениха факта, че Русия окупира Крим от 2014 г. насам в нарушение на международното право. Неотдавна Путин поиска 
на Украйна никога да не бъде позволено да се присъедини към НАТО и западният военен съюз да прекрати всички 
дейности в Украйна и Източна Европа. 
През следващите дни всички усилия за посредничество ще бъдат увеличени. В понеделник в Женева е планирана среща 
между Русия и САЩ. Следващата седмица ще се проведат разговори и в рамките на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа (ОССЕ), последвани от среща между Русия и НАТО на 12 януари и по-голяма конференция с 
участието на Москва, Вашингтон и страните от ЕС. Пълномощникът на ЕС по въпросите на външните работи Жозеп Борел 
пък замина на тридневно посещение в Украйна. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Вълка предлага на Павликени мегазавод за 380 млн. евро 
в. 24 часа - Ярки партийци стават областни управители -ще водят битка с ГЕРБ по места 
в. Монитор - COVID паспорт за повторно заразяване блокира пациенти 
в. Труд - Неприятна изненада с размера на пенсиите  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Връщат Пламен Георгиев от Валенсия, той щял да съди правителството 
в. Монитор - Жесток бой над ученик заради любовна афера 
в. Монитор - 2 лв. за 700 грама хляб докара скъпата енергия 
в. Телеграф - Премиерът се закани на политическите назначения 
в. Труд - Започнаха совалки за важните постове  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Иван Илчев бивш ректор на СУ"Св. Климент Охридски": Бартерът "Скопие в ЕС, а ние в Шенген" не е 
изгоден: временно тактическо предимство срещу стратегическа загуба 
в. Монитор - Психиатърът д-р Веселин Герев: Не купувайте вещи, а си подарете емоции 
в. Телеграф - Столетницата Константинка Калайджиева - първата жена директор на Народната библиотека: Вървяла съм 
по минно поле, една ваксина ли ще ме уплаши 
в. Труд - Доц. Антоний Гълъбов, пред "Труд": Напрежението между президент и правителство ще става все по-видимо  
Водещи анализи  
в. 24 часа - Лъчезар Богданов, икономист: Доходите ще са с двуцифрен ръст 
в. 24 часа - Започне ли война в Украйна, българското правителство пада 
в. Монитор - Тест за промяна 
в. Телеграф - В една лодка сме, нека не я клатим 
в. Труд - От геопсихология към геополитика 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След шоковото поскъпване на природния газ – има ли механизми за задържане на цените на енергоносителите? 
– специален гост председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. 

- Ще има ли обрат в отношенията между България и Република Северна Македония – анализ на експерта Димитър 
Гърдев. 

- На живо: Има ли Омикрон в Банско и спазват ли се антиковид мерките в зимните ни курорти? 
БТВ, ”Тази сутрин”   

- На живо от Калофер – за силата на българските традиции, за магията на Богоявление и уникалността на мъжкото 
хоро. Специално с проф. Георги Рачев. 

- Защо беше отстранен консулът ни във Валенсия? На живо от Испания Пламен Георгиев. 
- Какво трябва да знаем за комбинацията между грип и COVID-19? В студиото – проф. Тодор Кантарджиев. 
- Как инфлацията стопява доходите ни? И ощетени ли са възрастните хора от актуализацията на пенсиите? Гост: Ваня 

Григорова от КТ „Подкрепа“. 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- Богоявление в Калофер. На живо от мъжкото хоро в ледените води на Тунджа и честванията за деня на Ботев. 
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- Кой поръча проститутка и поиска неподозиращ мъж да плати за нея? Измамна схема или комично 
недоразумение? 

- Трябва ли депутатите, които не желаят да се ваксинират, да плащат тестовете си и може ли Омикрон да блокира 
парламентаризма? Гост в студиото – пулмологът д-р Александър Симидчиев. 

- Исус от Асеновград. Срещаме ви с най-известното бебе родено по Коледа 
 
√ Предстоящи събития на 6-ти януари 
София. 

- От 11.00 ч. на пл. „Свети Александър Невски“ президентът Румен Радев ще участва в ритуала по водосвет на 
бойните знамена и знамената светини на Българската армия, на който ще присъстват министърът на отбраната 
Стефан Янев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, председателят на парламента Никола Минчев и 
народни представители. 

- От 13.55 ч. в сградата на Народното събрание вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия 
Нинова ще даде изявление преди насрочения за 14.00 ч. експертен съвет на управляващата коалиция за 
обсъждане и изготвяне на проект на Закон за статута и механизмите на работа на търговските дружества, 
извършващи дейности по събиране на вземания по потребителски договори. 

- От 12.00 ч. в зала 132 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще се проведе заседание 
на Комисията по отбрана. 

- От 14.30 ч. в зала 130 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1 ще се проведе заседание 
на Комисията по земеделието, храните и горите. 

- От 14.30 ч. в зала 1 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще се проведе заседание на 
Комисията по транспорт и съобщения. 

- От 14.30 ч. в зала „Изток“ в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2 ще се проведе съвместно 
заседание на Комисията по енергетика и Комисия по бюджет и финанси. 

- От 14.30 ч. в зала 134 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1 ще се проведе заседание 
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 

- От 14.30 ч. в зала 3 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще се проведе заседание на 
Комисията по външна политика. 

- От 15.00 ч. в зала 4 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще се проведе заседание на 
Комисията по политиките за българите извън страната. 

- От 15.00 ч. в зала 232 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще се проведе заседание 
на Комисията по здравеопазването. 

- От 15.30 ч. в зала 242 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1 ще се проведе заседание 
на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни 
средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. 

- От 8.30 ч. в патриаршеската катедрала „Св Александър Невски“ ще бъде отслужена архиерейска Златоустова света 
Литургия за богоявление, а на площада пред храма ще бъдат поръсени със светена вода знамена на Българската 
армия. 

- От 11.00 ч. в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 11.00 ч. в сградата на НСИ ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представена предварителна 

оценка за броя на населението въз основа на Преброяване 2021. 
- От 12.00 ч. в храм „Св. София“ ще се състои панихида за жертвите на Кървавата Коледа във Вардарска Македония 

през 1945 г. 
- От 13.00 ч. на понтона при амфитеатъра в парк „Дружба“ в ж. к. „Дружба 1“ епископ Поликарп - викарий на 

Софийския митрополит, ще отслужи Велик водосвет, след което ще се проведе ритуал по хвърляне на кръста в 
езерото. 

- От 15.00 ч. в закрит басейн „Силвър сити“ на ул. „Емилиян Станев“ 2 епископ Поликарп - викарий на Софийския 
митрополит, ще отслужи Велик водосвет с хвърляне на кръста за деца до 12-годишна възраст. 

*** 
Благоевград. 

- От 14.00 ч. в сградата на Областната администрация ще се състои официална церемония по встъпване в длъжност 
на новия областен управител Валери Сарандев. 

- От 16.00 ч. в зала „22 септември“ и онлайн чрез платформата Zoom ще се проведе обществено обсъждане на 
предложение за поемане на дългосрочен общински дълг. 

*** 
Бургас. 

- От 8.30 ч. в храм „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде отслужена празнична Света Литургия за Богоявление. 
- От 9.30 ч. в Заседателната зала на ет. 1 в Областната администрация проф. Мария Нейкова ще предаде поста 

областен управител на Стойко Танков. 
- От 11.00 ч. на площад „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведат ритуал по освещаване на бойните знамена и 

водосвет за здраве на българското войнство от Гарнизон - Бургас. 
- От 12 00 ч на Моста в Приморския парк ще се състои ритуалът по спасяване на От 12.00 ч. на Моста в Приморския 

парк ще се състои ритуалът по спасяване на Светия кръст. 
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- От 12.30 ч. пред паметника на Христо Ботев в Приморски парк ще се проведе тържествен ритуал по полагане на 
венци и цветя по повод 174 години от рождението на Христо Ботев. 

*** 
Велико Търново. 

- От 9.00 ч. катедралния храм „Рождество Богородично“ ще бъде отслужена Света литургия, след която ще се състои 
тържествен водосвет, в 10.30 ч. ще потегли литийно шествие до площад „Цар Асен I”, където ще се проведе 
церемония по благославяне на бойното знаме на НВУ „Васил Левски“, и до Владишкия мост в кв. „Асенов“. При 
който от 11.15 ч. ще се състои ритуал по пускане и изваждане на Христовия кръст от река Янтра. 

- От 9.30 ч. пред паметника на Христо Ботев ще се състои военен ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 
174 години от рождението на бележития възрожденец. 

*** 
Видин. 

- От 10.30 ч. в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ кметът д-р Цветан Ценков ще присъства на литургия 
за Богоявление. 

- От 17.00 ч. до елхата на пл. „Бдинци“ кметът д-р Цветан Ценков ще връчи наградите на победителите във 
фотоконкурса „Коледен Видин“. 

*** 
Горна Оряховица. 

- От 12.00 ч. на улица „Свети Княз Борис I“ министър Борислав Сандов ще обяви вековни дървета за защитени. 
*** 
Гоце Делчев. 

- От 7.00 ч. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ Неврокопският митрополит Серафим ще оглави 
Златоустова архиерейска света Литургия, от 10.45 ч. в храма ще бъде отслужен Велик водосвет, от 11.15 ч. ще 
започне Литийно шествие по ул. "Търговска" към река Градска, а от 11.45 ч. ще бъде хвърлен кръстът във водите 
на реката, ще бъдат осветени водните извори и знамената на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на 
Граничното полицейско управление. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 ч. пред паметника на Христо Ботев в ОУ „Христо Ботев“ ще се проведе ритуал по поднасяне на цветя по 
повод 174 години от рождението поета и революционер. 

*** 
Калофер. 

- От 11.30 ч. в Национален музей „Христо Ботев” Вицепрезидентът Илияна Йотова ще поднесе цветя пред бюста на 
поета и революционер и пред паметника на майка му Иванка Ботева по повод 174 години от неговото рождение, 
от 11.50 ч. на площад „Христо Ботев“ тя ще произнесе слово, ще отдаде почит пред паметника на Ботьо Петков, 
след което ше участва в шествие-поклонение до мемориалния комплекс „Христо Ботев“. 

*** 
Ловеч. 

- От 9.00 ч. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ Ловчанският митрополит Гавриил ще оглави Архиерейска 
Златоустова света Литургия, след което ще отслужи Велик водосвет от 11.00 ч. на площата пред църквата. 

- От 11.30 ч. при Богоявленския мост на площад „Екзарх Йосиф I“ ще се проведе традиционното хвърляне на кръста 
в река Осъм. 

*** 
Монтана. 

- От 9.00 ч. в храм „Св. св. Кирил и Методий“ архимандрит Антим - протосингел на Видинската митрополия, ще 
отслужи тържествена света литургия и Велик Йордански водосвет, а от 10.30 ч. ще се проведе литийно шествие до 
езерото на парк „Монтанензиум“, където от 10.45 ч. ще се състои ритуал по хвърляне на къст. 

*** 
Пловдив. 

- От 9.30 ч. в митрополитския храм „Св. вмца Марина“ Пловдивският митрополит Николай ще оглави архиерейска 
Златоустова света Литургия за Богоявление. 

- От 12.00 ч. пред катедралния храм „Успение Богородично“ Пловдивският митрополит Николай ще освети бойните 
знамена на части от Българската армия, а от 12.30 ч. на река Марица ще бъде отслужен и Велик водосвет. 

- От 13.15 ч. пред паметника на Христо Ботев в Цар Симеоновата градина ще бъде чествана 174-тата годишнина от 
рождението на поета и революционер. 

*** 
Разград. 

- От 11.00 ч. пред паметника на Христо Ботев в Градския парк с ритуал по поднасяне на венци и цветя ще бъде 
почетена 174-тата годишнина от рождението му. 

- От 11.30 ч. при в язовир „Пчелина 2“ ще се проведе ритуал по хвърляне на Богоявленския кръст във водата. 
*** 
Русе. 
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- От 10.30 ч. в сградата на РИОСВ министър Борислав Сандов ще даде брифинг след срещи с кмета Пенчо Милков, с 
областния управител Борислав Българинов и с представители на организациите „За чисти въздух и вода“, 
„Обществен съвет - Русе“ и „Русе диша“. 

*** 
Смолян/с. Момчиловци. 

- От 11.00 ч. при Большенската река ще се проведе ритуал по хвърляне на кръста за Богоявление. 
*** 
Смолян. 

- От 9.00 ч. в храм „Св. Висарион Смоленски” ще бъде отслужена света Литургия, от 10.30 ч. пред църквата ще бъде 
извършен Богоявленски водосвет и ще бъдат осветени бойните знамена на 101-ви алпийски полк, а от 11.00 ч. ще 
се проведе литийно шествие до моста на р. Черна до АРЗ, където ще се състои ритуал по хвърляне на кръста. 

- От 12.30 ч. пред паметника на Христо Ботев на пл. „Свобода” с почетен караул и поднасяне на венци ще бъдат 
отбелязани 174 години от рождението на поета и революционер. 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.30 ч. в катедрален храм „Св. Николай“ Старозагорският митрополит Киприан ще оглави утреня и св. 
Златоустова литургия за Богоявление. 

- От 11.00 ч. пред паметника на Христо Ботев в парк „М. М. Кусев“ ще бъдат положени венци и цветя по случай 174 
години от рождението на поета и революционер, а от 11.20 ч. ще премине пешеходен строй от военнослужещи с 
бойните знамена до комплекс „Езерото“ в парк „Йордан Капсамунов“, където от 12.00 ч. митрополит Киприан ще 
извърши водосвет на бойните знамена на всички формирования от Старозагорския гарнизон. 

*** 
Търговище. 

- От 9.00 ч. в двата православни храма в града ще бъдат отслужени тържествена света Литургия и Богоявленски 
водосвет. 

*** 
Хасково. 

- От 9.30 ч. в малката зала на Областната администрация Катя Панева ще приеме поста областен управител от инж. 
Минко Ангелов. 

- От 11.00 ч. пред паметника на Христо Ботев ще се проведе тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя по 
повод 174 години от рождението на поета и революционер. 

- От 11.30 ч. на пл. „Свобода“ с тържествен водосвет ще бъдат осветени знамената на Българската армия. 
*** 
Шумен. 

- От 15.00 ч. в зала 203 в сградата на Общината ще се проведе заседание на Постоянна комисия „Просвета, 
образование и наука“. 

*** 
Ямбол. 

- От 11.30 ч. пред храм „Свети Николай Чудотворец“ ще се проведе тържествен водосвет за успехите на Българската 
армия и нейните бойни знамена, а в 11.50 ч. ще тръгне литийно шествие до моста до Минералната баня в Градския 
парк, където в 12.00 ч. ритуално ще бъде хвърлен Светия кръст във водите на река Тунджа. 

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. 
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