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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БНР 
 
√ Петков се среща с работодателските организации, ако не бъде карантиниран 
Ако не бъде карантиниран, премиерът Кирил Петков се очаква да се срещне с ръководствата на петте национално 
представителни работодателски организации (Асоциация на Индустриалния капитал в България; Българска стопанска 
камара; Българска търговско-промишлена палата; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Съюз 
за Стопанска Инициатива), както и с ръководството на Българската асоциация на металургичната индустрия.  
Преди седмица бизнес организациите поискаха диалог с отворено писмо до премиера, за да се търсят решения на 
проблемите с цените на електрическата енергията и на природния газ за небитовите потребители.  
В края на 2021-а правителството прие да се осигурят допълнителни 860 милиона лева за справяне с енергийната криза. 
Бизнесът обаче, определя като неработещи анонсираните схеми за подпомагане заради поставения таван на средствата, 
които могат да се получат. 
Преди седмица бизнес организациите поискаха диалог с отворено писмо до премиера, за да се търсят решения на 
проблемите с цените на електрическата енергията и на природния газ за небитовите потребители.  
В края на 2021-а правителството прие да се осигурят допълнителни 860 милиона лева за справяне с енергийната криза. 
Бизнесът обаче, определя като неработещи анонсираните схеми за подпомагане заради поставения таван на средствата, 
които могат да се получат. 
 
√ Кирил Петков и началникът на кабинета му са карантинирани  
Премиерът Кирил Петков и началникът на кабинета му Лена Бориславова са карантинирани. Информацията потвърдиха за 
БНР източници от Министерския съвет.  
Петков трябваше да се срещне днес с ръководствата на петте национално представителни работодателски организации 
(Асоциация на Индустриалния капитал в България; Българска стопанска камара; Българска търговско-промишлена 
палата; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Съюз за Стопанска Инициатива), както и с 
ръководството на Българската асоциация на металургичната индустрия.  
Преди седмица бизнес организациите поискаха диалог с отворено писмо до премиера, за да се търсят решения на 
проблемите с цените на електрическата енергията и на природния газ за небитовите потребители.  
В края на 2021 година правителството прие да се осигурят допълнителни 860 милиона лева за справяне с енергийната 
криза. Бизнесът обаче, определя като неработещи анонсираните схеми за подпомагане заради поставения таван на 
средствата, които могат да се получат. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Председателят на Народното събрание е с COVID-19 
След провеждането на Консултативния съвет за национална сигурност председателят на Народното събрание Никола 
Минчев се е почувствал зле. Той веднага е направил тест, който е бил положителен за COVID-19, съобщават от пресцентъра 
на НС. 
През следващите дни Никола Минчев ще участва в заседанията на парламента дистанционно по електронен път при 
спазване на приетите от Народното събрание правила. 
 
√ Премиерът Кирил Петков се самоизолира 
Премиерът Кирил Петков и шефът на кабинета му Лена Бориславова ще се самоизолират следващите дни. Това потвърдиха 
от Министерския съвет за БНТ. 
Решението идва часове след като стана ясно, че председателят на Народното събрание Никола Минчев е с коронавирус. 
Той се почувствал зле след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Румен Радев. 
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Тестът му за ковид се оказал положителен. През следващите дни Минчев ще участва в заседанията на парламента 
дистанционно според правилника на Народното събрание. 
Очаква се Столичната здравна служба да реши дали да постави под карантина и другите участници в КСНС при президента 
като контактни. 
В момента всеки, стоял в затворено помещение повече от 15 минути с доказано заразен, е контактен, а карантината за него 
е с продължителност 10 дни. 
Пред БТА д-р Данчо Пенчев потвърди, че законът ще бъде спазен и участниците в КСНС ще бъдат поставени под карантина. 
 
√ Земеделският министър обсъди с представители на бранша Националния стратегически план 
„В следващите дни ще проведем поредица от срещи с бизнеса, на които да обсъдим Националния стратегически план. 
Нашите планове са да има разговори с представители на браншови организации от различни сектори, преди провеждането 
на следващото заседание на Тематичната работна група. Очакваме то да се организира на 17 януари и на него да се 
дискутират едни от най-спорните въпроси“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на първата 
работна среща с браншови организации. Участие в нея взеха и заместник-министрите Атанас Добрев, Момчил Неков, Иван 
Христанов и Стефан Бурджев. 
Аграрният министър подчерта, че внасянето на Стратегическия план се е забавило по обективни причини. 
„Нужно е той да бъде така разписан, че да отговаря в максимална степен на очакванията на всички земеделски 
производители за следващия програмен период“, посочи още д-р Иванов. 
По думите му, Министерството на земеделието ще работи в максимално взаимодействие с браншовите организации и 
съвместно ще търсят най-добрите решения на всички въпроси. Според него този подход ще бъде поддържан в работа на 
този екип на ведомството, което е в унисон и със заявената политика за прозрачност и диалогичност с целия сектор. 
По време на срещата, представителите на браншови организации поставиха секторни въпроси, на които следва да се търси 
съвместно решение. Те изразиха своята подкрепа за регламентиране на дейността им чрез създаването на Закон за 
браншовите организации. 
Представителите на сектор „Плодове и зеленчуци“ информираха за икономическата ситуация, в която се намира сектора, 
предвид повишената цена на енергийните носители, като алтернатива предложиха намаляване на ДДС ставката за 
продуктите от малката потребителска кошница. 
Особен акцент беше поставен върху необходимостта от подпомагане на производителите на оранжерийна продукция, 
предвид увеличаването на разходите за производство и необходимостта на осигуряването на българска оранжерийна 
продукция през следващите месеци. 
Биологичните производители запознаха екипа на министерството с визията им за развитие на сектора и необходимостта 
от осигуряване, както на финансови средства, така и на политическа ангажираност, за популяризиране на сектора в 
съответствие с целите на Зелената сделка. 
Представителите на животновъдния сектор изложиха своите проблеми, свързани с увеличените цени на фуражите, 
нерегламентирания внос на суровини и храни от животински произход и поискаха предприемане на мерки във връзка с 
осигуряването на пасища за животновъдите от общинския и държавен поземлен фонд. 
Участниците в срещата, представляващи сектора на преработвателите, акцентираха върху връзката между производството 
на суровини, с цел преработка и осигуряване на продоволствената сигурност. 
Министър Иванов и екипът му поеха ангажимент срещите с браншови организации да продължат до края на седмицата по 
сектори – 12.01.2022г.- „Растениевъдство“; 13.01.2022г. - „Животновъдство“; 14.01.2022г. - политики по агрохранителната 
верига и преработка на суровини и храни от животински произход. 
 
√ Ще бъде ли одобрен редактираният План за възстановяване? 
Тотален обрат настъпи по една от най-важните части от Плана за възстановяване и то 2 години след като беше изготвена 
първата чернова. 
След многото редакции и поправки през минало лято, както и отсрочката по преговорите от декември - сигурен извод е, 
че ще се забавим още с националния План. Освен това новото предложение може изобщо да не бъде одобрено от ЕК. 
Кълбо от въпроси с неясен отговор се задават по отношение на енергийната част на проблема - и днес те не получиха 
отговор. 
Едно положително нещо има в евентуалния ни отказ от парогазовата централа и то е, че няма да сме така тясно обвързани 
с доставките на газ, респективно с Русия. 
На фона на високите цени на газа наистина звучи резонно. Но оттук нататък започват само въпросите. 
България трябва по изискване на ЕК да закрие и замести 1,6 гигавата мощности от въглищните централи. Ако не с газ, тогава 
с какво? 
Финансовият министър казва завод за горене на отпадъци - на пръв поглед звучи добре, но отпадъците нямат достатъчна 
калоричност като топлина и съответно не могат да доведат до този вид мощност, която ни е необходима. 
Само един пример от Германия със същата по големина и капацитет инсталация като тази за София, която ще местим около 
Стара Загора - тя произвежда 120 000 мегават часа годишно електричество. Само припомням, че са ни нужно гигават и 
половина. 
По-големият въпрос - Ще отговаря ли заводът за горене на отпадъци на строгите европейски изисквания за енергийна 
ефективност - защото ако не отговаря и не произвежда нужното количество и ток и енергия за отопление, то тогава заводът 
ще ни излезе безумно скъп. 
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Още въпроси - ще увеличаваме ли заложените проекти за възобновяема енергия, ще имаме ли повече соларни паркове, 
ще произвеждаме ли изобщо зелен водород - както беше заложено досега? 
Когато се отказваме от нещо, хубаво е да представим цялостна стратегия - с пълна картина от всички алтернативни зелени 
източници на енергия - вятър, геортермална енергия, всичко - кое какъв процент ще осигури и замести. А това към момента 
липсва. 
Доста експерти и в сферата на отпадъците и на климатичните промени са категорични - това е нереалистична идея. 
И на финала - ако имахме газова централа, тя някак щеше да ни даде глътка въздух да развиваме паралелно 
алтернативните зелени енергии. 
Сега време нямаме. В момента сме януари - без план сме, добавяме дори нови идеи. А условие на ЕК е до края на годината, 
след 11 месеца, 70% от парите по Плана да бъдат договорени. 
 
√ Проблем с печатането на книги заради липса на хартия 
Много издателства в страната са принудени да съкращават тиражите си и са силно затруднени в дейността си поради липса 
на хартия. Месеци наред доставките на суровината са ограничени, вдига се и цената на хартията. И в съчетание с 
драстичния скок на електроенергията, много фирми в бранша спират или ограничават дейността си. 
Хартия у нас се внася предимно от Русия, а най големите производители там в последното тримесечие на миналата година, 
са увеличавали цените всеки месец. Така издателствата у нас отчитат близо 40% скок в цената на суровината. 
"Което за нас е абсолютен потрес, като цена говорим. Отделно от това няма наличности за картон, поръчките са 
два-три месеца в аванс, някои от големите фирми изобщо спряха да приемат поръчки за картон, там е най-голяма 
кризата", коментира Манол Пейков, издател. 
Освен че пристига с нови цени, доставките са неритмични. И издателствата вече отчитат свиване на тиражите си. 
"Поръчахме да ни печатат една книга в печатницата и колегите днес казват: Има само за половината тираж от 
тази книга, която сте поръчали от хартията и се очаква доставка една през февруари за остатъка", каза Яна Дечева. 
Междувременно се увеличават значително и разходите за транспорт и ток. 
"Проблемът с енергията е свиреп според мен, аз имам колеги, които започнаха да затварят. Просто получи се една 
перфектна буря от ковид ситуацията, свиването на пазара заради ковид и впоследствие избухването му, защото пазарът 
не може да стои свит дълго време", каза Манол Пейков. 
От бранша настояват намалената ставка на ДДС върху книгите да остане 9% като трайна мярка, а не като временна заради 
ковид кризата. 
 
√ Заведения са изправени пред фалит заради високите цени на тока 
Шоковото поскъпване на тока и горивата доведе до фалити на хотелиери и ресторантьори в цялата страна. За да 
подпомогне бизнеса, Българската банка за развитие отпуска 60 млн. лева под формата на кредити с преференциални 
условия. 
Заради тежката икономическа криза Михаил Николов затваря три от заведенията си във Варна. Казва, че сметките му за 
ток са скочили тройно, а приходите рязко са намалели, тъй като клиенти почти няма. 
"Ние в момента не живеем от бизнеса си, живеем от спестявания. С бизнеса си не изкарваме пари. В последните 2 
години живеем от заеми, от спестявания и от кредити", споделя той. 
В подобна ситуация са и много други ресторантьори. Голяма част от тях затвориха заведенията си в началото на януари. 
"Някои, за да изчакат по-добри времена, а други - завинаги. Безпрецедентно тежка ситуация. Правителството не се 
съобрази с предложението на работодателските организации - за един праг от цена на тока, над който държавата 
да помогне със 75% от цената", каза Марин Сотиров, зам.-председател на Сдружението на заведенията в България. 
Мярката в помощ на бизнеса, която Министерството на туризма одобри, предвижда кредитиране на малките и средни 
фирми в сектора, изпаднали в затруднение. Част от собствениците на заведения обаче не са убедени, че новата програма 
ще им помогне да оцелеят. 
"Това си е един стандартен кредит. С обезпечения, с лихви, наистина малко по-добри лихви, с малък гратисен период. 
Но това е поредният неработещ продукт с пожелателен характер", смята Михаил Николов. 
За да не фалират, собствениците на заведения и ресторанти са принудени да вдигнат цените. Казват, че най-трудно е да се 
намери балансът между реалната цена на продукта и сумата, която клиентът е готов да плати. 
 
√ Малките ски курорти са заплашени от изчезване 
И в разгара на зимния сезон - малките ски курорти са сериозно заплашени от изчезване. Причината - галопиращите цени 
на електроенергията. На ръба на оцеляването и пред фалит са ски съоръженията в района на пловдивските хижи „Здравец“ 
и „Копривките“. 
Зимният сезон за най-близката до Пловдив ски база започна с шокираща сметка за ток. За предходния месец, когато 
съоръженията не са работили, дължат близо 600 лв. 
"В района на Родопите паднаха много сериозни количества сняг, които не сме виждали от 2012 - 2013 г. и те поне ни 
помогнаха да не ползваме системите за изкуствен сняг, които най-вероятно биха ни довършили на тия цени", 
коментира Димитър Николов, председател на ски клуб „Копривките". 
Ако времето се затопли обаче и включат оръдията за изкуствен сняг, това ще им струва 800 лв. за денонощие. 
"Ще се отрази със сигурност цената на тока, разходите са доста по-големи, всичко се е вдигнало и ще видим какво ще 
стане", заяви Иван Кобуров, учител по сноуборд. 
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В същото време, за да не загубят клиентите си, в базата пресмятат, че не могат да вдигнат цените с повече от 10%. Така 
смятат и посетителите, които обикновено са цели семейства. 
Според посетителите държавата трябва да предложи механизъм за подкрепа. Заради пандемията се забелязва и лек спад 
на туристите в района. 
 
√ Как се справя малкият бизнес със скъпия ток - разказ от мандрата в с. Горан 
Въпреки обявените компенсации за тока на бизнеса, производителите продължават да изпитват огромни затруднения с 
плащането на месечните си сметки за ток. 
Мандрата в ловешкото село Горан е средно голяма. Започнали са преди около 30 години, като са преработвали 15 тона 
мляко на ден. Сега това количество е 10 тона, като произвеждат цялата гама млечни продукти. 
Млякото идва от собствена ферма с около 100 крави. Създават я през 2015 г. като специално внасят крави от породата 
Холщайн от Германия. От три месеца осезаемо усещат по-високите цени на тока. 
"Хронологията е 28 стотинки, 32 ,38, 44 и оттам скочи направо на 55 стотинки за киловат, което е около 300% 
увеличение на тока. Рядко има производство, което може да да издържи на това повишение на тока", казва 
собственикът на мандрата Владимир Матев. 
"Всички суровини и материали, които идват сега, са с нови цени - кофички, капачки, закваски, абсолютно всичко. И млякото 
е с нови цени. То идва от нашата ферма, но там пък храната на животните е с нова цена. Така и нашето мляко е по-скъпо. 
Като сложим и цената на тока, то вече цените стават високи. Няма как да се издържи това положение, колкото и да не 
искаме да вдигаме цената на крайните продукти", допълва Цветелина Матева, технолог в мандра Горан. 
БНТ: А как реагират клиентите на по-високата цена? 
Цветелина Матева: Сърдят се. Всеки иска да намаляваме цените, но няма как, като идват всички материали с по -
висока цена. Ние търпим и вдигаме само с по няколко стотинки, защото иначе хората няма да могат да купуват. 
БНТ: Например една кофичка кисело мляко с колко е по-скъпа? 
Цветелина Матева: През последните два месеца на два пъти по три стотинки сме вдигали млякото и сме на ръба, не 
може да издържим. 
За последния месец сиренето и кашкавалът са поскъпнали с по 1 лев. За да пестят ток, събират млякото и работят само по 
2 - 3 дни в седмицата. Така намаляват консумацията на ток, но едновременно с това и заплащането на работниците в 
мандрата. Поскъпването на горивата също се отразява и на работата във фермата. 
"При нас може би не е толкова осезаема цената на тока, колко в мандрата. И все пак си е голямо перо. Но не само тя 
е решаващият фактор. Фуражите доста скочиха тази година, скъпи са, почти двойна е цената  им. Оттам идват и 
трудностите, повишава се себестойността на млякото. Лошото е, че ние живеем в такъв регион, в който 
покупателната способност на хората е доста ниска и тя не ни дава възможност да потърсим истинската цена на 
нашите продукти. Така се принуждаваме да продаваме на доста по-ниски цени, което не е добре за фермата и 
съответно за мандрата", обясни Радослав Матев, управител на кравеферма с. Славяни.  
Мандрата работи с банкови кредити, с които компенсира това поскъпване, но главната задача на новото правителство е 
да започне решаване на проблема с по-скъпия ток, смята Владислав Матев. 
В мандрата още през декември са получили компенсациите за по-скъпия ток, които правителството отпусна в края на 
миналата година. На всеки един мегаватчас сметките за ток за последните четири месеца на 2021 г. са намалени със 110 
лв. С интерес тук следят дали ще има развитие искането на бизнеса у нас за компенсиране 75% от консумирания борсов 
ток. 
На изпроводяк стопаните от мандрата в село Горан споделиха, че вече, макар и неофициално, са разговаряли и са се 
оплакали от скъпия ток на министри от кабинета на Кирил Петков. Получили са отговор, че трябва да издържат до април, 
когато се очаква проблемът да бъде решен. 
От мандрата в Горан обаче са категорични, че едва ли ще издържат и до февруари. 
Вижте повече в репортажа. 
 
√ Евролидерите за Давид Сасоли: Беше забележителен председател на ЕП  
Почина председателят на Европейския парламент Давид Сасоли. Новината беше съобщена от говорителя му в Туитър. 65-
годишният Сасоли си е отишъл след тежки усложнения от пневмония. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в Туитър, че е изключително натъжена от ужасната 
загуба на един велик европеец и горд италианец. 
"Давид Сасоли беше състрадателен журналист, забележителен председател на Европейския парламент и най-вече - 
скъп приятел. Мислите ми са със семейството му. Почивай в мир, скъпи Давид!", каза Урсула фон дер Лайен. 
Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс сподели, че добротата на Давид Сасоли е била 
вдъхновение за всички. 
"Починал е Давид Сасоли - председател на ЕП и мой скъп приятел. Безмълвен съм. Неговата доброта беше вдъхновение 
за всички, които го познаваха. Искрени съболезнования на семейството му и на всички негови близки. Сбогом, 
приятелю", каза Франс Тимерманс. 
Кандидатът за председател на Европейския парламент и депутат от ЕНП Роберта Мецола обяви, че Европа е загубила 
лидер. 
"Съкрушена съм. Европа загуби лидер, аз загубих приятел, демокрацията загуби един от своите радетели. Давид 
Сасоли посвети живота си на това да прави света едно по-добро и справедливо място", каза Роберта Мецола. 

https://bntnews.bg/news/kak-se-spravya-malkiyat-biznes-sas-skapiya-tok-razkaz-ot-mandrata-v-s-goran-1181136news.html
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Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че Давид Сасоли е един истински европеец, чиито топлина, 
щедрост, добронамереност и усмивка вече липсват. 
 
БНР 
 
√ КСНС препотвърди позицията на България за Северна Македония 
Президентът Румен Радев направи изявление след Консултативния съвет по национална сигурност, посветен на 
европейската интеграция на Северна Македония и Албания и ролята на България в този процес. 
Държавният глава обобщи, че Съветът е приел предложения към изпълнителната и законодателната власт: 
- При провеждане на външната политика на страната МС да изпълнява националната политика на България, като спазва 
изискванията, произтичащи от Договора от 2017 година, Рамковата позиция от 2019 година и Декларацията на 44-ото 
Народно събрание. 
- Даването на съгласие за започване на преговори на РСМ за присъединяване към ЕС да не се обвързва със срокове, а с 
постигане на реални резултати, включително и по отношение на правата на македонските българи. 
- Изпълнителната власт да продължи да работи за изпълнението на Договора от 2017 година в преговорния процес за 
членство на РСМ в ЕС. 
- Изпълнителната власт да изготви и обезпечи във финансово и кадрово отношение план за действие за постигане на 
осезаеми резултати във всички области на двустранните отношения с Република Северна Македония. 
- Изпълнителната власт да предложи на партньорите в Северна Македония създаване на работни групи по области в 
съотвествие с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с цел активизиране на двустранните връзки. 
- Изпълнителната власт да предприеме мерки с цел за ускоряване изграждането на Коридор №8 съвместно с РСМ и 
Република Албания като единен проект в неговата цялост - автомагистрала, жп линия, енергийна и дигитална свързаност. 
- Народното събрание да предложи на законодателния орган на РСМ създаването на структуриран диалог между 
парламентарни групи и групи за приятелство, който да засили доверието и да подпомага цялостния процес. 
Президентът заяви, че е било констатирано, че за 4 години Северна Македония не изпълнява договора от 2017. 
"Никога не сме отричали и не отричаме правото на гражданите на РСМ да се определят на база собствено самосъзнание и 
да пазят своите езици по конституция. България държи на пълното равноправие на македонските българи с останалите 
части от народи в РСМ. Политиката на дискриминация на македонските българи, 120 000 души, в последно време 
ескалира, припомни Радев. Правата на македонските българи са ключов момент от копенхагенските критерии за членство 
в ЕС и не могат да бъдат предмет на преговори. Необходими са всеобхватни и ресурно осигурени действия за 
възстановяване на доверието и активирането на сътрудничество. От особено значение са проектите осигуряващи 
транспортна и дигитална инфраструктура с акцент върху Коридор 8. Това ще даде импулс за преговорния процес", каза 
още Румен Радев. 
Той благодари на всички участници в КСНС за активната работа и за постигнатия консенсус и подчерта нуждата от единство 
на българските институции. 
Съветът при държавния глава продължи около 6 часа. 
 
√ Очаква се решение дали участниците в КСНС ще бъдат поставени под карантина 
Днес се очаква да стане ясно дали Столичната РЗИ ще карантинира участниците във вчерашния Консултативен съвет по 
национална сигурност (КСНС) като „контактни“. 
Снощи председателят на Народното събрание Никола Минчев е дал положителен резултат след 6-часовото заседание. 
Участие в него взеха президентът Румен Радев, както и по един представител на седемте парламентарни групи. 
А също и премиерът Кирил Петков и вицепремиерът Асен Василев, министрите на вътрешните работи Бойко Рашков и на 
отбраната Стефан Янев, както и заместник-министърът на външните работи Ирена Димитрова, председателите на 
Държавните агенции „Национална сигурност“ и „Разузнаване“ - Пламен Тончев и Антоан Гечев, и посланикът ни в Скопие 
Ангел Ангелов. 
Очаква се тази седмица здравният министър Асена Сербезова да издаде заповед, с която карантината за заразени да бъде 
намалена от 14 на 10 дни, а за контактни - от 10 на 7 дни. 
 
√ Проф. Христо Матанов: След решението на КСНС посещението на Петков в Скопие става протоколно 
При компромис правителството ще падне от власт и то по-скоро рано, смята историкът 
Интервю на Диана Дончева с проф. Христо Матанов 
Рамката, която КСНС постави, превръща посещението на Кирил Петков в Македония в чисто протоколно. Това каза пред 
БНР историкът проф. Христо Матанов. 
Според Матанов на консултативния съвет при президента е имало сблъсък на „мнения на крайност“ и „мнения на 
компромис“. 
„В Харвард не ги обучават на български национален интерес“, отбеляза историкът. 
„Ако сегашният български министър-председател или някой от неговия екип беше направил компромис, това 
беше сигурен знак, че той, рано или късно, по-скоро рано, ще падне от власт“, коментира Матанов в предаването „Преди 
всички“. 
Общественото мнение в България е доста негативно настроено към компромиси, допълни той. 
„Как да отстъпя от моята позиция, след като не искам да ме наричат татарин, както ме наричат? Отворете македонските 
сайтове и ще видите, че ние сме монголи, татари, турци и т.н. Това ли е гласът на омразата от наша страна?“ 
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Някои от нашите привърженици на компромиса смятат, че сегашната ни позиция е развалила отношенията ни със Северна 
Македония, но това са хора, които не са следили този въпрос отпреди, заяви проф. Матанов. 
Такъв жесток натиск имаше и към Гърция, преди да се подпише Преспанският договор, припомни историкът. 
„Единственото опасение, което имам аз, е, че българинът няма да издържи на този постоянен натиск. Той не умее дълго 
време да отстоява своята кауза по един и същи начин.“ 
Да отстъпим ще бъде катастрофално за нашия авторитет, категоричен е Христо Матанов. 
„Позицията, която България държи, защитава националното ни достойнство.“ 
Трябва да се подготвим за дълъг процес на сближаване, обобщи историкът, като акцентира върху продължилите 
десетилетия македоно-гръцки преговори. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Проф. Ал. Маринов: КСНС е знак за РСМ да не разчита на разцепление в българската позиция 
Ние показваме, че искаме да изграждаме пълноценни добросъседски отношения 
Интервю на Людмила Железова с проф. Александър Маринов в предаването ''Нещо повече'' 
"КСНС е знак, че българската позиция за Северна Македония ще бъде обсъдена и реализирана със съгласие на ключовите 
политически фактори на страната. Това е много важно, защото през последните месеци нашите съседи (РСМ) се опитваха 
да реализират една не особено позитивна тактика - чрез упражняване на натиск, чрез лобиране в някои столици в Западна 
Европа и чрез спонсориране на доста враждебни към България материали в чуждия печат, които изопачават българската 
позиция. Сега трябва да е ясно, че не си струва да разчитат на внасянето на някакво разцепление". 
Коментарът направи пред БНР проф. Александър Маринов, председател на Стратегическия съвет при президента Румен 
Радев. 
По думите му ядрото на българската позиция е спазването на основополагащи европейски критерии и принципи. 
"Трябва да е ясно, че ние не разглеждаме процесите около РСМ като еднократен акт с формално значение. Ние наистина 
показваме, че искаме да изграждаме пълноценни добросъседски отношения, които са всякакви - икономически, културни, 
образователни и т.н. ... Разширяването на акцентите не е подценяване на историята, а осъзнаване, че не можем да градим 
днешните и бъдещите си отношения само около историята. Не смятам, че някой в България ще направи компромис по 
фундаменталните исторически въпроси, които са доказани от науката". 
Никой няма намерение да търгува с българската история, категоричен беше проф. Маринов и добави, че историческите 
въпроси са за историците: 
"За нас е много по-важно как днес се защитават и гарантират правата на хората, които се определят като българи в РСМ". 
Проф. Маринов подчерта, че е много важно след приключването на КСНС участниците в него да проявят отговорност и 
сдържаност: 
"Да не се опитват да използват тази проблематика за някакви конюнктурни изгоди". 
"ВМРО се опитва да се представи като защитник на българските национални интереси. Бихме могли да им повярваме, ако 
не бяха толкова въвлечени в съмнителни практики с даването на български паспорти и българско гражданство. Това 
патриотарство няма смисъл", каза проф. Маринов в коментар на заканата на ВМРО, че ако правителството отстъпи от 
официалната българска позиция за Република Северна Македония, ще инициират национален референдум по темата. 
Интервюто на Людмила Железова с проф. Александър Маринов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия 
файл. 
 
√ Евродепутати: България трябва да преосмисли концепцията си за развитие на туризма 
България трябва да промени цялостната си концепция за туризъм, а ЕС е нужно да помисли за въвеждане на 
хармонизирани протоколи, които да помогнат на туристите при организиране и провеждането на пътуванията в 
пандемичната среда. Тези мнения изразиха български евродепутати на конференция във Велико Търново, посветена на 
развитието на туризма. 
Има различни начини туризмът да се възстанови и да продължи работата си, посочи на дискусията, организирана от БТА 
във Велико Търново, каза евродепутатът Ева Майдел и предложи:  
„Да се опростят правилата за туристически визи за граждани на трети страни. Да има система за ваучери за български 
туристи, които избират местните курорти“.  
Covid изцяло променя концепциите за туризъм, коментира евродепутатът Петър Витанов:   
„България значително трябва да промени концепцията за своя туризъм и да обърне внимание и да акцентира върху 
целогодишния туризъм“.  
Туризмът може да бъде подпомогнат чрез националните планове за възстановяване и развитие, коментира евродепутатът 
Цветелина Пенкова и посочи един от възможните варианти за финансиране на сектора чрез Зелената сделка:   
„Има проекти за енергийна ефективност на места за настаняване“.  
Областният управител на Велико Търново Людмила Илиева посочи като основен проблем за развитие на туризма в региона 
инфраструктурата и заяви, че предстои да проследи развитието на концесионния договор на неработещото международно 
летище в Горна Оряховица.   
Туризмът заема 47 % от брутния вътрешен продукт на Велико Търново, посочи Нелина Църова от общинската дирекция за 
култура и туризъм и призова за законодателни промени, свързани с опазването на частните сгради паметници на 
културата. 
 
 

https://bnr.bg/post/101584057
https://bnr.bg/post/101583959/prof-al-marinov-ksns-e-znak-za-rsm-da-ne-razchitat-na-razceplenie-v-balgarskata-pozicia
https://bnr.bg/post/101583959/prof-al-marinov-ksns-e-znak-za-rsm-da-ne-razchitat-na-razceplenie-v-balgarskata-pozicia
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√ Падащите температури в Европа вдигат цените на тока 
Европейските спот цени на електроенергията се повишиха в понеделник, тъй като се наблюдава увеличено търсене в целия 
региона при прогнози за по-ниски зимни температури. 
Цената на тока "ден напред" в Германия се повиши през първата половина на вчерашната търговия с 1,6% към 259 евро за 
мегаватчас (MWh), а на френската енергийна борса се увеличава с 1,2% също към 259 евро, съобщава Ройтерс. 
Според данни на Refinitiv Eikon дневното търсене на електроенергия във Франция ще нарасне с 5,5 гигавата (GW) до 75,1 
GW във вторник, тъй като се очаква средната температура в страната да спадне с 3,3 градуса по Целзий до 2,8 градуса. 
В същото време се очаква потреблението на ток в Германия да се повиши с 2,1 GW до 64,9 GW, тъй като се очаква 
температурите да паднат с 0,8 градуса до 0,4 градуса по Целзий. 
Очаква се също така обаче германската вятърна енергия да нарасне с 2,7 GW на ден до 6,9 GW във вторник, показват 
данните на Refinitiv. 
Анализът на Refinitiv показа, че средното дневно ниво се очаква да скочи до около 22 GW в четвъртък и петък. 
Наличността на ядрена енергия във Франция пък остава стабилно около 81,1% от инсталирания капацитет. През декември 
2021 г. френската ядрена мощност спадна до 31,5 тераватчаса (TWh), което представляваше спад с 8,5% спрямо същия 
месец на 2020 г., съобщи енергийната група EDF. 
Междувременно един от трите останали работещи ядрени реактора в Германия - Isar 2 на Preussen Elektra, беше затворен 
в събота поради теч в нерадиоактивна част на централата, съобщи операторът на централата, като се очаква да отвори 
отново в ранните часове на вторник. 
Борсата за електрическа енергия Epex Spot, където се осъществява търговията на ток на редица европейски държави, 
включително Германия, Франция, Австрия, скандинавските държави и други, заяви в месечен доклад, че търговията за 
"Ден напред" и "В рамките на деня" е отбелязала общ рекорден обем през декември от 56,5 тераватчаса (TWh), което 
представлява повишение с 2,4% спрямо година по-рано. 
Борсата European Energy Exchange (EEX), базирана в Германия, пък отчете през декември изтъргувани европейски 
енергийни фючърси в обем от 464,6 TWh, което е с 16% повече на годишна база. 
 
√ Средна цена на тока в Европа за днес - 239 евро за MWh, най-ниска е в България - 172 евро 
 

 
 
Средната цена на тока за вторник на европейските енергийни борси остава висока - на ниво от 239,65 евро за мегаватчас - 
с оглед на по-засиленото търсене заради предстоящото застудяване в региона. Това показват данните на платформата 
energylive.cloud. 
Същевременно цената на електроенергията за днес в България се понижи със 7,6% до 172,66 евро - най-ниската в рамките 
на Европа. 
Падащите температури на стария континент увеличават търсенето на ток и задържат цените високи. 
В същото време природния газ поскъпва към края на европейската търговия обратно към 89,50 евро за мегаватчас, след 
като в началото на търговията синьото гориво поевтиня към 84 евро за MWh. Природният газ поскъпна от началото на 
годината с около 25%, след като през последния ден на 2021 г. беше достигнато 7-седмично дъно към 70 евро за MWh. 
Газът все пак се търгува с близо 50% под рекордното ниво около 180,27 евро за мегаватчас, достигнат на 21-ви декември 
2021 г. 
В понеделник природният газ по тръбопровода "Ямал-Европа", който по принцип изпраща руски газ на запад към Европа, 
продължава да тече в обратна посока - на изток от Германия към Полша - за трета поредна седмица. 
В сегмента "Ден напред" с доставка във вторник (11-ти януари) най-високи цени на електричеството са отчетени в 
Швейцария (259,49 евро за MWh), следвана от Германия (255,41 евро), Австрия (254,75 евро), Хърватия и Словения (254,54 
евро) и Унгария (254,49 евро). 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/1ca0d0df0931beee9d3240dae9d011fb.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/1ca0d0df0931beee9d3240dae9d011fb.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/1ca0d0df0931beee9d3240dae9d011fb.jpg
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Най-ниска за днес е цената на тока в България (172,66 евро за MWh), следвана от Румъния (174,10 евро), като на останалите 
енергийни борси цените се движат между 223 и 259 евро за мегаватчас. 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" се понижи за вторник (11-ти 
януари) със 7,6% до 172,66 евро за мегаватчас, или 337,69 лева. Три седмици по-рано (на 22-ри декември 2021 г.) цената 
скочи до рекордните 421,59 евро (или рекордните 824,55 лева за MWh), показват данните на Българската независима 
енергийна борса (БНЕБ). 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в понеделник (10-и януари) достигна 
363,04 лева за мегаватчас, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в ценови диапазон между 380 и 475 
лева за мегаватчас. 
От началото на 2022 г. средната цена на тока в България е 148,24 евро за мегаватчас или 290 лева за MWh. 
 

 
 
√ Еволюцията на миграцията: война за млади таланти 
Интервю на Силвия Петрова с Параг Кхана 
Климатични промени, икономически несгоди, масов глад, популизъм, войни. 
Това са част от причините зад феномена миграция, който набира все по-голяма сила в съвременния свят. Стремежът към 
"по-добър или нормален" живот също е една от тези причини, включително, както стана ясно от предварителните 
резултати от миналогодишното преброяване, за около 400 000 българи да напуснат трайно родината през последното 
десетилетие. 
Разберете каква е прогнозата на Параг Кхана - доктор по международни отношения от Лондонското училище по 
икономика, водещ консултант по глобални стратегии, пътешественик, посетил повече от 150 държави, автор на 7 
бестселъра, за тенденциите за страните от Източна Европа, Турция и адаптацията на западната култура към миграционния 
въпрос. 
Източна Европа, и в частност Балканите, са обхванати от емиграционна криза на фона на намаляващо и застаряващо 
население. Голяма част от младите и добре образовани източноевропейци търсят по-добро качество на живот в западните 
страни. Междувременно, правителствата търсят правилния подход, за да обърнат тази тенденция. Възможно ли е обаче 
това да се случи или този феномен ще следва естествения си ход независимо от политическите решения? 
„В източноевропейските страни и на Балканите е налице освен смъртността на застаряващото население и много висока 
степен на емиграция на образовани хора. Това отслабва данъчната основа и в комбинация с ниска раждаемост води до 
обезлюдяване на източноевропейските и балканските страни. Ситуацията е много притеснителна. Виждал съм да се 
предприемат мерки за справяне с този проблем – намаляване на данъците, субсидии за инвитро процедури, за да се 
подпомогне раждаемостта и всякакви други подходи, които обаче не сработват за повишаване на 
населението. Полша привлече много украинци и намали данъците за всички млади хора, за да ги стимулира да останат. Но 
като цяло подобни политки не дават резултат. Така че страните от Източна Европа ще трябва да направят повече, за да 
„примамят” инвеститори отвън с ниски данъци, субсидии и други схеми, за да бъдат земята и индустриите им 
привлекателни за европейците и хора отвъд този континент.” 
Интересна е прогнозата на Параг Кхана за развитието на ситуацията по границата на Турция с Ирак, Сирия и Иран, 
където освен политически и религиозни сблъсъци, се очаква да има такива и за водни ресурси и миграция заради 
промените в климата: 
„Интригуващо е, че от източната част на Турция – Анадола, извират реките Тигър и Ефрат – две от най-важните реки за 
Близкия Изток. Точно в този регион Турция се обезлюдява, тъй като турското население се измества от изток на запад. А 
този богат на водни ресурси, зелен и плодотворен регион граничи със сухите, горещи и пренаселени пустинни държави 
като Иран, Ирак и Сирия. Според мен е много вероятно в идните 10-15-20 години да има десетки милиони араби, персийци, 
кюрди и други националности, които неизбежно ще се придвижат на север през границата и ще населят този източен 
турски регион. А Турция вече е дом на най-големия брой бежанци в света. Към момента те са по-скоро политически, но ще 
се наложи Турция да приюти и много климатични бежанци. Често приемаме Турция като географски мост между Изтока и 
Запада и това нейно разположение я прави основна дестинация за много мигранти от Изтока.” 
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Как еволюира миграцията в западната култура и кои са нейните основни „двигатели”? 
„Основните причини, водещи до миграция по света са били и продължават да бъдат недостигът на работна ръка и 
търсенето на по-добър живот в икономическо отношение. Те са импулс за повечето от миграцията през ХХ век, въпреки 
че тогава са факт и световните войни, деколонизациите, разделянето на Индия и Пакистан – има много примери за важни 
политически събития и конфликти, задвижили миграцията. Но въпреки това стотици милиони хора през ХХ век са се 
придвижвали като икономически мигранти. В западната култура оценяваме, че по-голямата част от миграцията е в резултат 
на икономически причини. Западните страни са крайната точка на по-голямата част от тази миграция. Но промяната е в 
приемането на тази миграция от временна, в смисъл, че хората могат да се върнат обратно, към постоянна, или приемането 
на това, че миграцията се е превърнала в еднопосочна улица. Родените в чужбина са вече част от населението в западните 
общества и те ще продължат да се увеличават.” 
Параг Кхана обобщи за слушателите на „Хоризонт” най-важните изводи от последната си книга, публикувана през 
октомври – "Движение: силите, които ни откъсват от корените ни" (MOVE: The Forces Uprooting Us), която не е издадена у 
нас: 
„В нея излагам доводите си, че трябва да приемем, че десетичната запетая относно миграцията се измества надясно. Това 
означава, че не просто милиони, десетки или стотици милиони, а над един милиард души ще станат мигранти през този 
век. Причините за това са не само икономически, политически и технологични, но и околната среда – климатичните 
промени. Ако разгледаме всички тях заедно, ще осъзнаем, че проблемите на околната среда, повишаващите се нива на 
океаните и сушите са водещите причини за миграцията в международен план днес. И това, според мен, само ще се 
засилва. На първо място адаптацията към климата и ролята на миграцията в тази адаптация е основен стълб в книгата. 
Вторият е за демографията на младежта. По-голямата част от световното население все още е младо – под 40-годишна 
възраст. Но много страни, и определено тези в Европа, изпитват остър недостиг на работна ръка. Те трябва да внасят повече 
млади хора. Налице са обаче големи културни пречки. Вярвам, че поради фискални причини, в крайна сметка, всички 
страни ще осъзнаят, че трябва да водят война за младите таланти, да привличат световната младеж, а не да отблъскват 
мигранти.” 
 
√ Макрон изтъкна заслугите си в сферата на сигурността, но още не е обявил дали ще се кандидатира отново 
Президентът на Франция Еманюел Макрон защити досегашната си работа в областта на сигурността. Това се случва три 
месеца преди президентските избори, в навечерието на които дясната опозиция превърна обществената сигурност в 
ключов въпрос в борбата с настоящия президент, предава "Франс прес". 
Макрон заяви, че откакто е поел властта през 2017 г., са били създадени около 10 000 работни места в полицията и други 
служби за сигурност като част от усилията на неговото правителство да засили борбата с незаконната имиграция, 
екстремизма и търговията с наркотици. 
Той заяви, че правителството му планира през следващите пет години да увеличи бюджета за сигурност на Франция с 15 
млрд. евро и да насърчи налагането на глоби намясто за нарушения, наказуеми с под една година затвор, вместо с 
лишаване от свобода, за да се опростят съдебните процедури. 
"През последните няколко години реинвестирахме в нашата сигурност, точно както бяхме обещали", заяви Макрон пред 
аудитория в Ница - градът, който през 2016 г. стана арена на джихадистка атака. 
„Всеки има право на спокоен живот и ние никога няма да отстъпим, когато се сблъскаме с липсата на гражданско 
поведение", каза той, подчертавайки, че за целта са необходими съответните средства. 
Президентът не е обявил официално, че ще се стреми към втори мандат на изборите в два тура, които ще се проведат през 
април, уточнява АФП. 
Но ако се допусне, че ще го направи, обявените консервативни кандидати го атакуват заради меката позиция по отношение 
на престъпността. Социологическите проучвания отреждат на дясната надежда Валери Пекрес най-голям шанс да победи 
Макрон в евентуален втори тур на изборите. 
Миналата седмица Пекрес заяви, че ще "изчисти" престъпните френски квартали "с маркуч", използвайки термин, 
употребяван от бившия десен президент Никола Саркози, и добави, че ако бъде избрана, ще "издири бандите". 
Обявените днес от Макрон мерки включват и планове за допълнителни 3 000 полицаи по улиците, утрояване на 
максималната глоба за уличен тормоз до 300 евро, увеличаване на броя на следователите, разследващи домашното 
насилие, и удвояване на броя на служителите, патрулиращи в обществения транспорт. 
Съпартиецът на Пекрес от десницата Ерик Чоти - депутат от Ница и околностите ѝ, отказа да се срещне с Макрон, 
обвинявайки го, че използва публични средства, за да финансира предизборна изява. 
Чоти нарече наследството на Макрон "френски портокал с часовников механизъм" - препратка към британски роман и 
антиутопичен филм от 1971 г. за екстремното насилие на младежките банди. 
Ерик Земур, кандидат за президент от крайната десница, който се бори да събере необходимите за кандидатиране 
подписи, заяви, че политиката на Макрон показва, че той иска "голямо дебело безсилно правителство в страна в постоянен 
конфликт". 
Позовавайки се на имиграционната политика на Макрон, Земур добави в Twitter: "Това, което Макрон харесва, не е 
Франция с граници, а анархия с полицаи". 
 
√ Марио Драги: Образованието е приоритет, проблемите са от отказващите да се ваксинират 
Премиерът на Италия Марио Драги даде пресконференция във връзка последните  декрети на правителството за  Covid 
мерките. 
На нея присъстваха здравният министър Роберто Сперанца и този на образованието Патрицио Бианки. 
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Поради факта, че в някои области не бяха съгласни да се възобнови учебния процес след ваканцията, а в Кампания, 
местната управа издаде забрана, премиерът Марио Драги обясни, че е приоритет на правителството обучението да е 
присъствено, защото дистанционното създава неравенства,  които се отразяват върху бъдещето на учащите се: 
”Няма смисъл да се затварят училищата,  преди да е затворено всичко останало и няма причини за това”, подчерта 
премиерът. 
Той обясни, че  повечето проблеми идват от нежелаещите да се ваксинират и призова италианците да го направят  като 
подчерта, че задължението за това към над 50 годишните се базира на съответна статистика. 
В Италия освен за силите на реда и военните, ваксинирането е задължително за училищния и медицински персонал, а от 
последния декрет това засяга вече и този в университетите. Драги се извини, че от 22-и декември, едва сега даде 
пресконференция. 
 
√ 8 часа продължиха руско-американските преговори в Женева 
Осем часа продължиха руско-американските преговори в Женева 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.  
Очаква се брифинг на заместник-министър Сергей Рябков. Поне на думи, позицията на руската страна изглежда доста 
безкомпромисна. Преди началото на преговорите в Женева за Агенция "Новости" Рябков заяви: 
"Отиваме не с протегната ръка, а с ясно формулирана задача, която трябва да се реши при условията, които ние 
обозначихме". 
Основното искане на Русия е да получи юридически гаранции, които изключват по-нататъшно разширяване на НАТО на 
Изток, включително приемане на Украйна и Грузия, както и разполагане на настъпателни оръжия в близост до руските 
граници. Ако се съди по тона на Рябков, то изглежда, че руската страна не възнамерява да прави компромиси с тези си 
искания. 
Съединените щати са готови да обсъждат мащаба на военните учения в Източна Европа, но не и числеността на войските 
в региона. Това стана ясно от думите на американския държавен секретар Антъни Блинкън преди началото на преговорите 
в Женева. Той посочи, че трудно може да се очаква реален напредък, докато трае напрежението по украинската граница. 
А френският министър по европейските въпроси Клеман Бон предупреди, че Европейският съюз не бива да бъде 
изключван от преговорите за сигурността на Европа. 
 
√ Без напредък по най-важния въпрос за Москва на преговорите САЩ-Русия 
Осемчасовите преговори в Женева между руския заместник-министър на външните работи Сергей Лавров и американския 
заместник-държавен секретар Уенди Шърман завършиха без напредък по най-важния въпрос за Русия - по-нататъшното 
разширяване на НАТО на изток. 
На брифинг след края на преговорите Сергей Рябков припомни исканията, от които руската страна не възнамерява да се 
отказва. 
„В диалога с американците подчертахме поне 10 пъти, че неразширяването на НАТО, неразполагането на ударни средства 
до руските граници, връщането на Алианса на позициите до 1994 г. е абсолютен императив.“ 
Дали руско-американският диалог ще продължи и под каква форма ще стане ясно след срещата на Съвета Русия-НАТО на 
12 януари в Брюксел и преговорите в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа ден по-късно във 
Виена, каза още Рябков. 
Той увери, че Русия няма никакво намерение да напада Украйна, но в същото време добави, че военните маневри на руска 
територия ще продължат.  
„Провеждали сме и ще продължим да провеждаме тези тренировъчни мероприятия на своя територия, защото както 
НАТО, така и ние се грижим за сигурността си и правим това, което считаме за нужно.“ 
Заместник-държавният секретар на Съединените щати Уенди Шърман съобщи от своя страна, че е предложила на Сергей 
Рябков Съединените щати и Русия да направят реципрочни отстъпки за разположението на ракети в близост до границите, 
както и за военните учения. 
Шърман е декларирала готовност за продължаване на преговорите, Русия обаче не е предоставила уверения, че ще 
намали числеността на войските си в близост до украинската граница. 
Американският дипломат е отхвърлила искането на Москва НАТО да се откаже от политиката си на отворени врати за нови 
членки, както и отправил познатото вече предупреждение за значителни последствия, ако Русия отново нахлуе в Украйна. 
 
√ Цената на газа в Европа пада заради американски доставки 
Цената на природния газ в Европа намалява за втори пореден ден на фона на нарастващите доставки на втечнен природен 
газ от американски танкери. Тези доставки постепенно започват да изместват руския газ, пише Bloomberg. 
Според данните на операторите, събрани от агенцията, доставките от танкерите с втечнен природен газ на терминалите в 
Северозападна Европа са на най-високото си ниво от декември 2019 г. Отбелязва се, че доставките на втечнен природен 
газ помагат за компенсиране на "ограничен" износ от Русия. Рекордното покачване на цените на газа в Европа през 
декември принуди търговците, доставящи втечнен газ за Азия, да пренасочат танкерите към европейските пристанища. 
Според оценките на експерта на аналитичната компания ICIS Том Марсек-Мансър 5,5 милиарда кубически м. ще 
пристигнат в Западна Европа от САЩ през следващите две седмици, а други 3,5 милиарда кубически метра вече бяха 
доставени в началото на годината. Така доставките на гориво от САЩ може да са на рекордно ниво. В същото време, пише 



11 

 

Bloomberg, през февруари на пазара на втечнен газ ще се наблюдава традиционната азиатска премия, а през март и април 
отново ще бъде заменена от дастяваните от Европа количеств. 
Цените на природния газ на европейския пазар се понижиха в края на декември на фона на новините за пристигането на 
втечнен природен газ и повече енергия от вятърна енергия. От понеделник, 10 декември, газовите фючърси с доставка 
през февруари се търгуват на около 1000 долара за хиляда кубически метра. Исторически рекорд бе поставен на 21 
декември - 2200 долара за 1000 кубически метра. 
 
√ Природният газ по тръбопровода "Ямал-Европа" тече в обратна посока за трета поредна седмица 
В понеделник природният газ по тръбопровода "Ямал-Европа", който по принцип транспортира руски газ на запад към 
Европа, продължава да тече в обратна посока - на изток от Германия към Полша - за трета поредна седмица, показват 
сутрешни данни на германския мрежов оператор Gascade, цитирани от Ройтерс. 
От 21 декември 2021 г. насам газовата връзка между Полша и Германия работи в обратен режим, пренасяйки природен 
газ от запад на изток, което допринася за възходящ ценови натиск върху европейските цени на синьото гориво. 
През газопровода "Ямал-Европа" по принцип се осъществява около една шеста от нормалния годишен износ на руски газ 
за Европа и Турция. 
В понеделник газовите обеми на изток възлизат на 7 милиона киловатчаса в час (kWh/h), показват сутрешните данни от 
измервателната точка Mallnow на германско-полската граница. 
В същото време преносимата мощност на руските газови потоци от Украйна към Словакия през граничния пункт Велке 
Капушани, друг основен маршрут за синьото гориво към Европа, е стабилна и възлизат на 287 321 мегаватчаса (MWh) на 
ден. 
Това ниво е стабилно в сравнение с преносимата мощност, наблюдавани от края на миналата седмица, но остана далеч 
под нивата от над 900 000 MWh на ден, регистрирани в началото на декември 2021 г., показват данни на словашкия 
оператор на тръбопроводи Eustream, цитирани от Ройтерс. 
Европейските цени на природния газ се покачиха с над 30% от началото на 2022 г. на фона на засилващите се опасения за 
ниски газови доставки през зимата, като в петък (7-и януари) фючърси на нидерландския газов хъб TTF с падеж в края на 
януари за кратко дори опитаха да тестват нивата над 100 евро за мегаватчас, след като в самия край на 2021 г. (на 31-ви 
декември) те се търгуваха с 7-седмично дъно около 70 евро за MWh. 
Търговията в понеделник обаче стартира с известно понижение, като газовите фючърси на TTF поевтиняват с малко над 1% 
към 87 евро за мегаватчас. Въпреки това поевтиняване, природният газ поскъпва с над 23% от началото на годината. 
 

Цена на природния газ на нидерландския газов хъб TTF (в евро за MWh) 

 
 
Анализатори от Refinitiv очакват цените на синьото гориво да се повишат при по-студено време и по-ниско производство 
на вятърна енергия, което трябва да подкрепи търсенето на газ за производството на електроенергия. 
Моделите показват, че температурите във Великобритания трябва да паднат под сезонната норма отново за сряда, а в 
Северозападна Европа от вторник, показват данните на Refinitiv Eikon. 
 
√ Президентът на Казахстан: Изтеглянето на руските миротворци започва след два дни 
Изтеглянето на войските на контингента на Организацията на договора за колективна сигурност от Казахстан ще започне 
след два дни, каза днес президентът на страната Касъм-Жомарт Токаев. Днес той назначи и нов премиер. 
Президентът на Казахстан подчерта, че опитите за държавен преврат са се провалили. Според него това е бил план, 
разработен от професионалисти. Ситуацията във всички региони на страната вече е стабилна, допълни Токаев. 
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Президентът на Казахстан назначи днес с указ Алихан Смаилов за министър-председател на страната. Преди това 
кандидатурата на Смаилов беше одобрена от долната камара на парламента. 
На 5 януари, на фона на нарастващите протести, Токаев прие оставката на кабинета на Аскар Мамин и поста му временно 
зае първият вицепремиер Алихан Смаилов, който беше на тази длъжност от май 2020 година.  
Казахстан поиска помощ от Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС) за справяне с безредиците, след 
ескалацията на протестите срещу високите цени на газа. Загинаха 164 души. 
Съединените щати поставиха под въпрос необходимостта от руски военни в страната. 
Днес президентът Токаев уточни, че изтеглянето на миротворческия контингент ще отнеме не повече от 10 дни. 
 
Дневник 
 
√ Данъчните взимат на прицел строителството и земеделието 
През тази година фокусът на работата на Националната агенция за приходите ще е върху укриването на данъци и 
осигуровки в строителството и в селското стопанство, съобщи пред БНР вицепремиерът и министър на финансите Асен 
Василев. Той припомни, че през миналата година благодарение на променения подход събираемостта на данъците е 
нараснала с 8 млрд. лв. или 18 на сто - значително над инфлацията и икономическия рестеж. 
"Ние вървим индустрия по индустрия. Различни бази данни се навързват и се идентифицират рисковите фирми и дейности. 
Минали сме през няколко големи индустрии и големите ползватели на обществен ресурс. Предстоят още поне 5-6 големи 
индустрии", каза Василев. 
По думите му в строителството има голяма маса пари в брой, които не са изсветлени, а работниците не се осигуряват на 
реалните доходи. Проверките ще започнат от средата на февруари, когато ще е готова връзката между отделните регистри 
- на трудовите договори, на НАП, митниците. По този начин миналата година били идентифицирани компаниите с големи 
касови наличности. "Подходът е на най-големите нарушители да се влезе на проверка, а на други да се даде срок 
доброволно да си поправят нарушенията", каза министърът. Същото ще се прави и в селското стопанство, където фокус ще 
е акцизът върху горивата. 
Василев припомни, че в коалиционното споразумение е записано да се криминализира плащането на пари в плик. "Ние 
сме наясно, че за част от бизнеса да плащат осигуровки върху цялата сума е трудност", каза Василев. Затова сумата за 
ваучери за храна е увеличена от 80 лв. на 200 лв. като е дадена възможност с тях да се плащат и комунални разходи. Сумите 
са освободени от данък и осигуровки и това е е облекчение и за фирмите, и за работещите. "Като има проблем за решаване, 
трябва да се даде възможност на бизнеса да подходи реално, но ако не го направи, влизаме в санкционен режим", каза 
той. 
Министърът на финансите каза, че с Бюджет 2022 предлага премахването на два без9смислени според него данъка - данък 
уикенд и данъка върху лихвите, приходите от които са пренебрежими. Той обаче не се е отказал от намерението си да 
увеличи максималния осигурителен доход, но това ще стане след консултации. 
Не се предвижда увеличаване на бюджетите на отделните ведомства, а ръст на заплатите на чиновниците ще се търси чрез 
оптимизация. 
 
√ Пощите ще станат центрове за административни услуги 
Пощите ще станат центрове за административни услуги, където хората ще могат да си решават проблемите вместо да 
посещават гишета в различни институции - Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, 
Министерството на вътрешните работи или Агенцията по вписванията, например. Това планира министърът на 
електронното управление Божидар Божанов. Начинанието ще е съвместно с вицепремиера Калина Константинова, в чийто 
ресор е управлението на "Български пощи". 
Пред Нова телевизия Божанов каза, че тази възможност ще бъде въведена през следващата година. Много преди това - 
до шест месеца, ще бъде въведена електронна идентификация чрез телефон, така че гражданите да могат да заявяват 
всякакви услуги онлайн без да притежават електронен подпис. Притежателят на телефона ще се идентифицира чрез 
устройството с отпечатък, лицево разпознаване или пин. На следващ етап ще се въведе и идентификация с лична карта с 
чип, за която обаче потребителят ще трябва да си купи четец. Вариантът с административните центрове ще е за хората, 
които нямат електронна идентификация, а целта е да не се разкарват между институциите. 
Министърът каза, че ще реши въпроса с по-лесното плащане на глоби за пътни нарушения. Сега потребителят може да 
види онлайн, че има фиш, но не може веднага да го плати, а трябва да отида на място, за да му бъде връчен. С промяна в 
закона плащането онлайн ще се приравни на връчване и така разкарването до КАТ отпада. Божанов повтори, че ще отпадне 
синият талон, който сега представлява "хартийка в ужасен вид". За услуги, които изискват физическо присъствие, например 
регистрация на автомобил, ще може да се запазва час онлайн. 
Министерството има ангажимент да подготви възможността за електронно гласуване на избори и ще осигури системата за 
това, а дали тя ще се използва за реални избори, ще се реши от Народното събрание. 
Подробности от плановете на министъра чуйте във видеото. 
 
√ Държавата ще плаща за следването, ако студентът е сключил договор с работодател 
Регистър на специалностите, за които държавата плаща изцяло или частично разходите за 
следването, публикува Министерството на образованието и науката (МОН). 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/01/08/4300935_poshtite_shte_stanat_centrove_za_administrativni_uslugi/
https://regemployersportal.nacid.bg/specialityList
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Условието е студентът да е сключил договор с работодател за стаж за периода на обучението и за работа след завършване. 
Освен до информация за специалностите студентите вече имат достъп и до списъка с всички фирми, с които могат да 
сключат договор за стаж и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата. 
Регистърът дава възможност за двупосочна връзка между студентите и бизнеса, уверява пресцентърърът на МОН. 
Обучаващите се по-лесно ще намират място за професионалната си реализация, а фирмите - необходими специалисти за 
дейността си. 
Държавата ще плаща изцяло или частично таксите за обучение на студенти от 96 различни специалности, в случай че имат 
сключен договор с конкретна фирма за стаж и работа след завършване. При сключени договори със студенти, които се 
обучават по държавна поръчка, държавата поема цялата такса за обучение. В случай че студентът се обучава срещу 
заплащане, държавата поема разликата между таксата за държавна поръчка и тази за платено обучение, уточниха пред 
"Дневник" от МОН. 
Тази мярка е регламентирана в Наредба от 21 януари 2021 г. Разликата между нея и субсидираното от държавата обучение 
(държавна поръчка) е при пълното и частично покриване на таксите и разходите за обучение. При субсидираното обучение 
(държавна поръчка) държавата заплаща разходите за обучение на студентите, но останалите такси се покриват от 
обучаващите се. При новата мярка има възможност за изцяло безплатно обучение при сключен договор за стаж и работа 
с конкретен работодател, обясниха от ведомството. 
Списъкът на специалностите, за които държавата покрива разходите за обучение, се изготвя по висши училища, форми на 
обучение и брой студенти спрямо нуждите на пазара на труда и ще се актуализира всяка година. Министерският съвет 
също всяка година ще утвърждава и списъка на работодателите, с които студентите могат да сключват договори за стаж и 
работа. 
По предложение на различни министерства през настоящата академична година са одобрени 154 фирми. За 2021/2022 г. 
тези работодатели са заявили необходимост от 975 специалисти. 
Информационната система на специалностите и работодателите се поддържа от Националния център за информация и 
документация (НАЦИД) към МОН. Регистъра на работодателите и специалностите, за които държавата осигурява 
финансова подкрепа при сключване на договор за стаж и работа, можете да видите тук. 
 
√ Производството на ток и топлоенергия растат с 50% за година 
По предварителни данни през ноември промишленото производство расте с 13.2% спрямо същия месец на 2020 г., 
показват данните на НСИ. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените 
данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 48%, в добивната 
промишленост - с 42.3%, и при преработващата промишленост - с 5.5%. 
Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: 
производството, некласифицирано другаде - с 62.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти - с 50.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 22.4%, 
производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 16.9%. 
Най-голям спад е отчетен при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 28.1%, производството на 
напитки - с 23.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.8%. 
През същия месец на годината оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 
6.7% над равнището на същия месец на 2020 година. 
Спрямо година по-рано е отчетено увеличение на оборота при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни 
материали (с 9.9%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 9.6%) и търговията на дребно 
с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.1%). 
В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран 
ръст при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 21.9%, търговията по интернет - с 10.4%. 
Понижение се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 14.3%, и търговията 
на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.5%. 
Календарно изгладените данни показват увеличение от 3.2% на строителната продукция през ноември 2021 г. в сравнение 
със същия месец на 2020 година. При строителството на сгради годишният ръст е 3.3%, а при инфраструктурата - 3.1%. 
 
√ В Нидерландия нов кабинет се закле след рекордно дълги коалиционни преговори 
Четвъртото правителство на премиера на Нидерландия Марк Рюте вчера положи клетва след рекордните 299 дни 
преговори след последните избори и една година след като предишният кабинет беше принуден да подаде оставка, 
предаде "Ройтерс", цитирана от БТА. 
Новата коалиция обеща щедри разходи за устойчива енергия, жилища, грижи за децата и образование, но първо ще трябва 
да се справи със здравната криза, тъй като вариантът Oмикрон е довел до рекордни нива на коронавирусните инфекции. 
Правителството ще трябва да реши до петък дали локдаунът, въведен от средата на декември, може да бъде облекчен 
въпреки вълната от нови случаи на коронавирус. Въпреки, че коалицията се състои от същите четири партии, които 
управляват от 2017 г., бяха им необходими почти 10 месеца, за да решат отново да управляват заедно след изборите от 17 
март 2020 г., които не излъчиха категоричен победител. 
За първи път в нидерландската политическа история половината от министрите в кабинета са жени. Министър на 
здравеопазването и спорта става Ернст Кайперс, лекар, който навлиза в политиката, след като е заемал високи постове в 
здравеопазването, включително като ръководител на национална организация, която улеснява разпределянето на 
пациенти между болниците в условията на пандемия. 

https://regemployersportal.nacid.bg/employerList
https://regemployersportal.nacid.bg/employerList
https://nacid.bg/bg/register_Employers/
https://regemployersportal.nacid.bg/employerList
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Миналия месец партиите от управляващата коалиция най-накрая се споразумяха по правителствената програма, в която 
те загърбиха годините на строги икономии, приемайки планове за разходи, подхранвани от ултраниските лихвени 
проценти. В програмата си новото правителство очерта планове за намаляване на данъците, предлагане на почти 
безплатни грижи за децата на работещите родители, връщане на стипендиите за студентите и план за изграждане на около 
100 000 нови жилища всяка година, посочва "Асошиейтед прес". Тези инвестиции ще трябва да спечелят до голяма степен 
скептично настроената общественост. 
Проучванията на общественото мнение показват, че след година на политически боричкания и според някои колеблива 
политика по отношение на коронавируса доверието в Рюте като премиер и в политиката като цяло е паднало до нови ниски 
нива. 
През последните месеци някои антиправителствени демонстрации прераснаха в насилие, а няколко министри съобщиха, 
че са получавали смъртни заплахи. Миналата седмица мъж, носещ горяща факла, беше арестуван в дома на Сигрид Каах, 
бъдещия министър на финансите. 
Марк Рюте и Виктор Орбан от Унгария са най-дълго управляващите политици в ЕС. През август Рюте е напът да стане най-
дългогодишния министър-председател в историята на Нидерландия. 
 
Мениджър 
 
√ Европейските борси започват седмицата на червена територия 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в понеделник и бяха на път да удължат загубите си за трета поредна 
сесия, след като ускоряващата се инфлация предизвика притеснения за повишения на лихвите, а нарастващият брой на 
заразените с COVID-19 донесе икономическа несигурност, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,87 пункта, или 0,18%, до 485,38 пункта, повлечен надолу от 
понижението в технологичния (SX8P) и индустриалния сектор (SXNP) с 0,89% и 0,96%.Немският показател DAX се понижи 
със 17,74 пункта, или 0,11%, до 15 930 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 0,58 пункта от 
стойността си, или 0,01%, достигайки ниво от 7 484,7 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 17,52 пункта, или 
0,24%, до 15 930 пункта. 
„Инфлацията превзема умовете на инвеститорите в Европа... което увеличава натиска върху Европейската централна банка 
за затягане на паричната политика“, каза Сюзан Стрийтър, старши анализатор на инвестиции и пазари в Hargreaves 
Lansdown. 
Данните от миналата седмица показаха, че годишната инфлация в еврозоната е достигнала рекордните 5% през декември. 
Макар че данните за откритите нови работни места в САЩ през декември бе счетен за достаъчно добър, за да може 
Федералният резерв да запази настоящия си курс на затягане, нарастващите цени на енергията може да принудят ЕЦБ 
също да предприеме действия, коментира членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Изабел 
Шнабел. 
Бенчмаркът STOXX 600 започна новата година с ръст до рекорден връх, но не успя да запази възходящата тенденция за 
дълго време, след като опасенията около инфлацията, разпространението на COVID-19 и затягането на паричната политика 
на централните банки помрачи перспективите пред пазара на акции през 2020 г. 
Цената на книжата на Credit Suisse се повиши с 1,57% на фона на спекулациите в медиите за възможна продажба или 
сливане на швейцарската банка, която изпитва затруднения. 
Акциите на BMW поскъпнаха с 2,36%, след като Goldman Sachs повиши рейтинга си за книжата на компанията, като посочи, 
че консолидацията на съвместното BMW Brilliance Automotive трябва да доведе до ръст на печалбите през тази и 
следващата година. 
От друга страна, цената на книжата на  френската компания за диагностика Eurofins Scientific се понижи с 3,78%, след като 
Jefferies понижи рейтинга на фирмата. 
Акциите на френската технологична консултантска компания Atos се сринаха със 17,96%, след като тя издаде 
предупреждение за печалбата заради натиск върху маржовете в отдела за препродажба на хардуер и софтуер. 
Загуби в САЩ 
Основните борсови индекси на Уолстрийт се понижиха в петък, слагайки край на първата търговска седмица на годината, 
която бе белязана от разнопосочни резултати на фона на очакванията за затягане на паричната политика на Федералния 
резерв, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 4,81 пункта, или 0,1%, до 36 231,66 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 19,02 пункта, или 0,41%, до 4 677,03 пункта, регистрирайки първата си серия от четири 
дни в червения сектор от септември насам. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 144,96 пункта от 
стойността си, или 0,96%, завършвайки сесията при ниво от 14 935,9 пункта. 
Nasdaq също така записа най-лошото си седмично представяне от февруари 2021 г. отчитайки спад от около 4,5% през 
първите пет търговски дни на 2022 г. За седмицата S&P 500 се понижи с 1,8%, докато Dow загуби само 0,29%. 
„Фондовият пазар преминава през преходен период след много силната 2021 г.“, коментира Джей Пестричели, главен 
изпълнителен директор на ZEGA Financial. „Виждаме по-голяма волатилност в отделните акции в сравнение с индексите. 
Виждаме и промяна в лидерството на пазара, тъй като инвеститорите се отдръпва от бързо растящите технологични акции 
заради очакванията за повишение на лихвите“, добави той. 
В петък доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа премина прага от 1,8%, след като в края на 
миналата година бе на ниво от едва 1,51%. Този ръст е резултат от публикуваните миналата седмица протоколи от 
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декемврийското заседание на Фед, от които стана ясно, че централната банка е готова да свие подкрепата за икономиката 
на САЩ по-рано от очакваното. 
„Промяна в политиката на Фед често инжектира волатилност в пазарите“ отбеляза Кейт Лърнър, старши пазарен стратег в 
Truist. 
Големите губещи от това развитие бяха технологичните акции, като цените на книжата на Nvidia и AMD се понижиха 
съответно с 3,30% и 3,11%. Акциите на Netflix поевтиняха с  2,21%. 
На пазара се отразиха и данните за заетостта в САЩ, след като Министерството на труда съобщи, че американската 
икономика е добавила само 199 хил. работни места през декември, докато икономистите очакваха 422 хил. нови позиции. 
Акциите на GameStop поскъпнаха със 7,3% на фона на информацията, че компанията за търговия на видео игри планира 
да създаде отдел, който да работи по изграждането на пазар за т.нар незаменяеми токени (non-fungible token, NFT). 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в 
понеделник, докато вниманието на инвеститорите е насочено върху развитието на пандемията от COVID-19 и нарастващата 
доходност по американските държавни ценни книжа, предаде Си Ен Би си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 9,31 пункта, или 0,03%, до 28 478,56 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite записа ръст от 13,39 пункта, или 0,39%, до 3 593,52 пункта, докато 
по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 14,51 пункта, или 0,59%„ до 2 467,32 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng се повиши с 253,16 пункта, или 1,08%, до 23 746,54 пункта. 
Акциите на China Life в Хонконг поевтиняха с 1,63%, след като Ройтерс съобщи, че китайската Централна комисия по надзор 
на дисциплината разследва ръководителя на компанията Уан Бин. Цената на листнатите в Шанхай книжа на компанията се 
понижи с 1,74%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете спад от 28,17 пункта, или 0,95%, до 2 926,72 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 изтри 6,2 пункта от стойността си, или 0,08%, достигайки ниво от 7 447,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,99 пункта, или 0,15%, до 648,17 пункта. BGBX40 напредна с 0,23 пункта, или 0,16%, до 145,20 пункта. BGTR30 
се повиши със 7,16 пункта, или 1,04%, до 696,06. BGREIT записа ръст от 0,44 пункта, или 0,27%, до 161,45 пункта. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,13 долара  
Курсът на еврото се задържа стабилно над прага от 1,13 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1341 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1318 долара. 
 
√ Рентабилността на банките в ЕС вече е по-висока от предпандемичните нива 
Банките в Европейския съюз са станали по-печеливши през третото тримесечие на 2021 г., след като правителствената 
подкрепа по време на пандемията помогна за намаляване на броя на лошите заеми, съобщи Европейския банков орган, 
цитиран от Ройтерс. 
„Качеството на активите се подобри допълнително, но има опасения за заемите, възползвали се от схеми за мораториуми 
и публични гаранции, най-вече поради общата несигурност около варианта Омикрон на короанвируса“, отбелязват от ЕБО. 
„Рентабилността се стабилизира на нива над тези, наблюдавани преди пандемията. По-голямата част от банките очакват 
повишаване на оперативните рискове главно поради завишените рискове в киберпространството“, посочват още от 
банковия орган. 
През третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на необслужваните кредити (NPL) е паднал с 20 базисни пункта на 
тримесечна база до 2,1%, докато възвръщаемостта на собствения капитал (ключов показател за рентабилността) е 
нараснала до 7,7% - ръст с 2,5% в сравнение със същия период на 2020 г. и 5,7% в сравнение с третото тримесечие на 2019 
г. 
Констатациите на EBA се основават на извадка от 131 банки, покриващи повече от 80% от активите на банковия сектор на 
ЕС. 
 
√ Марио Драги донесе политическа стабилност в Италия. Потенциалното му избиране за президент ще я застраши 
Италия отново е в центъра на вниманието на много инвеститори, тъй като предстоящият президентски вот заплашва 
политическата стабилност, наблюдавана в страната през последната година, пише Си Ен Би Си. 
След две седмици депутатите и регионалните делегати на страната ще решат кой да стане следващият президент преди 
изтичането на мандата на настоящия държавен глава Серджо Матарела на 3 февруари. Над 1000 от представителите на 
страната в парламента и регионалните правителства ще започнат да гласуват за следващия президент на 24 януари. 
Защо това има значение? 
Основният въпрос е дали действащият премиер Марио Драги ще бъде избран за президент. Навлизането на бившия 
председател на Европейската централна банка в италианската политика преди около година сложи край на дългия период 
на политическа нестабилност в страната. След новината, че той ще поеме премиерския пост, доходността на 10-годишните 
италиански облигации падна до най-ниското си ниво от 2021 г. Неговото правителство, съставено от представили на 
различни партии и технократи, успокои пазарите с планове за реформи и подкрепа от парламента. Потенциалното 
напускане на Драги обаче поставя под риск тази икономическа и политическа стабилност. 
Страховете на инвеститорите 

https://www.cnbc.com/2022/01/10/draghi-in-the-spotlight-as-italy-presidential-election-approaches.html
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Анализатори на Goldman Sachs посочват в бележка, че напускането на Драги „ще предизвика несигурност по отношение 
на новото правителство и ефективността на неговата политика“. 
„Имайки предвид различните интереси на партиите в парламента и типичният период от време, необходим за сформиране 
на ново правителство, ние сме загрижени, че сценарият с напускането на Драги ще доведе до забавяне на прилагането на 
средствата от Фонда за възстановяване и изпълнението на свързаните с него реформи“, посочват от американската банка. 
Италия трябва да получи от ЕС 191,5 млрд. евро по фонда за възстановяване, за да се справи с икономическия шок от 
пандемията на коронавирус. 
Изплащането на средствата е свързано с изпълнението на обещаните по-рано реформи. И двата аспекта се разглеждат от 
експертите като ключови за насърчаването на италианската икономика, която изпитва затруднения в продължение на 
много години. 
Волфанго Пиколи, съпредседател на консултантската фирма Teneo, също смята, че има краткосрочни рискове за 
икономическото възстановяване, ако Драги стане президент. 
„Независимо дали Драги е избран за президент или не, Италия е малко вероятно да проведе парламентарни избори 
година по-рано. Въпреки това процесът за назначаване на нов министър-председател и ново правителство вероятно ще 
бъде шумен и настоящата хетерогенна управляваща коалиция може да претърпи частична реконфигурация“, каза той в 
сряда. 
Настоящият парламентарен мандат изтича през 2023 г. След това италианците ще се отправят към урните, за да изберат 
нов парламент и правителство, ако междувременно не се състоят предсрочни избори. 
Драги даде знак на пресконференцията в края на миналата, че е готов да поеме президентството на страната. 
„Причината е, че така той ще може да осигури стабилност на Италия в средносрочен и дългосрочен план“, каза Гуидо 
Бодрато, икономист в Berenberg. 
„Той също така иска да направи така, че политическите партии действително да бъдат държани отговорни за действия на 
правителството“, добави той. 
Как протича самият процес 
Традиция е кандидатите за президентският пост на Италия да сигнализират за желанието си да заемат позицията, но не и 
да обявяват официално, че се кандидатират. 
Изборът на президент на Италия се осъществява от 1007 избиратели, от които 630 депутати, 319 сенатори и 58 регионални 
делегати. 
В първите три тура на гласуване е необходимо мнозинство от две трети, като след това е достатъчно обикновено 
мнозинство за избиране на нов държавен глава, обяснява Пиколи. 
„Интензивните политически маневри при закрити врати характеризират избора на президент, тъй като целият процес се 
управлява от политически партии. Опитът от миналото също показва, че при липсата на ясен кандидат, който се появява в 
първия тур на гласуването, динамиката на самото гласуване често генерира нови съюзи или консенсус около имена, които 
по принцип се разглеждат като второстепенни варианти“, добавя той. 
 
√ Пет ключови въпроса на преговорите между Русия и САЩ 
Руски и американски дипломати се срещат тази седмица в три европейски града за важни преговори за сигурността, които 
ще предначертаят какво ще се случи с отношенията Москва-Вашингтон в следващите месеци. 
Преговорите започват от Женева, където вчера се събраха представители на САЩ и Русия, водени от двама топ дипломати 
– Уенди Шърман и Сергей Рябков. В своя публикация по темата Владимир Исаченков от „Асошиейтед Прес“ обобщава най-
важните проблеми, които ще бъдат поставени на масата. 
Опасенията за руска инвазия 
Натрупването на руски военни и оборудване близо до границата с Украйна предизвика притеснения в Киев и на Запад, че 
Москва може да планира начало на инвазия. 
Москва отрече подобно намерение и отвърна с контраобвинение, че украинските власти планират офанзива за 
възстановяване на контрола върху територии в Източна Украйна, държани от подкрепяни от Русия сепаратисти – 
твърдения, които пък Украйна на свой ред отхвърли. 
Американският президент Джо Байдън два пъти обсъди натрупването на военни части близо до границата с Украйна с 
руския си колега Владимир Путин през декември, предупреждавайки, че Москва ще бъде изправена пред „тежки 
последици“, включително безпрецедентни икономически и финансови санкции, ако атакува съседа си. 
Исканията за сигурност на Русия 
Путин определи възможността Украйна да се присъедини към НАТО и пактът да разположи оръжия там като „червена 
линия“ за Москва. Кремъл поиска Вашингтон и неговите съюзници да поемат обвързващо обещание, изключващо 
разширяването на НАТО в Украйна, Грузия или други бивши съветски държави. 
Освен това иска САЩ и съюзниците да поемат ангажимент да не разполагат оръжия и да не провеждат каквито и да било 
военни дейности в Украйна и други бивши държави от СССР. 
Кремъл представи и проект за договор за сигурност между Русия и САЩ, както и план за споразумение с НАТО като 
отправна точка за преговорите тази седмица. 
Предложенията на Москва предполагат замразяване на патрулите от руски и американски военноморски кораби и 
бомбардировачи близо до границите на другия. В допълнение призовават за усилия за намаляване на риска от инциденти 
с участието на военни кораби и самолети на Русия и НАТО, предимно в Балтийско и Черно море, намаляване на обхвата на 
военните учения, по-голяма прозрачност и други мерки, изграждащи доверие. 
Реакцията на НАТО и САЩ 

https://apnews.com/article/business-russia-ukraine-geneva-united-states-2654cdd8d85a40bcb4adbe9e50c02b2a
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САЩ и съюзниците ѝ отхвърлиха искането Северноатлантическият договор да не приема Украйна или други членове, 
подчертавайки, че ключов принцип на Алианса е, че членството е отворено за всяка отговаряща на условията държава и 
никоя външна страна няма право на вето. 
Докато Украйна и Грузия все още не са готови за членство в НАТО и няма много изгледи скоро да бъдат поканени да се 
присъединят, западните съюзници настояват, че вратите на НАТО трябва да останат отворени. През 2008 г. пактът обеща в 
крайна сметка да приеме и двете нации, въпреки че не им предложи специфичен план за членството. 
Въпреки че съюзниците твърдо отхвърлиха спирането на разширяването на НАТО, са готови да обсъдят контрола върху 
въоръженията, мерките за изграждане на доверие, по-голяма прозрачност и намаляване на риска, ако Русия заеме 
конструктивна позиция. 
Американските длъжностни лица казаха, че са отворени за дискусии за ограничаване на евентуално бъдещо разполагане 
на офанзивни ракети в Украйна и ограничаване на военните учения на САЩ и НАТО в Източна Европа, ако Русия е готова 
да се оттегли от Украйна. 
Времеви лимити 
Путин нарече преговорите със САЩ „позитивен“ ход, но каза, че иска бързи резултати, предупреждавайки Запада да не се 
опитва да удави исканията на Русия в „празни приказки“. 
Попитан по време на пресконференция миналия месец дали може да гарантира, че Русия няма да нахлуе в Украйна, Путин 
отговори гневно и каза, че Западът „трябва да ни даде гаранции и да ги даде незабавно, сега“. 
Зам.-министърът на външните работи Сергей Рябков, който представлява Русия по време на преговорите, обясни, че 
исканите гаранции, че НАТО няма да се разшири към Украйна и други бивши съветски държави, са „абсолютно 
съществени“ и предупреди, че отказът на САЩ да го обсъди и е обезсмислил по-нататъшните преговори. 
Исканията на Кремъл, съчетани със стремеж към бързи резултати, подхранват американските подозрения, че Москва може 
да отправи нереалистични искания, само за да види краха на преговорите и след това да ги използва като претекст за 
агресивни действия. Руските дипломати отхвърлиха това твърдение. 
Военно-технически варианти 
Докато Москва отрича да планира атакуване на Украйна, Путин предупреди, че ще бъде принуден да предприеме 
неуточнени „военно-технически мерки“, ако Западът се противопостави на исканията за сигурност. 
Той не даде повече подробности, освен че каза, че руският отговор в този сценарий „може да бъде разнообразен“ и „ще 
зависи от предложенията, които нашите военни експерти ми представят“. 
Съветникът по външната политика на Кремъл, Юрий Ушаков, каза, че руският президент е споделил на Байдън, че Русия 
ще действа така, както САЩ щеше да действа, ако види офанзивни оръжия, разположени до границите си. 
Путин отбеляза, че новата хиперзвукова ракета „Циркон“ може да даде на Русия невиждан досега потенциал за прецизен 
удар, ако бъде монтирана на военни кораби, разположени в неутрални води. Изстрелването на залп от ракети в края на 
декември ознаменува приключването на тестовете на новото оръжие, което според Путин лети с 9 пъти по-висока скорост 
от тази на звука в обхват от над 1000 километра. 
„Също така ще са необходими само пет минути, за да се стигне до тези, които издават заповедите“, каза още Путин. 
 
√ МВФ: Развиващите се икономики трябва да се подготвят за вдигане на лихвите в САЩ 
Развиващите се икономики трябва да се подготвят за повишаване на лихвените проценти в САЩ, предупреди 
Международният валутен фонд, цитиран от Ройтерс. 
Според финансовата институция по-бързите от очакваното ходове на Федералния резерв за затягане на паричната 
политика може да разтърсят финансовите пазари и да предизвикат изтичане на капитал и обезценяване на валути в 
чужбина. 
В публикация в блога на МВФ, публикуване днес, се посочва, че институцията очаква стабилният растеж в САЩ да 
продължи, а инфлацията да се забави по-късно през годината. МВФ трябва да публикува нови глобални икономически 
прогнози на 25 януари. 
В публикацията на МВФ се посочва, че постепенното и ясно изразено затягане на паричната политика на САЩ вероятно ще 
има слабо въздействие върху развиващите се пазари, тъй като външното търсене ще компенсира нарастващите разходи за 
финансиране. 
Оттам обаче предупреждават, че по-сериозна инфлация на заплатите в САЩ и продължаващи проблеми с веригите на 
доставки може да доведат до по-голям от очакваното скок на цените и съответно до по-бързо и по-агресивно повишение 
на лихвите от Федералния резерв. 
„Развиващите се икономики трябва да се подготвят за потенциални моменти на икономическа турбуленция“, посочват от 
МВФ. 
Президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард заяви тази седмица, че централна банка може да повиши лихвените 
проценти още през март - месеци по-рано от очакваното. Той също така каза, че Фед сега е в „добра позиция“ да 
предприеме още по-агресивни стъпки срещу инфлацията, ако е необходимо. 
„По-бързото повишаване на лихвите на Фед може да разтърси финансовите пазари и да затегне финансовите условия в 
световен мащаб. Тези развития могат да дойдат заедно със забавяне на търсенето и търговията в САЩ и могат да доведат 
до изтичане на капитал и обезценяване на валутите на развиващите се пазари", пишат висши служители на МВФ в блога. 
В него се посочва, че при нововъзникващите пазари с висок публичен и частен дълг, валутни експозиции и по-ниски салда 
по текущите сметки вече са наблюдават по-големи движения на валутите спрямо щатския долар. 
Фондът посочва, че нововъзникващите пазари с по-силен инфлационен натиск или по-слаби институции трябва да действат 
бързо, за да позволят на валутите да се обезценят и да повишат референтните лихвени проценти. Той призова централните 
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банки да съобщават ясно и последователно своите планове за затягане на политиката и заяви, че страните с високи нива 
на дълг, деноминиран в чуждестранни валути, трябва да се стремят да хеджират своите експозиции, където е възможно. 
Правителствата биха могли също да обявят планове за повишаване на фискалните ресурси чрез постепенно увеличение на 
данъчните приходи, пенсионни промени или други мерки. 
 
√ Рязкото поскъпване на газа тласка нагоре търсенето на въглища 
Количеството електроенергия, произведена с въглища, е нараснала с 9% през 2021 г., за да достигне нов рекорд по данни 
на Международната агенция по енергетика, предава eleconomista.es.  
Употребата на въглища е намаляла през 2019 и 2020 г. – макар и по-малко от очакваното – но миналогодишното бързо 
икономическо възстановяване доведе до нарастване на търсенето на електроенергия да нарасне много по-бързо от 
възможностите на доставките с ниски въглеродни емисии. Рязкото покачване на цените на природния газ също увеличи 
търсенето на въглища, като ги направи по-конкурентоспособни по отношение на разходите. Отказът от използването на 
този тип изкопаеми горива е една от големите цели на прехода към въглеродна неутралност, но икономическите 
последствия от пандемията поставят други, по-належащи теми на дневен ред на този етап.  
Индия и Китай, които заедно представляват две трети от световното търсене, отчитат най-голямото увеличение на 
търсенето, въпреки факта, че и двете страни са използвали големи количества възобновяема енергия. Тези две икономики, 
зависещи от въглища и с общо население от почти 3 милиарда души, ще останат ключови за търсенето на въглиша и в 
бъдеще.  
Международната агенция по енергетика уверява, че "в зависимост от метеорологичните условия и икономическия растеж, 
световното търсене на въглища може да достигне нови рекорди още през тази година и да остане на това ниво през 
следващите две години, подчертавайки необходимостта от бързи и твърди политически действии". Агенцията също така 
проучва цените на въглищата за последните две години.  
 
√ Цените на петрола се повишиха след поевтиняването на долара 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като инвеститорите си върнаха апетита към рисковите 
активи, докато чакат повече информация от председателят на Федералния резерв на САЩ за потенциално повишение на 
лихвите, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,47 долара, или 0,58%, до 81,34 долара за барел, след като 
предходната сесия поевтиня с 1%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,58 долара, или 0,74%, до 
78,81 долара за барел, следвайки спад с 0,8% в понеделник. 
По-слабият щатски долар подкрепи пазара във вторник. Цените на петрола обикновено се движат в противоположната 
посока на щатския долар. Неговото поевтиняване прави вносът на петрол по-евтин за страните, използващи други валути 
на вътрешния си пазар, което води до ръст на търсенето. 
Тази седмица комисия в Сената на САЩ ще изслуша председателят на Федералния резерв Джером Пауъл и номинираният 
за заместник-председател Лаел Брейнард, които може да представят нови подробности за плановете на централната 
банка за затягане на паричната политика. 
Неотдавнашните спадове на цените на петрола бяха предизвикани от опасенията, че нарастващият брой на случаите на 
заразени с COVID-19 по света ще доведе до спад на търсенето на гориво. 
„Увеличаващият се брой на инфекциите е причина за безпокойство, тъй като ограничителните мерки срещу вируса влияят 
на мобилността и по този начин на търсенето на гориво“, коментира Равиндра Рао от Kotak Securities. „Въпреки рязкото 
нарастване на случаите обаче, никоя от големите икономики не обмисля тежки блокади“, добави той. 
Някои анализатори смятат, че ограниченото предлагане от страна на организацията на страните износители на петрол и 
техните съюзници, начело с Русия, известни като ОПЕК+, ще продължи да подкрепя цените. 
„Пазарът може да се възползва и от риска за доставките от Русия“, посочват в бележка анализатори на ANZ Research, 
визирайки напрежението между Москва и Киев заради струпването на руски войници по границата с Украйна. 
Анализаторите посочиха още, че допълнителните доставки на ОПЕК са под допустимото увеличение съгласно пакта ОПЕК+, 
тъй като някои страни, включително Нигерия, не произвеждат договорените си обеми. 
Доставките от Либия, която е освободена от ограниченията на доставките от ОПЕК, са засегнати от работа по поддръжката 
на тръбопроводите и прекъсвания на добива от петролните находища. 
 
√ 2021 г. - втората най-скъпоструваща година за световните застрахователи 
Белязана от опустошителни урагани и студени вълни в САЩ, 2021 г. е била втората най-скъпоструваща година за световните 
застрахователи. Това съобщи вчера германският презастраховател "Мюних ре" (Munich Re), цитиран от Ройтерс. 
Компанията предупреди, че заради климатичните промени са много вероятни екстремни метеорологични явления да се 
увеличат.  
Загубите на застрахователите от природни катастрофи миналата година са били на обща стойност 120 милиарда долара. 
Това е втората най-лоша година след "богатата" на урагани 2017 г., причинили щети за 146 милиарда долара.  
Годишният отчет на "Мюних ре", който е най-големият презастраховател в света, надвишава публикуваната миналия месец 
прогноза на конкурентите от "Суис ре" (Swiss Re) за загуби от 105 милиарда долара.  
Десетките торнада през декември в САЩ наред с урагана "Айда" и студените вълни в щата Тексас по-рано през годината 
са допринесли за значителна част от загубите на застрахователите, отбелязва "Мюних ре".  
Близо 10 000 души са загубили живота си заради природни катастрофи през годината. Всички загуби, включително и тези, 
които не се покриват от застраховките, са били на стойност 280 милиарда долара.  

https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11557728/01/22/Fracaso-climatico-el-consumo-de-carbon-para-electricidad-bate-su-maximo-historico-en-2021.html
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Ураганът "Айда", който нанесе поражения от Ню Орлиънс до Ню Йорк, е нанесъл застрахователни загуби на стойност 36 
милиарда долара.  
Зимната буря, която удари най-вече щата Тексас, е довела до загуби от около 15 милиарда долара. Наводненията в 
Германия също са стрували милиарди долари.  
Много учени са на мнение, че природните катаклизми през 2021 г. са се влошили заради климатичните промени и 
предстоят още и по-лоши такива, тъй като атмосферата на Земята ще продължи да се затопля през идните десетилетия.  
 
Invstor.bg 
 
√ Какви шансове има Силвио Берлускони да стане президент на Италия? 
Въпреки тежкото си политическо минало, 85-годишният бивш премиер получава подкрепата на крайнодесни 
формации 
85-годишният Силвио Берлускони планира да се кандидатира за президент на Италия, пише в анализ The Wall Street 
Journal. Той управлява Италия като премиер в продължение на три мандата, а след това беше съден за укриване на данъци 
и корупмпиране на политици, припомня изданието. 
През последните години звездата на Берлускони помръкна на фона на вълната от млади популисти и антисистемни 
партийни лидери, които превзеха политическата сцена на Италия. Така властната преди време партия Forza Italia има под 
10% одобрение в проучванията на общественото мнение. 
Силвио Берлускони, които все още има проблеми с правосъдието, както и здравословни проблеми, след като преболедува 
тежко коронавируса, има амбицията да се завърне в политиката. На пръв поглед тази цел изглежда непостижима за една 
от най-спорните фигури в италианската политика - би било безпрецедентно, ако човек с такъв "товар" заеме поста, като 
едно от делата му е за подкуп в размер на 3 млн. евро за сенатор. 
 Но начинът, по който се провеждат изборите за президент може да поднесе изненада. 
Италианският президент се избира за мандат от седем години чрез таен вот с гласовете на повече от 1000 парламентаристи 
и представители на местната власт. По Конституция всеки италианец, навършил 50 години, може да се кандидатира за 
президент. 
Един от знаковите избори в страната беше през 1992 година. Тогава Оскар Луиджи Скалфаро получи едва 6 гласа в първия 
тур и по не повече от 30 гласа в следващите 14 гласувания. В крайна сметка партиите в страната приеха неговата 
кандидатура са компромисна и на 16-тото гласуване той беше избран със 700 гласа. 
Анализаторите са скептични, че Берлускони може да повтори този резултат. За да бъде избран, трябва да няма нито един 
кандидат, който да събере 2/3 от гласовете в първите три тура на гласуването. Победа за него на такъв етап е доста 
нереален сценарий предвид факта, че ще се нуждае от широк кръг център-ляво политици, които не крият антипатиите си 
към бившия премиер. 
Вероятно единственият кандидат, който може да бъде избран в първите гласувания е Марио Драги. За по-малко от година 
на поста премиер на Италия, бившият президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) направи много дългооглагани 
реформи, някои от които са нужни на страната, за да получи около 200 млрд. евро от ЕС за възстановяване на икономиката 
от пандемията. 
Преди месец Драги коментира, че правителството може да продължи без него като премиер, допълвайки, че е "един дядо 
в услуга на държавата". За много наблюдатели това е заявка на 74-годишният Драги да се кандидатира за президент. 
Официално той отказва коментар. 
Правителството на Драги има широко парламентарно мнозинство, но пък не е ясно дали ще може да получи също толкова 
широка подкрепа като кандидат за президент. 
Силвио Берлускони влезе в политиката през 1994 година и беше много добре познат сред италианците като медиен магнат 
и собственик на футболния клуб "Милан". Засега лидерите на две от най-големите крайнодесни партии в Италия - 
Джорджия Мелони ("Братя на Италия") и Матео Салвини ("Лигата"), заявиха, че подкрепят Берлускони за поста, който е с 
чисто представителни функции, но в някои случаи може да има решаваща роля. 
На този етап обаче не е много ясно как останалите членове в националистическите формации ще гласуват за Берлускони. 
Президентът е гарант за спазването на Конституцията на страната, дава мандат за съставяне на правителство и има право 
на вето за номинация на министри. В последните години често се налага президентът да търси компромиси при 
решаването на политическите кризи, обхванали страната. 
Серджо Матарела, чийто мандат изтича, например на няколко пъти имаше съществено присъствие през 2018 година 
например той блокира назначаването на икономически министър, който настояваше Италия да се откаже от еврото. 
 
√ Световният инфлационен проблем променя формата си 
Централните банкери ще трябва да се придържат към плановете за намаляване на покупките на активи дори 
ценовият натиск да избледнее  
Английската централна банка прогнозира, че инфлацията ще достигне пика си през април на ниво от 5%. Изабел Шнабел 
от Европейската централна банка заяви през ноември, че инфлацията вероятно вече е достигнала своя връх. 
Американският финансов министър Джанет Йелън беше по-малко конкретна: тя просто каза, че инфлацията ще започне да 
намалява някъде през първото тримесечие. 
Федералният резерв не се опитва да предвижда момента на повратната точка, но централната банка на САЩ прогнозира, 
че инфлацията в страната за цялата година ще бъде приблизително 2,6%, в сравнение с около 5,4% през 2021 г. Ако тези 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/glasuvaneto-za-nov-prezident-na-italiia-zapochva-na-24-ianuari-342960/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/dragi-italianskata-stabilnost-ne-e-zastrashena-nezavisimo-dali-sym-premier-342363/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/dragi-italianskata-stabilnost-ne-e-zastrashena-nezavisimo-dali-sym-premier-342363/


20 

 

централни банкери са прави, тогава през по-голямата част от 2022 г. инфлацията - икономическото плашило на миналата 
година - ще избледнява, пише Financial Times в редакционен коментар. 
Това представлява различно предизвикателство. Миналата година централните банкери можеха да оправдаят 
бездействието си с това, че някои инфлационни напрежения изглеждаха временни и че глобалната икономика все още се 
възстановяваше от рецесията, предизвикана от пандемията. До известна степен е вероятно тазгодишните цифри да 
покажат, че са били прави - дори ако техните прогнози за пика се разминат с няколко месеца или вероятно процентни 
пункта. Отчасти централните банкери ще трябва да благодарят на статистическата база. По-високата обща инфлация през 
миналата година отразява сравненията с разгара на пандемията през 2020 г. Вместо това годишните данни за 2022 г. ще 
бъдат сравнени, по-благоприятно, с ценовите скокове от 2021 г. 
Има и други еднократни ефекти. В еврозоната те включват отмяна на предизвиканото от пандемията намаляване на 
германския данък върху добавената стойност. Дори ако цените на употребяваните автомобили и бензина останат високи, 
те едва ли ще повторят изключителното си покачване през миналата година - в САЩ двете категории скочиха съответно с 
31,4% и 57,5% през 12-те месеца до декември. Има предварителни признаци, че задръстванията в пристанищата се 
облекчават, докато промишлените компании съобщават, че сроковете за доставка за ключови компоненти се съкращават. 
Възможно е дори недостигът на дълготрайни стоки да отстъпи място на пренасищане през 2022 г. Банката за 
международни разплащания предупреди за „камшичен ефект“, тъй като временният недостиг на компоненти води до 
прекомерни поръчки от страна на компаниите и натрупване на запаси в очакване на бъдещи проблеми. На първо време 
това допълнително търсене - от потребителите, които пренасочват разходите си от услуги към стоки - увеличава стреса 
върху веригите за доставки. В крайна сметка обаче това води до излишък, тъй като компаниите откриват, че разполагат с 
повече от това, което биха могли да използват или клиентите им да търсят. 
Но както беше погрешно централните банкери през 2021 г. да реагират прекалено на временните фактори, повишаващи 
общата инфлация, така през 2022 г. те не трябва да бъдат подвеждани от краткосрочните тенденции, които я снижават. 
Вместо да обясняват своето бездействие на фона на ускоряващата се инфлация, централните банкери ще трябва да се 
придържат към плановете за затягане на политиката дори при спадане на инфлацията. Те трябва да направят това, което 
призовават другите да правят, и да се концентрират върху детайлите на данните, а не върху заглавните числа - да се 
придържат към сценария, който очертаха за намаляване покупките на активи и повишавне на лихвените проценти. 
Докато така наречените преходни двигатели на инфлацията все повече ще отпадат, очакванията на обществеността за 
покачване на цените вероятно ще настигнат инфлацията, наблюдавана през последните 12 месеца. Това може да се 
превърне в самоизпълняващо се пророчество, особено след като пазарът на труда се затяга още повече, тъй като хватката 
на пандемията отслабва - ако изключим въздействието на евентуални нови варианти на коронавируса. Тези фактори, а не 
колебанията на глобалния петролен пазар или специфичните проблеми на производителите на полупроводници, са 
истинската област на централните банкери. По ирония на съдбата най-голямото инфлационно предизвикателство за 
монетарните власти ще настъпи дори най-големият ценови натиск да изчезне. 
 
√ 2021 г. е сред най-горещите години в историята 
Нивата на излъчените въглероден диоксид и метан в атмосферата продължават да растат, констатират от 
европейската програма за наблюдение на Земята "Коперник"  
Последните седем години са най-горещите в съвременния свят, като 2021 г. е петата най-топла поради нарастващите нива 
на въглероден диоксид и метан в атмосферата. 
Новите данни, публикувани от европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“, показват, че миналата година 
средните температури в световен мащаб са били с 1,1-1,2 градуса по Целзий над средните прединдустриални (1850-1900), 
което я прави малко по-хладна от 2019 и 2020 г., но все още много по-топла от предходни десетилетия, пише FT. 
Промените в климата са отговорни за повишаването на температурите, казва Венсан-Анри Пюш, директор на мониторинга 
на атмосферата в „Коперник“. 
„Концентрациите на въглероден диоксид и метан продължават да се увеличават от година на година и без признаци на 
забавяне“, казва Пюш. "Тези парникови газове са основните двигатели на изменението на климата“, допълва той. 
Атмосферните нива на метан - затоплящ газ, който е 80 пъти по-мощен от въглеродния диоксид, се повишават през 2021 г. 
и нарастват с най-бърз темп, откакто се правят сателитни измервания. 
Човешките дейности са значителен източник на метан - в резултат на добива на изкопаеми горива, управлението на 
отпадъците и отглеждането на едър рогат добитък. Естествените източници на метан - като например влажните зони, също 
изглежда се увеличават. Причините за увеличението все още не са добре разбрани, казват от „Коперник“. 
Нивата на въглероден диоксид в атмосферата също се повишават и достигат най-високата си средна стойност в 
съвременността през 2021 г. - 414 части на милион, според новите данни. Това представлява увеличение от близо 50 
процента в сравнение с прединдустриалните нива. 
Тъй като икономическата активност нараства през миналата година, глобалните емисии на въглероден диоксид от 
изкопаеми горива се увеличават с около 4,9% след спад от 5,4% през 2020 г. поради пандемичните ограничения, изчисляват 
от Центъра за международни изследвания на климата в Осло. 
„Изненадващо е колко рекорда бяха подобрени през 2021 г.“, коментира Саманта Бърджис, заместник-директор на 
службата за изменение на климата „Коперник“, като тя даде като примери горските пожари в Европа и горещата вълна в 
Канада. 
„Тъй като атмосферата се затопля, това означава, че екстремните събития стават все по-вероятни“, добавя тя. По думите ѝ 
емисиите продължават да нарастват, така че очакването е, че през 2022 г. ще бъдат подобрени още рекорди. 
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Миналото лято беше най-горещото, регистрирано някога в Европа, а континентът претърпя няколко свързани с времето 
бедствия, включително опустошителни наводнения в Германия и Белгия през юли. Средиземноморието преживя сериозни 
горещи вълни, като беше постигнат и нов рекорд за максимална температура за Европа от 48,8 градуса по Целзий, отчетен 
в Сицилия. 
Температурите в северозападната част на Тихия океан, Канада и Гренландия също са били необичайно високи през 
миналата година. Тежките горски пожари в Северна Америка са допринесли за големи емисии на въглероден диоксид - 
около 83 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид, най-големите, регистрирани някога. 
През следващите дни се очакват отделни климатични анализи за температурните данни за 2021 г. от метеорологичната 
служба на Обединеното кралство и от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) на САЩ. 
Карло Буонтемпо, директор на службата за изменение на климата на „Коперник“, казва, че температурите ще продължат 
да се повишават, ако емисиите не бъдат намалени спешно. „Тези събития са ярко напомняне за необходимостта да 
променим начина си на живот, да предприемем решителни и ефективни стъпки към устойчиво общество и да работим за 
намаляване на нетните въглеродни емисии“, казва той. 
 
√ Как изглежда натискът на Русия за капитулация на Запада? 
Москва представи на американците и НАТО два проектодоговора, които са отчасти противоречиви, но във всеки 
случай в голяма степен неприемливи 
Водещи западни политици реагираха незабавно, когато в средата на декември руското правителство представи проекти 
на договори, според които САЩ и НАТО трябва да се ангажират с всеобхватни гаранции за сигурност спрямо Русия: 
основните моменти в тези текстове са напълно неприемливи. 
Москва е възмутена. Външният министър Сергей Лавров дори предложи генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг 
да подаде оставка: негативните коментари на Столтенберг относно руските документи показват, че "той не се справя с 
работата си". За пореден път бе изпята старата песен за невежия Запад, който не зачита конструктивни предложения и 
законните интереси на Русия, пише Райнхард Везер в коментар за Frankfurter Allgemeine Zeitung.  
"По своята същност и форма те не са предложение за дискусия, а ултиматум - искане за безусловна капитулация." Тези 
думи за проектодоговорите не идват от западен политик, а от коментатор на руската държавна информационна агенция 
РИА Новости. На уебсайта на агенцията авторът предвижда почти всеки външнополитически ход на руския президент 
Владимир Путин. 
"Да си тръгне с подвита опашка" 
„Няма добър изход за Запада, без да загуби облика си - освен ако той гордо не отстъпи и така не отприщи война с Русия. 
Дори Западът сега да надава силен вой, а военните на НАТО трескаво да проучват оперативните планове - ако нещата 
станат сериозни, алиансът ще напусне границите на Русия с подвита опашка“, пише авторът на публикацията. 
Руските медии са пълни с подобни изявления, откакто президентът Владимир Путин възложи на дипломатите си да 
издействат от Запада правни гаранции за сигурността на Русия по време на речта си във външното министерство в Москва 
в средата на ноември. Тези гласове не са последователни: понякога те говорят за екзистенциалната заплаха за Русия от 
настъпващата НАТО, от която трябва да се защити с всички средства, понякога за слабостта на Запада, която трябва да се 
използва, за да се свалят Съединените щати от "световния им трон". Но един мотив преминава през всички тези изявления 
като основен тон: Москва вече е начертала "червени линии" (израз, който Путин използва в речта си в Министерството на 
външните работи), които не могат да бъдат предмет на преговори. Западът трябва да ги приеме. Ако ги пренебрегне, това 
ще му струва скъпо. 
Дивата реторика на пропагандаторите на режима не означава непременно, че Кремъл наистина мисли и планира по този 
начин. Те са медийният еквивалент на разполагането на руски войски по границата с Украйна, за което никой на Запад не 
знае дали е само заплаха или истинска подготовка за война. Това, което може да се каже със сигурност обаче, е, че руското 
ръководство се стреми да създаде впечатлението, че войната е неизбежна, ако Америка и НАТО не отговорят на исканията 
на Русия.  
Това послание се разпространява и от ръководството на страната. След успешното изпитание на новата руска хиперзвукова 
ракета "Циркон" в навечерието на Коледа говорителят на президента Владимир Путин заяви за двата проектодоговора: "Е, 
да се надяваме, че по този начин те ще бъдат малко по-убедителни за Запада." 
Малко след това самият Путин коментира: „Ако преговорите по представените от Москва документи не доведат до бърз 
резултат, реакцията на Русия ще зависи от това какво ще ми предложат моите военни експерти“. 
Неясен и несигурен 
Ако приемем сериозно двата текста, публикувани от руското правителство, то не е изключено да ги наречем призиви за 
капитулация. Те само външно са проекти на договори, в които двете страни се ангажират с нещо. Точно формулирани са 
онези пасажи, в които САЩ и НАТО се ангажират с нещо и в същото време трябва да се гарантира, че декларираната 
реципрочност остава без последствия за Русия. В ключови моменти езикът е размит и неясен - и очевидно преднамерен с 
оглед на възможностите за тълкуване, които възникват за Москва. Например, многократно се говори за това, че и двете 
страни се въздържат от действия, които биха били „възприети от другата страна като заплаха за нейната национална 
сигурност“. 
Но възприятието не е критерий, който може да бъде проверен и въз основа на който да се определи нарушение на 
договора. Каква практическа стойност биха имали подобни формулировки, може да се види от настоящата ситуация: 
никаква. Руското ръководство твърди, че Русия е изправена пред заплаха от страна на Запада, но същевременно отрича 
правото на другите да се чувстват застрашени от Русия. Това било просто „русофобска пропаганда". Анексирането на Крим 
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например, според коментатор на Риа Новости, не е „руска агресия": „Руснаците защитават част от своята територия - т.е. 
Украйна - от западната експанзия“. 
Дали Украйна се чувства застрашена от комбинацията от война, която Русия вече води на нейна територия, разполагането 
на войски на границата ѝ и подобни изявления от страна на Русия – това също няма отношение към реда в Европа, който 
Русия търси с тези договори. Подобно на останалите европейци, тя не фигурира в тези договори като държава с равни 
права. Кремъл не се стреми към нищо друго, освен да изхвърли зад борда всички принципи на съжителство и 
сътрудничество между държавите, които европейците, включително Русия и Северна Америка, приеха в края на Студената 
война. А ако се случи исканото, европейският континент ще бъде разделен на сфери на влияние. 
Това си личи и това кой важен документ липсва от преамбюлите на двата проектодоговора - с дългия списък от 
международни споразумения, на които трябва да се основават новите договори - Парижката харта от 1990 г., в която 
подписалите я страни, включително Съветският съюз, обявяват края на Студената война в Европа, ангажират се с 
демокрацията и правата на човека и обещават да се въздържат от „всякаква заплаха или употреба на сила (...) срещу 
териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава". 
Свобода на избора на съюз 
Хартата се основава на равенството на всички участващи държави. Особено важен е изричният ангажимент „за правото на 
държавите свободно да определят своите собствени политики за сигурност". Това премахва основите на мита, 
разпространяван от руското ръководство, че НАТО е нарушила обещанието си никога да не се разширява на изток. 
Напротив, Съветският съюз, чийто правоприемник е Русия, изрично декларира правото на всички държави да избират сами 
съюзите си. 
Отсъствието на Парижката харта има преди всичко символично значение. Руските проектодоговори са несъвместими и с 
документите, на които Москва се позовава в преамбюлите. Това е видно от примера с Хартата за европейска сигурност, 
приета на срещата на върха на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) през 1999 г. Руското 
ръководство обвинява Запада, че с разширяването на НАТО на изток е нарушил забраната в член 8 от Устава да укрепва 
собствената си сигурност за сметка на други държави. Разбира се, в същия член се потвърждава и правото на всички 
държави от ОССЕ „свободно да избират споразумения за сигурност, включително договори за съюз" - точно това, което 
руското ръководство изрично отказва на Украйна, Грузия и други. 
Забраната за приемане на нови членове в НАТО е основен елемент и на двата проектодоговора. Прави впечатление, че 
това искане е формулирано по различен начин в двата текста. Докато в споразумението, което Русия иска да сключи със 
САЩ, се говори само за отказ от разширяване на изток, споразумението с НАТО трябва да забрани всякакво бъдещо 
разширяване на алианса. Говорителката на руското външно министерство уточни, че това се отнася най-вече за Швеция и 
Финландия. 
В двете неутрални държави присъединяването към НАТО се обсъжда от анексирането на Крим през 2014 г. насам, а 
одобрението сред обществото расте. В този контекст и президентът Саули Нинистьо, и министър-председателят на 
Финландия Сана Марин потвърдиха в новогодишните си обръщения, че страната им запазва възможността за членство в 
НАТО. 
Исканията на Русия към НАТО обаче далеч надхвърлят забраната за бъдещо разширяване. На всички държави, които са 
били членове на Алианса към момента на подписване на Учредителния акт на НАТО-Русия на 27 май 1997 г., се забранява 
да вкарват войски или оборудване в други европейски държави, които не са били там към крайната дата. По този начин 
приетите оттогава членки де факто ще бъдат част от НАТО само в политически план, но не и във военен. Дори въздушното 
наблюдение в балтийските държави, което се поема на ротационен принцип от големите държави от НАТО след 
присъединяването им през 2004 г., вече няма да бъде позволено. Най-голям брой нарушения на въздушното пространство 
на страните от НАТО от страна на руските военни вече се извършва именно в балтийските държави. 
Освен това в проекта се посочва, че „маневрите и другите военни дейности на ниво бригади в ивица с договорена ширина 
и конфигурация" по руската граница трябва да бъдат забранени. В проекта не се споменава нищо за размерите на тази 
ивица, желана от Русия. Предполага се, че тя ще се прилага от двете страни на границата, като по този начин ще задължи 
и Русия на реципрочност. Но един поглед към картата показва какво може да означава това за балтийските държави: 
Техните военни ще бъдат лишени от всякаква свобода на придвижване в собствената си страна, докато Русия, предвид 
размерите си, едва ли ще трябва да приеме някакви ограничения. 
Тези ограничения от проекта за споразумение между НАТО и Русия трябва да се разглеждат в контекста на член 5 от 
проекта за руско-американски договор. В него двете страни се задължават да не разполагат войски или оборудване в 
райони, „където такова разполагане би било възприето от другата страна като заплаха за националната ѝ сигурност". 
Единственото изключение са войските на собствената им територия. 
По този начин на Русия няма да бъдат наложени никакви ограничения, докато САЩ ще бъдат задължени да изтеглят всички 
войски от Европа, ако Москва обяви, че се чувства застрашена от тяхното присъствие. С оглед на факта, че според идеите 
на Москва Америка също трябва да изтегли всичките си ядрени оръжия на своя територия, това би довело до такова 
потискащо военно превъзходство на Русия в Европа, което предполага една единствена презумпция: Москва има 
фантазии, които надхвърлят възстановяването на бившата съветска сфера на влияние.  
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
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в. 24 часа - Разследване на "24 часа": Хора с фалшиви сертификати искат ваксина, прокуратурата мисли какво да прави с 
разкаялите се 
в. Труд - 450 лева отстъпка от данъците за дете 
в. Телеграф - COVID остави 50 000 българи без джипи 
в. Монитор – стр. 1, 2, 3 - 10 000 карантинирани ученици у нас 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Забраниха на Кирил Петков да обещава отблокиране след 6 месеца на Македония 
в. 24 часа - Борисовата градина: основен ремонт на стадионите и къпалнята, но без нови сгради 
в. Труд - Кабинетът "Петков" да следва утвърдената ни позиция за Скопие 
в. Труд - "Булгаргаз" лъже за газа 
в. Телеграф - Радев: Правата на македонските българи не са предмет на преговори 
в. Телеграф - Паника у нас заради труса в Гърция 
в. Монитор - След шест часа заседание на КСНС: Потвърдихме позицията за Скопие, искаме реални резултати 
в. Монитор - 154 фирми предлагат стаж срещу 5-годишен договор за работа 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на Българската минно-геоложка камара: Геотермалните 
централи работят 365 дни в годината, токът им може да струва 100 лева за мегаватчас 
в. Труд - Почетният председател на Камарата на строителите в България инж. Светослав Глосов пред Труд: Много проекти 
няма да се случат без индексация на цените в строителните договори 
в. Телеграф - Диян Стаматов, директор на 119-о СУ: Учениците на тест два пъти в седмицата заради Омикрон 
в. Монитор - Радка Станева, майка на дъщеря с ДЦП: Обществото ни трудно приема хора с увреждания 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Голямото прецакване на пенсиите е национален консенсус 
в. Труд - Българското "да" за Македония 
в. Телеграф - Зли фенове чакат Джокович 
в. Монитор - "Люлин" срещу Лорка 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 януари 
София. 

- От 15.00 ч. в Министерски съвет премиерът Кирил Петков ще проведе среща с ръководствата на Българската 
асоциация на металургичната индустрия и на петте национално представителни работодателски организации – 
АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ. 

- От 14.30 ч. в сградата на Министерството на земеделието министър Иван Иванов ще представи екипа си и 
водещите приоритети в работата на институцията. 

- От 15.00 ч. в сградата на Министерството на младежта и спорта министър Радостин Василев ще проведе среща с 
ръководството на ПФК „ЦСКА-София“ ЕАД и главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков. След 
разговорите са предвидени изявления. 

- От 10.00 ч. чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн дискусионен форум на тема „Достойна минимална 
работна заплата за ограничаване на евтиния труд“, който ще бъде излъчен в в страницата на КНСБ във „Фейсбук“. 

- От 12.00 часа Балната зала в Двореца на пл. „Княз Александър І“ ще се проведе пресконференция, на която ще 
бъдат представени резултатите от конкурса за националното участие във Венецианското биенале за изкуство. 

- От 10.00 ч.в киносалона на ВМА по инициатива на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев ще се проведе работна 
среща за организацията на работата във връзка с покачващата се заболеваемост от COVID-19 с директорите на 
столичните болници, директора на Центъра за спешна медицинска помощ в София, доц. Ангел Кунчев – главен 
държавен здравен инспектор, и Иванка Динева – управител на Столичната здравноосигурителна каса. След 
срещата ще има кратък брифинг за медиите. 

- От 11.30 ч. в зала 1 на Столична община ще се проведе пресконференция за актуалното състояние на столичния 
градски транспорт, която ще се излъчва онлайн и на страницата на Столичния общински съвет във "Фейсбук". 

- От 14.00 ч. в залата на ет. 3 в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ на ул. „Сердика“ № 5 ще 
бъде представен проект за превръщане на междублоково пространство в район „Люлин“ в парк. 

*** 
Благоевград. 

- От 12.30 ч. в зала „22 септември“ кметът Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални теми, касаещи града. 
*** 
Перник. 

- От 11.00 ч. в засетателната зала в Общината ще се проведе финална пресконференция по проекта „Изграждане на 
социални жилища в кв. „Тева“ - oбщинска сграда с капацитет 100 души, а от 13.00 ч. при бл. 20 и бл. 21 в в кв. 
"Тева“ ще се състои церемония „официално откриване” на обекта. 

*** 
Сливен. 

- От 10.00 ч. в зала 105 в сградата на Общината ще се проведе пресконференция на кмета Стефан Радев и неговите 
заместници. 

*** 
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Стара Загора. 
- От 12.00 ч. в зала 2 на Общината ще се проведе пресконференция за документалния филм „Гео Милев в лабиринта 

на времето“, който ще бъде представен на 15 януари в Регионална боблиотека „Захарий Княжески“. 
*** 
Хасково. 

- От 15.30 ч. във фоайето на сградата на Областната администрация ще се проведе брифинг след заседание на 
Областния кризисен щаб за борба с COVID-19. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

 

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

