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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БТВ 
 
√ Населението на България се топи: Как това променя пазара на труда? 
Вижте коментарите на Васил Велев и Андрей Арнаудов 
През последните 10 години населението на България се е стопило с 844 хил. души, сочат предварителните данни от 
националното преброяване. Това със сигурност води до промени и на пазара на труда. 
„Ние всяка година повтаряме, че пазарът на труда губи над 50 хил. души. Това води до остър дефицит на работници и 
специалисти“, коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
По думите му работници отдавна се внасят, като стремежът е да се внасят от страни, които са по-близки до нас като култура. 
„Има два кръга на причини за този демографски срив – единият е, че много хора напускат България, другият е ниската 
раждаемост“, напомни продуцентът продуцентът Андрей Арнаудов, един от инициаторите на  платформата „България те 
иска“ (Bulgaria wants you). 
Според него проблем е, че България няма ясна демографска стратегия. 
Гледайте повече във видеото! 
 
Радио K2 
 
√ Васил Велев и Пламен Димитров в "Беновска пита" на 08.01.2022 г 
Пламен Димитров, президент на КНСБ и Васил Велев, председател  на АИКБ, в „Беновска пита“ във 
facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и  по Радио К2 на 93.9MHz на 8-ми януари 2022 г., 
заявиха позиции по следните теми: 
Високите цените на електроенергията и газа и свързаните с това рискове. 
“Г-н Димитров, в нашия анонс зададох въпроса „Кабинетът „Кирил Петков“ и 47 НС на „Продължаваме промяната“ ще 
фалират ли бизнеса и хората?“ Това е най-кратко зададеният въпрос по отношение на това, че вече сме в енергийна криза, 
която вече ни въвлича и в икономическа криза, която пък вече ни въвлича и в психологическа криза, намирам 3 
компонента?“, попита Беновска. Пламен Димитров отговори: „Можем да добавим още елементи на кризата, получава се 
„перфектната буря“! Има такава опасност и забавянето на вземането на политическите решения заради политическата 
криза, в която бяхме и все още се намираме в последните 7-8 месеца ни изправя пред една невъзможност да видим какви 
са решенията, каква е перспективата. Това, което се предлага в момента, може би ще поуспокои малко нещата, но в 
никакъв случай няма да ги реши. Компенсациите за бизнеса за два месеца, които кабинетът даде в края на миналата 
година в непълен и недостатъчен вид, заради цената на тока. Верният подход, и ние подкрепихме това искане, е 75% в 
разликата между борсовата и базовата цена да бъде компенсирана, но този таван, който се слага, не мисля, че ще намери 
устойчиво решение, за да не се стига до въпроса, който Вие питате – какво правим оттук нататък и как се вземат решенията 
на пазара на труда!“. Председателят на КНСБ допълни, че в края на ноември се е пречупила тенденцията на едно 
балансирано развитие на пазара на труда и вече имаме повече освободени работници, отколкото наети. Тази тенденция 
се наблюдава поне от 5 седмици. Засега са пострадали предимно малките фирми. Но и средните и по-големи предприятия 
вече заявяват готовност за съкращения. Това ще доведе до по-голяма безработица и по-ниски доходи и то във време, 
когато инфлацията набира скорост. Невъзможността да се компенсират доходите, защото бизнесът е в много трудно 
положение, не вещае нищо добро. Димитров заяви: „Опитите да се измести темата в друга плоскост, не знам дали 
умишлено или не, за мен е много опасно. Да, сигурно е много важно в момента да коментираме какво ще правим със 
Северна Македония, но аз смятам, че това спокойно може да почака няколко месеца!“. 
„Какво визирате, че президентът свиква КСНС в понеделник за Северна Македония, но не свиква КСНС за цените на 
енергията ли?“, попита Беновска. Пламен Димитров отговори: „Точно това имам предвид! Темата на темите, от една страна 
наистина бясното разрастване на пандемията, която буквално ни очаква от следващите седмици, комбинирано с цените 
на тока. Да, тя малко падна, но 450 лева за мегаватчас всъщност е огромна цена, която няма как да бъде калкулирана в 
никаква себестойност на каквато и да е продукция или услуга. Ние сме в една невъзможност да продължава да 
функционира сравнитено нормално и предвидимо икономиката ни!“. 
Пламен Димитров заяви, че наложеният мораториум върху цените на тока е пълна глупост и добави: „Това е глътка въздух, 
но след това ще ни изкара два пъти повече въздуха!“. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/naselenieto-na-balgarija-se-topi-kak-tova-promenja-pazara-na-truda.html
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Беновска заяви: „За цената на газа, знаете, че заради чистотата на въздуха, въглеродни емисии и така нататък ние 
устойчиво се опитваме поне от 15 години да въведем газ не само за промишлените, но и за битовите потребители. Ние 
сме залети от имейли и обаждания на хора, които са на газ, на които сметките са нараснали 7 пъти! Тези хора няма да 
умрат от ковид, те ще умрат от студ!“. Пламен Димитров се съгласи и отново подчерта, че битовите потребители и бизнесът 
буквално не знаят какво ще стане утре. Цената на газа не е регулирана за битовите потребители и това се пропуска от 
политиците. Президентът на КНСБ заяви, че е скептичен относно очакванията цената на газа да падне от началото на 
февруари. Той добави: „Газът вече е геостратегическа суровина, с която великите сили си мерят силите, така че аз не съм 
убеден, че ще видим бързо и скорошно намаляване на цената на газа. Така че ако сумираме ситуацията, в момента има не 
просто криза, а неуправлявани рискове! Аз съм съгласен с бившия премиер Иван Костов, който каза, че когато не успееш 
да управляваш такива едри рискове, те неминуемо прерастват в неуправляеми кризи и ние сме на ръба, даже с единия 
крак сме прекрачили, да влезем в неуправляема криза! Каквото и да направят по-късно правителство, парламент, 
президент, то ще е безвъзвратно късно. Или хората вече ще бъдат уволнени, предприятията закрити, или домакинствата 
вече ще бъдат фалирали и ще се чудят как да свържат двата края заради всички тези сметки!“. 
„Нека да включим и гласа на бизнеса, тук е председателят на АИКБ Васил Велев, доколкото знам във вторник имате среща 
в МС с премиера Кирил Петков и вероятно финансовия и енергийния министър, но само да допълня, г-н Димитров, че 
бизнесът беше приет от президента, на Вашето възражение, че президентът не свиква КСНС за енергетиката, но нека да 
чуем и работодателите!“, обърна се Беновска към Васил Велев. Той каза, че наистина във вторник работодателите ще се 
срещнат с премиера Кирил Петков и се надява след тази среща да има по-добри новини за предприятията. Той продължи: 
„Проблемът с високите цени на енергията, колкото и да звучи странно, е шанс за България. Ние от тези високи цени като 
страна и като бизнес можем да спечелим, ако намерим добрите решения, а такива има. По-труден е въпросът с високата 
цена на природния газ, защото там печалбите не са за български енергийни дружества, а за чужди!“. 
Беновска продължи: „Аз ще обхвана не само проблемите на бизнеса, но и на потребителите, знаете, че заради чистота на 
въздуха тенденцията от много време насам е да се газифицираме. Да Ви обърна внимание, ако вие наистина сте загрижени 
не само за вашия бизнес, но и за потребителите на вашия бизнес, защото ще престанат да имат възможността да са ваши 
потребители – 7 пъти са нараснали сметките им за потребление. Ако са пращали 300 лева, сега са платили 2100 при един 
нестуден месец. Какво ще кажете?“. Васил Велев отговори, че трябва да има компенсации, те да се плащат на домакинство, 
а не пропорционално на потребеното количество. Водещата помоли Василев да уточни какви трябва да са критериите за 
подкрепа на домакинство. Той отговори: „С мен говорете за бизнеса, г-н Димитров отговаря за домакинствата! Ние 
отговаряме за възнагражденията на работещите, с които да могат да си плащат сметките и за да могат да си плащат 
сметките и тези възнаграждения да не се обезценяват от инфлацията, ние имаме добри предложения за компенсиране за 
тези свръхразходи на предприятията за електроенергия, защото нашите свръхразходи са свръхприходи и непланирани 
извънредни печалби за енергийните дружества от която и да е година назад и ще останат такива и след компенсациите, 
които ние сме предложили!“. 
Беновска се обърна към Пламен Димитров: „Има ли работодателски егоизъм, г-н Димитров, който трябва да отговаряте за 
домакинствата, извинявайте за шегата?“. Пламен Димитров отговори: „Едва ли сега трябва да уточняваме кой за кого 
отговаря. В края на краищата домакинствата не са нищо друго освен работещи, работодатели и техните семейства! Трябва 
да видим общите неща, важно в момента е не да се търси поносимост на сметките, което прави финансовият министър, а 
да се търсят възможните решения, за да запазим предприятията, работните места и доходите на хората и да ги увеличим, 
за да могат да поемат високата инфлация. И тук трябва да сме заедно с бизнеса!“. 
Исканията на КНСБ. 
„А защо не сте заедно с бизнеса на тази среща във вторник?“, попита Беновска. Пламен Димитров отговори: „Не знам защо, 
ние заедно поискахме тези срещи с общо писмо до г-н Петков след неговото назначаване. Но сега срещите стават 
поотделно. В понеделник двата синдиката имаме среща с финансовия министър Асен Василев. Сега разбирам, че във 
вторник имат среща с бизнеса, може би това е тактика на управляващите!“. Беновска попита: „Това „разделяй и владей“ 
ли е?“. Президентът на КНСБ отговори: „Дано да не е „разделяй и владей“! Интересите и на бизнеса, и на работещите са 
всички ние да поискаме от правителството да компенсира всичко това, което се случва и на енергийния пазар, и на пазара 
на труда. Тоест в момента не трябва да се вторачваме прекалено много в числата на фиска, в момента има разрешени 
възможности за това, има и огромни ресурси! Натам трябва да отидем и да сме с еднакви искания за компенсация и на 
бизнеса, и на хората! Ние настояваме да бъде удвоен броят на домакинствата и лицата, които в момента получават 
компенсации! Те са и за газ, и за ток, и за парно, но са прекалено ниски. Припомням Ви, че социално уязвимите 
домакинства получиха през октомври 525 лева за петте зимни месеца. Това е системата за социално подпомагане към 
момента, която първо е малка, и второ – обхватът ѝ е 375 000 при над 2 милиона българи, които не могат да си топлят 
жилищата през зимата. И другото, с което сигурно ще имаме различни виждания с г-н Велев, трябва да се увеличат 
заплатите поне с толкова, колкото инфлацията ги е изяла през миналата година, след като се компенсира бизнесът да 
получи тези средства, които му се полагат и забележете – средствата за подкрепа на заетостта, които трябва да продължат 
и през януари, февруари, така наречените 60/40!“.  
Исканията на работодателите. 
Васил Велев заяви: „Ние нямаме различия с г-н Димитров дори и по исканията за увеличаване на заплатите. Ние ще 
призовем нашите членове да го направят и то с двуцифрен процент, ако се приемат нашите предложения за справедливо 
компенсиране на предприятията за свръхвисоките цени на електроенергията. За нас това решение не е трудно, печалбите 
от тези свръхвисоки цени остават в българската енергетика, която е държавна. Тоест това е едно сравнително лесно 
решение, до което вярвам, че ще се стигне, за да може да има предвидимост, за да може мениджърите да калкулират 
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своите поръчки, съответно доставки, да планират дейността си за няколко месеца напред и да могат да увеличат, а не да 
намаляват продажбите. Оттам ще дойде и ръстът във възнагражденията!“. 
„Може ли да се съсредоточите и да кажете какво ще поискате във вторник от министър-председателя?“, попита Беновска. 
Васил Велев отговори, че ще поискат не символично, а справедливо компенсиране на предприятията за свръхвисоките 
цени на електроенергията. Компенсациите трябва да бъдат функция на постигнатите на пазара ден напред на борсата 
цени. Ако има някакъв таван, той трябва да бъде толкова висок, че до него да не се стига. Председателят на АИКБ обясни: 
„Печалбите, които се генерират в енергетиката, са по-големи от поисканите от нас компенсации при всяка една от 
хипотезите занапред. Тоест ще останат повече пари в енергетиката от непланирани печалби от която и да е друга година 
назад. Така че енергетиката ще може да се развива с тези свръхприходи и печалби, а икономиката има шанс да дръпне с 
двуцифрен ръст на продажбите и предвид случващото се пренареждане на веригите на доставки, скъсяването на тези 
вериги. Към нашите предприятия, към нашата страна има голям интерес в момента, на който ние не можем да отговорим 
поради несигурността и високите, екстремни цени на електроенергията. А себестойността на електроенергията, 
произвеждана в България, е 150 лева, сравнете я с 430 за декември!“. Така завърши разговорът между Васил Велев, Пламен 
Димитров. 
Пълния запис гледайте тук. 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ Васил Велев и Пламен Димитров в "Беновска пита" на 08.01.2022 г 
Пламен Димитров, президент на КНСБ и Васил Велев, председател  на АИКБ, в „Беновска пита“ във 
facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и  по Радио К2 на 93.9MHz на 8-ми януари 2022 г., 
заявиха позиции по следните теми: 
Високите цените на електроенергията и газа и свързаните с това рискове. 
“Г-н Димитров, в нашия анонс зададох въпроса „Кабинетът „Кирил Петков“ и 47 НС на „Продължаваме промяната“ ще 
фалират ли бизнеса и хората?“ Това е най-кратко зададеният въпрос по отношение на това, че вече сме в енергийна криза, 
която вече ни въвлича и в икономическа криза, която пък вече ни въвлича и в психологическа криза, намирам 3 
компонента?“, попита Беновска. Пламен Димитров отговори: „Можем да добавим още елементи на кризата, получава се 
„перфектната буря“! Има такава опасност и забавянето на вземането на политическите решения заради политическата 
криза, в която бяхме и все още се намираме в последните 7-8 месеца ни изправя пред една невъзможност да видим какви 
са решенията, каква е перспективата. Това, което се предлага в момента, може би ще поуспокои малко нещата, но в 
никакъв случай няма да ги реши. Компенсациите за бизнеса за два месеца, които кабинетът даде в края на миналата 
година в непълен и недостатъчен вид, заради цената на тока. Верният подход, и ние подкрепихме това искане, е 75% в 
разликата между борсовата и базовата цена да бъде компенсирана, но този таван, който се слага, не мисля, че ще намери 
устойчиво решение, за да не се стига до въпроса, който Вие питате – какво правим оттук нататък и как се вземат решенията 
на пазара на труда!“. Председателят на КНСБ допълни, че в края на ноември се е пречупила тенденцията на едно 
балансирано развитие на пазара на труда и вече имаме повече освободени работници, отколкото наети. Тази тенденция 
се наблюдава поне от 5 седмици. Засега са пострадали предимно малките фирми. Но и средните и по-големи предприятия 
вече заявяват готовност за съкращения. Това ще доведе до по-голяма безработица и по-ниски доходи и то във време, 
когато инфлацията набира скорост. Невъзможността да се компенсират доходите, защото бизнесът е в много трудно 
положение, не вещае нищо добро. Димитров заяви: „Опитите да се измести темата в друга плоскост, не знам дали 
умишлено или не, за мен е много опасно. Да, сигурно е много важно в момента да коментираме какво ще правим със 
Северна Македония, но аз смятам, че това спокойно може да почака няколко месеца!“. 
„Какво визирате, че президентът свиква КСНС в понеделник за Северна Македония, но не свиква КСНС за цените на 
енергията ли?“, попита Беновска. Пламен Димитров отговори: „Точно това имам предвид! Темата на темите, от една страна 
наистина бясното разрастване на пандемията, която буквално ни очаква от следващите седмици, комбинирано с цените 
на тока. Да, тя малко падна, но 450 лева за мегаватчас всъщност е огромна цена, която няма как да бъде калкулирана в 
никаква себестойност на каквато и да е продукция или услуга. Ние сме в една невъзможност да продължава да 
функционира сравнитено нормално и предвидимо икономиката ни!“. 
Пламен Димитров заяви, че наложеният мораториум върху цените на тока е пълна глупост и добави: „Това е глътка въздух, 
но след това ще ни изкара два пъти повече въздуха!“. 
Беновска заяви: „За цената на газа, знаете, че заради чистотата на въздуха, въглеродни емисии и така нататък ние 
устойчиво се опитваме поне от 15 години да въведем газ не само за промишлените, но и за битовите потребители. Ние 
сме залети от имейли и обаждания на хора, които са на газ, на които сметките са нараснали 7 пъти! Тези хора няма да 
умрат от ковид, те ще умрат от студ!“. Пламен Димитров се съгласи и отново подчерта, че битовите потребители и бизнесът 
буквално не знаят какво ще стане утре. Цената на газа не е регулирана за битовите потребители и това се пропуска от 
политиците. Президентът на КНСБ заяви, че е скептичен относно очакванията цената на газа да падне от началото на 
февруари. Той добави: „Газът вече е геостратегическа суровина, с която великите сили си мерят силите, така че аз не съм 
убеден, че ще видим бързо и скорошно намаляване на цената на газа. Така че ако сумираме ситуацията, в момента има не 
просто криза, а неуправлявани рискове! Аз съм съгласен с бившия премиер Иван Костов, който каза, че когато не успееш 
да управляваш такива едри рискове, те неминуемо прерастват в неуправляеми кризи и ние сме на ръба, даже с единия 
крак сме прекрачили, да влезем в неуправляема криза! Каквото и да направят по-късно правителство, парламент, 
президент, то ще е безвъзвратно късно. Или хората вече ще бъдат уволнени, предприятията закрити, или домакинствата 
вече ще бъдат фалирали и ще се чудят как да свържат двата края заради всички тези сметки!“. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfVLJfubXtY
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„Нека да включим и гласа на бизнеса, тук е председателят на АИКБ Васил Велев, доколкото знам във вторник имате среща 
в МС с премиера Кирил Петков и вероятно финансовия и енергийния министър, но само да допълня, г-н Димитров, че 
бизнесът беше приет от президента, на Вашето възражение, че президентът не свиква КСНС за енергетиката, но нека да 
чуем и работодателите!“, обърна се Беновска към Васил Велев. Той каза, че наистина във вторник работодателите ще се 
срещнат с премиера Кирил Петков и се надява след тази среща да има по-добри новини за предприятията. Той продължи: 
„Проблемът с високите цени на енергията, колкото и да звучи странно, е шанс за България. Ние от тези високи цени като 
страна и като бизнес можем да спечелим, ако намерим добрите решения, а такива има. По-труден е въпросът с високата 
цена на природния газ, защото там печалбите не са за български енергийни дружества, а за чужди!“. 
Беновска продължи: „Аз ще обхвана не само проблемите на бизнеса, но и на потребителите, знаете, че заради чистота на 
въздуха тенденцията от много време насам е да се газифицираме. Да Ви обърна внимание, ако вие наистина сте загрижени 
не само за вашия бизнес, но и за потребителите на вашия бизнес, защото ще престанат да имат възможността да са ваши 
потребители – 7 пъти са нараснали сметките им за потребление. Ако са пращали 300 лева, сега са платили 2100 при един 
нестуден месец. Какво ще кажете?“. Васил Велев отговори, че трябва да има компенсации, те да се плащат на домакинство, 
а не пропорционално на потребеното количество. Водещата помоли Василев да уточни какви трябва да са критериите за 
подкрепа на домакинство. Той отговори: „С мен говорете за бизнеса, г-н Димитров отговаря за домакинствата! Ние 
отговаряме за възнагражденията на работещите, с които да могат да си плащат сметките и за да могат да си плащат 
сметките и тези възнаграждения да не се обезценяват от инфлацията, ние имаме добри предложения за компенсиране за 
тези свръхразходи на предприятията за електроенергия, защото нашите свръхразходи са свръхприходи и непланирани 
извънредни печалби за енергийните дружества от която и да е година назад и ще останат такива и след компенсациите, 
които ние сме предложили!“. 
Беновска се обърна към Пламен Димитров: „Има ли работодателски егоизъм, г-н Димитров, който трябва да отговаряте за 
домакинствата, извинявайте за шегата?“. Пламен Димитров отговори: „Едва ли сега трябва да уточняваме кой за кого 
отговаря. В края на краищата домакинствата не са нищо друго освен работещи, работодатели и техните семейства! Трябва 
да видим общите неща, важно в момента е не да се търси поносимост на сметките, което прави финансовият министър, а 
да се търсят възможните решения, за да запазим предприятията, работните места и доходите на хората и да ги увеличим, 
за да могат да поемат високата инфлация. И тук трябва да сме заедно с бизнеса!“. 
Исканията на КНСБ. 
„А защо не сте заедно с бизнеса на тази среща във вторник?“, попита Беновска. Пламен Димитров отговори: „Не знам защо, 
ние заедно поискахме тези срещи с общо писмо до г-н Петков след неговото назначаване. Но сега срещите стават 
поотделно. В понеделник двата синдиката имаме среща с финансовия министър Асен Василев. Сега разбирам, че във 
вторник имат среща с бизнеса, може би това е тактика на управляващите!“. Беновска попита: „Това „разделяй и владей“ 
ли е?“. Президентът на КНСБ отговори: „Дано да не е „разделяй и владей“! Интересите и на бизнеса, и на работещите са 
всички ние да поискаме от правителството да компенсира всичко това, което се случва и на енергийния пазар, и на пазара 
на труда. Тоест в момента не трябва да се вторачваме прекалено много в числата на фиска, в момента има разрешени 
възможности за това, има и огромни ресурси! Натам трябва да отидем и да сме с еднакви искания за компенсация и на 
бизнеса, и на хората! Ние настояваме да бъде удвоен броят на домакинствата и лицата, които в момента получават 
компенсации! Те са и за газ, и за ток, и за парно, но са прекалено ниски. Припомням Ви, че социално уязвимите 
домакинства получиха през октомври 525 лева за петте зимни месеца. Това е системата за социално подпомагане към 
момента, която първо е малка, и второ – обхватът ѝ е 375 000 при над 2 милиона българи, които не могат да си топлят 
жилищата през зимата. И другото, с което сигурно ще имаме различни виждания с г-н Велев, трябва да се увеличат 
заплатите поне с толкова, колкото инфлацията ги е изяла през миналата година, след като се компенсира бизнесът да 
получи тези средства, които му се полагат и забележете – средствата за подкрепа на заетостта, които трябва да продължат 
и през януари, февруари, така наречените 60/40!“.  
Исканията на работодателите. 
Васил Велев заяви: „Ние нямаме различия с г-н Димитров дори и по исканията за увеличаване на заплатите. Ние ще 
призовем нашите членове да го направят и то с двуцифрен процент, ако се приемат нашите предложения за справедливо 
компенсиране на предприятията за свръхвисоките цени на електроенергията. За нас това решение не е трудно, печалбите 
от тези свръхвисоки цени остават в българската енергетика, която е държавна. Тоест това е едно сравнително лесно 
решение, до което вярвам, че ще се стигне, за да може да има предвидимост, за да може мениджърите да калкулират 
своите поръчки, съответно доставки, да планират дейността си за няколко месеца напред и да могат да увеличат, а не да 
намаляват продажбите. Оттам ще дойде и ръстът във възнагражденията!“. 
„Може ли да се съсредоточите и да кажете какво ще поискате във вторник от министър-председателя?“, попита Беновска. 
Васил Велев отговори, че ще поискат не символично, а справедливо компенсиране на предприятията за свръхвисоките 
цени на електроенергията. Компенсациите трябва да бъдат функция на постигнатите на пазара ден напред на борсата 
цени. Ако има някакъв таван, той трябва да бъде толкова висок, че до него да не се стига. Председателят на АИКБ обясни: 
„Печалбите, които се генерират в енергетиката, са по-големи от поисканите от нас компенсации при всяка една от 
хипотезите занапред. Тоест ще останат повече пари в енергетиката от непланирани печалби от която и да е друга година 
назад. Така че енергетиката ще може да се развива с тези свръхприходи и печалби, а икономиката има шанс да дръпне с 
двуцифрен ръст на продажбите и предвид случващото се пренареждане на веригите на доставки, скъсяването на тези 
вериги. Към нашите предприятия, към нашата страна има голям интерес в момента, на който ние не можем да отговорим 
поради несигурността и високите, екстремни цени на електроенергията. А себестойността на електроенергията, 
произвеждана в България, е 150 лева, сравнете я с 430 за декември!“. Така завърши разговорът между Васил Велев, Пламен 
Димитров. 
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√ Има сближаване на позиции за компенсациите за цената тока  
„Има вече сближаване на позициите, но и има още различия, които смятаме, че са преодолими. Ние не говорим за 
държавни помощи. В случая става дума за компенсиране на надвзетото по един и същи механизъм, пропорционално на 
консумираната енергия и еднакво за всички 633 000 потребители на свободния пазар. ЕК изрично казва, че това не е 
държавна помощ към препоръките си към националните правителства“, това заяви в интервю за предаването „Точно днес“ 
на Радио Пловдив Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал по повод напрежението сред 
бизнеса заради по-високите цени на тока. 
Той е категоричен, че работодателските организации предлагат държавата да не носи пълния риск. 
„Ние предлагаме държавата да не носи никакъв риск. Тоест – да не се ползват бюджетни средства, а да се възстановят 
надвзетите от предприятията средства от свръх високите цени на тока. Ние сме представили точни разчети за първото 
тримесечие при различни хипотези – от 200 до 800 лева за мегават час. В АЕЦ и в НЕК ще се съберат много повече печалби 
и те ще са повече от компенсациите, които ние сме предложили. Така на практика без да се посяга на средствата от 
бюджета, предприятията могат да бъдат компенсирани. От тази гледна точка държавата няма да носи никакъв риск“, каза 
още Велев. 
Работодателските организации ще се срещнат следващата седмица с министър-председателя Кирил Петков. Те смятат, че 
ако предложенията им не бъдат приети, ще има сериозни последствия за бизнеса. 
Цялото интервю с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл. 
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√ Защо президентът свиква КСНС за Република Северна Македония? Коментар на Явор Сидеров и доц. Наум Кайчев 
Президентът Румен Радев свиква днес Консултативния съвет за национална сигурност на тема Република Северна 
Македония и интегрирането на Западните Балкани в Европейския съюз. 
Очакванията от срещата при държавния глава в "Денят започва" коментираха Явор Сидеров и доц. Наум Кайчев, зам.-
председател на Съвместната историческа комисия между България и Република Северна Македония. 
Явор Сидеров заяви, че не очаква да се случат чудеса на този съвет. Смята, че е свикан заради френското председателство 
на ЕС и очевидното желание на френския президент да започне активно процесът на приемането на Албания и РСМ, както 
и желание на САЩ РСМ да бъде приета в ЕС. 
"Всички тези фактори играят роля и те ще бъдат поне споменати на КНСН. Не ми се вижда смислено да се провежда 
КСНС само на базата регресът в отношенията ни със Скопие. Смятам, че съветът се свиква заради международната 
рамка", каза Явор Сидеров. 
"Все пак има едно нагаждане с едно ново правителство, коалиционно, с нови субекти, което също има своето значение", 
допълни доц. Наум Кайчев. 
Ще се промени ли позицията на България? 
Според доц. Кайчев основните политически партии у нас и управляващата коалиция ясно заявиха, че позицията на 
България остава непроменена. Промяна трябва да има, но тази промяна трябва да дойде от страна на РСМ. 
"Очакването е едно и то е елементарно, да се изпълнява договора, който сме подписали през 2017 г.. За съжаление той не 
се изпълнява от нашата съседка в редица отношения, включително по отношение на съвместната историческа комисия 
между двете страни", каза доц. Кайчев. 
Явор Сидеров заяви обаче, че ако е нямало основание за съмнение, че ще направим компромис, нямаше лидерът на ИТН 
Слави Трифонов да предложи на нашите партньори в ЕС и на САЩ нещо като добронамерена размяна срещу нашето 
съгласие за пускане на Скопие в ЕС да бъдем допуснати в Шенген и да ни бъдат премахнати визите. По думите на Явор 
Сидеров Трифонов смята, че има известен натиск върху България. 
Влизането на Западните Балкани надхвърля значението, което има в чисто регионален аспект, категоричен е той. 
Според доц. Кайчев има много въпроси между София и Скопие, които трябва да се решат, като недопускането на български 
инвестиции в РСМ и губенето на пари за строителството на коридор номер 8. По думите му има много подводни камъни, 
включително и в бизнес отношенията между двете страни. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 
 
 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101582531
https://bntnews.bg/news/zashto-prezidentat-svikva-ksns-za-republika-severna-makedoniya-komentar-na-yavor-siderov-i-doc-naum-kaichev-1181180news.html
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√ Фирми от железопътния товарен превоз напът да фалират 
Високите цени на електрическата енергия поставят в риск от фалит много фирми за жп товарен превоз. Затова секторът 
настоява за различни мерки, но до този момент са успели да договорят с министерството само 50 процента намаляване на 
инфраструктурните такси. 
Но несигурността около цените на електрическата енергия забавя сключването на годишни договори между жп 
компаниите и техните клиенти. 
"Годишни договори, компаниите правят декември, такива сега не са подписани, тъй като никой не знае дали ще бъде 
на печалба или на загуба", казва Мартин Янев от клъстър "Зелен транспорт". 
От транспортното министерство за сега са отворени за дискусии и търсят решение. 
"Има затруднение при сключване на договори с клиенти, но причината е високата цена на тока. Няма други причини 
освен тези. Но ние считаме, че със самите договори те биха могли така да регламентират взаимоотношенията с 
клиентите си, за да не работят на загуба", обясни Илия Илиев, зам.-министър на транспорта. 
Заместник-министърът обясни, че държавата не може да се меси в търговските отношения и напомни, че жп секторът е 
напълно либерализиран. Основните клиенти обаче са доставчици на стоки с големи обеми, които имат сравнително малка 
добавена стойност. 
А това не позволява да се прехвърлят разходите и към крайния потребител. Така транспортирането на суровини като 
метали, цимент, торове и други обемни товари може да се окаже предизвикателство. 
"Затова е възможно част от големите производители да спрат част, да свият много обемите и да скъса веригата 
на доставки. Това ще доведе до лавинообразно покачване на цените, тъй като ще свие много производства. Намериха 
се работещи решения, така че няма причини да спрат превозите има абсолютна равнопоставеност между 
превозвачите, така че не очаквам някакви катаклизми в тази насока", каза д-р Иван Петков от ВТУ "Тодор Каблешков". 
До края на месеца се очаква и намаляване на инфраструктурните такси. 
"Ще предложим на Министерство на финансите да включи в бюджета средства, за да компенсираме 
инфраструктурните такси с до 50%. намаление. Това мисля, че много добре ще облекчи разходната част на 
превозвачите. Няма да бъде за сметка на Национална компания ЖП инфраструктура", поясни зам.-министър Илиев. 
Тепърва обаче Министерството на транспорта ще се заеме с наслоените с години проблеми в железопътните превози. 
Дори и намалени с 50 процента, таксите няма да съживят железопътния превоз - той отново ще е два пъти по-скъп от 
автомобилния. 
 
√ Иван Нейков: Внушихме на хората, че ковид добавките са пенсии, а това не е вярно 
Беше създадено свръхочакване и сега една част от пенсионерите реагират. Проблемът идва в това, че внушихме на хората, 
че ковид добавките са пенсии, а това просто не е вярно. Това каза по повод преизчисляването на пенсиите директорът на 
Балкански институт за социална политика и бивш социален министър Иван Нейков. 
"Това, което беше казано от управляващите беше вярно - наистина никой няма да получи по-малко, но в продължение 
на година и половина създадохме каша в главите на хората, когато ги карахме да мислят, че пенсия и добавки са едно 
и също нещо, а между тях няма нищо общо. 
Ако човек си извади ковид добавката през декември, която е 120 лв. и добавката за януари, която е 60 лв. сумата, която 
остава, е истинската пенсия и не може да има по-ниска пенсия, отколкото си получавал декември", каза Нейков. 
Според него проблемът идва от това, че в продължение на много години е имало отказ да се извърши актуализирането на 
пенсиите. 
"Това трябваше да бъде направено много отдавна. В резултат, на което се стигна до решение буквално в последния 
момент, след като предишните управляващи 12 години не намериха време да го реализират това искане на 
обществото. Накрая буквално за няколко седмици беше приет закон, с който беше изменен Кодекса на социално 
осигуряване, за да бъдат пенсиите актуализирани", каза Нейков. 
Той коментира и изнесената от Николай Василев информация, че 9 млрд. лева са дадени за социалната сфера. Нейков каза, 
че една много голяма част от тези допълнителни средства са предоставени през 2021 г. като трансфер към бюджета на 
НОИ. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Ексклузивно пред БНТ: Кандидатът за председател на ЕП Роберта Мецола 
Зелената сделка ще е предизвикателство за маргинализираните групи от европейските общества, които са крайно 
зависими от остарели технологии и енергийни източници, призна депутатът от ЕНП Роберта Мецола. 
В момента тя е кандидат за поста председател на Европейския парламент, след като по силата на споразумение между 
ЕНП и Социалистите преди две години и половина партиите трябва да си поделят председателството на парламента. Давид 
Сасоли, досегашният председател вече обяви, че се оттегля от надпреварата, която ще е след броени дни. 
"В момента се водят редица преговори, но аз съм кандидатът на моята политическа група а тази позиция и говора 
както с колеги, така и с различни групи", каза тя. 
Мецола разяснява визията си за Европейския парламент, и подчертава, че следващите две години и половина ще бъдат 
много интензивни. 
"Първо трябва да ме изберат, но с нетърпение очаквам да видя един парламент, който за пръв път от 20 години се 
управлява от жена. Смятам, че тук се отразява идеята, че този парламент ще има различен облик. но тук не става 
въпрос само за облик и личности, а за това какво можем да направим. Този парламент може да бъде по-забележим, по 

https://bntnews.bg/news/ivan-neikov-vnushihme-na-horata-che-kovid-dobavkite-sa-pensii-a-tova-ne-e-vyarno-1181182news.html
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ефективен, можем да си поставим по-високи цели, но и да повишим контрола върху другите институции - 
Европейската комисия и Съвета на ЕС", сподели Роберта Мецола. 
Необходимо е най-напред да се обърне внимание на маргинализацията, на части от обществата ни, които са крайно 
зависими от остарели технологии и енергийни източници. Трябва да сме сигурни, че продължаваме да сме 
конкуретноспособни. 
"Трябва да прокараме по-добри и чисти технологии за предоставяне на енергия. Това ни връща към това какво прави 
ЕС. Аз съм силен поддръжник да се правят прочувания в Европа, за да сме сигурни, че сме конкуретноспособни в световен 
план, по отношение на енергийния микс, който предоставяме на гражданите си", заяви Мецола.  
Вижте повече в интервюто на Мая Костадинова. 
 
√ Няма опасност от хиперинфлация в България според представителя на Световната банка у нас 
Въпреки всички кризи и инфлацията, икономиката ни ще отбележи ръст от почти 4% тази година прогнозира Световната 
банка. 
В ефира на "Бизнес.БГ" постоянният представител на СБ у нас Фабрицио Дзарконе изтъкна, че в България няма почва за 
образуването на хиперинфлация. По думите му страната ни си е написала добре домашното, подготвяйки се да влезе в 
еврозоната. 
Според Фабрицио Дзарконе фактическото влизане на България в еврозоната не би предизвикало сътресения, защото 
валутният борд е свършил работата си. Притесненията от инфлацията в еврозоната, обаче, остават. За момента няма знак 
за особено тревожни процеси, но трябва да сме подготвени, изтъкна представителят на Световната банка у нас. 
Това, което България може да направи в дългосрочен план, за да подобри финансовата си стабилност, е да вземе мерки 
за превръщането си в енергийно независима държава. Това ще предотврати рязкото поскъпване на газа, допълни 
Дзарконе. 
В рамките на сегашната криза, правителството би могло да насочи допълнителна помощ към най-уязвимите и 
маргинализирани хора у нас, както и към бизнеса, смята той. Според него в Бюджет 2022 е добре да се заложат устойчиви 
публични инвестиции, които да създават работни места. 
Основният проблем, според Дзарконе, остава бедността у нас. Брутният вътрешен продукт на България е една 55% от 
средния за ЕС, а има и много неравенства в обществото, изтъкна той. 
Цялото интервю на Илина Бисерова вижте във видеото. 
 
БНР 
 
√ КСНС заседава за интеграцията на РСМ и Албания в Европейския съюз 
Президентът Румен Радев е свиквал за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) на тема 
„Интегриране на Западните Балкани в Европейския съюз. Роля на Република България в разширяването на ЕС и в процеса 
на стабилизиране и асоцииране: Република Северна Македония и Албания“. Заседанието е насрочено за 14 часа. 
Държавният глава обяви още на 16 декември миналата година в Брюксел на намерението си да свика КСНС, на който да 
се обсъди темата за Северна Македония. Президентът коментира преди дни, че България продължава да бъде открита за 
диалог. 
„Гарантирането на правата на македонските българи, отказът от езика на омразата, прекратяване на процесите на 
дебългаризация, на фалшифициране на нашето хилядолетно културно и историческо наследство само ще спомогнат 
процеса на интеграция, за да може най сетне ние да отворим вратата за преговори за членство.“ 
Министър-председателят Кирил Петков подчерта в парламента, че в коалицията има ясна обща позиция по Северна 
Македония. 
„Отиваме на разговори на 18 януари, показваме, че добросъседството е основен принцип за взаимоотношенията ни със 
Северна Македония.“ 
В края на миналата седмица от правителствената информационна служба съобщиха, че премиерът Кирил Петков ще посети 
Скопие на 18 януари, като поводът е 30-годишнината от признаването на независимата македонска държава от България. 
 
√ Петков за драстичния спад на чуждестранните инвестиции: Корупцията ги спира  
Високото ниво на корупцията спира чуждестранните инвестиции у нас - това заяви по време на редовния парламентарен 
контрол премиерът Кирил Петков в отговор на критики на ГЕРБ за драстичен спад в размера на инвестициите. 
„България има най-ниските данъци в ЕС, част сме от най-големия пазар на света, имаме добра фискална позиция, имаме 
ниско ниво на заеми, би трябвало да привличаме огромно ниво на инвестиции в България, но не ги привличаме. 
Говорейки с нашите колеги и в Европа, и извън Европа, виждаме, че това е най-голямото притеснение, и блок за влизане в 
България като инвеститори. Ние смятаме с нашата политика за нулева корупция това нещо да спре един път завинаги“, 
заяви премиерът. 
 
√ Начало на данъчната кампания 
Интервю на Марта Младенова с Боряна Георгиева 
От днес започва данъчната кампания за физическите лица. Данъчни облекчения могат да се ползват само ако лицето няма 
задължение към момента на подаване на декларацията. Проверка за налични задължения може да се извърши на 
страницата на Националната агенция по приходите. 

https://bntnews.bg/news/ekskluzivno-pred-bnt-kandidatat-za-predsedatel-na-ep-roberta-mecola-1181130news.html
https://bntnews.bg/news/nyama-opasnost-ot-hiperinflaciya-v-balgariya-spored-predstavitelya-na-svetovnata-banka-u-nas-1181126news.html
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Родителите, които не са получили облекченията за деца при работодателя, могат да подадат декларация в НАП, поясни 
пред БНР Боряна Георгиева, ръководител отдел „Обслужване на клиенти“ в НАП. 
За целта не е необходимо да се прилагат служебни бележки и ТЕЛК решения – тази информация приходната агенция си 
набавя служебно. 
За едно дете данъчното облекчение е 450 лева, за две – 900, а за три и повече деца - 1350 лева. 
При дете с увреждане семейството може да разчита на намаление на данъка с 900 лева, но независимо от използването 
на това облекчение, то се ползва комбинирано – веднъж се отчита облекчението за дете с увреждане, а втори път – правото 
на облекчение за отглеждане на дете. Така сумата за дете с увреждане става 1350 лева. 
Ако единият родител е по майчинство, облекчението може да се ползва от другия родител, уточни Георгиева. 
При извършен ремонт и подобрение и срещу представяне на фактура за извършените ремонтни работи също може да се 
ползва данъчно облекчение. Това важи за един недвижим жилищен имот, като физическото лице, ползващо 
облекчението, следва да е негов собственик или съсобственик. Важно е също така физическото лице и лицето, извършило 
ремонта, да не са свързани лица. 
„Говорим не за материали. Общият размер е до 2000 лева от данъчната основа. Това означава, че 200 лева могат да се 
приспаднат от данъка, който се дължи.“ 
5% отстъпка от данъка за довнасяне при деклариране на доходите онлайн може да се използва до 31 март. Друго условие 
за целта е плащането на задълженията също да стане по електронен път. Тази отстъпка не може да бъде по-голяма от 500 
лева. 
Едноличните търговци и земеделските стопани ще подават декларации от 31 март до 30 юни. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Развитието на туризма обсъждат днес във Велико Търново 
Предизвикателствата и възможностите за развитието на туризма ще обсъждат днес във Велико Търново политици, 
представители на бранша и научните среди. 
Участниците в конференцията ще споделят опит и ще коментират важните за сектор туризъм въпроси, породени от Covid 
кризата и отражението ѝ върху бранша. 
Сред темите на дискусията са предизвикателствата пред музеите и пред организаторите на фестивали и културни събития, 
проблемите пред хотелиерите и ресторантьорите и възможните решения в пандемичната ситуация. 
От неправителствения сектор ще споделят идеите си за развитие на туризма. 
Ще се обсъжда и бъдещето на историческите възстановки у нас и мястото им в европейския календар.  
Конференцията се организира от Българската телеграфна агенция и се очаква да бъде открита от евродепутатите Ева 
Майдел, Цветелина Пенкова и Петър Витанов, от областния управител и от кмета на Велико Търново, и от генералния 
директор на БТА.  
 
√ Автобусните превозвачи искат среща с транспортния министър 
От БДЖ отчитат увеличаване на превозените пътници - за отминалите празници то е с 30 процента, в сравнение с 2020 
година. Обратна е ситуацията с превозените пътници с автобуси заради липса на интерес към използване на услугата. От 
бранша обмислят още следващата седмица да поискат среща с министъра на транспорта Николай Събев и настояват за 
мерки в настоящата ситуация. 
Пътувалите с влак в сравнение с 2019 година, преди да се разрасне Covid пандемията, са с 16% по-малко, каза Калин 
Маринов, ръководител на отдел "Маркетинг" в БДЖ: 
"Интересът към пътуване с железопътен транспорт продължава да се възвръща, макар и с бавни темпове и се надяваме 
това да продължи, за да можем да достигнем нивата отпреди пандемията". 
Очакванията на автобусните превозвачи не звучат оптимистично. Проблем за тях е не само намалелият пътникопоток, но 
и увеличението на цените на горивата. 
Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи обясни, че за една година цената на 
метана се е повишила три пъти: 
"Освен намалелия брой пътници се завиши драстично и цената на горивата. След нова година цената на метана стана 3,25 
лв." 
Предстои следващата седмица от бранша да поискат среща с министъра на транспорта Николай Събев. Целта е да се търсят 
варианти за компенсиране на превозвачите заради условията, в които работят в момента, каза Милтенова и допълни, че 
се увеличават фирмите, които преустановяват транспортната си дейност: "Когато в един момент вие имате само разходи и 
нямате приходи, няма транспортна фирма, която може да издържи". 
 
√ Добивите на домати през последните три години са се сринали три пъти  
Рязък спад в производството на зеленчуци отчита земеделското министерство. Добивите на домати през последните три 
години са се сринали три пъти. 
Критично слаба е била през 2021 година за производителите на домати. Според оперативните данни на агроведомството 
произведените през миналата година домати са по малко от 37 хиляди тона. През 2019 година те са били близо сто хиляди 
тона, а през 2020 реколтата е достигнала почти 70 хиляди тона. 
С една четвърт са се свили реколтираните площи на открито, спаднали са и средните добиви от декар, отчита статистиката. 
Показателите за домати през миналата година се увеличават само в оранжериите, но икономическата ситуация не дава 
перспектива за този тип производство. Заради високите цени на газ, ток и препарати за растителна защита в момента 
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оранжериите съкращават персонал и намаляват производството си. По неофициални данни повече от половината 
оранжерии са затворили. 
Според представители на бранша в момента у нас не се продават български оранжерийни краставици и домати, а ако 
ситуацията не се промени вероятно и през пролетта на пазара няма да има българска стока. 
 
√ Земеделци искат да се преразгледа вносът на плодове и зеленчуци от Турция 
България трябва да преразгледа политиката си по отношение на вноса на плодове, зеленчуци и препарати за растителна 
защита от съседна Турция. За това настояват български земеделци, според които ниските цени на препаратите в южната 
ни съседка са  предпоставка за нелоялна конкуренция. 
Тези продукти у нас със същия състав като турските, но няколко пъти по-скъпи, обясни за БНР земеделският производител 
Красимир Кумчев: 
„Казаха, че тези препарати са канценогенни, вредни за човешкото здраве. В същото време в България всеки ден на годишна 
база се внасят около 500 тона плодове и зеленчуци от Турция, пръскани със същите тези препарати“, каза той . 
Въпросът ми е следният - ако действително са отровни тези препарати, най-логичното нещо е да бъде спрян вноса на 
плодове и зеленчуци от Турция. Другото е - да се разреши нелегалният внос на препарати за растителна защита от Турция. 
Значи едното автоматично изключва другото и аз винаги питам, кое е вярното“, добави агробизнесменът Красимир 
Кумчев. 
Според него скъпите препарати вдигат цените на българските плодове и зеленчуци, а това се отразява и на крайния 
потребител. 
 
√ Туроператорите започват 2022 г. с повече предпазливост, но и повече оптимизъм 
През 2022 година туроператорите очакват да расте процентът на реализираните пътувания и на приходите от туризъм. 
Възстановяването ще е плахо и плавно , като известно ускоряване се очаква през второто полугодие посочват от 
„Обединение бъдеще за туризма“ (ОБТ). 
Туроператорите започват 2022 година с повече предпазливост, но и с повече оптимизъм, както и с надеждата повечето 
дестинации да се отворят за пътуване, посочва Павлина Русева от ОБТ. 
„На хората наистина много им се пътува и особено след периоди на криза усещат силна нужда от това да сменят 
местоположението си, да осъществят някакъв социален контакт.“ 
Все още има необходимост да бъде преодоляно напрежението между туроператорите и клиентите заради връщането на 
дължими суми за нереализирани ваканции поради пандемията и да бъде върнато доверието във фирмите. 
„Спешно се нуждаем от промени в закона за туризма и наличието на клаузи, които да бъдат адаптивни относно самите 
договори и договорни отношения, които имаме с клиентите, съответно с начина на застраховане“, посочи Павлина Русева. 
След застоя се очаква засилен интерес към обиколните турове. Постоянните промени в рестрикциите и изискванията 
налагат туроператорите да са гъвкави и адаптивни в предлаганите програми. 
Затруднение все още ще има при екскурзиите, които включват няколко държави. Фирмите ще изпитват недостиг на 
качествени екскурзоводи и кадри за офисите. 
През второто полугодие се очаква и раздвижване при круизните ваканции. Ще продължи търсенето на екзотични 
дестинации като Малдиви, Доминикана, Кения и Занзибар, които са основните дестинации за лятото, според Павлина 
Русева. 
„Първи и основни ще бъдат, разбира се, Турция и Гърция сред нашите почивки, но ще има почивки и в други дестинации 
от Европа като Хърватска, Италия също, най вече в районите на Сицилия. Като вид алтернатива са и Хърватска и Албания, 
Тунис също.“ 
По ред причини се очаква и поскъпване на туристическия продукт. 
 
√ Тиери Бретон: ЕС трябва да инвестира 500 млрд. евро в атомни централи 
Европейският съюз ще трябва да инвестира 500 милиарда евро в атомни електроцентрали от ново поколение от сега до 
2050 година, каза заяви комисарят по вътрешния пазар в интервю, публикувано през уикенда. „Само съществуващите 
ядрени централи ще се нуждаят от 50 милиарда евро инвестиции от сега до 2030 година. А тези от ново поколение ще се 
нуждаят от 500 милиарда!“, каза Тиери Бретон пред вестник „Журнал дьо диманш”. 
Бретон също така твърди, че планът на ЕС за категоризирането на ядрена енергия и природния газ като „зелени“ източници 
за инвестиции е жизненоважна стъпка към привличането на този капитал. 
ЕС се консултира с държавите членки по тази стъпка, но има вътрешни разногласия дали тези източници на енергия да се 
квалифицират като трайни опции. Франция оглави тенденцията за признаването на ядрената енергия като „зелена” 
въпреки силната съпротива от Австрия и скептицизма на Германия, която е в процес на затваряне на всички свои атомни 
централи. 
Европейската комисия "смята, че природният газ и ядрената енергия играят роля като средство за улесняване на прехода 
към бъдеще, базирано предимно на възобновяеми източници". 
В момента ядрената енергия осигурява 26% от енергетиката на общността, но Бретон изчисли, че до 2050 г. делът ѝ ще 
бъде намалено до около 15 процента. Предложението на ЕС също посочва, че за ядрената енергетика трябва да се въведат 
подходящи мерки за управление и съхранение на радиоактивни отпадъци. В него се призовава изграждането на нови АЕЦ 
да стане с разрешителни, дадени преди 2045 г., докато работата за разширяване на функционирането на съществуващите 
централи ще трябва да бъде разрешена преди 2040 г. 
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√ В Женева започват руско-американски преговори 
В Женева започват руско-американски преговори по поисканите от Москва гаранции за сигурност. Начело на руската 
делегация е заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, а на американската - първият заместник-държавен 
секретар Уенди Шърман.  
Снощи Сергей Рябков и Уенди Шърман имаха предварителна среща в Женева, която продължи около два часа. След 
приключването й Рябков я определи като "трудна и делова" и изрази надежда, че днес двамата с Шърман няма да си 
загубят времето. Попитан от журналисти дали е оптимистично настроен преди преговорите, Рябков отговори, че никога не 
губи оптимизма си.  
По-рано той каза в интервю за ТАСС, че Русия не може да играе второстепенна роля в европейската и международната 
политика и че НАТО трябва да се върне в границите си до 1997г.  
Тогава беше подписан Основополагащият акт Русия - НАТО. В документа се посочва, че двете страни не гледат една на 
друга като на противници и създават "механизъм за консултации, координация и общи действия".  
Основните искания на Москва са да получи гаранции за сигурността си, които изключват по-нататъшното разширяване на 
Алианса на изток и разполагане на настъпателни оръжия в близост до руските граници. 
Американският държавен секретар Антъни Блинкън заяви, че не очаква пробив на преговорите в Женева. 
Френският министър по европейските въпроси Клеман Бон предупреди, че Европейският съюз не бива да бъде изключван 
от тях и добави, че Москва се опитва да отстрани Съюза от преговорите, като търси директен контакт със Съединените 
щати. 
 
√ Ден на траур в Казахстан за жертвите при безредиците 
В Казахстан днес е обявен ден на траур за загиналите при безредиците в страната, съобщава РИА „Новости“. До момента 
точният брой на жертвите не е известен. 
От Министерството на външните работи съобщиха, че ще проведат разследване за причините за станалото и резултатите 
ще бъдат представени пред обществото. 
Министерството посочва, че по предварителни данни сред участниците в безредиците има хора с опит в горещи точки по 
света на страната на радикалните ислямисти. От ведомството обясниха още, че миротворците от Организацията на 
договора за колективна сигурност ще напуснат страната след стабилизиране на ситуацията. 
По-късно днес лидерите на държавите от организацията, сред тях и руският президент Владимир Путин, ще проведат 
видеоконференция за обстановката в Казахстан. Срещата е по искане на президента Касим-Жомарт Токаев. 
Безредиците в Казахстан започнаха на 2 януари след рязкото поскъпване на горивата в богатата на петрол 
централноазиатска държава и продължиха пет дни. 
Кореспондентът на ТАСС съобщи, че военните са усилили патрулите си в Алмати. 
 
Икономически живот 
 
√ Спешно свикване на НСТС за въглищните централи, искат бизнес и синдикати 
Работодатели и синдикати поискаха в писмо до финансовия министър Асен Василев спешно свикване на Националния 
съвет по тристранно сътрудничество. На него бизнес и синдикати искат държавните институции да представят 
предложенията и решенията си в отговор на бележките от страна на ЕК по частта от плана за възстановяване 
„Нисковъглеродна икономика“. 
В писмото се припомня, че по тази част националния ни план е получил най-много критики. От ЕК изтъкват, че целите ни, 
свързани с отказа от въглища и прехода към зелена енергия трябва да по-конкретни и категорични, със съответни мерки и 
графици за изпълнение. ЕК настоява още България да включи в плана по-амбициозни ангажименти за спиране на 
определяните като най-замърсяващи производства на лигнитни въглища. 
Изтъква се също така, че социалните партньори са участвали активно и ангажирано със свои предложения при 
консултациите на предишните варианти на националния план, което отговаря на изискванията на ЕК за широка обществена 
подкрепа при подготовка на плана. 
Припомняме, за момента България иска зелена светлина от ЕК да затвори въглищните централи най-късно до 2040 година 
- срок, който не се приема еднозначно от Брюксел. 
По време на блицконтрола в парламента, вицепремиерът Василев съобщи, че има план, коментиран с ЕК, заводът за 
изгаряне на отпадъци да се премести от София край Стара Загора – в Маришкия басейн. Идеята е свързана със зелените 
планове на ЕС и предстоящото затваряне на въглищните мини и спирането на „мръсните“ тецове, което ще наложи 
заместване с нови енергийни мощности и намиране на друг поминък на хиляди работници. 
„Преговорите с ЕК продължават. Да повишаваме зависимостта си от газ, означава някой друг да пуска и спира тока 
в държавата. Не можем да заменим независим български източник, каквито са въглищата в Маришкия басейн, с 
вносен източник. От тази гледна точка изграждането на парогазова централа е напълно нецелесъобразно. ЕК прие 
това и постави въпроси какви други базови мощности могат да се изградят, за да се намали зависимостта от 
въглищата като енергия. Това, до което достигнахме, е комбинация между батериен комплекс и утилизация на 
отпадъци – вместо заводът за боклук да е в центъра на София, по най-висока технология може да е в Маришкия 
басейн“, заяви Василев пред депутатите. 
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√ Промишлените замърсители - новата цел на МОСВ 
Министерството на околната среда и водите подготвя нова методика за контрол на промишлените предприятия, както и 
повишаване на санкциите за замърсяване от индустрията. 
Това е съобщил министърът на околната среда и водите Борислав Сандов при посещението си в Русе. 
По думите му, ведомството работи за промяна в методиката за извършване на комплексни проверки на промишлените 
предприятия. 
Сандов информира, че в цялата страна ще се увеличат мониторинговите станции за качеството на атмосферния въздух, 
както и ще се извършва анализ, който да установява химическия състав на замърсяващите компоненти. 
„Нас ни интересуват промишлените замърсители. В новия модел на контрол предвиждаме и т.нар. кръстосани 
спешни проверки – експерти от една регионална инспекция да проверяват обекти и предприятия на територията на 
друга, както и задължително участие на граждани“, обяснява още Борислав Сандов. 
В най-скоро време той ще предложи и драстично увеличаване на глобите за индустриално замърсяване: „Идеята е 
санкциите да бъдат достатъчно високи и съответно възпиращи за потенциалните нарушители“. 
 
√ Искаме равен брой разрешителни за българските и турските превозвачи  
Транспортният министър Николай Събев иска да се актуализира контингентът разрешителни, разменян ежегодно между 
България и Турция, като стремежът е той адекватно да посрещне нуждите на превозвачите. Министър Събев настоява за 
еднакви условия на работа за българските и турските превозвачи. 
По време на среща с турския посланик у нсас Айлин Секизкьок, Събев е отправил покана към турската държава за 
провеждането на среща на ниво министри и посещение на ГКПП „Капитан Андреево–Капъкуле“. Планира се срещата да се 
проведе в края на месец януари т.г., като в нея ще участват представители на отговорните институции на двете държави. 
“Решени сме да ускорим икономическия растеж на България, като създадем много възможности на транспортната 
индустрия. Съвместните действия със съседна Турция трябва да осигурят бързо и лесно преминаване през граничните 
пунктове, както и да гарантират равни възможности пред българските и турски превозвачи”, е заявил министър Събев пред 
посланика. 
По време на разговорите са разгледани параметрите за намаляване на времето за преминаване на тежкотоварни 
автомобили през граничните пунктове между двете страни. Постигнато е съгласие за разширяването на пропускателния 
капацитет на ГКПП „Капитан Андреево–Капъкуле“ и ГКПП „Лесово–Хамзабейли“. Министър Събев увери посланик Айлин 
Секизкьок, че българската страна ще предложи готови решения на предстоящата среща с турския му колега. 
Министър Николай Събев е информирал още посланик Айлин Секизкьок, че България подкрепя изграждането на Ро-Ро 
терминална линия между пристанище Бургас и пристанище Карасу. Това ще подобри транспортната свързаност между 
двете държави, което е от голямо значение за развитието на региона, посочи министърът. 
 
√ Първите резултати от преброяването сближават областния БВП 
Анализът на Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
Въпреки че публикуването на окончателните пълни резултати от проведеното миналата есен преброяване на населението 
остава далеч в бъдещето – може би дори в края на годината – оповестените от НСИ първоначални (и предварителни!) 
данни за населението на страната, областите и възрастовата структура на населението дават възможност за редица важни 
изводи. 
На първо място, не можем да пропуснем проблемите със самото провеждане на преброяването, белязано от извънредните 
условия – в крайна сметка те имат влияние и върху скоростта на оповестяване на крайните резултати, и върху качеството 
на получените данни[1]. Видно най-големият проблем е провалът на електронното преброяване, което статистическият 
институт очакваше да покрие по-голямата част от населението, а е достигнало до едва 1/3 – под дела дори от 2011 г., 
въпреки далеч по-широкото проникване на Интернет. Това от своя страна води до липса на достатъчно преброители, 
забавяне на целия процес, и в крайна сметка – непокрити територии и домакинства. Дали става дума за слаба 
информационна кампания, спад на доверието в следствие на хакерските атаки или пък проблеми със самата платформа, 
казусът с отказа от електронно преброяване до голяма степен ще бележи начина, по който преброяване 2021‘ ще бъде 
запомнено. 
Ако оставим проблемите със самия процес настрана, първите резултати водят със себе си няколко важни извода: 

• Спадът на населението в периода между 2011 и 2021 г. е по-сериозен от очаквания, а темпът му се забързва. 
Докато „корекцията“ на предишното преброяване е с малко под 180 хиляди души, този път размерът ѝ ще бъде с 
над 395 хиляди души. 

• В рамките на три десетилетия демографската пирамида на страната практически се е обърнала – докато според 
преброяването от 1992 г. делът на хората на 0-17 г. е бил 24%, а този на 65+ – 14%, днес местата им са разменени. 
В резултат няма как да очакваме друго, освен процесите на застаряване и свиване на населението да продължат 
да се ускоряват и през следващото десетилетие, с всички последствия за пазара на труда, социалната политика, 
пенсиите, данъчната система. 

• Завръщането на българите в година на Ковид-19 далеч не е било достатъчно, за да елиминира ефекта от 
миграционните процеси преди това. Доколкото според анализа на НСИ естествените и механичните процеси имат 
относително равно влияние върху спада на населението, то изглежда че ръстът на доходите през последните 
години не е бил достатъчен, за да спре потока на българи, които търсят по-добра реализация в чужбина; 

• Много голям спад – с над 885 хиляди души – има в групата на населението в активна трудова възраст, или между 
18 и 64 години. Бързият спад на работната сила носи със себе си конкретни последствия за българската икономика 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2021_predvaritelna_ocenka.pdf
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2021_predvaritelna_ocenka.pdf
https://ime.bg/bg/articles/pyrvite-rezultati-ot-prebroyavaneto-sblijavat-oblastniya-bvp/#_ftn1
https://www.dw.com/bg/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8A%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0/a-55977243
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– в бъдеще ще се налага да се върши повече работа с по-малко хора, което тласка страната към по-капиталоемки 
производства с по-висока производителност на труда и ясна потребност от повишаването на квалификацията и 
уменията на работещите. 

• Резкият спад на населението създава илюзия за „забогатяване“, ако ползваме относителни индикатори. По-
малкото население означава, например, че БВП на човек от населението на страната се повишава без обемът на 
БВП да е нараснал. Ако вземем данните от 2020 г., когато според „старите“ данни БВП на човек е бил 17,3 хиляди 
лева, то с „новото“ население обемът му би нараснал до 18,4 хиляди лева, или повишение с над хиляда лева, при 
това без да включваме растежа от 2021 г. Това от своя страна води и до „сближаване“ с няколко процентни пункта 
в сравнение с отчитаното досега от Евростат към средноевропейските равнища на БВП на човек – без, разбира се, 
каквото и да се променило в реалното благосъстояние на населението. 

• Всички области без столицата губят население в периода между двете преброявания, като най-сериозно са 
засегнати най-слабо икономически развитите части на Северна България, където спадовете са с между 1/5 и ¼ в 
рамките на десетилетието. Обратно, благодарение на по-благоприятните миграционни процеси водещите 
областни икономики – Пловдив, Варна, Бургас – успяват да забавят свиването на населението си. Интересен е 
казусът на София – при нея се очакваше отчитане на по-голямо население, но столицата е успяла да увеличи броя 
на жителите си с 15%, при това след отчитането на отлива към съседните общини в хода на пандемиятa. 
 

 
 

• Изменението на населението се отразява и на макроикономическите показатели на областите. С необходимата 
уговорка, че окончателните данни ще са различни – най-малкото защото последните достъпни областни данни са 
за 2019 г. – БВП на човек от населението се оказва от порядъка на 10-15% по-висок в повечето области, като най-
видим е ефектът при по-бедните области. Изключението е столицата – заради по-голямото от отчитаното в 
текущите оценки население, средното равнище на БВП на човек намалява с малко над 10%. С други думи, сред 
последствията на преброяването ще бъде и отчитането на свиване на икономическите неравенства между 
областите и по-бързо догонване на лидера София от останалите области. 
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Първоначалните данни, оповестени тази седмица от НСИ са само малка част от това, което преброяването ще предостави 
на анализаторите и създателите на политики. Въпреки това, резкият спад на работоспособните, обръщането на 
демографската пирамида и концентрацията на населението в столицата дават много поводи за разсъждение и насочват 
към належащи промени. 
[1] Според публикацията на НСИ, „добавените“ непреброени лица са почти 618 хиляди души, или 9,5% от населението 
– за тях данни от първа ръка от самото преброяване няма да има. 
 
√ Автомобилните горива дърпат нагоре търговията на дребно в ЕС 
Търговията на дребно в ЕС и еврозоната продължава да расте с увеличени темпове през ноември, сочат данните на 
Евростат. Спрямо октомври ръстът в еврозоната е 1,0%, а в ЕС 0,9%. През октомври 2021 г. обемът на търговията на дребно 
е нараснала с 0,3% в еврозоната и с 0,4% в ЕС. 
На годишна база продажбите на дребно през ноември отчитат ръст 7,8% в еврозоната и 7,9% в ЕС. 
В еврозоната през ноември 2021 г. в сравнение с октомври 2021 г. обемът на търговията на дребно нараства с 1,6% за 
нехранителни продукти и с 0,6% за храни, напитки и тютюн, докато при автомобилните горива спада с 1,5%. 
 

 
 

https://ime.bg/bg/articles/pyrvite-rezultati-ot-prebroyavaneto-sblijavat-oblastniya-bvp/#_ftnref1
https://ime.bg/bg/articles/pyrvite-rezultati-ot-prebroyavaneto-sblijavat-oblastniya-bvp/#_ftnref1
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В ЕС нарастването е с 1,4% за нехранителни продукти и с 0,5% за храни, напитки и тютюн, като отново има спад с 1,1% за 
автомобилни горива. 
Сред държавите-членки най-голямо месечно увеличение на общия обем на търговията на дребно е регистрирано в 
Испания (+4,9%), Люксембург (+4,0%) и Португалия (+2,8%). Най-голямо намаление се наблюдава в Австрия (-4,1%), Латвия 
(-3,6%) и Хърватия (-3,1%). България отчита минимален месечен ръст от 0.5 на сто. 
На годишна база през ноември обемът на търговията на дребно нараства с 19,5% за автомобилни горива, с 11,8% за 
нехранителни продукти и с 0,9% за храни, напитки и тютюн. 
В ЕС – със 17,5% за автомобилни горива, с 11,7% за нехранителни продукти и с 0,9% за храни, напитки и тютюн. 
Сред страните от ЕС най-голямо годишно увеличение на общия обем на търговията на дребно е регистрирано в Словения 
(+41,1%), Франция (+22,7%) и Полша (+14,5%). Намаления се наблюдават в Латвия (-3,6%), Германия (-2,8%) и Финландия (-
1,9%). Показателят за България е 6.7% годишен ръст. 
 
√ ЕС може да играе ключова роля в развитието на глобалните 6G стандарти 
Програмата за изследвания, иновации и наука Horizon Europe, която ще работи през периода 2021-2027 г., има бюджет от 
95,5 милиарда евро. Това ясно показва, че Европейската комисия, Европейският парламент и правителствата на ЕС напълно 
разбират, че инвестициите в научни изследвания и наука ще подкрепят икономическия растеж и възстановяването в цяла 
Европа. 
Horizon Europe е предназначен да гарантира, че ЕС ще играе водеща роля в световен мащаб в развитието на нови 
технологии, които ще направят икономиката на ЕС по-конкурентоспособна. Приоритетните области на финансиране по 
Horizon Europe ще включват производство и нововъзникващи технологии, изкуствен интелект (AI), напреднали изчисления, 
анализ на големи данни, ключови цифрови технологии, роботика и следващото поколение интернет. В съответствие с 
целите на ЕС относно изменението на климата –възобновяема икономика, модерните материали и инициативите за чиста, 
безвъглеродна промишленост ще осигурят силна финансова подкрепа. 
ЕС е в много силна позиция да играе водеща глобална роля в областта на установяването на 6G стандарти. Европа е дом 
на едни от най-добрите учени в света. Една трета от всички научни публикации, които подлежат на партньорска проверка, 
произлизат от Европа. 20% от всички глобални НИРД и 25% от всички НИРД в областта на ИКТ се извършват в Европа. 
Обсерваторията на ЕС за стандарти за ИКТ и Европейският институт за телекомуникационни стандарти (ETSI) участват 
централно във въпросите, свързани с определянето на 5G стандарти и ще бъдат ключови играчи и в процеса на 
установяване на 6G стандарти. 
Обществените, частните, образователните и изследователските общности по света трябва да работят заедно, за да 
установят единни глобални 6G стандарти. Това ще намали бизнес разходите и ще запази целостта на глобалните вериги за 
доставки. 6G трябва да бъде разработена по природосъобразен начин – в съответствие с приоритетите на политиката на 
Европейския съюз в областта на изменението на климата. Необходимостта от установяване и съгласуване на глобалните 
единни стандарти за 6G е от първостепенно значение. 
Включването на дигиталните иновации в начина, по който компаниите работят във всички вертикални индустрии, нараства 
с всеки изминал ден. Разединените 6G стандарти биха имали нетния ефект на увеличаване на разходите както за 
компаниите, така и за потребителите. Това просто не е приемливо във време, когато и Европа, и светът се ангажират с 
планове за икономическо възстановяване като пряка последица от Covid. Международната ангажираност и 
сътрудничество между частните, публичните, изследователските и образователните общности е жизненоважно, ако 
всички искаме да предоставим 6G, който ще работи за цялото общество. 
 
√ Индустрията остава втора по дял от БДС в ЕС за 2020-та 
През 2020 г. „публична администрация, отбрана, образование, здравеопазване и социална работа“ са се превърнаха в най-
значимите икономически дейности в ЕС. Те представляват 19,8% от общата брутна добавена стойност (БДС) на ЕС, 
изпреварвайки „индустрия (с изключение на строителството)“ (19,5%) и „търговия на едро и дребно, транспорт, 
настаняване и услуги за хранене“ (17,9%), сочат данни, представени от Евростат. 
На другия край на скалата най-малко значимите икономически дейности в ЕС са „селско стопанство, горско стопанство и 
риболов“ (1,8%), следвани от „изкуства, развлечения и отдих; други обслужващи дейности; дейност на битови и 
извънтериториални организации и органи“ (3,0%). 
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При сравняване на дяловете на БДС през 2020 г. с 2019 г., „търговия на едро и дребно, транспорт, настаняване и услуги за 
хранене“ имат най-голям спад в дела от общия БДС на ЕС (от 19,3% през 2019 г. до 17,9% през 2020 г.; -1,4 процентни 
пункта), следвани от „индустрия (с изключение на строителството)“ (от 19,9% до 19,5%; -0,4 п.п.) и „изкуства, развлечения 
и отдих; други обслужващи дейности; дейности на битови и извънтериториални организации и органи“ (от 3,3% на 3,0%; -
0,3 п.п.). 
От друга страна, процентът на БДС, генериран от „публична администрация, отбрана, образование, здравеопазване и 
социална работа“ се е увеличил от 18,7% през 2019 г. на 19,8% през 2020 г. (+1,1 п.п.). Те са следвани от „операции с 
недвижими имоти“ (от 10,8% до 11,3%; +0,5 п.п.) и „информация и комуникация“ (от 5,1% до 5,5%; +0,4 п.п.). 
В реално изражение общият БДС, генериран от икономическите дейности в ЕС през 2020 г., е с 5,9% по-нисък в сравнение 
с 2019 г. 
 
√ Еврото навърши 20. Достигна ли то зрялата си възраст? 
На 1 януари еврото навърши 20 години. Сега това е общата валута на 19 европейски страни. На 20 години – човек вече 
излиза от юношеството… 
Това може добре да бъде отнесено към европейската валута, защото тя все още не е изпълнила всичките поети обещания. 
Не успя да се превърне в алтернатива на долара, за което мечтаеха европейците. Но еврото осигурява консенсус между 
тези, които го използват и само по себе си това вече е успех. Гърците, които толкова страдаха от безкомпромисното 
прилагане на правила му, са, въпреки това, твърде привързани към него. Противниците му, най-вече от крайната десница 
на политическия спектър, в крайна сметка приеха единната валута. А тя продължава да бъде привлекателна. Хърватия и 
България са в списъка на страните, които ще се присъединят към нея. Африканските страни, които замислят въвеждането 
на обща валута, еко в Западна Африка, наблюдават с интерес изграждането и управлението на тази все още млада, но вече 
добре поставена на световния валутен пазар валута. Тя е втората след долара и на нея се падат 20% от световните 
транзакции. 
Какви са предимствата на еврото за тези, които го ползват? 
Както за гражданите, така и за фирмите то улеснява търговския обмен в целия валутен съюз. Няма ги вече проблемите с 
обмяната по границата, отпадна и надпреварата на правителствата към прилагане на конкурентна девалвация с цел да се 
защити износът на страните им. Често въвеждането на еврото се свързваше с очаквано повишаване на инфлацията. В 
действителност стана точно обратното. То позволи да се ограничи нарастването на цените посредством действията на 
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Европейската ценрална банка. И най-бедните страни дълго време се облагодетелстваха от скромните лихвени проценти, 
гарантирани от единната валута благодарение на големите износители от Северна Европа като Германия и Нидерландия.  
Но пък точно тези лесни пари бутнаха най-слабите в пропастта на дълговата криза 
Криза, която изведе на преден план несъответствието меду икономиките на страните-членки на валутния съюз. И липсата 
на солидарност между богатите от Севера и тези от Юга. Но тази криза на растежа беше болезнено преодоляна и не успя 
да разруши еврото. Днес в условията на новата икономическа криза, предизвикана от пандемията от Ковид-19 виждаме, 
че страните членки узряха за разбирането, че солидарността е неотменен дълг на един валутен съюз. За първи път 
европейците увеличават общия дълг и парите са преразпределени включително и между страните, които не са членки на 
еврозоната. 
Какви са предизвикателствата пред еврото? 
Завръщането на инфрлацията без съмнение е най-спешният проблем за разрешаване. Европейската централна банка 
трябва да успее да маневрира, за да не допусне рязка промяна в сътношението между цените и заплатите. Страните-
членки на еврозоната трябва да реформират правилата от Маастрихт, които могат да се окажат контрапродуктивни за 
излизането от кризата. Това изглежда напълно възможно като се има предвид, че новото германско правителство 
изглежда, че е a priori благосклонно настроено. Накрая това младо евро, едвам излязло от юношеска възраст, трябва да се 
справи и с нова неочаквана конкуренция – на криптовалутите.Тук отново Европейската централна банка трябва да покаже 
бдителност и въобръжение, за да докаже, че единната валута е способна да се приспособи към това ново 
предизвикателство, предложено от биткойна и неговите аватари. 
 
Мениджър 
 
√ Окончателно: В парламента ще се влиза със "зелен сертификат" 
От 24 януари в сградите на Народното събрание ще се влиза със "зелен сертификат" или с отрицателен PCR или антигенен 
тест. Депутатите и техните сътрудници сами ще си плащат бързите антигенни тестове. Това решиха народните 
представители след около пет часа дебати, гласувайки със 153 гласа "за", без "против" и с 4-ма "въздържали се". Решението 
в пленарната зала беше подкрепено от "Продължаваме промяната", ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП и "Демократична България". "Има 
такъв народ" и "Възраждане" не участваха в гласуването.  
Проектът на решение за условията за достъп до сградите на НС беше внесен от "Продължаваме Промяната" и 
"Демократична България", но претърпя редакции в пленарната зала. Депутатите от ИТН не участваха и в нито едно от 
редакционните гласувания, те и техните колеги от "Възраждане" последователно поискаха прекъсване и на два пъти 
работата беше спряна за по 15 минути.  
Според приетите правила, в сградите на НС ще се влиза след представяне на валиден документ за пълен курс на 
ваксинация срещу COVID-19 или на удостоверение за преболедуване, удостоверение за наличие на антитела, отрицателен 
PCR тест, направен до 72 часа преди това, или бърз антигенен тест, извършен до 48 часа преди влизането в 
сградите.  Разходите за бързите антигенни тестове за сътрудниците на парламентарните групи, за служителите на 
парламентарните комисии, администрацията на НС, както и за представителите на медиите ще се поемат от бюджета на 
парламента. При струпване за бързи тестове народните представители няма да имат предимство.  
Не беше прието предложението на Ива Митева /ИТН/ Народното събрание да поема единствено разходите за бързите 
тестове на журналистите. Отхвърлено беше искането на ГЕРБ-СДС началната дата да е още другата седмица - 10 януари. 
Отпадна изискването администрацията на парламента да съхранява резултатите от направените бързи тестове на 
територията на парламента до края на деня, следващ деня на взимането на пробите.   
По време на дебатите се представиха различни експертни, медицински, политически и морални аспекти. "Ако искаме да 
възстановим доверието в българския парламент, ние не трябва да се поставяме в привилегировано положение", каза 
депутатът от ДПС Хасан Адемов.  
ДПС ще плаща тестовете на сътрудниците и служителите си, защото смята, че трябва да бъдат равни с останалите хора, 
обяви след приемането на решението Йордан Цонев, зам.-председател на групата. 
Категоричните противници на Covid сертификата от партия "Възраждане" направиха редица изказвания от трибуната на 
парламента. "Нека да видим как ще ни спрат, когато решим да влизаме в парламента. Смятам, че другата седмица ще има 
моменти на доста сериозно безпокойство. Не се притеснявайте, за вас ще има бял автобус", закани се лидерът на 
"Възраждане" Костадин Костадинов. А Елена Гунчева от "Възраждане" заяви, че ще се възползват от правото си на жалба 
до Конституционния съд. 
По-рано днес в Народното събрание премиерът Кирил Петков заяви, че правителството няма да налага задължителна 
ваксинация. "Такава задължителна ваксинация няма да бъде факт, докато аз съм министър-председател", каза той и 
добави, че ваксинацията е единственият начин за преодоляване на здравната криза. 
 
√ Кирил Петков обяви условието за отпадането на зелените сертификати 
Премиерът Кирил Петков обеща публично да не се въвежда задължителна ваксинация, поне докато това правителство е 
на власт. Той пое този ангажимент от трибуната на парламента в отговор на въпрос от лидера на "Възраждане" Костадин 
Костадинов кога ще бъде отменен "зеленият сертификат".  
Петков обаче подчерта, че именно ваксинацията е начинът, по който да се справим с пандемията. "Искаме да махнем 
"зелените сертификати", когато нивата на защита на населението са високи", посочи той. По думите му, това може да стане, 
когато поне 70% от българите са имунизирани. Към момента делът на ваксинираните у нас бил малко над 35%. Той заяви 
и че не се плаши от протести в отговор на реплики на Костадинов със закани за готвени от "Възраждане" идната седмица 
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големи протести срещу зелените сертификати. "Не се плашим, дори приветстваме протестите и правото на всеки да изрази 
мнение по водените от нас политики", каза Петков 
Министър-председателят взе отношение и по горещата тема за високите цени на енергоносителите. Той обясни, 
че политиката на неговото правителство е да премахне течовете в сферата на енергетиката, вместо да прехвърля разходите 
върху крайните потребители. "1,5 млрд. лв. е цялостният пакет за бизнеса. Вчера е имало доста добър напредък относно 
това как тези помощи да се рамкират. Едно от нещата, които надграждаме, е, че тези помощи за бизнеса ще започнат от 
цена нагоре, доколкото знам това е 185 лв. на мегават/час", поясни той.  
Според него, капацитетът на електропроизводство трябва да се повиши. Кирил Петков посочи още, че ще има големи 
реформи и в сектор транспорт. "Правителството ще направи анализ за развитието на енергийния сектор", подчерта 
премиерът и увери, че това ще стане съгласно клаузите на коалиционното споразумение, както и при отчитане на 
националните интереси на страна.  
"Ще направим целия анализ заедно, за да имаме една енергийна система, която ще бъде конкурентоспособна", посочи 
Кирил Петков. Като голямо предимство той отбеляза факта, че страната ни има атомна електроцентрала.  
Премиерът изтъкна и необходимостта от развитието в използването на геотермалната енергия, която определи като 
"българско богатство", което до този момент не сме използвали.  
 
√ Кирил Петков отива в Северна Македония на 18 януари 
Премиерът Кирил Петков ще посети Република Северна Македония на 18 януари. Това стана ясно от изказването му в 
Народното събрание в отговор на въпрос на Екатерина Захариева. От своя страна Захариева го призова да не нарушава 
националния консенсус по темата, а той отговори, че тепърва правителството ще покаже разликата между добри планове 
и реализирани цели.  
"Позицията на България към преговорния процес с Република Северна Македония се запазва, както е записано в точките 
от коалиционното споразумение. Тази позиция е същата и я надграждаме с пет отделни комисии, които да надградят тези 
отношения", посочи Кирил Петков по време на днешното си участие в парламентарния блицконтрол. 
Той даде пример с комисията по инфраструктура - една от петте, които предстои да бъдат създадени, тъй като между двете 
страни няма добра транспортна свързаност.  
"Готови сме да помогнем на нашите съседи и в борбата с корупцията", отбеляза още премиерът. "В нашата коалиция 
имаме абсолютно ясна обща позиция, съгласувана пред очите на целия български народ. С това, че отиваме на разговор 
на 18 януари, показваме, че добросъседството е основен принцип в отношенията с Република Северна Македония. Нашето 
правителство ще покаже разликата между добри планове и реализирани резултати", добави Кирил Петков. 
 
√ Асен Василев: България технически е готова да приеме еврото от 2024 г.  
Към момента сме технически напълно готови за приемане на еврото. Остават само някои дребни неща и датата 1 януари 
2024 година по никакъв начин не е застрашена. Това заяви в Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите 
Асен Василев.  
"Искаме обаче да има широк обществен дебат и гражданите и фирмите да бъдат убедени дали за тях е добре да се приеме 
еврото. Ние смятаме, че това е най-добрият план за България, но всеки трябва да може направи своя информиран избор. 
Първата част от нашата стратегия за приемане на еврото е широкомащабна информационна кампания какво да се случва 
с доходите и спестяванията на хората и на бизнеса, какво става с платежните наличности и така нататък", каза Василев. 
На въпрос на народния представител Петър Чобанов относно извънредните харчове от 9 милиарда лева, Василев отговори: 
"Изхарчените от държавата допълнително 9 милиарда лева в края на 2021 г. са свързани с разходи, одобрени от Народното 
събрание, а не за любими на властта проекти като изграждане на чешмички или ремонт на покриви и пътища". 
Подробна разбивка на разходите беше направена публично миналата седмица в Министерството на финансите, посочи 
Асен Василев. Парите са ползвани с решения на парламента за социалната система, за помощ за бизнеса, за борба с 
пандемията и подкрепа на държавната администрация. Част от тези пари ще бъдат дадени през тази година, защото 
разходите за тях не са могли да бъдат нотифицирани, а някои от мерките за подкрепа на бизнеса ще се изпълняват през 
тази година, допълни той. 
"Не можем да заменим независим български източник, каквито са въглищата в Маришкия басейн, с вносен източник. От 
тази гледна точка, изграждането на парогазова централа е напълно нецелесъобразно. ЕК прие това и постави въпроси 
какви други базови мощности могат да се изградят, за да се намали зависимостта от въглищата като енергия. Това, до което 
достигнахме, е комбинация на утилизация на отпадъци, вместо завода за боклук да е в центъра на Софи,я по най-висока 
технология може да е в Маришкия басейн", посочи финансовият министър.  
Според него, когато се говори за батерийния комплекс, това идва с локално производство. "Тъй като това е много сериозен 
капацитет, това локално производство, комбинирайки различни фондове, може да бъде заложено в Маришкия басейн, за 
да има плавно прехвърляне на работни места, високоплатени, от съществуващите мощности към това производство. Там 
трябва да се развива голяма индустриална зона, това би било първа стъпка в това развитие", посочи Василев. 
По думите му, така могат да се постигнат целите за зелена енергия с базови мощности с допълнителна стабилност, без това 
да налага ударно затваряне на мините в комплекса и без това да накърнява възможността за високо платени работни места 
в региона. 
"Имаме конкретен ангажимент за намаляване на въглеродните емисии, вместо да затваряме конкретни мощности или 
мини, можем да направим комбиниран подход за тази цел", допълни той.  
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√ Правосъдният министър: Няма теч на лични данни от БУЛСТАТ 
Теч на лични данни от регистър на БУЛСТАТ няма и не е имало. Това обяви правосъдният министър Надежда Йорданова 
по време на пресконференция в Министерството на правосъдието, предаде БНТ. 
По-рано в събота излезе информация, че за кратко личните данни на около 300 000 души са се появили в регистъра 
БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията. Проблемът е станал на 4 януари, когато единните граждански номера, служещи 
като БУЛСТАТ на гражданите със свободни професии, бяха сменени с нови 9-цифрени кодове. 
„Към настоящия момент в регистър БУЛСТАТ са видими постоянните адреси на самоосигуряващите се лица и това е в 
изпълнение на закона, който действа от 2005 г. Тоест в тази си част БУЛСТАТ показва данни, които съответстват на 
изискванията на закона“, уточни министър Йорданова. 
„Ние сме направили анализ на това обстоятелство, преценяваме, че това не е добро решение на закона и подготвяме 
законодателно изменение, за да се промени тази практика, която е от 2005 г. насам“, добави тя. 
Министърът на електронното управление Божидар Божанов заяви, че текст не е имало както от правна, така и от техническа 
гледна точка. Той е категоричен, че няма риск от подобен проблем. 
По думите му трафикът към регистъра е анализиран, за да се види имало струпване към определени лица или необичайна 
активност. 
„Системата, освен че работи в съответствие със закона, спазва и добрите практики за информационна сигурност. Наистина 
подготвяме законодателно изменение, тъй като макар и системата да работи в съответствие на закона, той подлежи на 
подобряване“, допълни той. 
„Броят на самоосигуряващите се лица у нас е около 350 хил., изискването, че постоянния адрес се вписва в публичната част 
на регистъра е от 2005 г. – така е решил законодателят тогава. Предвиждаме всички данни, които имат характер на лични 
и несъответстват на регистър БУЛСТАТ – да не бъдат във видимата част, а само за служебни справки“, каза oще Йорданова. 
 
√ Бизнесът в София започва да се възстановява 
Продължава преодоляването на икономическите последствия от covid-кризата. Добрата новина е, че бизнесът в София 
започва своето възстановяване. Това заяви на пресконференция председателят на Надзорния съвет на общинската 
Агенция за инвестиции Николай Стойнев.  
Той определи 2021 г. като доста сложна година, свързана с редица предизвикателства за бизнеса и за икономиката в 
столицата. "По данни от преброяването на населението София се увеличава с близо 200 000 души - тя е атрактивна за живот 
и бизнес, но това поставя сериозни предизвикателства пред местната власт", посочи Стойнев.  
"Общинската Агенция за инвестиции винаги се стремяла да предоставя добри условия за бизнес и да бъде "вратата" за 
отношенията със Столичната община. През изминалата година приехме няколко решения на Столичния общински съвет, 
за да създадем облекчения предимно за малкия бизнес. Над 7,5 млн. лв. са останали в бизнеса благодарение на 
отстъпките, направени от Столичната община за бизнеса, като намаление в наемите например", каза Николай Стойнев. 
Изпълнителният директор на Агенцията по инвестиции Мария Христова съобщи, че през последната година имат общо 76 
запитвания от малкия и среден бизнес, които се отнасят основно до възможностите за съдействие от страна на агенцията, 
предоставяне на безплатна бизнес информация и "про боно". В Агенцията са постъпили запитвания от големи 
международни компании, като например голяма индийска компания от автомобилната индустрия, от IT сектора, както и 
компании от креативната индустрия, добави тя. Те са заявили намерение да инвестират в София, като всяка от тях смята 
да назначи между 150 и 300 души, на които да заплаща месечно възнаграждение между 3500 и 9000 лева.  
 
√ Инфлацията в еврозоната се ускори до нови рекорди през декември 
Инфлацията в еврозоната е достигна нов рекорден връх през декември, сочат данни на европейската статистическа служба 
Евростат. 
Според предварителната оценка на службата инфлацията в региона на единната валута се е ускорила до 5% на годишна 
база през декември. За сравнение, годишната инфлация през ноември беше 4,9%. 
Това е най-високото ниво на годишната инфлация в еврозоната от старта на воденето на тази статистика през 1997 г. и 
е значително по-високо от годишната цел на Европейската централна банка за равнище от 2%. 
Най-голям принос за ръста на потребителските цени през декември за пореден път има енергията, където се наблюдава 
увеличение от 26% спрямо същия месец на предходната година. Припомняме, че през ноември бе регистриран скок от 
27,5% на годишна основа. 
При цените на храните, алкохола и тютюневите изделия повишението е от 3,2% на годишна база, като предходният месец 
то бе 2,2%. При неенергийните промишлени стоки има ръст от 2,9%, следвайки повишение от 2,4% през ноември, докато 
при услугите увеличението е от 2,4% спрямо 2,7% предходния месец. 
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√ Гърция отпуска още 400 млн. евро компенсации за скъпия ток 
За януари ще бъдат отпуснати допълнителни 400 милиона евро, които ще покрият значителна част от увеличението на 
сметките за ток. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, като обяви правителствена помощ за този месец както 
за домакинствата и фермерите, така и за бизнеса за справяне с енергийната криза. 
„Това е смел, но в същото време реалистичен план за подкрепа, който помага на настоящето, но не застрашава бъдещето. 
Акцентът очевидно е върху ползата за домакинствата. Но ние също така помагаме на предприятията да останат на пътя за 
растеж, като запазваме работни места. И главно, да не се увеличават производствените разходи и да се прехвърлят върху 
цените на продуктите“, каза Мицотакис, цитиран от БНР. 
Освен това той обяви, че ще бъде въведена нова програма за пестене на енергия, която субсидира подмяната на стари 
електрически уреди, които след това ще бъдат рециклирани. Мицотакис добави, че целта е „всички гръцки домове да 
работят с модерно и по-икономично електрическо оборудване“.  
 
√ Макрон е с големи шансове за преизбиране на президентския пост 
Френският президент Еманюел Макрон има големи шансове да бъде преизбран на поста на изборите през пролетта тази 
година. Това показва ново допитване на института Ипсос, предаде Франс енфо. 
Въпреки че не е издигнал официално кандидатурата си, Макрон може да разчита на 26% от гласовете на първия тур, 
показва анкетата. От тях 68% са на хора, гласували за него и на изборите преди пет години. В негова поддръжка се обявяват 
и 30%, от онези, които са подкрепяли преди пет години тогавашния кандидат на Републиканците Франсоа Фийон, 
информира БТА. 
Лидерката на крайнодесния Национален сбор Марин Льо Пен може да разчита на 17% от гласовете, а на трето място е 
кандидатката на Републиканците Валери Пекрес с 16%. На четвърто място се нарежда друг кандидат от крайнодясното 
пространство - Ерик Земур с 12%. 
Според социолозите в който и да е случай, на втория тур Макрон ще победи. В надпревара на балотажа с Льо Пен той може 
да получи 58% от гласовете, а в надпревара с Пекрес – 55%. 
 
√ Турция прие закон срещу презапасяването със стоки  
Турският парламент одобри закон, целящ да предотврати презапасяване със стоки. Предвиждат се по-високи глоби за 
подобни действия в условията на нарастване на потребителските цени, предаде в."Хюриет дейли нюз". 
Член от закона, регулиращ търговията на дребно, бе променен, като бяха въведени по-високи глоби за производители, 
доставчици и търговци на дребно, които предприемат действия, причиняващи недостиг на стоки, нарушаване на работата 
на пазарите и свободната конкуренция. 
Законът, одобрен от парламента, повишава глобите за презапасяване със стоки. Съгласно новите текстове долната и 
горната граница на глобите за подобни нарушения са увеличени съответно на 100 000 турски лири, около 7300 долара, и 2 
милиона турски лири,146 000 долара, от 50 000 турски лири и 500 000 турски лири, както предвиждаше досегашното 
законодателство, предава БТА.  
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган многократно предупреждава, че правителството няма да позволи компании да 
се презапасяват. Ердоган твърди, че увеличенията на цените се дължат отчасти на презапасяване и алчност, като изтъква, 
че някои от резките увеличения в потребителските цени могат да се обяснят с колебанията във валутните курсове. 
Според последни данни, оповестени от Турския статистически институт, през декември потребителските цени са се 
повишили с 13,6% на месечна база и с 36,1% на годишна база. 
По-рано тази седмица Ердоган заяви, че в икономически план Турция е оставила най-лошото зад гърба си и се приближава 
стъпка по стъпка към своите цели, като обеща, че правителството ще предприеме всички мерки, за да облекчи бремето на 
хората в резултат на прекомерно високите цени и трудностите, произтичащи от колебанията във валутните курсове. 
 
√ Щетите за бизнеса в Казахстан се увеличиха до 180 милиона долара 
Щетите за казахстанския бизнес от безредиците, по предварителни оценки, са се увеличили и възлизат на 78 милиарда 
тенге (около 180 милиона долара). Това съобщи телевизионният канал Khabar-24, цитиран от ТАСС.  
По информация на Националната камара на предприемачите Atameken на 6 януари приблизителните щети за 
казахстанския бизнес бяха оценени на 40 милиарда тенге (повече от 90 милиона долара).  

https://tass.ru/ekonomika/13370803
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Председателят на УС на Камарата Аблай Мирзахметов обясни пред телевизионния канал, че съвместно с Министерския 
съвет се разработват механизми за възстановяване на щетите от погромите.  
На 2 януари в редица градове на Казахстан се проведоха протестни акции. В рамките на няколко дни те прераснаха в 
бунтове и атаки срещу държавни органи в много градове на страната. Хиляди хора са пострадали, има и загинали. 
Президентът Касим-Жомарт Токаев се обърна към ОДКБ (Организацията на договора за колективна сигурност е военен 
съюз в рамките на ОНД) за помощ. Миротворците вече са започнали да изпълняват задачите си в Казахстан. Според 
властите до сутринта на 7 януари конституционният ред като цяло е възстановен във всички региони на републиката. Най-
трудната ситуация остава в Алмати, припомня агенцията.  
 
√ Европейските борси не намираха единна посока в края на седмицата 
Европейските акции се търгуваха смесено в петък, тъй като инвеститорите подхождаха предпазливо преди публикуването 
на доклада за новите работни места в САЩ, от който до голяма степен зависи скоростта, с която Федералният резерв на 
САЩ ще затегне паричната си политика, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,25 пункта, или 0,05%, до 487,91 пункта. Загубите в бенчмарка бяха 
поведени от туристическият сектор (SXTP), при които бе записано понижение от 1,,52% на фона на нарастващия брой на 
заразените с Омикрон варианта на коронавируса в Европа.  
Немският показател DAX се понижи със 17,36 пункта, или 0,11%, до 16 034,67 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 регистрира ръст от 6,27 пункта, или 0,08%, до 7 456,64 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 6,44 
пункта, или 0,09%, до 16 034,67 пункта. 
След като сигналите от Фед за затягане на паричната политика изпратиха акциите в нокдаун в началото на седмицата, сега 
вниманието на всички е насочено към доклада за новите работни места в САЩ. 
„Инвеститорите влязоха в новата година с оптимизъм, но бързо трябваше да се съобразят с действителността, а именно, 
че мерките, въведени с цел подкрепа на икономиката по време на пандемията, ще трябва да бъдат намалени“, коментира 
финансовият анализатор на AJ Bell Дани Хюсън. 
„Лесните пари, спечелени миналата година от акциите на растежа, ще бъдат свити“, добави той. 
STOXX 600 започна новата година при рекордно високо ниво, но сега се бори да задържи седмичните печалби, повлечени 
надолу от технологичния сектор, след като инвеститорите се отдръпнаха от акциите на растежа в очакване на по-високи 
лихви. 
В петък обаче технологичният индекс SX8P се представи по-добре, записвайки ръст от 0,79%, следвайки поскъпването на 
акциите на френско-италианския производител на чипове STMicroelectronics с 5,49% на фона по-добрите от очакваното 
финансови резултати на фирмата за четвъртото тримесечие. 
Цената на книжата на германския производител на чипове Infineon Technologies се повиши с 2,96%, след като 
южнокорейския гигант Samsung Electronics отчете ръст на оперативната печалба от над 50%. 
Акциите на Deutsche Bank поскъпнаха с 1,02% до най-високото си ниво от повече от шест месеца. Финансовият шеф на 
германския кредитор заяви пред в. „Ханделсблат“, че фирмата е уверена в постигането на ключова цел за рентабилност 
тази година. 
Цената на книжата на Airbus се понижи с 1,05% на фона на информацията, че Qatar Airways търси повече от 600 млн. долара 
компенсация от производителя на самолети за повърхностни дефекти при самолети модел A350. 
Нови загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения за втора поредна сесия в четвъртък, 
следвайки мащабната разпродажба на акции на технологични компании в предходната сесия, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 170,64 пункта, или 0,47%, до 36 236,47 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 4,53 пункта, или 0,1%, до 4 696,05 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq заличи 19,31 пункта от стойността си, или 0,13%, завършвайки сесията при ниво от 15 080,87 пункта. 
Цените на книжата на няколко технологични компании удължиха низходящата тенденция, след като инвеститорите 
започнаха да се отдръпват от фирмите с голяма капитализация. Акциите на Tesla и Netflix  поевтиняха с 2,15% и 2,51%. 
Цените на книжата на Apple и Amazon се понижиха с 1,67% и 0,67%, докато акциите и на Meta не последваха тенденцията 
и поскъпнаха с 2,56% 
„Инвеститорите се опитват да си представят как изглежда различното лидерство: всички сме „програмирани“ да мислим, 
че технологиите ще са победители по цял ден, всеки ден, но това просто няма да го бъде тази година“, коментира Лиз 
Иънг, ръководител инвестиционна стратегия в SoFi. 
„След края на 2021 г. все още има инвеститори, които са твърде фокусирани върху технологичните акции. В момента те 
имат шанс да се уверят, че портфолиото им не е съставено така, че да бъде изложено твърде много на насрещните 
ветрове“, добави тя. 
Чувствителните към лихвените проценти акции нараснаха ден, след като протоколите от  декемврийската среща на 
Федералния резерв разкриха, че централната банка се готви да премахне икономическите стимули по-бързо от 
очакваното. Длъжностните лица обсъдиха и намаляването на обема на активите в баланса на централната банка като ход 
за затягане на паричната политика. 
На този фон доходността по 10-годишните държавни книжа се повиши до над 1,75%, след като приключи миналата година 
на ниво от 1,51%. Това подкрепи банковият сектор, където акциите на Citi, Wells Fargo и Bank of America поскъпнаха 
съответно с 3,28%, 2,56% и 2,01% 
Цените на книжата на енергийните компании също се повишиха, следвайки поскъпването на суровия петрол. Акциите на 
Diamondback Energy, Devon Energy и Occidental добавиха 4,69%, 3,78% и 2,99%. 
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На пазара се отразиха и данните за заетостта, след като Министерството на труда съобщи в четвъртък, че подадените за 
първи път заявления за помощи при безработица са достигнали 207 хил. през седмицата, приключила на 1 януари. 
Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 195 хил. заявления. 
Тези данни идват ден преди публикуването на доклада на Министерството на труда за новите работни места, като 
очакванията са икономиката на САЩ да е генерирала 422 хил. работни места през декември. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в петък, 
следвайки тежките загуби на някои регионални пазари в предходната сесия, предизвикани от възможността за по-ранно 
затягане на паричната политика на Фед, предаде Си Ен Би Си. 
По-рано през седмицата пазарите се сринаха, след като протоколите от последното заседание на Фед показаха, че 
централната банка смята да предприеме по-агресивно свиване на стимулите. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 9,13 пункта, или 0,03%, до 28 478,56 пункта, след като 
в четвъртък изтри близо 3% от стойността си. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 420,52 пункта, или 1,82%, до 23 493,38 пункта. Листнатите в Хонконг акции 
на Shimao Group поевтиняха с 5,43%, след като Ройтерс съобщи, че строителният предприемач е пропуснал плащане по 
заем. Цените на книжата на другите компании от строителния сектор обаче се повишиха, като акциите на Evergrande и 
Sunac поскъпнаха с 4,85% и 4,08% 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite записа спад от 6,54 пункта, или 0,18%, до 3 579,54 пункта, докато 
по-малкият измерител Shenzhen Composite изтри 28,51 пункта от стойността си, или 1,15%, достигайки ниво от 2 452,82 
пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 34,36 пункта, или 1,18%, до 2 954,89 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете ръст от 95 пункта, или 1,295, до 7 453,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) не намериха единна посока в ранната търговия. Основният индекс SOFIX  
регистрира ръст от 1,43 пункта, или 0,22%, до 648,40 пункта. BGBX40 напредна с 0,15 пункта, или 0,10%, до 145,19 пункта. 
BGTR30 се понижи с 0,95 пункта, или 0,14%, до 688,09 пункта. BGREIT отчете спад от 0,50 пункта, или 0,31%, до 161,17 пункта. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на нарушенията на добива в Казахстан и Либия  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, след като проблемите с доставките в Казахстан и Либия 
надделяха над тревогите, свързани с бързото разпространение на варианта Омикрон на коронавируса в глобален мащаб, 
предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,09 долара, или 0,11%, до 81,84 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,08 долара, или 0,11%, до 78,99 долара за барел. 
Петролът поскъпна с около 5% миналата седмица, след като протестите в Казахстан нарушиха производството в най-
голямото петролно находище в страната Тенгиз, докато работата по поддръжката на тръбопроводи в Либия намали 
производството до 729 хил. барела на ден, след като миналата година бе достигнат връх от 1,3 млн. барела на ден. 
Най-голямото съвместното петролно предприятие в Казахстан – „Тенгизшевройл“ (Tengizchevroil - TCO) постепенно 
увеличава производството, за да върне нормалните темпове на добив в находището Тенгиз, след като протестите в 
страната ограничиха добива през последните дни, съобщи американският гигант Chevron. 
Петролът получава подкрепа и от нарастващото световно търсене и по-малкото от очакваното допълнителни 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. 
 
√ Икономическите тенденции, които ще бъдат определящи за 2022 г. 
За втора поредна година пандемията от COVID-19 прекрои света – без да променя коренно нещата, но ускорявайки много 
тенденции, сред които намаляването на населението и дигиталната революция. Ето как тези тенденции ще играят ключова 
роля и за оформянето на 2022 г. по думите на главният глобален стратег на Morgan Stanley Investment Management Ручир 
Шарма във „Файненшъл таймс". 
Спад на раждаемостта 
В годините на пандемията двойките имаха предостатъчно възможности да правят деца, но изглежда им липсваше 
желание. Понижението на раждаемостта, което води до забавяне на глобалния икономически растеж, се ускори през 
пандемията, особено в Китай. В дългосрочен план това забавяне на растежа на населението ще доведе до свиване на 
работната сила, като в 51 страни вече има свиващо се население в трудоспособна възраст. През 2000 г. този феномен се 
наблюдаваше само в 17 държави. 
Пикът на Китай 
Забавена от свиващата се раждаемост, нарастващият дълг и правителствените намеси, икономиката на Китай допринесе 
за една четвърт от растежа на глобалния брутен вътрешен продукт през 2021 г., след като преди пандемията азиатската 
страна отговаряше за една трета от ръста. Резкият завой на Китай към „самодостатъчност“ разхлабва връзките на страната 
с другите икономики. Китай може да е преминал върховия си период като двигател на растежа. 
Дългов капан 
Трупан в продължение на четири десетилетия, глобалният дълг нарасна с още по-голямо темпо по време на пандемията, 
воден от държавните заеми. Днес цели 25 страни, сред които САЩ и Китай, имат общ дълг от над 300% от БВП, в сравнение 

https://www.ft.com/content/432d78ee-6163-402e-8950-d961b4b1312b?fbclid=IwAR0gYQD0MjahtYxrx7X_Cz4pm8RWNUsjTw-7y54sdJA0tOBVes3-sF3kHAs
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с нито една през 90-те години на миналия век. Печатането на пари от централните банки продължава да надува 
финансовите пазари и да задълбочава дълговият капан. Ясно е, че пристрастените към дълга общества трудно ще могат да 
се преборят с тази тенденция заради страховете от фалит. 
Далеч от 70-те години на миналия век 
По-малко работници, повече държавни разходи и нарастващ дълг сочат към по-висока инфлация. Тя обаче вероятно няма 
да достигне до двуцифрените нива от 70-те години, каквито прогнози дават някои експерти. Правителствените разходи ще 
се свият през тази година, а технологичните промени ще запазят тавана върху цените. По-голям риск носят цените на 
активите. Финансовите пазари достигнаха четири пъти размера на глобалната икономика, като техен срив вероятно би 
довел до дефлация. 
Зелена инфлация 
Добре известно е, че борбата срещу глобалното затопляне води до ръст на търсенето на „зелени“ метали като мед и 
алуминий. По-малко известно е, че зелените политики носът със ебе си спад на доставките на суровини от всякакъв вид. 
Инвестициите в мини и петролни находища са спаднали рязко през последните пет години. Резултат е „зелена инфлация“ 
при цените на суровините, които отчетоха най-големия си годишен ръст от 1973 г. 
Парадокс на продуктивността 
Вече се изпариха всички надежди, че бързото възприемане на дигитални услуги по време на пандемията ще сложи край 
на продължителното забавяне на глобалния растеж на продуктивността. Ускорението през 2020 г. бе ограничено до САЩ, 
а в края на миналата година и то отшумя. Всички знаци засега сочат, че хората, работещи от вкъщи, демонстрират по-ниска 
продуктивност при по-дълго работно време. Парадоксът на ниската производителност, въпреки ускоряващите се 
технологични промени, остава факт. 
Локализация на данните 
Вирусът удари свят, който се обръща навътре, белязан от свиващи се потоци на всичко (търговия, пари, хора) освен данни. 
Интернет трафикът през 2022 г. вероятно ще надмине всичкият трафик до 2016 г. Има обаче малка особеност. Надеждите, 
че интернетът ще се развие отвъд правителствения контрол са на практика разбити, като властите във все повече страни 
блокират преминаването на данни през границите. 
„Балончетата“ започват да изпускат въздух 
Макар че някои анализатори твърдят, че в момента се намираме в ера, където „балони има навсякъде“, малко активи 
показват класическите признаци за балон, като например удвояване на цените в рамките на 12-месечен период или 
маниакална търговия. Тези „балончета“ засягат криптовалутите, чистата енергия, технологичните компании и сливания на 
SPAC. През последната година при всички тези сектори се наблюдава спад с поне 35% спрямо пиковите стойности – линия, 
отвъд която балоните рядко се възстановяват, след като я пресекат веднъж. 
Охлаждане на търговията на дребно 
Инвеститорите на дребно се впуснаха в 13-тата година на глобалния бичи пазар с голямо въодушевление. Подобни късни 
включвания обикновено сигнализират, че партито приключва. От САЩ до Европа, милиони хора откриха за първи път 
сметки за търговия, като множество взеха заеми, за да купуват акции. Подобни мании рядко са дългосрочни, което 
предполага, че макар цялостният пазар да не е изложен риск, най-популярните сред инвеститорите на дребно активи 
вероятно са. 
Физически въпроси 
Нарастващият интерес към метавслената на пръв предсказваше спад на физическата икономика, но цените рисуват 
различна картина. Дигиталните граждани също ще имат нужда от физически подслон. Търсенето сред т.нар милениали и 
поколението Z помогна за надуването на жилищните пазари през 2021 г. Бъдещите технологии няма да заменят 
физическите ресурси. Електрическите автомобили имат нужда от много повече мед, отколкото бензиновите. Зад всеки 
аватар стои човек, а недостигът на работна ръка води до ръст на заплатите дори при позициите, които са застрашени от 
автоматизация. Слуховете за смъртта на материалното са преувеличени. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Управляващите обмислят механизъм: Помощ за 30% от сметките за газ на 140 000 семейства - те са два или 
три пъти по-високи 
в. Монитор - Глад за майстори в 9 области на страната 
в. Монитор - Превозвачи фалират заради пандемията и горивата 
в. Телеграф - Вода и Е-та вместо мляко в сиренето 
в. Труд - Питат ни дали да ни продадат дълга 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Глоба за депутати без ваксина и тест, 2 седмици умуват кой да ги проверява 
в. Монитор - 113% ръст на болните от COVID-19 за седмица 
в. Монитор - Екоминистърът Борислав Сандов: Приливна вълна грози Монтана, има проблем със стената на яз. "Огоста" 
в. Телеграф - Финансовият Министър Асен Василев: Има пари за компенсации на пенсиите 
в. Телеграф - КЕВР се обиди на премиера 
в. Телеграф - Спипаха 1 тон кокаин, предназначен за България 
в. Труд - КСНС при Радев - пиар за президента 
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в. Труд - Прокуратурата е под безпрецедентна политическа атака 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт (НСИ): Най-лошото е, че с емигрантите 
изнасяме и раждаемост, у нас остават възрастните, които не раждат, а умират 
в. Монитор - Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България: Искаме тол за целия трафик само по 
автомагистралите 
в. Труд - Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП пред "Труд“ : Черно море не трябва да е зона на военни сблъсъци 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Отпаднат ли фаталните 13% бонус за чиновниците, кой да вземе тези пари? 
в. Монитор - Не събуждайте отново гнева! 
в. Телеграф - Да защитим БГ сиренето от Българите 
в. Труд - Рием дъното - и надграждаме. Свети Сталоун 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Позициите в преговорния процес за евроинтеграцията на Република Северна Македония и очакванията 
от Консултативния съвет за национална сигурност при президента 

- След кошмарното денонощие за 150 българи на летище Франкфурт Хан – ще получат ли те обезщетение  
- В капана на сметките – какво се случи след преизчислението на пенсиите и какво следва след обещанието 

за компенсации 
- Зеленият сертификат – решенията след споровете в парламента  
- За изхода от ситуацията в Казахстан и стабилността в региона. Гост: Проф. Нина Дюлгерова 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Обвиненията към „Булгаргаз“. Гост: Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ 
- Кризата в Казахстан – разказ от първо лице 
- Един и същи мъж ограбва Онкологията в София четири пъти за година 

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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