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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев: Ако енергетиката върне част от надвзетото, ще останат стотици милиони печалби 
Разговорите с държавата продължават на техническо ниво, уточни председателят на АИКБ 
Съпричастна ли е държавата с тежестта на бизнеса и на бита заради цените на тока и газа? 
"Не искаме държавата да носи риск. Компенсациите се следват от тези, които са надвзели сметките за ток. В енергетиката 
ще има, при всяка една от хипотезите, при всяка една от цените през следващите 3 месеца, свръхпечалби в много по-
голяма степен, отколкото са предложените от нас компенсации", заяви председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на 
"Денят ON AIR". 
По думите му, ако енергетиката върне част от надвзетото, ще останат в нея допълнителни стотици милиони печалби само 
за първото тримесечие. 
"Предприятията ще бъдат компенсирани. Ще бъде възстановена добавената стойност, която хората са произвели,  а 
им е иззета с високите сметки за ток", посочи Васил Велев. 
Разговорите с държавата продължават на техническо ниво, уточни той. 
"Когато стигнем до конкретните сметки, верифицирани от държавни органи, има по-голяма вероятност нашето 
предложение да бъде прието. Искаме 75% от горницата над 185 лв. При 119 лв. цена по мораториум и при 90 лв. цена за 
миналата година", изтъкна председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR. 
"75-те процента не са под въпрос. Под въпрос е дали ще има таван на компенсацията, защото ако има таван и той 
е нисък, всъщност тези 75% се обезсмислят, защото влиза в действие таванът, който е много по-нисък", обясни 
гостът в студиото. 
Колкото по-скъп е токът в Европа, толкова по-големи са печалбите на България и на българската енергетика, каза Велев. 
"Предложихме да е функция цената на борсата, а не фиксирана сума. За декември ще бъде 129, а за януари, февруари 
и март трябва да е функция на цената на борсата, така че бизнесът да може да си прави сметка като приема 
поръчки, дава оферти - да калкулира съответното ниво на цените на енергията след компенсациите", посочи 
събеседникът. 
Велев информира, че заради високата цена на тока има затворени бизнеси с ограничена дейност, както и предприятия, 
които са освободили работници. 
"При една справедлива компенсация бихме имали обратното - ръст в икономиката, ръст в продажбите, 
назначаване на работници, повишаване на заплатите и потискане на инфлацията. Образуващият инфлацията 
елемент е високата цена на електроенергия", заяви той. 
Ако има справедливо компенсиране на цената на електроенергията, има възможност инфлацията да намалява, завърши 
Велев. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Fakti.bg 
 
√ Велев: Ако енергетиката върне част от надвзетото, ще останат стотици милиони печалби 
Разговорите с държавата продължават на техническо ниво, уточни председателят на АИКБ  
"Не искаме държавата да носи риск. Компенсациите се следват от тези, които са надвзели сметките за ток. В енергетиката 
ще има, при всяка една от хипотезите, при всяка една от цените през следващите 3 месеца, свръхпечалби в много по-
голяма степен, отколкото са предложените от нас компенсации", заяви председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на 
"Денят ON AIR". 
По думите му, ако енергетиката върне част от надвзетото, ще останат в нея допълнителни стотици милиони печалби само 
за първото тримесечие. 
"Предприятията ще бъдат компенсирани. Ще бъде възстановена добавената стойност, която хората са произвели, а им е 
иззета с високите сметки за ток", посочи Васил Велев. 
Разговорите с държавата продължават на техническо ниво, уточни той. 
"Когато стигнем до конкретните сметки, верифицирани от държавни органи, има по-голяма вероятност нашето 
предложение да бъде прието. Искаме 75% от горницата над 185 лв. При 119 лв. цена по мораториум и при 90 лв. цена за 
миналата година", изтъкна председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/251458-velev-ako-energetikata-varne-chast-ot-nadvzetoto-shte-ostanat-stotitsi-milioni-pechalbi
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"75-те процента не са под въпрос. Под въпрос е дали ще има таван на компенсацията, защото ако има таван и той е нисък, 
всъщност тези 75% се обезсмислят, защото влиза в действие таванът, който е много по-нисък", обясни гостът в студиото. 
Колкото по-скъп е токът в Европа, толкова по-големи са печалбите на България и на българската енергетика, каза Велев. 
"Предложихме да е функция цената на борсата, а не фиксирана сума. За декември ще бъде 129, а за януари, февруари и 
март трябва да е функция на цената на борсата, така че бизнесът да може да си прави сметка като приема поръчки, дава 
оферти - да калкулира съответното ниво на цените на енергията след компенсациите", посочи събеседникът. 
Велев информира, че заради високата цена на тока има затворени бизнеси с ограничена дейност, както и предприятия, 
които са освободили работници. 
"При една справедлива компенсация бихме имали обратното - ръст в икономиката, ръст в продажбите, назначаване на 
работници, повишаване на заплатите и потискане на инфлацията. Образуващият инфлацията елемент е високата цена на 
електроенергия", заяви той. 
Ако има справедливо компенсиране на цената на електроенергията, има възможност инфлацията да намалява, завърши 
Велев. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Стотици милиони печалби, ако енергетиката върне част от надвзетото 
Разговорите с държавата продължават на техническо ниво 
Съпричастна ли е държавата с тежестта на бизнеса и на бита заради цените на тока и газа? 
"Не искаме държавата да носи риск. Компенсациите се следват от тези, които са надвзели сметките за ток. В енергетиката 
ще има, при всяка една от хипотезите, при всяка една от цените през следващите 3 месеца, свръхпечалби в много по-
голяма степен, отколкото са предложените от нас компенсации", заяви председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на 
"Денят ON AIR". 
По думите му, ако енергетиката върне част от надвзетото, ще останат в нея допълнителни стотици милиони печалби само 
за първото тримесечие. 
"Предприятията ще бъдат компенсирани. Ще бъде възстановена добавената стойност, която хората са произвели, а им е 
иззета с високите сметки за ток", посочи Васил Велев. 
Разговорите с държавата продължават на техническо ниво, уточни той. 
"Когато стигнем до конкретните сметки, верифицирани от държавни органи, има по-голяма вероятност нашето 
предложение да бъде прието. Искаме 75% от горницата над 185 лв. При 119 лв. цена по мораториум и при 90 лв. цена за 
миналата година", изтъкна председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR. 
"75-те процента не са под въпрос. Под въпрос е дали ще има таван на компенсацията, защото ако има таван и той е нисък, 
всъщност тези 75% се обезсмислят, защото влиза в действие таванът, който е много по-нисък", обясни гостът в студиото. 
Колкото по-скъп е токът в Европа, толкова по-големи са печалбите на България и на българската енергетика, каза Велев. 
"Предложихме да е функция цената на борсата, а не фиксирана сума. За декември ще бъде 129, а за януари, февруари и 
март трябва да е функция на цената на борсата, така че бизнесът да може да си прави сметка като приема поръчки, дава 
оферти - да калкулира съответното ниво на цените на енергията след компенсациите", посочи събеседникът. 
Велев информира, че заради високата цена на тока има затворени бизнеси с ограничена дейност, както и предприятия, 
които са освободили работници. 
"При една справедлива компенсация бихме имали обратното - ръст в икономиката, ръст в продажбите, назначаване на 
работници, повишаване на заплатите и потискане на инфлацията. Образуващият инфлацията елемент е високата цена на 
електроенергия", заяви той. 
Ако има справедливо компенсиране на цената на електроенергията, има възможност инфлацията да намалява, завърши 
Велев. 
 
В. Труд 
 
√ Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред „Труд“: При таван на 
компенсациите за скъпия ток ни чака ръст на цените  
Поскъпването на електроенергията за бизнеса на свободния пазар и ръстът на цената на природния газ изправят пред 
фалит редица български предприятия и фирми, като в същото време направи държавните енергийни дружества свръх 
печеливши. Кабинетът на четворната коалиция обеща на фирмите, че ще бъдат компенсирани. Бизнесът обаче е 
недоволен от размера на обезщетенията, които ще получат, тъй като се предвижда помощите да имат таван. Докъде 
стигнаха преговорите за вида и размера на компенсациите за скъпия ток, както и какви ще са последиците, ако исканията 
на бизнеса бъдат отхвърлени, потърсихме за мнение председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев. 
- Г-н Велев, работодателите поискахте среща с представители на кабинета, тъй като смятате, че предложените 
компенсации за бизнеса заради скъпия ток на свободния пазар не са достатъчни. Проведоха ли се подобни разговори? 
- Проведохме дълга среща с министъра на енергетиката и тримата му заместници по тази тема. Но не успяхме да се убедим 
взаимно в тезите си и затова сега очакваме среща с премиера Кирил Петков, уточнено е че ще има такава, но засега не е 
проведена. 
В началото на годината, заради топлото време и основно факта, че по празниците голяма част от предприятията не 
работеха, намаля търсенето на електроенергия и цените се поуспокоиха. Това обаче не трябва да ни успокоява и трябва 
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да сме подготвени за това, че те отново ще се повишат. Схемата, която правителството предложи за компенсации за 
бизнеса е подходяща за цени до 300 -350 лева за мегават, но не и над тях. Таванът от 30 на сто, който е определен спрямо 
борсовата цена като горен праг за компенсациите, всъщност влиза в действие и би бил от помощ за компаниите само при 
тези цени. Максималният праг орязва компенсациите и те реално не са 75 на сто от разликата между замразената цена на 
тока за бита и пазарната. Това, което на нас не ни изглежда логично, е съществуването на този таван. Защото дори ако 
бъдат изпълнени нашите искания за реални компенсации, само печалбите на АЕЦ, НЕК и Фонда за сигурност на 
енергийната система ще бъдат в пъти по-високи от средствата, които ще отпусне държавата на бизнеса. Ние изчисляваме, 
че само през първото тримесечие печалбите тези три структури, дори и при компенсиране без таван, каквото предлагаме 
от бизнеса, ще са в размер на половин милиард лева. Това е повече от печалбата на цялата банкова система за едно 
тримесечие. А ние говорим за такава печалба след плащане на компенсации за бизнеса без таван. Трябва да се научим да 
не се впечатляваме от числата и да не сравняваме с миналото. Защото никога досега не е имало нито такива цени, нито 
такъв ръст на цените за толкова кратък период. 
- Има ли механизми, с които ръстът на цените да бъде спрян, така че да не се налага тези компенсации да 
продължават да бъдат нужни и занапред? 
- Проблемът е не само за България, но е и за цяла Европа. Но в света, в държави като САЩ и Турция например, ситуацията 
е различна. Цената на един мегаватчас в съседна Турция струва от порядъка на 50 долара, докато у нас цените са вече 
около 250 долара. Проблемът е за цяла Европа и е причинен от сбъркания пазарен модел на търговия на едро с 
електроенергия. И разбира се, под въздействието на фактори като високата цена на природния газ. Но висока и растяща 
цена на природния газ има и на други места, но там няма такава висока цена на електроенергията. Затова казваме, че 
самият модел е сбъркан и трябва да бъде изменен, да има превключване на друг модел. Но ЕК казва че засега това не 
може да се случи, а държавите, националните правителства трябва да се оправят по места, като Брюксел предоставя за 
тази цел набор от инструменти. Един от тях е възможност за пряка държавна помощ за бизнеса с компенсации за 
възстановяване на надвзетото. И при нас има блестяща възможност да се възстанови надвзетото в един по-пълен размер, 
тъй като в България себестойността на произвежданата електроенергия не е поскъпнала в 93 на сто от случаите. Защото 
малка част от енергията се произвежда на основата на природен газ. Атомната енергия не е поскъпнала като себестойност, 
тя се произвежда за 55 лева на мегаватчас. От ВЕЦ-овете е 84 лева за мегаватчас. И така, като направим целият микс, при 
сегашните цени на природния газ и на квотите за въглероден двуокис, излиза че в България при различни допускания и 
съотношения на произвежданата електроенергия от един или друг източник, цената среднопретеглено, която включва и 
10 процента печалба за производителите, би била от порядъка на 150-200 лева. Говорим за микс от всички производства, 
включително и тези, които се изкупуват на преференциални цени като американските централи или част от ВЕЦ-овете, 
чиято енергия се изкупува на 400- 500 лева на мегаватчас. Ако целият пазар, а не само за бита е регулиран, цената би била 
от този порядък - около 150-192 лева за мегаватчас. Тоест ние сме в състояние да осигурим на това равнище 
електроенергия за всички нужди в страната и пак да изнасяме една четвърт или една пета от нея на европейски цени, които 
са 2,5-3 пъти по-високи. И пак енергетиката ни да реализира добри печалби, каквито никога не е имало в този сектор. И 
това за нас е една възможност не просто да компенсираме предприятията, но и да ги направим и по-конкурентноспособни, 
така че да участват по-агресивно в това преразпределение и скъсяване на веригата на доставки. Това, ако го направим, 
продажбите в предприятията могат да растат с двуцифрено число, съответно да растат и заплатите. И такава възможност 
не бива да се пропуска. Но ние не използваме този шанс. Вместо това предлагаме половинчати компенсации. Тръгваме на 
първо място от 185 лева праг, при условие, че производствената цена с включена печалба е около 150 лева. Това за нас е 
едната грешка. По-голямата обаче е нелогичният таван, заради който всяка цена над 310 лева за мегаватчас пак остава за 
сметка на бизнеса. 
- Как ще се отрази на бизнеса, ако тези компенсации останат в сегашния си вид? 
- За да оцелеят на предприятията не им остава абсолютно никаква друга възможност освен да вдигат цените. Тези, които 
могат ще ги вдигнат и това ще доведе до ръст на инфлацията, съответно и до намаляване на покупателната способност на 
хората и стопяване на спестяванията им. Това е ефектът, който искахме да избегнем с една по-цялостна компенсация. И 
това можеше да ограничи инфлацията. А сега имаме половинчата компенсация, тоест половинчато ограничаване на ръста 
на цените. Това решение за нас е грешно. Ние не използваме възможностите, които имаме за ускоряване на 
икономическия растеж и за увеличаване на доходите на хората. 
- Освен ръстът на цената на тока на свободния пазар за някои малки фирми е проблем и драстичното увеличение на 
цената на газа. Трябва ли да има компенсации и за тези компании? 
- В момента са предвидени 200 млн. лв., но за регулирания газов пазар, а не за предприятията на свободния пазар. С част 
от тези средства ще се компенсират топлофикациите, които безспорно имат такава нужда. Защото те имат регулирана цена 
от КЕВР на услугите, които предлагат- топла вода и парно. Само че тя е сметната при 48 лева за мегаватчас цена на 
природния газ, а цената вече е 133 лева. Това е над 2,5 пъти разлика. Така че топлофикациите от 1 юли насам трупат загуби, 
изчерпаха оборотните си средства и нямат ликвидност. Не могат да плащат и за газа, който получават. Безспорно е, че 
трябва да бъдат компенсирани час по-скоро, за да не спрат изобщо. И за да не се увеличи драстично цената на 
предлаганите от тях услуги след изтичане на мораториума. Защото всички тези загуби, които сега търпят, ще се включат в 
сметките, ако не бъдат компенсирани от бюджета. 
Фирмите, чието производство е на газ, са в много тежка ситуация. Естествено, не всички са в такава, защото някои имат 
дългосрочни договори и цената им се определя на база на петролните деривати 9 месеца назад. Цената може да бъде 
най-различна, диапазонът е много голям. По-рано бяхме сто процента вързани с цената на природните деривати за 9 
месеца назад и цената беше по-предсказуема и се променяше по-плавно. А сега 70 на сто от цената се формира от спот 
пазара, който е много волутавен и само 30 на сто от петролните деривати. Това, плюс лошият микс при доставките на  газ 
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и неизползването на азерски газ, води до това, че цената се повиши значително. Когато обаче сравняваме с цените в Европа 
трябва да имаме предвид, че фактът, че на борсите в други държави газът е по-скъп, това не означава, че крайните 
потребители го получават при тези цени. Цената се определя в резултат на различни миксове, има дългосрочни договори, 
които са на много по-ниски цени. И е спекула да се говори, че у нас е много по-евтино от Европа. 
Тези пари, които са определени като компенсации от правителството за ЕСО и разпределителните дружества, те всъщност 
не биха стигнали за цялото първо тримесечие при цени по-високи от 300-350 лева на мегаватчас на свободния пазар. А е 
много по-вероятно цените да са по-високи. Тоест предвидените средства като компенсации за тази цел са недостатъчни и 
са разчетени според едни твърде оптимистични цени. Но пък има възможност при изготвяне на бюджета да се съобразят 
актуалните цени и фючърсите и да се увеличат тези определени суми, при това е възможно и за сметка на излишъка от 
бюджета за миналата година. 
- Очаквате ли фалити на фирми, ако не бъдат приети предложенията на бизнеса за по-високи компенсации?  
- Нещата в енергетиката се балансират при добро управление. Ако има високи цени, ще имат високи печалби и с тях може 
да се компенсира бизнеса. Правителството може да каже - работете спокойно, цените на електроенергията за крайния 
потребител ще се вдигат в рамките между 150 и 250 лева. В противен случай, ако въобще има някакъв ръст икономиката 
ни, той ще бъде анемичен. Предприятията в този случай ще трябва да работят в агресивна среда, няма да могат да планират 
дългосрочно и дори средносрочно, защото няма да знаят дори каква е себестойността на производството им. Защото сега 
изпращат оферта и още не са произвели продукцията, която са договорили, а стойността вече е различна. И не могат да 
инвестират и работят на загуба. Което прави компаниите много по-предпазливи и не произвеждат толкова, колкото биха, 
ако имат прогнозируемост. 
- Настоявате и за промени по мярката 60/40? Кога можем да очакваме такива и в каква насока? 
- Всъщност ние поискахме настоящата мярка да е само за два месеца, за да може през това време да се разработи по-
добър дизайн, който да се нотифицира от Брюксел и да заработи от март. В момента условието за компенсиране при 30 на 
сто спад от продажбите е неработещо, защото се сравнят с оборота за 2019 г., когато цените бяха много по-ниски. Сега 
ръстът на цените вдига оборота, но не и печалбите и това прави мярката донякъде неработеща. Затова според нас прагът 
за помощ трябва да е при спад от 20 на сто, а не от 30%. При 30 на сто спад повечето фирми вече са отвъд границата на 
фалита и директно затварят. Надявам се скоро да бъде сформирана работна група, която да направи нов дизайн на мярката 
и да се изпрати искане за нотификация от Брюксел до две седмици, за да влязат новите условия през март. 
Нашият гост 
Васил Велев е изпълнителен директор на “Стара Планина Холд” АД и председател на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Завършил е Висшето военновъздушно училище в Долна 
Митрополия. Магистър е по автоматика от Техническия университет в София, както и магистър по Корпоративно 
управление от Икономическия университет - Варна. Член е на бордовете на директорите на редица търговски 
дружества. Семеен. Владее руски, английски и френски. 
 
БНТ 
 
√ Държавата ще увеличи размера на компенсациите за бизнеса заради цените на тока и газа 
Увеличават размера на компенсациите за бизнеса като ще бъде завишен таванът на помощта. Това обяви 
вицепремиерът и финансов министър Асен Василев, който беше изслушан на заседание на енергийната и бюджетна 
комисия към парламента. 
Обмислят се и компенсации за битовите клиенти заради задаващото се увеличение на тока от 1 април. Според Василев 
съществува схема в "Булгаргаз", при която предприятието е продавало евтин газ зад граница, вместо у нас. 
Само ден след като стана ясно, че няма да има промяна в схемата за компенсация на бизнеса, правителството е склонно 
на отстъпки и да вдигне тавана за компенсации до 35% от 30. 
"Тези едни 150 млн. бяха намерени, което означава, че по наши сметки едни 5% допълнително може да се вдигне и да се 
стигне до 35", каза Асен Василев. 
От компаниите настояват за още по-високо вдигане на тавана - до 50%. 
"Всъщност ние не говорим за помощи, ние говорим за компенсации - за възстановяване на надвзетото. Това, което са 
изработили хората, а всъщност фактурата за тока им го прибира", каза Васил Велев от АИКБ. 
Обмисля се и как да бъдат компенсирани битовите потребители след отпадане на мораториума за цените на тока, водата 
и парното. Енергийният регулатор няма повече инструменти за намаляване, категоричен беше председателят му и 
предлага правителството да помисли за законодателни поправки. 
"Ако се намали ДДС за електроенергията от 20 на 10% няма да има повишение за битовите потребители. Ние използвахме 
всички наши възможности да намалим от 64% на 11,5% увеличението", каза Иван Иванов. 
Председателят на КЕВР заяви, че към момента не е търсен за разговори от правителството. 
На днешното изслушване в парламента беше обявена и нередност, според финансовия министър в държавната 
"Булгаргаз". 
"Защо "Булгаргаз" черпи количества газ от Чирен, които са купени на доста по-ниски цени, черпи ги на по-високите цени и 
ги продава в чужбина, вместо да продава на ниски цени на българския бизнес и на Топлофикация - София, така че да не 
стигаме до такива проблеми", каза Асен Василев. 
Схемата на работа на хранилището в Чирен беше разяснена от изпълнителния директор на "Булгаргаз" в предаването "Още 
от деня". 
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"Нагнетяването, съхранението и добивът се определят още март месец от оператори. Има си стриктно план, който се 
следва - съхраняваме през май, юни, юли, септември и в средата на октомври започва добивът с началото на отоплителния 
сезон и завършва на 31 март следващата година", каза Николай Павлов, изп. директор на "Булгаргаз". 
Сериозно е положението и на Топлофикация-София, чийто дългове по данни на министерството на финансите са 
надхвърлили 1 млрд лева. 
"Проблемът вече с Топлофикация - София е толкова дълбок, че стойността на дълготрайните активи и стойността на дълга 
са близко, да не кажа, че стойността на дълга е над реалната стойност на активите", каза Александър Николов. 
"Целият български народ плаща парното на София и то лошото управление на парното", категоричен е Асен Василев. 
Предстои среща на бизнеса с финансовия министър, на която да бъдат уточнени последните параметри за компенсация 
на компании заради високите цени на ток и газ. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Банекръ 
 
√ 850 млн. лв. от бюджета за бизнеса, но компенсациите остават с таван 
850 млн. лв. от бюджета ще бъдат изплатени за бизнеса заради скъпия ток, съобщи финансовият министър Асен Василев 
на съвместно заседание на бюджетната и енергийната комисии в парламента. Това ще представляват компенсации за 
сметките на небитовите потребители от ноември 2021 г. до март 2022 година.  
Вицепремиерът Василев оцени ситуацията в енергетиката като особено драматична. Според него от една страна има 
повишено потребление, но по-важното е, че заради свързването на българска борса с международните пазари, цените са 
се повишили драстично.  
Компенсации, но с таван 
Около 440 млн. лв. по формата на дивидент са постъпили в бюджета от печалбата на АЕЦ "Козлодуй" през 2021 г., които 
са използвани за изплащане на компенсации за фирмите през ноември и декември, съобщи още министърът на 
финансите. 
"Според нас схемата за компенсации трябва да бъде балансирана – не може държавата да поема пълния риск на 
бизнеса. Държавата трябва да поеме това, което наричаме допълнителен риск, но не може да се прехвърли изцяло 
риска на бизнеса към държавата. Това води до изкривявания на пазара", подчерта вицепремиерът. 
Той акцентира, че редица бизнеси са прекратили фючърсните си договори за електроенергия, което ги оставило в ситуация 
без контракти с твърда цена и да разчитат на сегмента "ден напред", където цената в момента е доста по-висока. По думите 
му това е разликата между българския и германския бизнес и затова у нас ситуацията с цената на електроенергията е много 
по-драматична. 
"Трябва да има баланс. Компенсациите не трябва да са на 100%, без таван, защото другата зима отново ще сме в 
същата ситуация, защото отново бизнесът няма да разчита на дългосрочни договори. Затова казах, че с компенсации 
на 100% се изкривява пазарът", допълни Асен Василев в отговор на въпрос от депутата от ГЕРБ и бивш енергиен министър 
Делян Добрев. 
Целта на структурата на компенсациите е те да бъдат балансирани, така че да осигурят устойчивост на българския бизнес, 
допълни енергийният министър Александър Николов. 
"Приблизителната компенсация за електроенергията през декември е 130 лв. за киловатчас. В последните години 
структурата и динамиката на пазара се промениха изцяло - вследствие на Зелената сделка, трансформацията на 
пазара, вследствие на извеждане на базови мощности, базирани най-вече на въглища. Това се вижда най-добре във 
волатилността на цените - на сезонна и дневна база - над 40% е разликата от дъното до пиковата цена през дневна 
част. Същото важи и във форма уикенд - работна седмица, както и ако се гледа сезонно есен спрямо зима. Това води 
до многосериозна промяна за енергийноинтензивните бизнеси", обобщи Николов в реплика към депутата от ДПС 
Рамадан Аталай. 
За какво настояват работодателите 
Именно таванът на компенсациите се разглежда като проблем от работодателските организации, които настояват за 
неговото отпадане. Според изчисленията на председателя на АИКБ Васил Велев ще бъдат покрити разходи с по 129 лв на 
мегаватчас, при очаквани цени от бизнеса от 184 лева. 
"От предвидените 1.5 милиарда лева 350 милиона ще отидат за разпределителните мрежи, около 200 за 
топлофикациите. Остават 950 милиона, като 670 от тях ще са за първото тримесечие. Проблемът е в тавана на 
компенсациите, който е определен на 30% от крайната цена. Това прави тази формулировка за компенсиране 
неработеща за цени над 310 лева", обясни в сряда Велев. 
Той смята, 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 три четвърти. Така при една крайна цена от 800 лева, каквато имахме през декември, този таван 
би ограничил компенсацията до 240 лева”, коментира още Велев. 
Дали ще се стигне до консенсус между бизнеса и властта вероятно ще стане ясно в началото на следващата седмица, когато 
се очаква да има среща между работодателските организации и премиера Кирил Петков. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/darzhavata-shte-uvelichi-razmera-na-kompensaciite-za-biznesa-zaradi-cenite-na-toka-i-gaza-1180856news.html
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NOVA TV 
 
√ След мораториума на цените: Ще има ли поскъпване на тока и парното за потребителите 
От КЕВР прогнозират, че ще има увеличение с над 11% 
Рязко поскъпване на тока и парното за битовите потребители, след изтичането на мораториума прогнозира председателят 
на енергийния регулатор Иван Иванов. По думите му изкуственото задържане на цените е незаконно и е грешно. 
Мораториумът ще доведе до по-голямо поскъпване на тока и парното за потребителите изчислиха от регулатора.   
„Винаги след замразяване, което се прави като административен акт цените се повишават”, обясни председателят на КЕВР 
Иван Иванов. 
По думите му обаче цената ще надхвърли 11 процента. 
„Не намалихме на 11 % и половина и заявихме, че ако се намали ДДС от 20 на 10 %, практически няма да има повишение 
на цената за битовите потребители”, коментира още председателят. 
Така Иванов смята, че комисията е изчерпала механизмите си и всичко е в ръцете на правителството. Заради скока в цените 
кабинетът вече обмисля падането на тавана на компенсациите са бизнеса. 
„Според нас схемата трябва да е балансирана не може държавата да поема пълния риск за бизнеса. Може да поеме 
допълнителния риск, но не пълния”, обясни Васил Велев от АИКБ. 
Енергийния министър Александър Николов припомни, че за месец декември предложението е 75 процента от разликата, 
като не се надвишават повече от 30 процента от общата цена. 
От бизнеса предложиха 50 процента вместо 30, като изчисляват, че това нямало да натовари бюджета допълнително. 
 „С този 30 процентов таван не помагаме на никого”, смята Добри Митев от БСК. 
 Министърът на финансите Асен Василев добави, че цената е можело да бъде по-ниска, ако „Булгаргаз” не изнася по-евтин 
газ от хранилището в Чирен за Румъния. 
„Като министър на финансите ме притеснява, че този по евтин газ, който е купен на доста по евтина цена, през лятото не 
остава за България” добави Василев. 
По казуса тече проверка. 
 
Investor.bg 
 
√ Асен Василев: Спиране на износа на ток ще доведе до огромни икономически загуби 
Парите за компенсация на бизнеса са налични, чака се одобрение от ЕК на промените в схемата, съобщи финансовият 
министър  
Ограничаването на износа на електроенергия от България ще доведе до много по-големи загуби, отколкото бизнесът може 
да спечели, ако използва електроенергията от АЕЦ "Козлодуй". Това обясни вицепремиерът и министър на финансите Асен 
Василев по време на изслушване в Народното събрание. 
Василев, заедно с енергийния министър Алексанър Николов участваха в съвместно заседание на финансовата и 
енергийната комисия в парламента. Темата беше компенсациите за бизнеса заради скъпата енергия. 
Правителството определи 1,5 млрд. лева за компенсации в сектора до края на март 2022 г. Сред тях са 
електроразпределителните дружества, чиито разходи ще бъдат покрити изцяло. При тях положението е по-специфично, 
защото дейността им е регулирана. 
По отношение на индустрията, с малки изключения, обаче разходите могат да бъдат управлявани и затова и компенсацията 
не е без ограничения. 
Но от бизнеса на няколко пъти възразиха относно схемата за подкрепа, предложена от правителството, особено в частта 
за таван на компенсациите до 30% от цената на електроенергията на свободния пазар. Според работодателските 
организации това прави съвсем недостатъчна подкрепата при цена на електроенергията от над 300 лева за мегаватчас. 
Средната цена на тока през ноември на Българската независима и енергийна борса (БНЕБ) надмина ниво от 408 лева за 
мегаватчас в сегмента "Ден напред". 
Не търсим помощ, а компенсация за надвзети средства по сметките за електроенергия, обясни по време на изслушването 
в Народното събрание Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той 
посочи, че цената на електроенергията в САЩ например е 35 долара за мегаватчас, а в Европа компаниите разчитат 
основно на дългосрочните си договори. 
Васил Велев беше категоричен, че индустрията не иска ограничаване на износа - през 2021 г. от страната са изнесени 8,8 
тераватчаса, което при средна цена от 200 лева за мегаватчас представлява приходи от 2 млрд. лева за България.  
Липсата на лимит може да доведе до спекулации и ще натежи на бюджета и държавните дружества, които осигуряват 
средствата. По изчисленията на Николов и Василев увеличаването на тавана с 5% означава допълнително 150 млн. 
лева. Ако има събрани допълнителни средства, може да бъде обмислена възможността за увеличаването на прага до 35%, 
каза Василев. 
Парите за компенсацията са налични в Министерството на финансите. Те идват от Фонда "Сигурност за електроенергийната 
система " (ФСЕС) и от "свръхпечалбите" на държавните енергийни дружества. От АЕЦ "Козлодуй" например са получени 
440 млн. лева. Приходите във ФСЕС от продажба на квоти за въглеродни емисии пък надхвърлят 1,6 млрд. лева заради по-
високите цени на квотите. 
В момента се изчаква ЕК да се произнесе по промяната в схемата, за да започне изплащането на средства към бизнеса. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/erp-tata-i-eso-shte-poluchat-kompensaciia-ot-235-mln-leva-zaradi-skypiia-tok-342800/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/eso-otchita-seriozen-ryst-na-iznosa-na-tok-prez-2021-g-342944/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/eso-otchita-seriozen-ryst-na-iznosa-na-tok-prez-2021-g-342944/
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До голяма степен българската индустрия си набавя електроенергия от сегмента "Ден напред" на енергийната борса, 
което го излага и на високата волатилност на пазара. Финансовият министър Асен Василев коментира, че при ниската цена 
на борсата компании са прекратили дългосрочни договори при цени от 80-100 лева за мегаватчас. 
"Бизнесът трябва да поеме риска на фючърсите", заяви Василев по време на изслушването. Той отбеляза, че стремежът на 
правителството е за максимално съобразена с пазара подкрепа, за да не се получават изкривявания. 
Индустрията отдавна се оплаква, че няма търгове за дългосрочни доставки на енергия, както и че предлаганите продукти 
не са подходящи за тях. 
Енергийният министър Алексанър Николов също призна, че има проблем за компаниите да сключват директно договори с 
производителите. Повечето договори за енергията от АЕЦ "Козлодуй" например се сключват с търговци, които после 
изнасят електроенергията в чужбина. 
България със своите мощности в момента балансира Балканския регион, но страната ни не е заплашена от криза, както е 
например Косово, заяви още енергийният министър. 
Има различни начини да се насърчи предлагането на електроенергия в сегмента за дългосрочни договори, коментира Асен 
Василев. Той обясни, че в някои европейски държави се прилага изискване определен процент от произведената енергия 
да бъде предложена по дългосрочни споразумения с индустрията. Други мерки за намаляване на разходите за енергия на 
бизнеса са намаляване на бюрокрацията, за да бъдат насърчени компаниите да изграждат собствени енергийни мощности, 
както и по-гъвкава работа на Фонда "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС). 
По време на изслушването финансовият министър отбеляза още, че повечето компании прехвърлят своите разходи, което 
води до увеличаване на инфлацията. 
Василев уточни още, че се предвижда възможност за провеждане на централизирани търгове за покупка на 
електроенергия за държавни ведомства, включително социални домове, детски градини и училища, за които не се очаква 
да имат капацитет да участват в търговията на БНЕБ. 
 
Economic.bg 
 
√ Bлacттa cĸлoни дa пpoмeни eнepгийнaтa ĸoмпeнcaция зa бизнeca 
Aceн Bacилeв щe пpoвeдe тexничecĸa cpeщa c paбoтoдaтeлитe, нa ĸoятo дa ce cмeни cxeмaтa и тe дa бъдaт пo-
дoвoлни 
Bицeпpeмиepът Aceн Bacилeв ce cъглacи дa пpoвeдe тexничecĸa cpeщa c пpeдcтaвитeлитe нa бизнeca, нa ĸoятo дa oбcъдят 
нoв мoдeл зa ĸoмпeнcaция нa бизнeca зapaди виcoĸaтa цeнa нa тoĸa. Дo тoвa peшeниe ce cтигнa cлeд близo двa чaca 
oбcъждaнe пo вpeмe нa oбeдинeнoтo зaceдaниe нa ĸoмиcиитe пo бюджeт и финaнcи и eнepгeтиĸa. 
B paмĸитe нa дeбaтa eнepгийният миниcтъp Aлeĸcaндъp Hиĸoлoв и ĸoлeгaтa мy Bacилeв бяxa нeпpeĸлoнни, чe 
ĸoмпeнcaциятa мoжe дa e caмo 75% oт paзлиĸaтa мeждy фиĸcиpaнaтa бaзoвa цeнa oт KEBP и cpeднaтa cтoйнocт нa бopcaтa 
зa cъoтвeтния мeceц, нo нe пoвeчe oт 30% oт тъpгyвaнaтa цeнa. Дoвoдитe нa двaмaтa бяxa, чe пъpвo тoвa ca възмoжнocтитe 
нa бюджeтa, a cъщo тaĸa oгpaничeниeтo би cтимyлиpaлo индycтpиятa дa пecти eнepгия, зaщoтo cпopeд тяx в пpoтивeн 
cлyчaй щe ce cтимyлиpa paзxищaвaнeтo нa тoĸ. 
B paмĸитe нa зaceдaниeтo ce изĸaзaxa пpeдcтaвитeли нa AИKБ и БCK, ĸoитo oчeвиднo ycпяxa дa зaщитят пoзициятa нa 
paбoтoдaтeлитe, тъй ĸaтo cлeд тexнитe ĸoмeнтapи Bacилeв cĸлoни нa ĸoмпpoмиca. 
Cпopeд вицeпpeмиepa paзминaвaнeтo в пoзициитe нa пpaвитeлcтвoтo и бизнeca e в тoвa, чe пъpвитe cмятaт ĸoмпeнcaциитe 
ĸaтo пpoцeнт oт cмeтĸитe, a втopитe – ĸaтo aбcoлютнa cтoйнocт. 
Toвa мoжe дa ce paзpeши тexничecĸи. Πpeдлaгaм дa нaпpaвим тexничecĸa cpeщa, ĸaтo ce нaпpaви paзчeт пo aбcoлютнa 
cтoйнocт. Aĸo ce oгpaничи и пo пpoцeнт, и пo aбcoлютнa cтoйнocт, щe oгpaничим нeизвecтнocттa нa бъдeщeтo. Ha нac щe 
ни дaдe cигypнocт пpи бюджeтиpaнe, a нa вac – чe щe имa пpaвилнa peaĸция пpи пpoмянa цeнитe“, ĸaзa Aceн Bacилeв. 
Cпopeд нeгo изпoлзвaйĸи двa пoĸaзaтeля, вмecтo caмo пpoцeнтитe, щe ce cтигнe дo пo-гъвĸaвa cxeмa и тaвaн, ĸoйтo нe 
зaвиcи тoлĸoвa oт eĸcтpeмнитe cтoйнocти нa цeнитe. „Щe имa пpeдвидимocт и зa двeтe cтpaни. Toгaвa щe мoжeм дa oтидeм 
и нa пo-виcoĸи cтoйнocти.“ 
Πpeди тoвa cъглacиe, зaм.-пpeдceдaтeлят нa AИKБ Pyмeн Paдeв пpeдcтaви cмeтĸи, чe тaвaнът нa ĸoмпeнcaциятa cпoĸoйнo 
мoжe дa ce вдигнe oт 30 нa 40%, бeз тoвa пo ниĸaĸъв нaчин дa нaтoвapвa cиcтeмaтa. Toй дopи oбocнoвa и пo-гoлям лимит 
– oт 50%, ĸoйтo би бил дocтигнaт caмo пpeз фeвpyapи и cиcтeмaтa би издъpжaлa дa плaщa пoвeчe caмo eдин мeceц. Cпopeд 
нeгo зapaди виcoĸитe цeни ceгa в cиcтeмaтa имa мнoгo пapи и дopи дa ce взeмaт тeзи, нeoбxoдими зa пoвишaвaнe нa тaвaнa 
дo 40%, щe ocтaнaт cpeдcтвa зa вcичĸo – зa инвecтиции, зa вдигaнe нa зaплaти и т.н. 
Πpeдceдaтeлят нa AИKБ Bacил Beлeв изнece дaнни ĸoлĸo ca cпeчeлили eнepгийнитe пpoизвoдитeли caмo oт изнoca пpeз 
минaлaтa гoдинa. Cпopeд нeгo ca пpoдaдeни нaвън 9 тepaвaтчaca, oт ĸoeтo фиpмитe ca пoлyчили пoнe 2 млpд. лв. 
Hиe имaмe злaтнaтa възмoжнocт дa пeчeлим oт виcoĸитe цeни и дa пoдoбpим ĸoнĸypeнтocпocoбнocттa нa индycтpиятa, 
ĸaтo я ĸoмпeнcиpaмe“, ĸaзa тoй. 
Cпopeд нeгo нямa ĸaĸ извънpeднитe пeчaлби нa дъpжaвнитe eнepгийни дpyжecтвa дa ca пo-мaлĸo oт ĸoмпeнcaциитe, 
ĸoлĸoтo и дa ca тe. 
Taĸa щe ce пoтиcнe инфлaциятa и щe ce yвeличaт зaплaтитe“, ĸaзa Beлeв. 
Toй e ĸaтeгopичeн, чe e гpeшнo дa ce пpoмeнят ĸoмпeнcaциитe, чaĸ ĸoгaтo цeнaтa ce пpoмeни, тъй ĸaтo бизнecът тpябвa дa 
плaниpa ceбecтoйнocттa cи пo-paнo, зa дa мoжe дa дaвa цeни нa ĸлиeнтитe. 
B бюджeтa тpябвa дa ce зaпишaт ĸoнĸpeтни чиcлa. Aĸo нe ce cбъднe cцeнapият зa мнoгo виcoĸи цeни, нямa дa ce cбъднaт 
нитo извънpeднитe пpиxoди в eнepгийнaтa cиcтeмa, нитo извънpeднитe paзxoди нa бизнeca. Ho aĸo ce cбъднaт и нe ca 
зaпиcaни тeзи чиcлa, щe cтaнe мнoгo лoшo“, ĸaзa пpeдceдaтeлят нa AИKБ. 
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He e яcнo ĸoлĸo щe ĸocтвa нa бюджeтa, aĸo бъдe зaлoжeн тaвaн, изпoлзвaщ ĸaĸтo пpoцeнт oт цeнaтa нa тoĸa, тaĸa и 
aбcoлютнa cтoйнocт. Ho пpи тaвaн oт 30%, пpaвитeлcтвoтo e изчиcлилo, чe щe cтpyвa oĸoлo 850 млн. лв. Mиниcтpитe oбaчe 
бяxa ĸaтeгopични, чe пpи вcичĸи пoлoжeния пapитe зa ĸoмпeнcaции тpябвa дa ca paзyмни oт глeднa тoчĸa нa 
възмoжнocтитe нa бюджeтa. 
 
АИКБ 
 
√ ПОКАНА ЗА УЕБИНАР НА ТЕМА: „НЕОБХОДИМИ ЛИ СА БУСТЕРНИ ДОЗИ ПРИ  COVID-19 – КАКВИ ВАКСИНИ СЕ 
ПРЕПОРЪЧВАТ? КОГА И КОИ БОЛЕДУВАТ ОТ COVID-19?“  
Асоциация на индустриалния капитал в България и Медицински център „Център за превенция на здравето“ имат 
удоволствието да Ви поканят на уебинар на тема: 
„Необходими ли са бустерни дози при  Covid-19 – какви ваксини се препоръчват? Кога и кои боледуват от Covid-19?“  
11 януари 2022 г., 15:00-16:00 часа, онлайн чрез платформата Zoom 

➢ На уебинара ще бъдат представени най-новите препоръки на института „Роберт Кох“ в Германия, почиващи  на 
научните постижения към момента. 

➢ Ще бъдат дадени отговори на най-честите въпроси, задавани от работодателите за ваксинирането, мерките и пр. 
➢ Лектори на уебинара ще бъдат д-р Петя Георева, дм и доц. д-р Кирил Карамфилов, дм. 
✓ Д-р Георева е член на Българския лекарски съюз и на Немския лекарски съюз. През месец ноември е посетила 

ваксинационния  център – Алт Тегел в Берлин с цел запознаване с организацията и препоръките за имунизация 
срещу Covid-19 по повод настъпващата нова вълна и нови щамове, както е и участвала в имунизациите в Берлин. 

✓ Доц. д-р Карамфилов е завеждащ Клиника в Александровска болница. Той притежава изключително богат опит в 
лечението на пациентите с Covid-19 при съпътстващи кардиологични заболявания. 

 В уебинара може да се включите онлайн чрез платформата Zoom на следните координати: 
https://us02web.zoom.us/j/84198283782?pwd=MENTL3ZTVzFOSy9XL05uRkhPVWpQdz09  
Meeting ID: 841 9828 3782  
Passcode: 446080  

 Молим да потвърдите участието си на координатите на Асоциация на индустриалния капитал в България 
на електронен адрес: office@bica-bg.org или на телефон:02/963 37 52. 

 ВАЖНО: За участието в уебинара не се дължи такса! 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Премиерът и шестима министри ще участват в парламентарния контрол 
Премиерът Кирил Петков, вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав 
Сандов и още 5-ма министри ще отговарят на въпроси на народни представители в парламента. 
Според правилника всеки първи петък на месеца министър-председателят и неговите заместниците могат да бъдат викани 
на блиц контрол по актуални теми. 
В редовния парламентарен контрол питания има още към министъра на правосъдието, на здравеопазването, земеделския 
министър, на транспорта и съобщенията, както и към министъра на енергетиката. 
 
√ Правната комисия реши: Достъпът до парламента ще е със зелен сертификат 
Правната комисия в парламента прие с 11 гласа "за" и 3 "против" зеления сертификат като условие за влизане в Народното 
събрание. Достъпът ще бъде възможен след ваксинация, преболедуване или негативен тест. Администрацията на 
Народното събрание ще има две седмици, за да се подготви за мерките. 
Проекторешението предвижда депутатите сами да плащат бързите антигенни тестове. Тестовете за сътрудниците, 
служителите на администрацията и медиите ще се покриват от бюджета на парламента. 
Спор предизвика възможността депутатите да се тестват с предимство, както и регламента, който позволява 
администрацията на НС да съхранява резултатите от тях. 
От ГЕРБ демонстративно напуснаха залата и поискаха темата да бъде дискутирана едва когато има единодействие в 
управляващото мнозинство. Окончателното решение ще трябва да бъде взето в пленарната зала. 
"Предложението на ПП е да дадем възможност на този проект за решение, аз затова и го защитих пред комисията 
по здравеопазване вчера, като смятаме, че точно сега е моментът предвид случващото се в момента в страната и 
това, което предстои", каза Антон Тонев от "Продължаваме промяната". 
"Не бива да подценяваме ролята, която НС има в публичния живот на страната и посланията, които излъчваме като 
народни представители, когато спазваме или не спазваме правилата. От тази гледна точка за нас е изключително важно 
проектът на решение да бъде разгледан, приет. Не считам, че се нарушават конституционни права на когото и да било", 
каза Атанас Славов от "Демократична България". 

https://us02web.zoom.us/j/84198283782?pwd=MENTL3ZTVzFOSy9XL05uRkhPVWpQdz09
mailto:office@bica-bg.org
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"Тези условия за достъп по настоящето решение влизат в сила от 24 януари. Днес сме 6-и за какво е това бързане. 
Решенията на парламента влизат в сила веднага. Добре е такива решения да се взимат най-малкото, когато има някакво 
политическо съгласие дори вътре в управляващото мнозинство", каза Десислава Атанасова от ГЕРБ. 
"Трета точка - да даваме предимство на народен представител пред останалите хора, които работят в НС заради това, че 
не си е направил труда да не се ваксинира по общия ред, който сме го направили всички ние. Моето предложение е 
народните представители да минават с предимство за отпадне", каза Цветан Енчев от ДПС. 
"Искам да питам колегите, които идват от други институции какво ще ги правим? Ще ги държим на стъпалата ли? 
Гражданите, които подават сигнали, ще стоят на стъпалата ли? Ще трябва да си плащат тестове ли?Народното събрание 
трябва да е най-отворената институция", каза Ива Митева от "Има такъв народ". 
"Ако приемем тези правила и по някакъв начин бъде ограничен достъпът на народните представители до сградата на НС 
как точно ще осигурите надлежното упражняване на конституционно гарантираните правомощия на всеки един от нас 
народните представители при положение, че ние не бъдем допуснати до сградата", каза Петър Петров от "Възраждане". 
По-рано вчера от ИТН и "Възраждане" поискаха отмяна на решението на здравна комисия от сряда, която също прие 
регламента за зелен сертификат. 
Мотивът им е, че за извънредното заседание на здравната комисия не са известени всички нейни членове и техните 
представители са отсъствали. 
 
√ Гроздан Караджов: НС трябва да се произнесе по казуса с АМ "Хемус" 
Народното събрание трябва да се произнесе по казуса със строежа на АМ "Хемус" и да укаже начина, по който да продължи 
дейността. Това заяви регионалният министър Гроздан Караджов в студиото на "Денят започва". 
"Ако искаме да разплетем целия този казус докрай, тоест и 9-те отсчеки от АМ "Хемус" да се направят докрай, без решение 
на Народното събрание или дори закон, няма да се справим", заяви Гроздан Караджов. 
Допълни, че няма как да бъдат накарани работещите в "Автомагистрали" ЕАД, управителния съвет, Агенция "Пътна 
инфраструктура" или той като министър, да продължат да подписват документи, с които "по магичен начин" доставките и 
наемът на строителна техника се превръщат в извършени участъци от автомагистрала. 
По думите му Законът за обществените поръчки ще се спазва стриктно. 
Гроздан Караджов каза, че няма просрочия за разплащане по договори. По тези аз текущ ремонт и поддръжка срокът за 
разплащане е удължен до 30 юни. 
Коментира, че няма сериозни забележки по поддържането на пътищата откакто заема министерския пост. 
 
√ Министър Караджов: Близо 3000 км магистрали и пътища ще бъдат ремонтирани тази година  
Близо 3000 километра магистрали, пътища и съоръжения ще бъдат ремонтирани през тази година по преценка на 
областните пътни управления, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов.  
Общата сума за ремонта е 2,8 милиарда лева, като тези средства ще бъдат заложени в бюджета. На сайта на ведомството 
всеки може да види дали пътят, по който пътуваме, влиза в подготвяния списък, който се очаква до седмица да бъде 
публичен. 
Караджов допълни още, че строителството на автомагистрала "Хемус" оттук нататък ще се извършва само по законовия 
ред с обществени поръчки и няма да се използват инхаус процедурите. 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството очерта възможностите за довършване на онези участъци от 
автомагистрала "Хемус", за които няма договори за построяване с крайни подизпълнители. 
"Имаме няколко решения: дали ще е специален закон, дали ще е обикновено решение, нормативен акт със силата на 
закон, дали ще е този нечист вариант на довършване на автомагистралата и четвъртия вариант - прекратяване на 
тези договори, плащане на огромни неустойки, които са фиксирани там. Аз не мисля че този вариант е в полза на 
хората. Казвам го само като теоретична възможност", обясни Караджов. 
 
√ Населението на България е намаляло до 6 милиона и 520 хиляди души 
Населението в страната продължава да намалява и да застарява. Това показва предварителната оценка, направена след 
националното преброяване миналата есен.. Към 7 септември миналата година населението в страната е било малко над 6 
милиона и половина души. В сравнение с предишното преброяване през 2011 година - населението намалява с 844 хиляди 
или с над 11%. Данните не са окончателни. 
Намаляване на населението се наблюдава при последните четири преброявания, като най-голямо е то е именно при това 
миналата година. Според данните на НСИ това се дължи най-вече се дължи на два фактора - на емиграцията,ниска 
раждаемост и висока смъртност. 
Запазва се тенденцията жените в България да са повече от мъжете. В процентно съотношение картината изглежда така - 
жените са малко над 52% от населението, а мъжете - близо 48%. 
 

https://bntnews.bg/news/grozdan-karajov-ns-tryabva-da-se-proiznese-po-kazusa-s-am-hemus-1180884news.html
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Любопитен детайл е, че повече хора са се преброили по електронен път през 2011 г., отколкото през миналата година. 
Предварителните данни за намаляването и застраеяването на населението са очаквани. Причината - тези процеси се 
наблюдават от години и се дължат на няколко фактора: 
"Това са миграция, емиграция и по-ниска раждаемост, отколкото смъртност на населението. Смъртността на 
населението, особено през последните 2 години, знаете, съвсем се засили под влияние на пандемията, но в България 
тя е и традиционно висока", обясни председателят на НСИ Сергей Цветарски. 
Увеличава се броят на хората на възраст над 65 години с повече от 5 на сто. На този фон намалява броят на децата и хората 
в активна възраст. 
 

 
 
Единствено в София населението не се топи, а дори се е увеличило с 14 процента. Най-драстичен е спадът на населението 
в областите Добрич и Видин, следвани от Монтана. 
Във Видинска област живеят около 74 000 души. За последните 10 години населението е намаляло с около 26%. 
Обезлюдяват не само малките населени места, но дори и областния център. 
"Характерно за областта е, че те вече са под 600 родени деца за година и съответно големият брой на умрелите, 
които са над 2000 души средно на година", обясни Цветан Цветков, началник на отдел "Статистически изследвания - 
Видин". 
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Има отделни участъци в страната, които не са били преброени заради ковид пандемията и недостатъчния брой 
преброители. За крайните данни ще бъде използвана и допълнителна информация от административни източници. 
Така ще има цялостна картина за броя на населението, но няма да има достатъчно детайлни данни за образование, етнос, 
вероизповедение и здравни характеристики. 
"Не могат да бъдат получени от друго място, освен от преброяването. И това всъщност е голямата загуба от 
непреброяването на цялото население - директно в лице в лице или по електронен път", каза Сергей Цветарски. 
В следващите месеци ще бъде въведена информацията от хартиените преброителни карти. Окончателните данни от 
преброяването ще станат ясни през есента. 
ПОДРОБНИЯ АНАЛИЗ НА НСИ ВИЖТЕ ТУК. 
 
√ България на прага на тъмночервената зона по разпространение на COVID-19 
България е на прага на тъмночервената зона по разпространение на коронавирус. За 24 часа заболеваемостта се увеличи 
с още 18% и вече е 496 на 100 000 души. 
Русе, София-област и Благоевград от вчера са в тъмночервено. В Югозападната област за седмица заболеваемостта се е 
увеличила със 124% 
За 24 часа имаме 6 766 новозаразени, като 781 са новозаразените деца. Голяма част от тях са между 14 и 18 годишни. 
Със заповед на премиера от вчера в страната работи Национален пандемичен комитет. Оглавява го здравният министър 
Асена Сербезова. Обсъжда се намаляване на карантината за заразени и контактни. А мерките ще се затягат на локално 
ниво. 
Здравните власти обсъждат намаляване на карантината. Идеята е заразените да остават в изолация 10 вместо 14 дни, а 
контактните 7 вместо 10 дни. 
 

 
 
Ето и мотивите: 
"Анализът на протичането на заболеваемостта с Омикрон в Германия във Великобритания е че тя протича сравнително по-
леко, отколкото Делта вариантът", каза Георги Йорданов, зам.-министър на здравеопазването. 

https://bntnews.bg/f/news/o/1180/f2fad1fbe606b47419a91a499fc93633.doc
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"Имунокомпетентните хора обикновено след осмия ден не излъчват инфекциозен вирус. Отново сме медицина базирана 
на доказателства", каза доц,. Любомира Николаевеа -Гломб, Национален център по заразни и паразитни болести. 
Ако има затягане на мерките, то ще е на локално ниво, стана ясно след първото заседание на Националния пандемичен 
комитет. 
"За различните региони ще бъдат различни мерките", каза каза Георги Йорданов, зам.-министър на здравеопазването. 
Здравните власти във всяка област ще решават и дали учениците да учат дистанционно. 
"Делта и Омикрон са тези, които не правят разлика във възрастта, а децата останаха тези, които не са ваксинирани", каза 
доц. Гломб. 
"Ще се подготвим да имаме достатъчен брой педиатрични легла, защото очакваме висок процент от деца", уточни зам.-
здравният министър. 
В Русенско от началото на годината са регистрирани 41 деца заразени с коронавирус. 5 от тях се лекуват в болница. В 
областта заразените са много, но малко от тях влизат в болница. 
Николай Иванов се оказал с положителен тест за коронавирус малко преди Коледа. Първоначално нямал симптоми. "Бях 
между живота и смъртта. Много тежко", казва той. 
В Благоевград заразените с коронавирус също се увеличават. Но и там за момента в болниците има свободни легла. 
"В момента се забелязва едно плавно покачване на приетите с Ковид хоспитализирани пациенти. 
Свободни легла имаме, имаме включително и в реанимация, сутринта стана дума 3 свободни легла имаше", каза д-р Огнян 
Митев – директор на МБАЛ – Благоевград. 
В София 36% от разкритите легла за лечение на коронавирус за свободни. 
 

 
 
"Притеснени сме, защото вървим към пик на инфекцията от много високо ниво. Заетостта на леглата в София минава 60%, 
а ние още не сме в пик. Тоест много бързо ще минем този марш", каза доц. Георги Йорданов, зам.-министър на 
здравеопазването. 
Здравните власти уверяват, че ще осигурят достатъчно легла в болниците. Поставят си цел до края на месеца да бъдат 
ваксинирани 500 000 души. 
 
√ Макрон прие Урсула фон дер Лайен в Елисейския дворец 
Френският президент Еманюел Макрон прие в Елисейския дворец председателката на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен. 
На работната вечеря двамата обсъдиха френското председателство на Съвета на Европейския съюз, което започна на 1 
януари и ще продължи следващите 6 месеца. 
Франция беше председател преди 13 години, когато президент е Никола Саркози. Сред приоритетите на Париж ще бъдат 
икономическото възстановяване, отбраната и миграцията. 
 
√ Не стихва напрежението в Казахстан: Десетки са убити и над 2000 са арестувани 
Светът следи с тревога и внимание обстановката в Казахстан, където пети ден не стихва напрежението, провокирано от 
двойното увеличение на цената на газа. 
Епицентърът на събитията продължава да е най-големият град на Казахстан и икономическа столица на страната - Алмати. 
При операция за възстановяване на реда на Силите за сигурност са били убити десетки протестиращи. Загинали са и 13 
служители на реда, като двама от тях са били обезглавени. 
Ранените до момента са повече от 1000. Арестувани са близо 2000 души. Казахстанското правителство обяви, че слага таван 
на цените за шест месеца, но въпреки тази мярка и въведеното извънредно положение и вечерен час, обстановката не се 
успокоява. 
Защо в ситуацията се намесва и Москва? 
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Русия е част от Организацията на Договора за колективна сигурност, в която влизат още пет държави, сред които е и 
Казахстан. След като казахстанския президент не успя да овладее ситуацията в страната си, той се обърна за помощ към 
Организацията и тя се отзова. 
Така Русия изпрати военен контингент, който ще остане в Казахстан за ограничен период от време, докато се стабилизира 
и нормализира обстановката в страната. За това съобщи във Фейсбук арменският премиер Никол Пашинян, чиято страна е 
председател на Организацията. 
ЕС следи отблизо кризата в Казахстан 
Позицията на Брюксел е, че руската военна намеса трябва да е при зачитане на суверенитета на Казахстан. 
Междувременно Франция призова към сдържаност всички страни, въвлечени в кризата, включително Русия и нейните 
съюзници от Организацията на Договора за колективна сигурност. 
Великобритания също се обяви за мирно уреждане на кризата. Пред посолството на Казахстан в Лондон имаше и протест 
с искане руските военни да не предприемат агресивни действия в страната. 
Пети ден напрежението в страната не стихва 
Опожарени сгради, унищожени автомобили, засилено военно присъствие, нестихващи протести, експлозии и изстрели - 
така изглеждаше и днес Казахстан. Полицията в икономическия център Алмати призова жителите на града да останат по 
домовете си, докато тече антитерористична операция в няколко административни сгради. 
Протестиращи снощи щурмуваха кметството и завзеха международното летище, чужди авикомпании временно спряха 
полетите, а някои държави започнаха да евакуират гражданите си. 
Руски конвой се оправи към Казахстан като част от миротворчески контингент на Организацията на Договора за колективна 
сигурност, след като президентът Токаев поиска помощ за възстановяване на реда. Руската намеса предизвика реакция от 
Брюксел. 
"Осъждаме актовете на насилие и вандализъм в Алмати и изразяваме съжаление за погубените хора. Насилието 
трябва да спре. Подобна интервенция трябва да зачита суверенитета и независимостта на Казахстан", каза Набила 
Масрали, говорител на Европейската комисия. 
Президентът на Казахстан определи случващото се в страната като "външна агресия" и "пряка заплаха за целостта на 
държавата". Обвини в тероризъм протестиращите. 
"Тези терористични банди са международни и са преминали през сериозна подготовка в чужбина, тяхното нападение 
над Казахстан трябва да се разглежда като акт на агресия", заяви Касим-Жомарт Токаев. 
Каква е причината за размириците? 
Протестите избухнаха след двойното увеличение на цената на пропан-бутана. Темата е чувствителна, тъй като повечето 
домакинства и автомобили са на газ. 
Увеличението на цените на пръв поглед е нелогично, тъй като Казахстан е една от големите петролни държави. Едно от 
обясненията е недостатъчната регулация на производителите, които предпочитат да изнасят газ и петрол на по-високи 
цени. 
"Ние сме търпелив народ, но вече сме уморени! Стига толкова! Трябва медиите да отразяват това, което се случва 
в страната ни! Трябва светът да знае каква е ситуацията тук", призова казахстански гражданин. 
Ескалацията на насилието в тази иначе привидно спокойна страна предизвика въпроси дали става дума само за цените на 
горивата. Касим-Жомарт Токаев е едва вторият президент след обявяването на независимостта на Казахстан, но често е 
упрекван, че управлението му е силно повлияно от авторитарния му предшественик Нурсултан Назарбаев. 
Повечето избори в страната са печелени с пълно мнозинство от управляващата партия. Затова, според анализатори, не е 
изненадващо, че хората имат нужда да бъдат чути. 
 
БНР 
 
√ Комисия на НС обсъжда удължаване на Бюджет 2021 г. до края на март 
Бюджетната комисия в парламента ще обсъди законопроект за удължаване на бюджета за 2021 г. до края на март тази 
година. 
Тъй като страната ни влезе в новата година без утвърдена план-сметка, правителството предлага действието на 
миналогодишния бюджет да се удължи до края на март. 
Заедно с това до този срок се запазват размери като минималния доход на служител в държавната администрация, който 
практически винаги съвпада и с минималната работна заплата. В момента тя е 650 лева. 
Удължават се сроковете за действие на различни плащания от хазната, например - за допълнителните възнаграждения на 
медиците от първа линия, помощта за деца с увреждания и други разходи. 
Според Закона за публичните финанси, ако няма приет бюджет за годината, до гласуването на такъв от парламента и 
обнародването му в „Държавен вестник“ държавата работи с 1/12 от съществуващия месечно. 
Краят на март в момента съвпада и със срока на извънредната епидемична ситуация.  
 
√ Кирил Петков: В коалицията имаме ясна обща позиция по Северна Македония  
Кирил Петков за РСМ в рамките на парламентарния контрол 
В нашата коалиция имаме абсолютно ясна обща позиция, която е съгласувана пред очите на целия български народ, имаме 
пълна координация в Министерски съвет по темата и това, че отиваме на разговори на 18 януари показваме, че 
добросъседството е основен принцип за взаимоотношенията ни със Северна Македония, заяви днес премиерът Кирил 
Петков пред депутатите. 
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Изказването му бе в отговор на питане на Екатерина Захариева, външен министър в предишното редовно правителство. 
„Има всякакви спекулации – позицията на Република България към преговорния процес с РСМ се запазва в точките точно 
както сме го направили в коалиционното споразумение, което бе излъчено онлайн…Тази позиция е същата и я 
надграждаме с 5 отделни комисии“, каза още премиерът, който защити идеята за създаване на въздушна, както и на жп 
линия София – Скопие.  
„Надявам се, че нашето правителство ще покаже разликата между добри планове и реализирани резултати“, посочи още 
Петков. 
 
√ Слабо понижение на цената на тока в Европа за днес до 190 евро за MWh, а в България - до 187 евро 

 
 
Средната цена на тока за петък на европейските енергийни борси поевтинява леко до 190,90 евро за мегаватчас след 
рязкото поскъпване вчера до 202,80 евро. Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Същевременно цената на електроенергията за днес в България се понижи с малко над 6% до 187,36 евро. 
Известното поевтиняване на тока на европейските енергийни пазари се дължи на частична стабилизация на цените на 
природния газ през вчерашната търговия малко над 94 евро за мегаватчас, след като в началото на търговията в четвъртък 
нарасна към 98 евро за MWh. 
Въпреки тази стабилизация цените на синьото гориво остават с над 30% спрямо тези в края на миналата година, след като 
през последния ден на 2021 г. беше достигнато 7-седмично дъно към 70 евро за MWh. 
В четвъртък природният газ по тръбопровода "Ямал-Европа", който по принцип изпраща руски газ на запад към Европа, 
продължава да тече в обратна посока - на изток от Германия към Полша - за 17-ти пореден ден, като има рязко повишаване 
на газовия поток. 
Всички това, както и прогнозите за застудяване в Европа през следващите дни вероятно ще ограничи поевтиняването на 
природния газ и респективно на отоплителната енергия. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (7-и януари) най-високи цени на електричеството са отчетени в Гърция (229,27 
евр за MWh), следвана от Швейцария (227,71 евро), Франция (215,92 евро), Португалия и Испания (по 215,86 евро) и 
Нидерландия (204,28 евро за мегаватчас). На останалите европейски енергийни борси цената се понижи слабо под 200 
евро а MWh. 
Най-ниска за днес е цената на тока в Полша (130,23 евро за MWh), следвана от Германия (167,18 евро), Словакия и Чехия 
(по 168,54 евро), Австрия (180,94 евро) и Хърватия (183,57 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" се понижи за петък (7-и януари) 
с 6,3% до 187,36 евро за мегаватчас, или 366,44 лева, след като по време на търговията в сряда цената скочи с цели 56,4% 
до 199,90 евро за мегаватчас, или 390,96 лева за MWh. 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 5-ти януари търговията на БНЕБ в сегмента "Ден напред" беше силно затруднена с оглед на "сериозна техническа 
грешка" в търговската система на сегмент „Ден напред” на Nordpool по време на тръжната сесия с ден на доставка 6-и 
януари. По този повод Министерството на енергетиката започна проверка на какво се дължи грешката при изчисленията 
на цените и обемите в сегмента "Ден напред" на Българската енергийна борса, обяви в четвъртък ресорният министър 
Александър Николов. 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/8aa542dd14d2f7e86aab93c79319fc54.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/8aa542dd14d2f7e86aab93c79319fc54.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://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/8aa542dd14d2f7e86aab93c79319fc54.jpg
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Междувременно на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в четвъртък (6-и 
януари) нарасна до 408,35 лева за мегаватчас, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в широк ценови 
диапазон между 400 и 497 лева за мегаватчас. 
От началото на 2022 г. средната цена на тока в България е 131,95 евро за мегаватчас или 258 лева за MWh. 
 

 
 

√ Петър Ганев: Прави се заявка за по-голям бюджетен дефицит от миналогодишния  
Интервю на Диана Дончева с Петър Ганев 
За първи път имаме средства, които са отделени от миналогодишния бюджет за текущи разходи през тази година. Това 
отбеляза в интервю за БНР икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. 
Прехвърлените средства са близо 3 милиарда – 2,9 милиарда. Докато предишни години подобни средства са били 
отделяни за капиталови разходи, новото сега е, че са за текущи разходи, посочи икономистът. 
„Половината или една голяма част – над 850 милиона са за пенсии, за добавките за първите шест месеца. Включително 
парите, които се дават за ваксинация, тъй като и те не са малко – тези 75 лева, мисля, че бяха около 100 милиона, заложени 
за това. И отделно помощите за бизнеса, които също са над 800 милиона заделени.“ 
Проблем би възникнал, ако бюджетът се забави и отвъд март, смята Ганев. 
Според Закона за публичните финанси практиката да се харчи, колкото минала година може да продължи до 3 месеца, 
уточни той и обърна внимание върху ситуацията на безтегловност в общините. 
Прави се заявка за по-голям дефицит спрямо миналогодишния и върху него е т. нар. коронадефицит, свързан с всички 
разходи, които биват пакетирани като отговор на коронакризата, посочи Петър Ганев. 
„Аз се притеснявам, че ще бъде от мащабите на 6-7 милиарда лева.“ 
Ганев прогнозира, че антикризисните добавки най-вероятно ще станат част от пенсиите, защото е трудно да бъдат отнети. 
В коментар по новите статистически данни от преброяването за демографията у нас Петър Ганев заяви, че корекцията е 
по-голяма от очакваното. 
„И това допълнително усилва демографската криза, която няма как да не я наречем криза. Която продължава да 
ограничава потенциала на страната и особено да ограничава потенциала извън София, където дори големи градове и 
големи икономически центрове продължават да губят население. Много трудно успяваш да бъдеш успешна дестинация 
за бизнес, при положение, че твоето население пада.“ 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Влизат в сила нови правила за влизане в България от страни в „червена зона“  
Нови правила за влизане на чужденци или български граждани, които идват от страна в „червена зона“, влизат в сила от 
днес. 
Освен сертификат за преболедуване или ваксинация, те трябва да представят и отрицателен резултат от PCR или бърз 
антигенен тест, направен до 72 часа преди пристигане. 
Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и 
членове на техните семейства ще бъдат допускани у нас, дори и без да представят някои от документите, които се изискват. 
Те обаче ще трябва да бъдат под карантина 10 дни, която не може да бъде отменена. 
Ако при влизането си в страната, представят само един от документите – сертификат за преболедуване или ваксинация 
или само отрицателен резултат от тест, те отново ще бъдат поставени под 10-дневна карантина, но имат право да я 
отменят, като си направят PCR тест до 72 часа от пристигането си. 
За чуждестранните граждани от червена зона е задължително да имат и сертификат за преболедуване или ваксинация, и 
отрицателен резултат от тест, направен до 72 часа преди пристигането им. 
От днес е обновен и списъкът на страните в цветови зони. 
В „зелена зона“ влиза Румъния, в „оранжева зона“ Австрия, Унгария и Люксембург. В „червената зона“ преминават 
Аржентина, САЩ, Канада, Австралия, Финландия, Швеция, Италия, Испания, Португалия, Черна гора, Малта и др. 

https://bnr.bg/post/101582462/petar-ganev
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Също от днес отпада изискването за задължителен тест за коронавирус за ваксинирани граждани и за непълнолетни преди 
пътуване до Англия. 
Остава в сила изискването за отрицателен резултат от тест за  Covid до два дни след пристигането в Англия. 
 
√ Външните министри на страните в НАТО ще проведат извънредна среща за Украйна 
Министрите на външните работи на страните-членки на НАТО ще проведат извънредна видеоконференция, на която ще 
обсъдят струпването на руски войски на границата с Украйна.  
Видеоконференцията се провежда преди разговорите между Съединените щати и Русия в Женева в понеделник, Съвета 
НАТО-Русия в сряда  и заседанието на началник-щабовете на армиите на страните-членки на пакта в сряда и четвъртък.  
Вчера приключи и визитата на върховния представител  по външната политика и сигурност Жозеп Борел в Украйна, на 
която той заяви, че свеът не е във времето Ялта и разпределянето на сферите на влияние. Изказването му беше  по повод 
искането на Русия НАТО да не продължи разширяването си на изток.  
"Няма сигурност за Европа без сигурност за Украйна и затова всякакви дискусии за европейската сигурност трябва да 
включват и нея", каза още Борел.  
Министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба допълни, че Русия няма право да разделя Европа на зони на 
влияние, нито да определя къде, кога и как ще се разширява Европейският съюз и какви отношения ще има между 
Евросъюза и украинската страна.  
И двамата бяха категорични, че всяка агресия срещу страната ще има сурови последици. 
 
√ Рязко нарастване на търговския дефицит на САЩ през ноември след рекорден внос  
Търговският дефицит на САЩ се разшири рязко през ноември 2021 г. след силен скок до рекордно ниво на американския 
внос, показват данни на Министерството на търговията, които предполагат, че търговският баланс ще продължава да влияе 
негативно на растежа на водещата световна икономика. 
Дефицитът при търговията със стоки и услуги се повиши с 19,4% през ноември до 80,2 млрд. долара, доближавайки 
рекордния в историята дефицит от 81,4 млрд. долара, отчетен през септември 2021 г. 
Рязкото разширяване на дефицита беше в резултат на скок на вноса на стоки с 5,1% до рекордни 254,9 млрд. долара 
вероятно в резултат на намаляването на задръстванията по пристанищата. Обшият внос в САЩ се повиши с 4,6% до 304,4 
млрд. долара. 
Солидното нарастване на вноса се дължи на промишлени доставки и на материали, като имаше силен ръст и при вноса на 
потребителски стоки, както и на моторни превозни средства, части и двигатели. 
В същото време американският износ на стоки се понижи през ноември с 1,8% до 155,9 млрд. долара, но износът на услуги 
нарасна, увеличен от пътуванията и транспорта, като общият експорт се повиши с 0,2% до 224,2 милиарда долара. 
 

 
 
Основната причина за растящите търговски дефицит на САЩ е, че американската икономика успя да отскочи по-бързо и 
по-силно от кризата, предизвикана от коронавирусната пандемия, отколкото останалите водещи държави по света. 
Подпомогнати от поредицата големи по размер стимулиращи парични мерки от страна на управляващите във Вашингтон 
по време на пандемията, американците можеха да си позволят да купуват повече вносни стоки, като в същото време 
износът от САЩ продължи да изостава. 
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Търговският дефицит ограничава растежа на БВП на САЩ за пет поредни тримесечия. Въпреки това осредните прогнози са 
за ускоряване на растежа на БВП през четвъртото тримесечие на 2021г .до 7,4% на годишна база след забавяне на 
икономическата експанзия до 2,3% през третото тримесечие. 
Американската икономика все още расте стабилно и надхвърли нивата от преди Covid пандемията, но е изправена пред 
ново предизвикателство от нарастващите случаи на Омикрон както в САЩ, така и в други части на света. Новият вариант 
на коронавируса обаче може отново да наруши световната търговия и да попречи на усилията за изчистване на 
задръстванията в пристанищата по Западното крайбрежие на САЩ. 
Това от своя страна може да доведе до по-нататъшно разширяване на американския търговски дефицит. 
 
Дума 
 
√ Румен Радев: Кризата в Украйна няма да се реши със заплахи  
Решаването на кризата в Украйна няма да стане с употреба или със заплахи за употреба на сила, категоричен бе 
президентът Румен Радев, който уважи церемонията по водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската 
армия в София. Държавният глава посочи, че проблемът няма да бъде решен с употребата на повече оръжие и военна 
сила, а с диалог и повече дипломация. "Към момента няма ескалация на кризата в Украйна. Нека да отчитаме моментното 
състояние", допълни той и изтъкна, че последваща ескалация на напрежението ще дестабилизира не само нашия регион, 
но и цяла Европа.  
Ден по-рано, в интервю за "Блумбърг" премиерът Кирил Петков заяви, че изцяло подкрепя становището на ЕС и НАТО, че 
Украйна е единна и понеже Крим в момента е окупиран, става дума за окупация. "За мен няма никакво съмнение в това. 
Ние напълно подкрепяме европейската позиция, без никакво отклонение от нея", заяви той.  
Петков потвърди ангажимента на правителството да приеме еврото след две години, въпреки крехката подкрепа сред 
избирателите. Премиерът каза, че кабинетът ще търси начини за финансиране на инфраструктурни проекти, които "могат 
да помогнат за способността на НАТО да има по-добра логистика", включително повече мостове по река Дунав и пътни 
връзки, които ще помогнат за свързването на Гърция и Румъния, северните и южните съседи на България. 
Президентът Радев уточни вчера, че не е отправяно искане за разполагане на съюзнически войски в България, така че 
всякакви спекулации на тази тема са излишни. Погрешна интерпретация и в медиите е да се прокарва постановката, че 
някой ни казва какво да правим, заяви военният министър Стефан Янев. Така той отрече да има напрежение между него и 
премиера относно позицията му, че няма нужда от увеличаване на контингента на НАТО у нас. България участва 
равноправно във взимането на решения в Алианса, обясни Янев и допълни, че не се налага коментар ще бъдат ли 
разполагани сили на Алианса у нас, тъй като няма поставено такова искане, нито има решение на българското 
правителство. 
 
√ Йотова: Разкъсахме мрежата на апатията, енергията на промяната е по-силна 
„По-силен от самовластието е стремежът към достоен живот без бедност и лишения, които крадат от свободата, към 
общата ни мечта за просперираща и силна България, която дава бъдеще на децата си и заслужени старини на родителите 
си. Само така ще постигнем равноправното лято, за което мечтаеше Ботев.“ С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова 
се обърна към събралото се множество от хора, които участваха в честванията на 174-годишнината от рождението на поета 
и революционер. 
„Разкъсахме мрежите на апатията, защото енергията на промяната е по-силна. Няма да ни бъде лесно да се справим с 
лъжепатриотите, с онази малка клика, която мисли само за собственото си облагодетелстване“, изтъкна Йотова и изрази 
увереност, че България ще е успешна с истински родолюбци, които имат таланта да гледат напред във времето и да чертаят 
развитието на страната ни. „Ще заложим на грамотните и просветени хора, защото нашият народ се роди, оцеля и 
пребъдва през вековете благодарение на знанието и културата“, посочи вицепрезидентът. 
Илияна Йотова заяви, че 6 януари е не само голяма дата за българската история, но и за българското бъдеще, дата, която 
не заслужава лозунги и девалвирали фрази, а размисъл и себеоценка дали сме достойни за паметта на героите, които не 
пожалиха себе си, за да я има България. „Днес отново се опитваме да се докоснем до вечните завети и стремления на 
Ботев, в които нямаше място за полугерои, полуистина, полусвобода, полувяра, получовешки отношения“, подчерта 
вицепрезидентът. 
„Днешният ден – Богоявление, вплита в едно кръщението във вярата с раждането на един от героите на българското 
освобождение, с неговата вяра в свободата и възкресението на българския народ. Само за 28 години Христо Ботев премина 
през историята на няколко държави, неспокойната му душа успя да предизвика събития, да промени съдби, да формира 
историята на цялата ни национално-освободителна епопея, за да стане незабравим герой от нея“, изтъкна Йотова. 
 
√ Кабинетът подготвя инфраструктурна програма за 12 млрд. лв. 
Не се обсъжда трета жп връзка с Гърция засега 
Правителството подготвя мащабна инфраструктурна програма за следващите 4 години на обща стойност 12 млрд. лв., 
съобщи вицепремиерът и финансов министър Асен Василев. Целта е до края на мандата да бъдат построени нови 4-5 моста 
над река Дунав, три тунела под Стара планина и още куп други важни проекти. 
Програмата, която в момента се пише, ще бъде предшествана от преглед на наличните проектни предложения. Ще се 
изберат само тези, които са в по-напреднал етап на проектна готовност и имат оценка за въздействие върху околната среда. 
Според анализа на управляващите сумата от 12 млрд. лв. за мащабните проекти е напълно достатъчна, ако се спрат 
течовете и кражбите. Например конструкцията на един мост над Дунав струвала не повече от 100 млн. евро. Асен Василев 
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обясни, че инфраструктурната програма ще бъде бюджетирана коректно, така че да не се повторят лошите практики с 
бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" по времето на ГЕРБ. Тогава агенцията започваше годината с минимален 
бюджет, който се завишаваше до декември по 4-5 пъти. 
Развитието на железопътния транспорт в България е основен приоритет на новото правителство. Това заяви министърът 
на транспорта Николай Събев, цитиран от Нова тв. "Като страна-членка на ЕС България има ангажимент да изгради 
Трансевропейската транспортна мрежа на българска територия. В този смисъл усилията ни трябва да бъдат насочени към 
завършването, в максимално възможна степен, на основната Трансевропейска железопътна мрежа, чийто срок за 
изпълнение е 2030 г.", подчертава транспортният министър. 
Това е и мрежата, за изграждането на която могат да се използват европейски средства. За периода 2021-2027 г. по 
европейските фондове са предложени за финансиране проекти по направленията: българо-сръбска граница - София - 
Пловдив (с което да се доизгради жп коридор от турската до сръбската граница), София - Радомир - Гюешево - граница със 
Северна Македония и Карнобат - Синдел (доизграждане на съоръженията). 
Събев обясни, че след преценка на възможностите на държавния бюджет и при отпускане на допълнително национално 
финансиране за изграждане на железопътна инфраструктура, ще се вземат решения и за изграждане на други линии. 
Министърът коментира, че засега не е обсъждано изграждането на трета жп връзка с Гърция. 
 
√ България е поискала неустойка за газовата връзка с Гърция 
Страната ни губи по 1,5 млн. лв. на ден заради забавянето на проекта 
Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и енергийният министър Александър Николов са изпратили писмо 
до проектната компания на новата газова връзка с Гърция ICGB и изпълнителя на проекта AVAX с искане за неустойка 
заради забавянето на изграждането на газовата връзка. По договор неустойката е в размер на 90 хил. евро на ден. Писмото 
ще бъде разгледано на следващото заседание на борда на ICGB. Това обясни енергийният министър, който бе изслушан в 
парламента по казуса. Акционери в компанията с равен дял са Българският енергиен холдинг (БЕХ) и IGI Poseidon, в което 
акционери са гръцката държавна газова компания DEPA и италианската енергийна група Edison. Решенията се взимат 
единодушно. 
Газовата връзка се бави вече 12 години, а тя е входната точка, договорена за газа от Азербайджан. Тя трябваше да бъде 
построена до април 2021 г., но заради забавяния, свързани с пандемията от коронавируса, този срок беше удължен до 
края на 2021 г. В крайна сметка 50 километра от газовата връзка на територията на България още не са положени. Общата 
стойност на проекта е 220 млн. евро. "Каквито и компенсации да има от забавянето, те не могат да бъдат повече от 14 
милиона евро", каза Драгомир Стойнев от БСП. Николов не се ангажира с размера на неустойката. 
Енергийният министър беше категоричен, че липсата на газовата връзка е удобно обяснение за високата цена на 
природния газ у нас. Според него цената на газа не зависи от трасето, по което се доставя суровината. Николов заяви, че 
няма ограничения по отношение на капацитета и трасето за алтернативни доставки на газа от Азербайджан, но няма 
желание от страна на доставчика те да се използват. 
Трудно може да се даде точна цифра какви са пропуснатите ползи от нереализацията на проекта, тъй като зависи от 
променливи компоненти - цената на газа на европейските борси и на алтернативните горива (петролни продукти). Николов 
обаче посочи, че пропуснатите ползи са директна загуба за българското общество и може да достигнат до 1,5 млн. лева на 
ден.  
Опасенията са, че реализацията на проекта ще се забави още и едва ли ще влезе в експлоатация до есента на тази година. 
Това означава, че още месеци България няма да може да получава в пълен обем (по 1 млрд. куб. метра газ 
годишно)договорените количества газ от Азербайджан, чиято цена в момента е по-ниска, отколкото на "Газпром Експорт". 
Заради липсата на IGB в момента България получава малко над 1/3 от договорените количества - 350 млн. куб. метра 
годишно. 
Николов обясни още от парламентарната трибуна, че се водят активни преговори за ускоряване на строежа на връзката, 
като са планирани срещи с гръцкия енергиен министър Костас Скрекас и инспекции на строежа. Темата е била обсъдена и 
по време на срещата на премиера Кирил Петков с гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. България ще настоява да бъде 
спазен срока за въвеждане в експлоатация 1 юли 2022 г. Получено е искане за поредно отлагане на реализацията на 
проекта, но то няма да бъде уважено, категоричен беше Николов. 
Енергийният министър призна, че проектът е структуриран правилно и това е начинът за реализацията на газовата връзка. 
Трасето у нас обаче е много усложнено, включително и минаване под язовир "Студен кладенец" и под река Марица, което 
също е една от причините за бавното изпълнение, смята Николов. 
"Не мисля, че имам право да говоря за саботаж", каза енергийният министър, но призна, че България търпи сериозни 
финансови вреди заради невъзможността да бъде изпълнен договорът с азербайджанския доставчик. От парламентарната 
трибуна той спомена и името на компанията - Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC), което доскоро беше пазено в тайна. 
Името обаче се появи в писмо на Българската газова асоциация, заради което и "Булгаргаз" поиска от ДАНС да разследва 
изтичането на информация по договора.  
 
√ Подаването на годишните финансови отчети вече е безплатно 
Пoдaвaнeтo нa гoдишнитe финaнcoви oтчeти тaзи гoдинa щe e бeзплaтнo. Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, който влезе в сила от 1 януари 2022 г., подаването на 
годишните финансови отчети вече е освободено от държавна такса, съобщиха от Агенцията по вписванията. 
Дoceгa тъpгoвцитe тpябвaшe дa плaтят дъpжaвнa тaкca зa пyбликуване на отчетите в paзмep нa 40 лв., нo тя мoжeшe дa 
пaднe нaпoлoвинa, aкo пoдaвaнeтo cтaнe пo eлeктpoнeн път. Oт тaзи гoдинa пyбликyвaнeтo нa годишните финансови отчети 
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мoжe дa ce cлyчи caмo нa eднo мяcтo - пo eлeктpoнeн път, пpeз цeнтpaлизиpaнa инфopмaциoннa cиcтeмa - т.нap. "Eдиннa 
вxoднa тoчкa". 
Блaгoдapeниe нa тaзи cиcтeмa вече нямa дa ce нaлaгa пyбликyвaнe нa отчетите на някoлкo мecтa, както бeшe дoceгa, a HAП, 
Aгeнцията пo впиcвaниятa и HCИ щe пoлyчaвaт aвтoмaтичнo нyжнaтa им инфopмaция. 
 
√ Зеленчуците паднаха на 4,6% от аграрната продукция 
Делът на българското зеленчукопроизводство в растениевъдната продукция за 2021 г. слиза на едни от най-ниските си 
нива до 4,6%, докато през 2020 г. този дял е възлизал на 7,1%, съобщи Центърът за икономически изследвания в селското 
стопанство CAPA. Делът на зеленчукопроизводството в брутната селскостопанска продукция заедно с картофите през 2021 
г. достига 4,1%, като за сравнение между 2011-2015 г. този процент е бил по-нисък.  По предварителни данни на НСИ 
производството на домати дори може да спадне под 100 хил. т за годината. САРА понижава прогнозата си за 
производството на пипер до 50 хил. т. Това равнище е подобно на реколтата от 2020 г., когато производството е 51 хил. 
тона, едно от най-ниските нива за последните 10 години. В последващите предвиждания за производството на краставици 
през 2021 г. анализаторите запазват очакванията си за обеми от 43 хил. т за оранжерийно производство и 9 хил. т за 
отглеждане на открито. Общото производство на краставици се изчислява да е на нива от 52 хил.т. Цените на едро през 
декември се покачват най-рязко при краставиците с около 39% на месечна база. Слабото предлагане е основната причина 
за това, като най-високите цени на зеленчука обичайно са през януари и февруари. Цените на дребно остават в рамките на 
средните за сезона. 
Все повече оранжерийни производители от Европа ограничават производството си, като особено това се вижда при 
доматите. Растящите разходи за отопление и конкурентните цени от Турция и Мароко, особено след девалвацията на 
турската лира, застрашават рентабилността на сектора, твърдят от САРА. 
 
√ Цените на храните с 10-годишен връх 
Цените на храните в световен мащаб са се повишили с 28% през 2021 г. до най-високото си равнище от десетилетие насам. 
Надеждите за връщане към по-стабилни пазарни условия тази година са малки, съобщи агенцията на ООН по храните. 
Индексът на цените на храните на Организацията по прехрана и земеделие (FAO), който проследява най-търгуваните в 
световен мащаб хранителни стоки, е средно 125,7 пункта през 2021 г., най-високото ниво от 2011 г., когато достигна 131,9 
пункта, съобщават информационните агенции. 
По-високите цени на храните са допринесли за по-широк ръст на инфлацията, тъй като икономиките се възстановяват от 
кризата с коронавируса. FAO предупреди, че по-високите разходи излагат на риск по-бедното население в страните, 
разчитащи на внос на храни. В последната си актуализация агенцията по храните е предпазлива за това дали ценовият 
натиск може да намалее тази година. 
"Докато обикновено високите цени се очаква да отстъпят на увеличеното производство, високата цена на суровините, 
продължаващата глобална пандемия и все по-несигурните климатични условия оставят малко място за оптимизъм относно 
връщането към по-стабилни пазарни условия през 2022 г.", коментира старши икономистът на организацията Абдулреза 
Абасян. 
 
Мениджър 
 
√ Кирил Петков в интервю за Блумбърг: Стоим твърдо зад приемането на еврото 
Новият премиер на България Кирил Петков даде уверения за ангажимента на правителството да приеме еврото в рамките 
на две години въпреки слабата подкрепа сред гласоподавателите, засегнати силно от пандемията, пише агенция Блумбърг. 
В интервю за Блумбърг той подчерта необходимостта да се засили подкрепата към въвеждането на единната валута след 
неуспех на посланието към обществото в ковид кризата. Това е първото открито обещание на Петков по отношение на 
еврото от встъпването му в длъжност през декември, отбелязва агенцията, цитирана от БТА. 
Социалното разделение затрудни усилията на България за борба с вируса, оставяйки най-бедната членка на ЕС на последно 
място в 27-членния съюз от гледна точка на ваксинацията на населението. Един преход от българския лев към еврото също 
трябва да бъде третиран внимателно и изисква широкомащабна кампания за информиране на обществото, посочи Петков. 
"Това не може да бъде направено изведнъж", добави той, като отново напомни, че 2024 г. е целевата дата за приемане на 
еврото. "Когато не е комуникирано правилно и след това нещо бъде наложено на обществото, тогава винаги има риск от 
политически сътресения, които не трябва да се случват". 
С БВП на глава от населението малко над средния за ЕС, правителството се стреми да приеме единната валута, за да 
помогне на икономиката да намали разликата с по-богати членки на съюза, отбелязва Блумбърг. 
Обществеността обаче е разединена. Около половината от българите смятат, че въвеждането на еврото ще има негативни 
последици, според проучване на Евробарометър от юли. Над три четвърти се безпокоят от злоупотреби с 
ценообразуването при прехода към евро, сочи анкетата. 
Блумбърг напомня, че в България действа валутен борд от края на банковата и хиперинфлационна криза през 1997 г., 
когато една трета от банките се сринаха, а инфлацията достигна 1000 процента. Петков заяви, че България ще запази 
съществуващия курс лев/евро непроменен до влизането в еврозоната през 2024 г. 
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√ Енергийният министър: Алтернативни трасета за газа свалят цената с над 10% 
Алтернативни трасета за доставка на газ в България през Гърция и Турция са технически възможен вариант и не е ясно 
защо в сегашната кризисна ситуация „Булгаргаз“ не е проучил тези варианти, които са изгодни за потребителите у нас. Това 
заяви пред bTV министърът на енергетиката Александър Николов. 
По думите му тече проверка, но ведомството има свое заключение за причините – „в омекотен вариант: човешки“. 
„Дружеството, което отговаря за преноса („Булгартрансгаз“), казва, че има възможност не за едно трасе, а има две 
алтернативни трасета за достъп и след това излиза изпълнителният директор на дружеството, което се грижи единствено 
за търговската дейност („Булгаргаз“) и говори за транспорт“, посочи Николов. 
Според него е недопустимо да се говори за забавянето на интерконектора с Гърция като единствена причина за 
недоставяне на азерския газ, „когато има възможност да се реализира финансова полза за държавата и обществото“ с 4-5 
алтернативни варианта по линия на точката за достъп на синьото гориво, но нищо не е направено по тези варианти. 
„Ако се направи, ще има изключително позитивен ефект за потребителите – поне няколко процента понижение надолу (…) 
Ако се промени миксът, който „Булгаргаз“ представя на КЕВР, може да надхвърли 10%“, подчерта Николов. На този фон, 
той повтори вчерашното си изказване от пленарната зала, че сегашната ситуация води до загуби от до 1,5 млн. лева на ден. 
По темата с изнасянето на газ от „Чирен“ Николов коментира за „Булгаргаз“, че „когато се гледа едно държавно дружество, 
то следва да бъде управлявано така, че да носи максимална полза. Опитите така да се управлява, че да е удобно за себе 
си или по начин, който не е в обществен интерес, са странни“. 
 
√ Държавата може да дофинансира покупка на нов електромобил 
По Оперативна програма "Околна среда" за следващия програмен период ще има възможност да се дофинансира с по 
6200 евро закупуването на нов електрически автомобил при извеждане от експлоатация на стар автомобил. Това заяви в 
Горна Оряховица министърът на околната среда и водите Борислав Сандов.  
Той уточни, че в Плана за възстановяване и устойчивост също е заложена реформа, свързана с преминаването към 
електромобили. От министерството предвиждат мярка за подпомагане на общините при закупуването на специализирани 
автомобили с електрическо захранване.  
За следващия програмен период има предвидени над 400 милиона лева за опазване на чистотата на атмосферния въздух 
и прилагането на европейските стандарти.  
"Предвижда се изготвяне на списък с препоръки към общините по отношение на качеството на въздуха, за да могат те по-
лесно да кандидатстват по ПУДООС, където са отделени 47 милиона лева за екологични проекти", посочи Сандов. Той 
прогнозира, че средствата ще бъдат одобрени на заседание на Министерския съвет следващата седмица.  
 
√ Поглед отвън: Индустрията в България преодолява здравната криза 
Българската индустрия постепенно преодолява здравната криза. Това отчита Агенцията за икономическо развитие на 
Германия Germany Trade and Invest (GTAI) в публикацията "Икономически сектори: Българската индустрия постепенно 
преодолява здравната криза", цитирана от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в първия за 2022 
г. брой на бюлетина си Bulgarien Aktuell, получен в БТА.  
Според публикацията повечето индустрии бавно се възстановяват от рецесията, но секторите се развиват много различно. 
Пандемията забавя българската икономика след дълъг период на растеж, като най-засегнат е секторът на услугите. В много 
отрасли на промишлеността ситуацията се подобрява. 
Машиностроене: Конкурентният натиск се увеличава 
Здравната криза, недостигът на квалифицирани кадри и инфлацията увеличават конкурентния натиск в сектора. 
Компаниите все повече инвестират в дигитализация и ново оборудване. Натискът за модернизация сред компаниите в 
бранша продължава в средносрочен план поради нарастващия недостиг на квалифицирани кадри. Според Евростат 
българският внос на машини, оборудване и електронни компоненти се увеличава почти двойно през август 2021 г. в 
сравнение със същия месец на 2020 г. 
Химическата промишленост показва стабилен растеж 
Българската химическа промишленост показва стабилен растеж, се подчертава в публикацията. Компаниите в бранша 
разширяват производствените си мощности. Химическото производство в България е експортно ориентирано и се очаква 
да нарасне с 5% през 2022 г. Кризата с коронавируса продължава да стимулира търсенето на фармацевтични и медицински 
продукти. 
Изграждането на жилищни сгради е ключово за строителството 
В строителството изграждането на жилищни сгради стимулира растежа, се допълва в анализа. Тласък дава и 
необходимостта от енергийно-ефективно обновяване на сгради. Частното жилищно строителство нараства с около една 
четвърт през 2021 г. в сравнение с предходната година. Това ще продължи и през 2022 г., макар и по-предпазливо поради 
повишените цени на материалите, прогнозират от GTAI. Енергийно-ефективното обновяване на жилищни сгради дава 
важни импулси за растеж. 
Очаква се 14% ръст в сектора на информационните и комуникационните технологии 
Доставчиците на софтуер и цифрови услуги се възползват от значително по-високото търсене на комуникационни 
технологии. Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) наблюдава стабилен растеж в сектора и 
прогнозира ръст от 14 на сто за 2022 г. Аутсорсинг индустрията в България от години е един от най-големите работодатели 
в страната, се припомня в публикацията.  
 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/energijnijat-ministar-alternativni-traseta-za-gaza-svaljat-cenata-s-nad-10.html
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√ Промишлените поръчки в Германия отново се увеличават 
Поръчките за германската промишленост отново са започнали да се увеличават през ноември след силния спад през 
октомври в контекста на продължаващ недостиг на части. Това сочат данни на Федералната статистическа служба Дестатис 
(Destatis), цитирани от Франс прес. Показателят е нараснал с 3,7 на сто спрямо предходния месец, за който данните са 
преразгледани до -5,8%.  
След два спада на поръчките през август и октомври 2021 г., този подем представлява проблясък за германската 
икономика, въпреки че недостигът на компоненти и суровини продължава да пречи за постковидното възстановяване на 
страната, която е изключително зависима от мощната си промишленост, работеща за износ.  
На годишна основа промишлените поръчки през ноември са били с 1,3 на сто над равнището от 2020 г. Като се изключат 
поръчките по големи договори, показателят отчита покачване от 3,8 на сто. Определящо за това е силното търсене от 
Еврозоната (+13,1 на сто) и извън нея (+5,0 на сто). За сметка на това вътрешните поръчки са намалели с 2,5 на сто.  
Осезаем растеж се отчита при основните стълбове на най-голямата европейска икономика - автомобилостроенето и 
машиностроенето (съответно с +7,0% и +2,0%).  
"Това дава положителен импулс на конюнктурните перспективи, въпреки че икономическата активност продължава да е 
затруднена от спрените доставки", отбелязва в комюнике министерството на икономиката.  
Германският автомобилен пазар е показателен за това колко силна спирачка е кризата с веригите за доставки - 2021-ва е 
била поредна черна година за автомобилните продажби след шока от пандемията, довел до срив на този пазар през 2020 
г. 
Миналата година новите регистрации на автомобили в Германия са намалели с 10,1% на годишна основа до 2,62 милиона. 
Това е най-ниското равнище в сектора от над 30 години. Особено зависимата от доставката на полупроводници 
автомобилна промишленост не очаква реално подобрение през 2022 г. на пазара на тези ключови компоненти, за които 
се бият много промишлени сектори, тъй като световното предлагане е недостатъчно.   
 
√ Тайван създава фонд за инвестиции в Литва за 200 млн. долара 
Тайван ще създаде фонд от 200 млн. долара за инвестиране в Литва в опит да неутрализира китайския дипломатически и 
търговски натиск върху балтийската страна, предаде Би Би Си. 
Тайпе съобщи, че има за цел да направи първата инвестиция по-късно тази година, като тя ще бъде гарантирана от 
националния фонд за развитие на страната и нейната централна банка. 
Това развитие идва, след като в края на миналата година в Литва бе отворено де факто посолство на Тайван - знак за 
засилващи се връзки между двете страни. Ден по-късно Китай понижи официалните си дипломатически отношения с 
Литва. 
По-рано властите в Тайван започнаха да споделят с общността съвети за пиене и готвене с ром, след като страната закупи 
20 000 бутилки литовски ром, предназначени за Китай. Държавните медии съобщиха, че Taiwan Tobacco and Liquor 
Corporation е закупила рома, след като е научила, че доставката може да бъде блокирана при влизане в Китай. 
Пекин отрича да блокира търговията с Литва, но Европейския съюз съобщи, че проверява съобщения за задържани стоки 
в китайските митници. 
 
√ Президентът на Казахстан: Конституционният ред в страната до голяма степен е възстановен  
Министерство на вътрешните работи на Казахстан съобщи, че при размириците в страната са били ликвидирани 26 
"въоръжени престъпници" и са арестувани над 3000 души, предаде Ройтерс. 
"Задържани са над 3000 престъпници, ликвидирани са 26, а още 18 въоръжени терористи са ранени", съобщи и 
казахстанската телевизия "Хабар 24", която също цитира министерство. 
По данни на ведомството 18 членове на полицията и националната гвардия са убити, 748 - ранени, посочва ТАСС. 
Властите са въвели критичното, "червено" равнище на терористична опасност на цялата територия на страната, съобщи 
пресслужбата на Комитета за национална сигурност. 
Всички сгради на градски и районни администрации, както и управленията на полицията в републиката са под контрол, 
съобщи телевизията. 
Казахстанският президент Касъм-Жомарт Токаев заяви днес, че конституционният ред в страната до голяма степен е 
възстановен. 
Първият заместник-ръководител на президентската администрация Даурин Абаев пък каза, че миротворческият 
контингент на Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС), разположен в Казахстан, не участва в бойни 
операции, а отговаря за защитата и охраната на държавните обекти, предаде БТА. 
По думите му в бойната част от операцията по прочистване на Алмати от терористи вчера са участвали сили на 
подразделенията на казахстанските специални части "Аръстан", "Арлан", "Беркут", както и министерството на отбраната. 
"В резултат на операцията всички административни сгради в града са прочистени от терористи. Много бойци са 
ликвидирани и задържани. Сега се установява самоличността им. Разглеждат се различни версии за тяхната 
принадлежност към екстремистки организации", уточнил представителят на президента. 
 
√ Уранът рязко поскъпна заради размириците в Казахстан  
Цената на урана на световните пазари се повиши рязко заради ситуацията в Казахстан, съобщава Bloomberg, позовавайки 
се на данни от специализираната платформа UxC, която следи световните цени на металите. 
Стойността на урана нарасна с осем процента и достигна 45,25 долара за паунд в последните 24 часа. Казахстан осигурява 
около 40 процента от световните доставки на уран. 
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„В случая ако дори в краткосрочен план се появи несигурност относно доставките притежателите на уран не са склонни да 
го търгуват. Въпреки факта, че сега няма недостиг на доставки, играчите на пазара изхождат от факта, че има предпоставки 
за това , казва ръководителят на UxC Джонатан Хинц. 
Намеса на Русия в събитията в Казахстан пък може да доведе до поскъпване на долара до 80 рубли, коментират експерти. 
Междувременно руските медии предадоха, че е започнало предислоциране на руски военно-десантни части в Казастан в 
рамките на Договора за обща безопасност. 
 
√ Цените на петрола се насочват към седмичен ръст 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък и се насочиха към най-големия си седмичен ръст от средата на 
декември, подкрепени от притесненията за доставките на фона на размириците в Казахстан, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,65 долара, или 0,79%, до 82,64 долара за барел, след като 
предходната сесия добави 1,5% към стойността си. Цената американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,64 долара, 
или 0,81%, до 80,10 долара за барел, следвайки ръст от 2,1% предходната сесия. 
Брентът и WTI са на път да запишат повече от 6-процентов ръст през първата седмица на годината, като цените достигнаха 
най-високите си нива от края на ноември насам, след като опасенията за предлагането засенчиха тези, свързани с ефекта 
върху търсенето от бързото разпространение на варианта на коронавируса Омикрон. 
„Скокът нагоре в цените на петрола отразява най-вече сътресенията на пазара, тъй като вълненията ескалират в Казахстан, 
а политическата ситуация в Либия продължава да се влошава коментира анализаторът на Rystad Energy Луиз Диксън. 
След дни на протести в Казахстан, които прераснаха в размирици, правителството обяви извънредно положение, а вчера 
Русия изпрати миротворци в страната. Протестите започнаха в богатите на петрол западни региони на Казахстан, след като 
на Нова година правителството премахна тавана на цената на пропан-бутана. 
Междувременно допълнителните доставки от Организацията на страните износители на петрол и техните съюзници, 
начело с Русия, известни като ОПЕК+, не могат да отговорят на ръста на търсенето. 
Производството на ОПЕК през декември нарасна със 70 хил. барела на ден спрямо предходния месец, като разрешеното 
увеличение спрямо споразумението на ОПЕК+ бе от 253 хил. барела на ден. 
Производството в Либия е спаднало до 729 хил. барела на ден, след като миналата година бе достигнат връх от 1,3 млн. 
барела на ден. 
Макар че вариантът Омикрон бързо се налага като доминантен в множество страни, опасенията за търсенето на петрол 
намаляват на фона на данните, че той не е толкова опасен, колкото предходните варианти, посочват анализатори на Fitch 
Solutions. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено заради агресивния Фед  
Европейските акции поевтиняха в ранната търговия в четвъртък, след като по-агресивната позиция на Федералния резерв 
на САЩ за намаляване на обема на активите в баланса на централната банка, илюстрирана от протоколите от последното 
заседание на институцията, натежаха върху нагласите на глобалните инвеститори и предизвикаха срив при технологичните 
акции, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 4,82 пункта, или 0,98%, до 489,53 пункта. Немският показател DAX се 
понижи със 139,17 пункта, или 0,86%, до 16 132,58 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира 
спад от 28,93 пункта, или 0,38%, до 7 487,94 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 80,99 пункта от стойността си, или 
7 295,38 пункта. 
Публикуваните в сряда протоколи от заседанието на Фед показаха, че стегнатия пазар на труда и нарастващата инфлация 
в САЩ може да накарат централната банка да повиши лихвите по-рано от очакваното и да намали обема на активите в 
баланса в баланса си. 
На този фон всички европейски индекси се оцветиха в червено, като технологичният показател SX8P се понижи с цели 
2,61% и е на път да запише най-лошата си сесия от месец. 
„Има потенциал за по-голяма волатилност в началото на годината, като протоколите на Фед допринесоха за тази 
нестабилност. Това обаче не отразява внезапна промяна в настроенията на инвеститорите“, коментира Крейг Ерлам от 
OANDA. 
„Смятам, че разпродажбите в технологичния сектор представляват прекомерна реакция към протоколите. Дори и това да 
продължи два или три дни, не мисля, че разпродажбата ще има дългосрочен ефект“, добави той. 
След като европейските акции достигнаха нови върхове в началото на новата година, комбинация от вероятно по-бърз 
цикъл на свиване на стимулите, нови ограничения заради разпространението на COVID-19 и нарастваща инфлация 
изплаши инвеститорите преди старта на сезона на отчетите за четвъртото тримесечие. 
Търговията на паричните пазари в еврозоната предполага, че инвеститорите позиционират за повишаване на лихвите от 
Европейската централна банка още през октомври, последвано от второ увеличение през декември. 
За опасенията на пазара допринесе и коментара на говорител на френското правителство който заяви, че „свръхзвуковото“ 
нарастване на инфекциите с COVID-19 ще продължи през следващите дни, като към момента няма признаци за обръщане 
на тенденцията. 
Акциите на подразделението за лизинг на автомобили на Societe Generale - ALD поскъпнаха с 7,28%, след като то съгласи 
да купи конкурента LeasePlan за 4,9 милиарда евро, за да увеличи своя капацитет в момент, в който пазарът се движи към 
електрификация. 
Цената на книжата на френския търговец на дребно Carrefour се повиши с 3,42% до върха на STOXX 600 на фона на 
информация, че компанията е получила нова оферта за придобиване от своя конкурент Auchan. 
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Загуби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха понижения в сряда, като Dow Jones регистрира първия си спад за 2022 г., докато 
Уолстрийт се подготвя за затягане на паричната политика на Федералния резерв, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 392,54 пункта, или 1,07%, до 36 407,11 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 92,96 пункта, или 1,94%, до 4700,58 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри цели 522,54 пункта от стойността си, или 3,34%, завършвайки сесията при ниво от 15 100,17 пункта. 
Това е най-голямата еднодневна загуба за технологичния индекс от февруари. 
Доходността по американските държавни книжа отново нарасна, което постави акциите под натиск, след като протоколите 
от последното заседание на Федералния резерв на САЩ показаха, че централната банка е обсъждала свиване на 
програмата си за изкупуване на облигации след повишаване на лихвите по-късно през годината. 
Фед вече започна свиване на покупките на облигации и сигнализира, че ще повиши лихвите, след като изчерпа програмата 
през март. 
„ Участниците като цяло отбелязаха, че предвид техните индивидуални прогнози за икономиката, пазара на труда и 
инфлацията, увеличението на лихвите с по-бързи темпове и на по-ранен етап от очакваното може да бъде оправдано“, 
става ясно от протоколите. 
На този фон акциите на технологичните компании поевтиняха, като тези на Netflix и Alphabet изтриха 4% и 4,59%. Цените 
на книжата на Meta, Microsoft и Apple се понижиха съответно с 3,67%, 3,84% и 2,66% . 
Акциите на SalesForce поевтиняха с 8,28%, след като UBS понижи рейтинга на книжата на компанията. UBS понижи рейтинга 
и на Adobe, чиито акции поевтиняха със 7,14%. Сред производителите на чипове, цените на книжата на AMD и Nvidia se 
понижиха съответно с 5,73% и 5,76%. 
Honeywell и Caterpillar отчетоха малки печалби на фона на по-широката разпродажба на пазара, като техните акции 
поскъпнаха съответно с 0,99% и 0,77%. 
Цената на книжата на Pfizer се повиши с 1,97%, след като анализаторите от Bank of America повишиха рейтинга си за 
книжата на фармацевтичния гигант. 
Спад в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион се понижиха в четвъртък, следвайки загубите на Уолстрийт от 
предходната сесия, предаде Си Ен Би Си. 
Движенията в червения сектор бяха предшествани от скока на доходността по 10-годишните американски държавни ценни 
книжа, която достигна 1,7264 в следобедните часове на азиатската търговия. Доходността на облигациите и акциите 
обикновено се движат в противоположни посоки. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 844,29 пункта, или 2,88%, до 28 487,87 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 9,1 пункта, или 0,25%, до 3 586,06 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite изтри 2,37 пункта от стойността си, или 0,10%, завършвайки сесията при ниво от 
2 481,33 пункта. Хонконгският показател Hang Seng напредна със 165,61 пункта, или 0,72%, до 23 072,86 пункта, след като 
китайските технологични акции записаха печалби. Акциите на Tencent, Alibaba и Meituan поскъпнаха съответно с 1,49%, 
5,68% и 3,64%. 
Цената на книжата на строителния предприемач China Evergrande на борсата в Хонконг се повиши с 3,13%, след като 
Ройтерс съобщи, че фирмата ще търси начин да отложи с шест месеца плащане по местни облигации. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 33,44 пункта, или 1,13%, до 2 920,53 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете спад от 207,5 пункта, или 2,74%, до 7 358,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира ръст от 0,23 пункта, или 0,04%, до 643,90 пункта. BGBX40 се повиши с 0,01 пункта, или 0,01%, до 144,98 
пункта. BGTR30 напредна с 0,13 пункта, или 0,02%, до 688,20 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 161,78 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Държавният чиновник с 6000 лева по-скъп от всеки друг работник 
в. Труд - Чезнем бързо и остаряваме 
в. Телеграф - Ало-измамниците минаха на парфюми 
в. Монитор - 108 българи напускат родината всеки ден 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Според предварителните данни от преброяването: Българите се топят с по 80 000 на година 
в. 24 часа - Кметовете на Стара Загора и Враца са разследваните за корупция по поръчките за електробусите 
в. Труд - Съкращават карантината за Омикрон 
в. Труд - С харвардския опит привнесохме и Бронкс 
в. Телеграф - Скандал между Рашков и ДПС 
в. Телеграф - Стопихме се с 844 256 души 
в. Монитор - Без лепене на обяви за просрочени задължения 
в. Монитор - Ремонтираме 3000 км пътища през 2022-ра 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа - Георги Свиленски, председател на ПГ на БСП за България": Хората недоволстват, че Нинова така лесно подаде 
оставка. Тя има подкрепата на партията, конгресът ще вземе вярното решение 
в. Труд - Доц. Валери Жаблянов пред "Труд": Участието във властта е огромен риск за БСП 
в. Телеграф - Магдалена Костова, шеф на дирекция Демографска и социална статистика" в НСИ: Covid убива повече 
мъжете 
в. Монитор - Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети: Студентите няма 
да искат да идват в аудиториите, ако скоро не се върнат в тях 
Водещи анализи 
в. Сега - Кирил не е Наполеон - никой няма да го чака 100 дни 
в. Сега – Четворната коалиция започва "игра на тронове" 
в. Сега - България може да се размине с милиардите от ЕС през 2022 г. 
в. 24 часа – Озверяване - деца бият деца 
в. Труд - Какво не разбират Съединените щати за Русия 
в. Телеграф - Ало-измамниците жилят и без телефон 
в. Монитор - Правописът: помощ от приятел 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Вицепремиерът Гроздан Караджов - магистрали, пътища, регионални политики. Какви са приоритетите в сектора? 
- Защитата при Омикрон. Какъв е имунният отговор при заразяване с новия вариант на Ковид - проф. Доброслав 

Кюркчиев. 
- На живо от Благоевград: Как строеж на жилищна сграда събори оградата на детска градина? 
- Чернобил отвътре - разказ на оператора, заснел за първи път след аварията, реактор в централата. 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Как ще действа пандемичният комитет? Ще има ли затягане на мерките? Гост – зам.-министърът на 

здравеопазването доц. Георги Йорданов. 
- Задава ли се удар в сметките за ток след мораториума? И още – за пенсиите и бюджета - разговор Любомир 

Каримански от „Има такъв народ”. 
- Именик за стотен път: Среща с Иван Хаджииванов - първият пазач на фара в Шабла. 
- "Новите известни": Коя е лекарката, която използва социалните мрежи, за да помага безплатно? 

 
√ Предстоящи събития на 7-ми януари 
София. 

- От 9.00 ч. в Народното събрание ще се проведе пленарно заседание. 
- От 12.00 ч. в зала „Изток“ в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2 ще се проведе заседание на 

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите 
- От 14.30 ч. в зала 132 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще се проведе заседание 

на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. 
*** 
Видин. 

- От 09.00 ч. в Заседателната зала Общинският съвет ще проведе извънредно заседание. 
- От 11.00 ч. в Областната администрация ще се проведе церемония по символично предаване и приемане на поста 

областен управител. 
*** 
Казанлък. 

- От 09.30 ч. в храм "Св. Йоан Предтеча" Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан ще 
отслужи Утреня и св. Златоустова Литургия. 

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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