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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БНР 
 
√ Премиерът е поел ангажимент за по-високи компенсации за небитовите потребители на ток 
Премиерът Кирил Петков е поел ангажимент пред петте представителни бизнес организации у нас да се завишат 
компенсациите за небитовите потребители на електроенергия. 
Добри Митев - председател на БСК, и Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
съобщиха през журналисти, че е договорена компенсация с таван до 250 лева на мегаватчас електроенергия още от януари, 
като средствата ще са от свръхпечалбите на държавните енергийни дружества. 
Васил Велев обясни: 
„Напомням, че компенсацията за октомври и ноември беше в размер на 110 лева, за декември ще бъде 129 лева, а за 
първото тримесечие на следващата година ще има таван на 250, но е функция на установената цена за месеца. 250 лева 
таван се достига при цена на борсата от порядъка на 520 лева, тоест ние се надяваме да не се допрем до този таван“. 
Бизнесът очаква още утре новата схема за подпомагане да бъде приета от правителството. 
Поискано е при възможност новите, по-високи компенсации да се платят и за декември миналата година. 
„Договорихме с премиера и при следващи, ако има някакви трусове на пазара, да следим пазара и ако има отново 
напрежение или ескалация още по-голяма на цените на електрическата енергия, да помислим за друг вид компенсации“, 
каза председателят на БСК Добри Митев. 
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Премиерът и бизнесът договориха по-високи компенсации за скъпия ток  
Премиерът Кирил Петков е поел ангажимент пред представителите на работодателските организации да се завишат 
компенсациите за небитовите потребители, които се изплащат заради скока в цената на електроенергия. 
Петков проведе във вторник (11 януари) неприсъствена среща с петте национално представителни работодателски 
организации - с Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българската 
търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Съюз за 
стопанска инициатива (ССИ) 
След срещата председателите на БСК и АИКБ Добри Митев и Васил Велев, че е договорена компенсация с таван до 250 
лева на мегават час електроенергия още от януари. Средствата отново ще са от свръхпечалбите на държавните енергийни 
дружества.  
"Компенсацията за октомври и ноември беше в размер на 110 лева, за декември ще бъде 129 лева, а за първото 
тримесечие на следващата година ще има таван на 250, но е функция на установената цена за месеца. 250 лева таван се 
достига при цена на борсата от порядъка на 520 лева, тоест ние се надяваме да не се допрем до този таван", обясни Васил 
Велев.  
Бизнесът очаква още утре новата схема за подпомагане да бъде приета от правителството. Поискано е при възможност 
новите, по-високи компенсации да се платят и за декември миналата година. 
"Договорихме с премиера и при следващи, ако има някакви трусове на пазара, да следим пазара и ако има отново 
напрежение или ескалация още по-голяма на цените на електрическата енергия, да помислим за друг вид компенсации", 
каза председателят на БСК Добри Митев. 
Кабинетът задържа тавана 
Като резултат от срещата може да бъде изтъкнато, че правителството удържа позицията си, че трябва да има таван на 
компенсациите за бизнеса, въпреки че работодателите настояваха за тяхното отпадане. Миналата седмица в парламента 
вицепремиерът и финансов министър Асен Василев бе категоричен, че компенсациите не трябва да са на 100%, без таван, 
защото другата зима отново ще сме в същата ситуация, тъй като защото отново бизнесът няма да разчита на дългосрочни 
договори за купуване на електроенергия.  
Василев напомни, че редица бизнеси са прекратили фючърсните си договори за електроенергия, което ги оставило в 
ситуация без контракти с твърда цена и да разчитат на сегмента "ден напред", където цената в момента е доста по-висока. 
По думите му това е разликата между българския и германския бизнес и затова у нас ситуацията с цената на 
електроенергията е много по-драматична. 

https://bnr.bg/horizont/post/101584534/premierat-e-poel-angajiment-za-po-visoki-kompensacii-za-nebitovite-potrebiteli-na-tok
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Финансовият министър отчете, че 850 млн. лв. от бюджета ще бъдат изплатени на бизнеса заради скъпия ток, съобщи 
финансовият министър Асен Василев. Подпомагане с 350 милиона лева е заделено за разпределителните мрежи, а с около 
200 за топлофикациите.  
Старт на процедурата за нов шеф на КЕВР 
Междувременно председателят на КЕВР Иван Иванов съобщи, че "Булгаргаз" внася заявление за цената на природния газ 
за февруари, която е с 14 на сто по-ниска в сравнение с цената през януари. "Това означава, че то не е окончателно. Това е 
предварително заявление, което ние ще го разгледаме съвсем внимателно и ще го изследваме във всички негови ценови 
параметри", каза Иванов пред "Свободна Европа". 
Реалната цена на газа за февруари ще стане ясна на 1 февруари, когато се анализират данните за целия месец. 
Иванов съобщи още, че процедурата за избор на нов председател на КЕВР ще започне в четвъртък. Неотдавна премиерът 
Кирил Петков изрази очаквания до края на януари да бъдат сменени представители на КЕВР с изтекли мандати. Мандатът 
на Иван Иванов изтече през април 2020 година. 
 
В. Труд 
 
√ На срещата с бизнеса: Петков обещал по-високи компенсации за скъпия ток  
Премиерът Кирил Петков е поел ангажимент пред петте представителни бизнес организации у нас да се завишат 
компенсациите за небитовите потребители на електроенергия. 
Добри Митев - председател на БСК, и Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
съобщиха след онлайн срещата с Петков, че е договорена компенсация с таван до 250 лева на мегават час електроенергия 
още от януари, като средствата ще са от свръхпечалбите на държавните енергийни дружества. 
„Напомням, че компенсацията за октомври и ноември беше в размер на 110 лева, за декември ще бъде 129 лева, а за 
първото тримесечие на следващата година ще има таван на 250, но е функция на установената цена за месеца. 250 лева 
таван се достига при цена на борсата от порядъка на 520 лева, тоест ние се надяваме да не се допрем до този таван“, каза 
Васил Велев, предаде БНР. Бизнесът очаква още утре новата схема за подпомагане да бъде приета от правителството. 
Поискано е при възможност новите, по-високи компенсации да се платят и за декември миналата година. 
„Договорихме с премиера и при следващи, ако има някакви трусове на пазара, да следим пазара и ако има отново 
напрежение или ескалация още по-голяма на цените на електрическата енергия, да помислим за друг вид компенсации“, 
каза председателят на БСК Добри Митев. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Държавата и бизнесът се споразумяха за по-високи компенсации заради цените на тока  
До консенсуса се стигна след онлайн среща 
Държавата и работодателите се споразумяха за по-високи компенсации заради цените на промишления ток. До консенсуса 

се стигна след онлайн среща между премиера Кирил Петков и енергийния министър. 
Работодателските организации настояваха да се промени таванът на сумите, които могат 
да получат, като обезщетение от държавата. Досега обезщетенията за бизнеса имаха 
ограничение от максимум 30% от пазарната цена на тока. Именно таванът стана повод за 
недоволство от страна на работодателските организации. 
Вчера след дълга онлайн среща правителството и бизнесът си стиснаха ръцете. Така при 
над 185 лева за мегаватчас на свободния пазар, компенсацията ще бъде в размер на 75% 
от надвишеното. Таванът остава, но той вече е различен - не повече от 250 лева на 
мегаватчас. 
Бизнесът очаква още утре новата схема за подпомагане да бъде приета от правителството. 
Поискано е при възможност новите по-високи компенсации да се платят и за декември 
миналата година. 
„250 лв. таван се достига при цена на борсата от порядъка на 520 лева. Тоест, ние се 
надяваме да не се допрем до него”, коментира председателят на АИКБ Васил Велев. 
„Това ще е максималната сума на компенсиране, в зависимост от стойностите на пазара, 
но не повече от тази сума. Договорихме с премиера и при следващи ако има някакви 
трусове на пазара, да следим и ако има отново напрежение на цените на електрическата 
енергията, да помислим за друг вид компенсация”, посочи председателят на БСК Добри 
Митрев. 
 

За повече информация вижте видеото. 
 
Vesti.bg 
 
√ Държавата и бизнесът се споразумяха за по-високи компенсации за цените на тока 
След дълга онлайн среща правителството и бизнесът си стиснаха ръцете 
Държавата и работодателите се споразумяха за по-високи компенсации заради цените на промишления ток. До консенсуса 
се стигна след онлайн среща между премиера Кирил Петков и енергийния министър, съобщава NOVA. 

https://nova.bg/news/view/2022/01/11/352840/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2022/01/11/352840/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
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Работодателските организации настояваха да се промени таванът на сумите, които могат да получат, като обезщетение от 
държавата. Досега обезщетенията за бизнеса имаха ограничение от максимум 30% от пазарната цена на тока. Именно 
таванът стана повод за недоволство от страна на работодателските организации. 
Днес след дълга онлайн среща правителството и бизнесът си стиснаха ръцете. Така при над 185 лева за мегаватчас на 
свободния пазар, компенсацията ще бъде в размер на 75% от надвишеното. Таванът остава, но той вече е различен - не 
повече от 250 лева на мегаватчас. 
Бизнесът очаква още утре новата схема за подпомагане да бъде приета от правителството. Поискано е при възможност 
новите по-високи компенсации да се платят и за декември миналата година. 
„250 лв. таван се достига при цена на борсата от порядъка на 520 лева. Тоест, ние се надяваме да не се допрем до него”, 
коментира председателят на АИКБ Васил Велев. 
„Това ще е максималната сума на компенсиране, в зависимост от стойностите на пазара, но не повече от тази сума. 
Договорихме с премиера и при следващи ако има някакви трусове на пазара, да следим и ако има отново напрежение на 
цените на електрическата енергията, да помислим за друг вид компенсация”, посочи председателят на БСК Добри Митрев. 
 
Дарик 
 
√ Държавата и бизнесът си стиснаха ръцете за по-високи компенсации заради цените на тока  
Държавата и работодателите се споразумяха за по-високи компенсации заради цените на промишления ток. До 
консенсуса се стигна след онлайн среща между премиера Кирил Петков и енергийния министър, посочва NOVA. 
Работодателските организации настояваха да се промени таванът на сумите, които могат да получат, като обезщетение от 
държавата. 
Досега обезщетенията за бизнеса имаха ограничение от максимум 30% от пазарната цена на тока. Именно таванът стана 
повод за недоволство от страна на работодателските организации. 
Днес след дълга онлайн среща правителството и бизнесът си стиснаха ръцете. Така при над 185 лева за мегаватчас на 
свободния пазар, компенсацията ще бъде в размер на 75% от надвишеното. Таванът остава, но той вече е различен - не 
повече от 250 лева на мегаватчас. 
Бизнесът очаква още утре новата схема за подпомагане да бъде приета от правителството. Поискано е при възможност 
новите по-високи компенсации да се платят и за декември миналата година. 
 
Дневник 
 
√ Държавата и бизнесът се споразумяха за по-високи компенсации заради цената на тока 
Бизнесът и властта се разбраха за по-голяма компенсация заради високите цени на промишления ток. Това стана по време 
на онлайн среща на премиера Кирил Петков с представители на големите работодателски организации. На нея е 
постигната нова договорка като таван на компенсациите, съобщава Би Ти Ви. 
Бизнесът настояваше да се промени таванът на сумите, които могат да получат като обезщетение от държавата. Досега 
обезщетенията за бизнеса имаха ограничение от максимум 30% от пазарната цена на тока. Именно таванът стана повод за 
недоволство от страна на работодателските организации. Двете страни се договориха при над 185 лева за мегаватчас на 
свободния пазар, компенсацията да бъде в размер на 75% от надвишеното. 
"Компенсацията за октомври и ноември беше 110 лева, за декември ще бъде 129 лева, а за първото тримесечие на 2022 г. 
ще има таван 250 лв., но е функция на установената цена - таванът се достига при цена на борсата от порядъка на 520 лева. 
Надяваме се да не се допрем до този таван", заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според бизнеса тази компенсация ще даде възможност да се задържи инфлацията, а фирмите ще могат да планират 
продажбите си на определени цени. 
"Договорихме се с премиера, ако има напрежение и ескалация на цените, да помислим за друг вид компенсации", обясни 
Добри Митрев от Българската стопанска камара. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Петков обеща да се завишат компенсациите за небитовите потребители на ток 
Столичната община настоява за по-голяма финансова подкрепа от държавата за градския транспорт 
Премиерът Кирил Петков е поел ангажимент пред петте представителни бизнес организации у нас да се завишат 
компенсациите за небитовите потребители на електроенергия. Това стана на онлайн среща с представители на 
бизнеса заради увеличението в цените на електроенергията. Помощ от държавата иска и Столична община. 
На онлайн заседанието Петков и работодателите са се договорили за компенсация с таван от 250 лв. на мегават час. Очаква 
се утре новата схема за подпомагане да бъде гласувана от правителството. А средствата ще са от свръхпечалбите на 
държавните енергийни дружества. 
"Компенсацията за октомври и ноември беше 110 лв., а за декември 129. За първото тримесечие ще бъде 250 лв. таван, 
ако на борсата е 500 лв. Ние се надяваме да не се допрем до този таван. Този размер ще направи цените по-високи от 
порядъка на два пъти по-високи, но няма да бъдат 4 пъти по-високи", каза Васил Велев. 
Заради поскъпването на електроенергията и заради пандемията от коронавирус, Столичната община настоява за по-
голяма финансова подкрепа от държавата за градския транспорт. 

https://nova.bg/news/view/2022/01/11/352840/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
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"В момента за обществения транспорт в столицата, държавата предоставя 30 млн. лв., а Столичната Община, от 
собствените си средства, предоставя 150 млн. лв.", обясни общинският съветник Зафир Зарков. 
Вижте повече в репортажа на Тереза Кънчева.  
 
БТВ 
 
√ Бизнесът и властта се разбраха за по-голяма компенсация заради поскъпването на тока 
Ако кризата с цените продължи, част от бизнеса се готви да съкращава персонал 
Бизнесът и властта се разбраха за по-голяма компенсация, заради високите цени на тока. Поскъпването на 
електроенергията и природния газ се отразяват изключително негативно на предприятията у нас. 

 
Снимка: bTV 

 
74 на сто от фирмите посочват, че не могат да планират цените на стоките и услугите си, а 63% не успяват да увеличат 
заплатите на служителите си, въпреки високата инфлация. Почти толкова не могат да покриват разходите си.  
Ако кризата с цените продължи, част от бизнеса се готви да съкращава персонал, други отчитат загуби на поръчки. Около 
една четвърт посочват, че е възможно да прекратят дейността си. 
Позитивно влияние отчитат едва 4 на сто от компаниите. 
 

 
Снимка: bTV 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/251983-petkov-obeshta-da-se-zavishat-kompensatsiite-za-nebitovite-potrebiteli-na-tok
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Високата цена на тока затруднява определянето на себестойността на продукцията в старозагорско предприятие, което 
произвежда изделия от чугун. Електроенергията вече формира 60-70% от цената на изделията. От няколко месеца те 
работят на загуба: 
„Чисто икономическа логика е, че когато дадено нещо работи на загуба или когато вече станем неконкурентоспособни, 
голяма част от нашите клиенти биха се отказали от нас“, заяви финансовият му директор Галин Кирев. 
След днешната онлайн среща с властта притеснението на бизнеса намаля, отчетоха големите работодателски организации. 
Постигната е нова договорка като таван на компенсациите. 
„Компенсацията за октомври и ноември беше 110 лева, за декември ще бъде 129 лева, а за първото тримесечие ще има 
таван 250, но е функция на установената цена – 250 таван се достига при цена на борсата от порядъка на 520 лева, ние се 
надяваме да не се допрем до този таван“, заяви Васил Велев от АИКБ. 
Все пак бизнесът отчита, че тази компенсация ще даде възможност да се задържи инфлацията, а фирмите ще могат да 
планират продажбите си на определени цени. 
„Договорихме с премиера при следващи, ако има някакви трудове на пазара, да следим и ако има напрежение и ескалация 
на цените, да помислим за друг вид компенсации“, обясни Добри Митрев от Българската стопанска камара (БСК). 
Бизнесът очаква договорката да бъде оформена и като решение на Министерския съвет. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БНТ 
 
√ Премиерът се срещна с ръководствата на работодателски организации онлайн  
Цените на енергоносителите и вариантите държавата да помогне на бизнеса за преодоляване на ценовия скок са били 
акцент на онлайн срещата между премиера Кирил Петков и ръководствата на петте национално представителни 
работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, както и на Българската асоциация на металургичната 
индустрия, съобщават от правителствената пресслужба. 
По време на вчерашния разговор са били обсъдени възможностите за това помощите да достигнат най-адекватно до 
бизнеса. 
Дискутиран е и новият подход на правителството за реакция на здравната криза, който е базиран на максимална 
практичност и равнопоставеност. Целта е да се запазят работещите бизнеси, без да се пренебрегва потенциална опасност 
за живота и здравето на хората от прекомерното натоварване на здравната система. 
Премиерът Кирил Петков е изказал ясното си становище, че правителството е тук, за да помага. Споделил и, че задачата 
на кабинета е да преразпределя най-ефективно създадената от бизнеса стойност като акцентирал, че кабинетът ще служи 
на бизнеса, а не обратното, се казва в съобщението на правителствената пресслужба. 
За премиера целта нулева корупция е постижима единствено с обединените усилия на бизнеса и Министерския съвет. 
Петков е призовал да не остане нито един сигнал за корупция, достигнал и до работодателските организации, и до 
кабинета, който да не е разследван. 
„Прогресът и промяната на нашата икономика зависят само от общите ни действия и непрекъснатия и добър 
диалог“, е заявил на срещата министър-председателят Кирил Петков. 
 
Cross.bg 
 
√ Държавата и бизнесът се споразумяха за по-високи компенсации заради цените на тока  
Държавата и работодателите се споразумяха за по-високи компенсации заради цените на промишления ток. До консенсуса 
се стигна след онлайн среща между премиера Кирил Петков и енергийния министър. 
Работодателските организации настояваха да се промени таванът на сумите, които могат да получат, като обезщетение от 
държавата. Досега обезщетенията за бизнеса имаха ограничение от максимум 30% от пазарната цена на тока. Именно 
таванът стана повод за недоволство от страна на работодателските организации. 
Днес след дълга онлайн среща правителството и бизнесът си стиснаха ръцете. Така при над 185 лева за мегаватчас на 
свободния пазар, компенсацията ще бъде в размер на 75% от надвишеното. Таванът остава, но той вече е различен - не 
повече от 250 лева на мегаватчас. 
Бизнесът очаква още утре новата схема за подпомагане да бъде приета от правителството. Поискано е при възможност 
новите по-високи компенсации да се платят и за декември миналата година. 
„250 лв. таван се достига при цена на борсата от порядъка на 520 лева. Тоест, ние се надяваме да не се допрем до него”, 
коментира председателят на АИКБ Васил Велев. 
„Това ще е максималната сума на компенсиране, в зависимост от стойностите на пазара, но не повече от тази сума. 
Договорихме с премиера и при следващи ако има някакви трусове на пазара, да следим и ако има отново напрежение на 
цените на електрическата енергията, да помислим за друг вид компенсация”, посочи председателят на БСК Добри Митрев. 
 
ТВ+ 
 
√ Васил Велев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", 11.01.2022 
Бизнесът се споразумя с правителството "Петков" за компенсацията за високата цената на електроенергията, това дава 
възможност за нормално планиране през следващите месеци. С Кирил Петков говорихме и за корупцията - имаме пряка 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/biznesat-i-vlastta-se-razbraha-za-po-goljama-kompensacija-zaradi-poskapvaneto-na-toka.html
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връзка с него за всеки един сигнал за корупция да му бъде предаван лично. Това коментира Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, в предаването „ДЕНЯТ с В. Дремджиев“ по ТВ+. 
Целия разговор може да видите тук. 
 
В. Монитор 
 
√ Бизнесът очаква нов бум в поскъпването на тока 
В първите 2 дни на седмицата сме с най-ниската на електроенергията в Европа  
Бизнесът очаква нов бум в поскъпването на тока най-късно от средата на месеца, научи „Монитор“. Това кара немалко от 
предприемачите да замразят плановете си за големи ремонти и други инвестиции. 
Според Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), логично е да се 
очаква нарастване на цените, защото все още много от промишлените фирми не са започнали интензивно да работят след 
празниците и основно подготвят мощностите си. 
Засега се радваме на по-ниски цени 
Основната причина е по-малкото потребление на електроенергия у нас и в района, поясни той. 
За компенсациите за бизнеса за скъпия ток Радев припомни, че те са били по 110 лв. за мегаватчас. „За декември се очаква 
да са 128,98 лв./мВтч, които ще се получат през януари, а за някои това може да стане и по-късно. Всяка помощ е добре 
дошла. При прекалено високи цени на енергоизточниците винаги има риск от фалит на предприятия. Да припомним, че 
през декември в пикови часове стойността за мегаватчас надхвърляше 1000 лв. Рискът е голям и при малките, и при по-
крупните производители, защото сметките за ток скачат в пъти“, каза още той. 
За първите дни на текущата седмица България е с най-ниски цени на електроенергия на свободния пазар в сегмента „Ден 
напред“, сочат данните от сайта на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и сайта energylive. За вчера 
изтъргуваната в неделя цена в сегмента бе 365,46 лв. за мегаватчас (186,86 евро), а за днес тя е 337,69 лв. (172,66 евро) 
или по-ниска със 7,6 на сто от цената за понеделник. 
За понеделник и вторник заедно с Румъния сме единствените от 18-те пазара, отчитани от energylive с цени под 200 евро 
за мегаватчас. За днес в северната ни съседка токът в сегмента ще струва 174,10 евро/мВтч. Най-високата цена вчера за 
днес бе изтъргувана в Швейцария - 259,49 евро/мВтч. На Балканите най-скъп промишлен ток за 250,26 евро/мВтч ще 
ползват във вторник в съседна Сърбия. 
От началото на януари стойностите за ден напред у нас са далеч от рекордите, постигнати преди Коледа. За 22 декември 
средната цена скочи до невижданите досега 824,55 лв./мВтч, като за пиковата енергия тя стигна средно ниво от 938,59 лв. 
За последния месец от миналата година средната цена на базовата енергия в сегмента е 413,47 лв./мВтч, или с 3,73 пъти 
по-висока от същия месец на 2020 г., когато е била 110,95 лв. За няколко работни дни преди Рождество пък разликата е 
над 5 пъти. За същия период на по-миналата година средната цена на базовата енергия е била 136,22 лв./мВтч, а през 2021 
г. 691,41 лв./мВтч. 
 
Dnes.bg 
 
√ Бизнесът очаква нов ръст на цените на тока най-късно до средата на месеца 
Бизнесът очаква нов бум в поскъпването на тока най-късно от средата на месеца, съобщи „Монитор“. Това кара немалко 
от предприемачите да замразят плановете си за големи ремонти и други инвестиции. 
Според Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), логично е да се 
очаква нарастване на цените, защото все още много от промишлените фирми не са започнали интензивно да работят след 
празниците и основно подготвят мощностите си. 
Основната причина е по-малкото потребление на електроенергия у нас и в района, поясни той. 
За компенсациите за бизнеса за скъпия ток Радев припомни, че те са били по 110 лв. за мегаватчас. „За декември се очаква 
да са 128,98 лв./мВтч, които ще се получат през януари, а за някои това може да стане и по-късно. Всяка помощ е добре 
дошла. При прекалено високи цени на енергоизточниците винаги има риск от фалит на предприятия. Да припомним, че 
през декември в пикови часове стойността за мегаватчас надхвърляше 1000 лв. Рискът е голям и при малките, и при по-
крупните производители, защото сметките за ток скачат в пъти“, каза още той. 
За първите дни на текущата седмица България е с най-ниски цени на електроенергия на свободния пазар в сегмента „Ден 
напред“, сочат данните от сайта на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и сайта energylive. За вчера 
изтъргуваната в неделя цена в сегмента бе 365,46 лв. за мегаватчас (186,86 евро), а за днес тя е 337,69 лв. (172,66 евро) 
или по-ниска със 7,6 на сто от цената за понеделник 
За понеделник и вторник заедно с Румъния сме единствените от 18-те пазара, отчитани от energylive с цени под 200 евро 
за мегаватчас. За днес в северната ни съседка токът в сегмента ще струва 174,10 евро/мВтч. Най-високата цена вчера за 
днес бе изтъргувана в Швейцария - 259,49 евро/мВтч. На Балканите най-скъп промишлен ток за 250,26 евро/мВтч ще 
ползват във вторник в съседна Сърбия. 
От началото на януари стойностите за ден напред у нас са далеч от рекордите, постигнати преди Коледа. За 22 декември 
средната цена скочи до невижданите досега 824,55 лв./мВтч, като за пиковата енергия тя стигна средно ниво от 938,59 лв. 
За последния месец от миналата година средната цена на базовата енергия в сегмента е 413,47 лв./мВтч, или с 3,73 пъти 
по-висока от същия месец на 2020 г., когато е била 110,95 лв. За няколко работни дни преди Рождество пък разликата е 
над 5 пъти. За същия период на по-миналата година средната цена на базовата енергия е била 136,22 лв./мВтч, а през 2021 
г. 691,41 лв./мВтч. 

https://www.youtube.com/watch?v=-qJRDMnRHxY
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АИКБ 
 
√ ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕТО „ЖИВОТ И КАРИЕРА – ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ?“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ BULGARIA WANTS YOU В 
ПАРТНЬОРСТВО С АИКБ  
Заповядайте на събитието „Живот и кариера – защо в България?“, организирано от Bulgaria Wants You в партньорство с 
Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Събитието ще се проведе в два последователни дни в градовете Бургас и Пловдив. 
АИКБ ще има свой щанд и в двата града, на който ще можете да зададете въпроси и да намерите подходящи материали в 
зависимост от Вашите потребности. 

▪ Събитието в Бургас ще се проведе на 15 януари 2022 г. /събота/ от 10:00 часа в Международния конгресен 
център Бургас; 

▪ Събитието в Пловдив ще се проведе на 16 януари 2022 г. /неделя/ от 11:00 часа в Международния панаир 
Пловдив. 

Може да запазите своето място в платформата на Bulgaria Wants You на адрес: https://bulgariawantsyou.com/events 
Поради спазването на противоепидемиологичните мерки, местата за събитията „Живот и кариера – защо в България?“ са 
ограничени, а предварителната регистрация – задължителна. 
Само при наличието на свободни места ще бъдат допускани хора без предварителна регистрация. 
 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Официално: Изолацията се намалява от 14 на 10 дни, а на карантината – от 10 на 7 дни 
От 11 януари лицата с потвърден COVID-19 подлежат на задължителна изолация за период от 10 дни, считано от датата на 
потвърдителното лабораторно изследване. 
Всички близки контактни на доказан случай на коронавирусна инфекция подлежат на 7-дневна карантина, считано от 
датата на последния им контакт с потвърдения случай. Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Асена 
Сербезова със своя заповед, издадена вчера. 
Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени предписанието за поставяне под карантина на 
близко контактно лице, при положение че то има поставена допълнителна бустерна доза ваксина срещу COVID-19. 
Условието е лицето да предостави по електронна поща отрицателен резултат от проведено след 72 часа от датата на 
поставяне под карантина PCR изследване. Карантината се отменя до 24 часа от представяне на документа. 
Със същата заповед се отменя условието за задължителна 14-дневна изолация след изписване от лечебно заведение. 
Издадените към момента на влизане в сила на заповедта предписания за изолация и карантина се преустановяват след 
изтичане на посочения в тях срок. 
Цялата заповед може да прочетете ТУК. 
 
√ НС гласува удължаването на Бюджет 2021 днес 
В Народното събрание депутатите трябва да гласуват на първо четене удължаване на действието на Бюджет 2021 до края 
на март. Така плащанията и доходите ще бъдат гарантирани, но нчма да бъдат променени. 
След положителния тест на председателя на парламента Никола Минчев след Консултативния съвет за национална 
сигурност под карантина са председателите на повечето парламентарни групи и те ще участват в заседанието онлайн. 
В самоизолация излязоха и министрите, които участваха в Съвета, както и президентът Румен Радев, министър-
председателят Кирил Петков. Министерският съвет днес заседава онлайн. 
Здравният министър издаде заповед, очаквана от миналата седмица, с която карантината се намалява. Заразените се 
изолират за 10 дни, а контактните им - за 7. Като карантината започва да тече от деня на контакта със заразеното лице. 
При бустерна доза и отрицателен PCR-тест 72-ва часа след датата на поставяне под карантина, изолацията за контактните 
може да бъде отменена. Така съгласно тази заповед, председателят на НС би трябвало да бъде под карантина до 19 януари, 
а контактните му лица - 3 дни по-малко. 
 
√ Как ще бъде запомнен Давид Сасоли и кой ще го наследи на поста председател на ЕП 
Европа загуби един от своите лидери. На 65 години след тежко боледуване почина председателят на Европейския 
парламент Давид Сасоли. Италианецът беше начело на парламента от 2019 г. 
Днес имаше лавина от съболезнования в негова памет. Като журналист, свободата на словото беше една от последните му 
каузи. Една от последните му изяви пък беше през декември, когато в ЕП беше дъщерята на Алексей Навални. 

https://bulgariawantsyou.com/
https://bulgariawantsyou.com/events
https://bntnews.bg/f/news/o/1181/600a59508ecf2b14313b23fff50f8b42.pdf
https://bntnews.bg/news/dashteryata-na-navalni-poluchi-nagradata-saharov-ot-negovo-ime-1178803news.html
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Днес от Европарламента почетоха паметта му с едноминутно мълчание и дълги аплодисменти, а знамената на 
евроинституциите бяха спуснати наполовина. 
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: Днес е тъжен ден за Европа. Нашият съюз губи страстен европеец, искрен 
демократ и добър човек. Давид Сасоли беше човек с дълбока вяра и силни убеждения. Всички обичаха усмивката му и 
добротата му. Той знаеше как да се бори за това, в което вярваше. През 1989 г. той беше в Берлин  заедно с други 
млади европейци, когато стената падна. И оттогава той стои на страната на демокрацията и на обединена Европа. 
В повече от десетилетие на служба в Европейския парламент той непрекъснато защитаваше нашия съюз и неговите 
ценности. Но той също така вярваше, че Европа трябва да се стреми към повече. Той искаше Европа да бъде по-
обединена, по-близо до гражданите си, по-вярна на нашите ценности. Това е неговото наследство. 
Еманюел Макрон, президент на Франция: "Той беше не просто президент на Европейския парламент, но и приятел, с 
когото бяхме заедно в Страсбург в началото на декември. Изпитвам дълбока тъга и бих искал да изразя моите 
съболезнования към неговото семейство, приятели, към италианските граждани и всички членове на Европейския 
парламент". 
Шарл Мишел, председател на Европейския съвет: "Давид Сасоли беше велик и страстен европеец, имахме 
възможност да се убедим в това при нашата всекидевна работа, защитавайки демокрацията и върховенството на 
закона в Европа. Със своите качества, интелигентност и елегантност начело на парламента, той допринасяше за 
приемането на важни за ЕС решения". 
Давид Сасоли почина само седмица преди да изтече мандатът му. 
Изборът на председател на Европейския парламент за втората половина на мандата ще се проведе във вторник, 18 януари, 
по време на пленарната сесия в Страсбург. 
Очаква се малтийската евродепутатка от Европейската народна партия Роберта Мецола да бъде следващият председател 
на ЕП. 
 
БНР 
 
√ МС заседава онлайн 
Заседанието на правителството ще се проведе онлайн. Причината е, че премиерът Кирил Петков и част от министрите са 
под карантина, след като бяха контактни с председателя на парламента Никола Минчев, който даде положителна проба 
за коронавирус след Консултативния съвет по национална сигурност. 
Правителството ще обсъжда назначаването на още нови областни управители, назначенията на които бяха договорени на 
квотен принцип между партиите в коалицията. 
Ще се разглеждат и проекти за изменения в Закона за висшето образование и Закона за българското гражданство. 
 
√ Йотова: Правомощията на съвместната комисия между София и Скопие могат да бъдат разширени 
Илияна Йотова не се съгласи с Бойко Борисов, че в понеделник КСНС е бил ненужен 
Правомощията на съвместната комисия по историческите и образователни въпроси между София и Скопие могат да бъдат 
разширени, смята вицепрезидентът Илияна Йотова:  
„Струва ми се, че трябва да бъдете натоварени с още една стъпка напред - колкото и това понякога да изглежда много 
трудно, и да давате и различни предложения за тези политически позиции“, каза Йотова пред проф. Кирил Топалов от 
смесената комисия при представянето на фототипно издание на сборника на братя Миладинови "Български народни 
песни". 
Българският вицепрезидент изрази очакване за конструктивна промяна в диалога с Република Северна Македония след 
решенията на Консултативния съвет по национална сигурност:  
„За първи път в официален документ бяха записани спазването на правата на българските граждани в Република Северна 
Македония като основен наш приоритет и условие, за първи път в един документ се получи развитие на Договора за 
добросъседство със създаването на съответните комисии, за да се започне конкретна работа по отношение на 
инфраструктурни проекти, по отношение на икономическо развитие. Така че оттук нататък отговорът е от Скопие. И аз се 
надявам, че ако те наистина имат за свой приоритет да започнат преговорите за реално членство в Европейския съюз, 
много бързо записът от вчера ще бъде превърнат в реалност“. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова не се съгласи с критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че заседанието на 
Консултативния съвет за национална сигурност е било ненужно ,и че „президентството е горната камара на парламента“ и 
свежда задачи на партиите и на Народното събрание. 
„Не го следя господин Борисов и не зная какво точно е казал. Отдавам го на известна ревност и като отговор на неговото 
непоследователно отношение, защото двойният стандарт, който той проявяваше в целия този период по отношение на 
Република Северна Македония, в крайна сметка ни доведе до тази задънена улица. 
Ние така или иначе за тези години не успяхме да обясним на нашите европейски партньори каква е истинската причина и 
какви са истинските и силните аргументи за това България да има такава позиция – това е преди всичко правата на нашите 
съграждани в Република Северна Македония, опитът да се пренаписва историята. 
Така че и с днешна дата, може би това е по-скоро оценка за неговата собствена работа. Ако правилно го цитират, това 
означава да влезе в остро противоречие със собствената си партия и със собствената си парламентарна група, която вчера 
даде една изключително висока оценка на това 6-часово заседание на Консултативния съвет  - и те самите изтъкнаха, както 
и останалите участници, че най-доброто, което вчера се случи, е потвърдената и консенсусна, напълно консенсусна 
българска позиция“, коментира Илияна Йотова. 
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√ Кирил Петков потвърди намерението си да посети Скопие този месец 
Посещението на премиера в Скопие не се отменя, датата за визитата се уточнява 
Посещението на премиера Кирил Петков в Скопие не се отменя, но датата за визитата се уточнява все още. Това съобщиха 
от Министерския съвет за "Хоризонт". 
За 18 януари беше планирано посещението по повод 30-ата годишнина от признаването от България на независимата 
македонска държава. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 
Петков трябва да посети Скопие с министъра на външните работи Теодора Генчовска и министъра на транспорта Николай 
Събев. 
Визитата обаче е под въпрос, след като в понеделник председателят на парламента Николай Минчев даде положителен 
PCR тест за Covid-19 след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Румен Радев.  
Премиерът се е самоизолирал, съобщиха по-рано от правителствената пресслужба, но във видеобръщение снощи Кирил 
Петков потвърди намерението си да посети Скопие този месец. 
„Първо, защото ни е ред, но по-важното е - защото искаме да покажем, че през конструктивен диалог, диалогични 
действия, ние може да направим много повече, от което се е случвало последните няколко години. Заедно можем 
повече!“, заяви Петков. 
Ще работим за бърз напредък в преговорите с Република Северна Македония и правата на българите там ще са в центъра 
на усилията ни, заяви премиерът Кирил Петков във видеообръщението по повод вчерашния Консултативен съвет по 
национална сигурност. 
„Зададохме и нов старт на диалога, който трябва да се случи в следващите месеци с Република Северна Македония - в този 
нов старт трябва да обсъдим теми, важни за двете страни, като правата на българите в Северна Македония, както и за 
обща инфраструктура, общ културен календар, евроинтеграция, история“. 
 
√ Кунчев: Всички участници в КСНС са се самоизолирали 
Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев обяви, че всички участници в Консултативния съвет при 
президента са се самоизолирали, в момента се проверяват тестовете им и се очаква нареждане от РЗИ за карантина. 
След заседанието на КСНС при държавния глава председателят на парламента Никола Минчев се почувства зле и Covid 
тестът му се оказа положителен. Той е под карантина. 
Междувременно вчера беше оповестено, че се променят правилата и сроковете за карантиниране.  
Все още не е ясно кои точно участници в Консултативния съвет по национална сигурност ще бъдат карантинирани и то по 
новите правила, след като са били контактни с далия положителна проба парламентарен председател: 
„Но, имайки предвид ангажираността и забавянето в поставянето под карантина от страна на столична РЗИ поради 
огромния брой, аз мисля, че може би те ще успеят да влязат в новите срокове – в зависимост от това кой какъв имунен 
статус има, има ли бустер, или не, ще бъде поставен под различен срок на карантина, заяви държавният инспектор доц. 
Ангел Кунчев. 
Редица участници в Консултативния съвет доброволно се самоизолираха - сред тях са премиерът и президентът. 
От правителствения пресцентър съобщиха вчера, че премиерът Кирил Петков и началникът на кабинета му Лена 
Бориславова, както и вицепремиерът и финансов министър Асен Василев са се самоизолирали. Петков ще бъде заместван 
от вицепремиера Калина Константинова за присъствени ангажименти в страната, уточняват от пресцентъра. 
Асен Василев ще работи дистанционно. Основната му задача е подготовка на бюджета за следващата година, обясниха за 
БНР от неговия кабинет. 
Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков съобщи, че също се самоизолира. Функциите му ще бъдат поети от 
заместник-министъра Стоян Темелакиев. 
Военният министър Стефан Янев също се самоизолира, въпреки че е дал негативен PCR тест и няма на симптоми.  
И председателят на ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова посочи, че ще се самоизолира след участието си в КСНС. В пост в 
социалните мрежи тя отправи и критики към Никола Минчев, като  определи поведението му като "лекомислено". 
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов си е направил бърз тест, който е негативен. Той обяви правилата за 
карантиниране след контакт със заразен за глупави, но уточни, че ще се подчини на разпоредбите на здравната инспекция. 
Костадинов изрази съмнение, че заболяването на председателя на Народното събрание Никола Минчев може да има 
връзка с насрочения за утре протест на партията срещу зеления сертификат и ограничителните мерки.„Цялата ситуация 
показва абсурда на зеления сертификат“, коментира лидерът на "Възраждане". 
Председателят на Парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов се е самоизолирал и очаква нареждане 
от РЗИ за условията за своята изолация. 
Кристиан Вигенин обяви във Facebook, че не подлежи на карантина, въпреки че също участва в продължилия близо 6 часа 
КСНС.  
"Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването от 22.10.2020 г. и правилата на РЗИ за нейното приложение, аз НЕ 
подлежа на задължително карантиниране, тъй като съм преболедувал Covid по-малко от 3 месеца преди контакта със 
заразен. Тестът ми за Covid -19 е отрицателен. Във връзка с това възнамерявам да продължа да изпълнявам задълженията 
си, като ще следя ежедневно здравния си статус". 
Все още не е ясно какво ще предприема Мустафа Карадайъ от ДПС, който също участва в съвета.  
Христо Иванов от ДБ изчаква решението на РЗИ. 
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√ Кристиан Вигенин: Работата на парламента ще продължи нормално 
Многолюдността не е непременно свързана с насилие, каза председателстващият НС преди днешния протест срещу 
мерките  
Интервю на Силвия Великова с Кристиан Вигенин 
Парламентът започва да работи все по-ефективно и по-добре, нещата се наместват. Това каза в интервю за БНР заместник-
председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин, който ще председателства заседанията заради карантината на 
Никола Минчев.  
Добрата новина е, че голяма новина няма, заяви Вигенин за резултатите от Консултативния съвет по национална сигурност. 
Според него е бил потвърден вече изграденият консенсус по темата за Северна Македония и преговорната позиция на 
правителството.  
Преди днешния протест срещу зелените сертификати, организиран от „Възраждане“ Кристиан Вигенин отправи призив 
„към този протест да се подходи като към всеки друг протест – хората имат право на това“, както и „да няма опити за 
насилствено влизане“. 
„Многолюдността не е непременно свързана с насилие и опити за нахлуване в сградата“, посочи той. 
Политическите лица не би следвало да призовават към насилие, каза още Вигенин. По думите му изявления и призиви за 
нахлуване в парламента могат да се разглеждат и като преврат. 
„Няма как човек сам да се вкара в карантина. Аз самият не знаех за това изключение“ - така Кристиан Вигенин обясни 
случая с некарантинирането си след КСНС за разлика от всички останали участници след положителния тест на 
парламентарния шеф Никола Минчев. 
„Вчерашните ми тестове са негативни, няма да поставя под риск никого. Нормално ще продължи работата на парламента“, 
увери Вигенин. 
Относно приемането по спешност на правила, които скъсяват продължителността на изолацията, той коментира, че 
въпросът вече е бил обсъждан и не може да спекулира. Според него това е по-скоро съвпадение, отколкото изработване 
на специални правила заради президента, премиера и политическите лидери. 
„Това не е правило, което беше измислено вчера. Просто ѝ беше дошло времето на тази заповед.“ 
В парламента физически не е възможно да се спазва дистанция, но по отношение на маските трябва да сме по-взискателни, 
отбеляза още Кристиан Вигенин. 
Няма как да изгоним с полиция депутат от зала, само защото не спазва заповедите, допълни той. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Комисия на НС иска обяснения от изпълнителната власт по казуса с Булстат 
Парламентарната комисия по електронно управление иска обяснение от ресорния министър заради казуса с регистър 
Булстат. 
През почивните дни адвокати обявиха, че преобразуването на кодовете на регистрираните е направило „видими“ личните 
им данни. Две министерства отрекоха това да е теч на данни. Софийската районна прокуратура се самосезира, 
Още в деня на съобщението министърът на правосъдието Надежда Йорданова отрече възможността да се виждат ЕГН-
тата, адресите, телефоните и имейли на 300 000 самоосигуряващи се българи да е теч на данни. 
Тя обаче защити със закон от 2005 г. само „видимостта“ на постоянните адреси. Но не обясни защо системата е позволявала 
всеки, който е разполагал с ЕГН на друг човек, временно да вижда и останалата част от личните му данни. 
Още тогава министърът по електронно управление Божидар Божанов увери, че грешката е отстранена. И че „няма данни 
за злоумишлени действия или атаки към Булстат“. 
Освен от министъра на електронното управление Божидар Божанов, комисията ще иска обяснение и от директора на 
Агенция по вписванията Даниела Митева и от директора на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов и 
председателя на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов. 
Заради въвеждане на системата за преобразуване на кодовете БУЛСТАТ беше спрян за 4 дни по Нова година. 
Преди 4 години срив на Търговския регистър причини значителни главоболия на бизнеса. 
 
√ Новорегистрираните безработни са близо четворно повече от започналите работа в началото на 2022 г. 
Новорегистрираните безработни в цялата страна продължават да са повече от започналите работа и в началото на 
настоящата година. Това сочат най-новите данни от специализираното наблюдение на пазара на труда заради Covid-19 на 
Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. 
През седмицата от 3-ти до 9-и януари новорегистрираните безработни са 8789, докато започналите работа са почти четири 
пъти по-малко - едва 2420. 
Областите с най-голям новорегистрираните безработни през първата работна седмица на 2022 г. са Пловдив (576), Бургас 
(536), столицата София (511) и Варна (437). 
В същото време обаче в столицата са постъпили на работа 302-ма, в Бургас - 128 и в Пловдив - 156, а във Варна - 161. 
Тенденцията записаните в бюрата по труда да са повече от намерилите препитание, започна през юли 2021 г. и от тогава 
е неизменна, като тази тенденция се запазва и през първата седмица на 2022 г., сочат данните от ежеседмичното 
наблюдение на пазара на труда. 
 

https://bnr.bg/post/101584644
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√ Помощи de minimis и за производителите на рибни продукти 
Предвижда се държавата да подпомогне производителите на рибни продукти с помощи de minimis за 2022 г. За това 
настояват и от Асоциацията БГ ФИШ. Причината са увеличените цени на електроенергията и на фуража. 
За да получат помощта производителите трябва да отговарят на определени условия. До 20 януари те трябва да изпратят 
попълнени таблици с информация за своите разходи за електроенергия, фуражи, производство на риба, за заплати и 
осигуровки. След това те ще бъдат предоставени на Министерството на земеделието и храните и държавата ще определи 
какви точно средства ще бъдат отпуснати за сектора. 
В момента в риборазвъждането се наблюдава драстичен скок на цените на фуражите, а някои банки вече започват да 
предлагат и кредити за това, обясни председателят на Асоциацията БГ ФИШ Йордан Господинов. „Драстично се повиши 
цената на фуража и предстои от следващия месец според банкерите още увеличения на база на борсовите цени, 
световните, защото ние не можем да влияем нито на пшеницата, нито на слънчогледа, на соята. Това са добавки и основни 
компоненти за фуражите. Транспортните разходи за фуражите също растат. Фуражите се произвеждат също с 
електроенергия. Това е едното от перата, които силно ни притесняват. Ние рибата, която сме я заложили не можем да 
спрем да я храним, т.е. трябва да продължим да купуваме фуражи. Второто – електроенергията. Рибата е единствената 
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храна, която се замразява дълбоко, шоково и се съхранява при -21 градуса. Това е свързано с много разход на 
електроенергия“, поясни той. 
Господинов допълни, че след поредица от разговори с Министерството на земеделието и храните е изготвена таблица, в 
която иска да бъде попълнена информация за разходите за фураж на едно стопанство. „Това е един измерител, който 
може да бъде компенсиран, защото фуражът е закупен с фактури. Не може да е закупен 10 000 тона фураж, а да е отгледан 
примерно 1000 тона риба, защото коефициентът е приблизително 1 към 1. Има таблици, по които се изчислява колко 
фураж е закупен, колко е изразходван, а не да е препродаден и същевременно колко риба е произведена и продадена 
през системите, които гарантират плащане на данъци и прозрачност. Ние настояваме за помощ de minimis  и тя да бъде 
дадена на базата на изхранен фураж/произведено количество риба. На произведено количество риба няма как да се плати, 
защото това ще бъде в нарушение на европейското законодателство“, обясни той. 
Очаква се схемата да бъде реализирана още в първото полугодие, допълват от Асоциацията БГ ФИШ. 
 
√ Земеделското министерството ще подкрепи намален ДДС за всички основни хранителни продукти 
Министерството на земеделието ще подкрепи искането на хлебопроизводителите за намалена ставка на ДДС за всички 
основни хранителни продукти – това каза пред журналисти ресорният министър Иван Иванов. 
Предложението е за 9% данък върху храните от т.нар. малка потребителска  кошница: 
"Гарантирам, че ще положа максимални усилия това нещо да се случи. Това е нашата политика, но все пак решението ще 
се вземе в коалиционен формат. 
Като партия ние подкрепяме намаляването на ДДС и това е залегнало в нашата предизборна програма - така че, за себе си 
гарантирам това нещо и за представителите на БСП в правителството", каза Иванов. 
Следващата седмица земеделският министър ще се срещне с представители на големите хранителни вериги у нас, за да 
обсъдят възможности за предлагане на  повече български храни по щандовете на веригите.  
Той съобщи още, че България ще е готова да изпрати в Брюксел Стратегическия план за земеделието за следващия 
програмен период в началото на март.  
Иван Иванов призна, че страната ни е получила писмо от комисаря по земеделие Януш Войчеховски с настояване 
документът да бъде изпратен в най-кратки срокове, но увери, че българските земеделци няма да загубят европейски пари 
заради забавянето: 
„Намаляване на средствата по стратегическия план няма как да има. Освен България, още осем страни членки на 
Европейски съюз не са внесли своите стратегически планове и Европейската комисия проявява разбирането по този 
въпрос“, каза министърът на земеделието Иван Иванов. 
 
√ ДФЗ пита фермерите сблъсквали ли са се с корупция 
Държавен фонд “Земеделие“ публикува онлайн анкета, за да проучи какви са нагласите и удовлетвореността на 
земеделските производители, кандидатствали за европейско финансиране през настоящия програмен период. Анкетата 
се състои от 15 въпроса, а в анонимните си отговори  фермерите могат да посочат дали са се сблъсквали с корупционни 
практики сред служителите на фонда. 
В края на този програмен период и на прага на новия, когато европейските пари за земеделие ще се разпределят по друг 
начин, но от същата разплащателна агенция, администрацията пита фермерите доволни ли са от отношението на 
служителите във фонд "Земеделие" и лесно ли са намирали информация за програмата за селските райони и за 
възможностите за кандидатстване за субсидии.  
Чрез отговорите си земеделците могат да оценят качеството и количеството полезна информация, получавана от сайта на 
институцията, както и условията за подаване на заявления по електронен път.  
Авторите на анкетата питат още, дали се е налагало стопаните да звънят на горещите телефони във фонд "Земеделие" и 
дали при възникване на проблем са получавали адекватна помощ от експертите. Фермерите могат да опишат дали са 
подавали сигнали за корупция сред чиновниците, дали забелязват подобрение в работата им през последните 6 месеца, 
както и да дадат препоръки за оптимизиране дейността на фонда.  
Анкетата е публикувана на сайта на фонд "Земеделие" и попълването й отнема няколко минути. 
 
√ Как да спре драматичният спад в производството на български плодове и зеленчуци 
Тема на Веселина Миланова 
Независимо от европейското субсидиране и държавното подпомагане, производството на плодове и зеленчуци в България 
намалява. На потребителите се налага все по-често да купуват внесени от съседни страни плодове и зеленчуци, което 
връща в дневния ред разговора за тяхната цена и за качеството им. 
Красимир Кумчев е един от големите агробизнесмени в България. Той смята, че агрополитиките у нас твърде често са част 
от проблема, а не част от решението му. 
От дълги години в България има нелегален внос на препарати за растителна защита от Турция, припомня той.   
По думите му няма логика в това, което се твърди – че тези препарати са канцерогенни и вредни за здравето, а 
същевременно у нас всеки ден на годишна база се внасят около 500 тона плодове и зеленчуци от Турция, пръскани „със 
същите тези отровни препарати“. 
Според агробизнесмена, ако тези препарати действително са отровни, най-логично е да бъде спрян вносът от Турция. Ако 
пък не са такива, то би следвало да се разреши легалният внос на препаратите. 
„Едното автоматично изключва другото и аз питам кое е вярното?“ 

https://www.dfz.bg/bg/
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Проблемът не е от вчера. През 2020 година при проверки в рамките на международна операция за няколко месеца у нас 
бяха задържани над 25 хиляди литра и близо два тона нелегални препарати за растителна защита. 
Нелегалния внос го има, защото препаратите за растителна защита от Турция са пет пъти по-евтини от тези в България, 
пояснява Красимир Кумчев. Един от факторите турската продукция да е по-евтина е тъкмо този. 
„По какъв начин можем да им бъде конкурентноспособни и да осигурим на българския потребител цена на краен продукт, 
който да може да си го позволи?“ 
При ябълките препаратите за растителна защита формират 30-35% от разходите на декар, дава пример от собственото си 
производство Кумчев. 
В Турция този разход е пет пъти по-малко – 7%. 
Според агробизнесмена съставките на разрешените и забранените у нас продукти за растителна защита са 
идентични. Разликата е само в цената. 
„Тези продукти за растителна защита се произвеждат от десетина световни компании. Това не е продукт, който се 
произвежда в гаражи. След като е възможно турската страна, турското правителство да осигури толкова приемливо като 
цена на препаратите, логичен е въпросът защо ние да не го правим“, коментира производителят. 
Забраната за внос на препарати е в сила не само за България, а за целия Европейски съюз, уточнява Красимир Кумчев. 
„И целият ЕС в момента се храни с плодове и зеленчуци от Турция, третирани със същите тия препарати, които са 
забранени.“ 
Този тип политики вероятно са част от обяснението за все по-слабото производство плодове и зеленчуци у нас. 
Делът на зеленчукопроизводството от общата произведена растителна продукция в страната ни е спаднал от 7,1% през 
2020 г. на 4,6 през 2021 г. 
„За една година наполовина. Ние нямаме производство. Имаме обаче Министерство на земеделието.“ 
Градинарите не искат да внасят нелегално забранени препарати, не искат и забрана на вноса на плодове и зеленчуци от 
южната ни съседка. Искат логични отговори на въпросите, които поставят години наред. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ „Булгаргаз” предложи по-ниска цена на газа 
Природният газ да поевтинее през февруари със 14,3 процента спрямо сега действащата цена е поискала държавната 
компания „Булгаргаз“ от енергийния регулатор КЕВР. Заявката е била внесена вчера. От газовата компания оповестиха и 
прогнозата си за март, която предвижда допълнително намаление на цената на синьото гориво между 1 и 2 процента.  
На 1 януари независимият регулатор повиши цената на природния газ с 30 на сто.  
Цената за февруари ще бъде определена в първия му ден от КЕВР на базата на заявката и данните от настоящия месец. 
Прогнозната цена на природния газ за март 2022 г. е 112,44 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 58,49 
EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ, съобщават още от „Булгаргаз“. 
Прогнозната цена е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 10.01.2022 г. За 
сравнение, прогнозната цена на европейските газови пазари (към 10.01.2022 г.) за доставки през март 2022 г. е в 
приблизителен размер на 83 EUR/MWh или 162,33 лв./MWh, посочват от компанията. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за март 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР на 
01.03.2022 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 28.02.2022 г. 
 
√ Мариела Модева е назначена за зам.-министър на туризма 
Професорът по обществени комуникации и информационни науки Мариела Модева е назначена за заместник-министър 
на туризма, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Модева е член на БСП и дългогодишен преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии 
и в Югозападния университет "Неофит Рилски". 
Министърът на туризма, чийто заместник ще бъде Модева, също е от социалистическата партия - това е бившият депутат 
Христо Проданов. 
От 2019 г. досега Модева е директор на Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда. 
Била е член на Националния съвет за опазване на недвижимите паметници на културата към Mинистерството на културата, 
както и съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството по въпросите на опазване на недвижимите 
културни ценности, европейски програми и проекти за развитие на културния туризъм. 
 
√ Световната банка очаква БВП на България да нарасне с 3,8% през тази и с 3,6% през 2023 г. 
Световната банка намали прогнозите си за глобалния икономически растеж през тази и следващата година, но в същото 
време повиши очакванията си за растежа на БВП на България. 
Според последните прогнози на Световната банка българската икономика ще отбележи растеж от 3,3% през 2021 г., след 
като през миналия юни прогнозира растеж от едва 2,6 на сто. 
За 2022 г. банката вече очаква ускоряване на растеж на БВП на България до 3,8% - над юнската прогноза за повишение с 
3,3%, след което да последва известно забавяне на растежа до 3,6% през 2023 г., но при предходна прогноза за 
икономическа експанзия от 3,4 на сто. 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101584634/zelenchuci
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√ Световната банка намали прогнозите си за растежа на глобалната икономика през 2022 и 2023 г. 
Световната банка намали прогнозите си за растежа на глобалната икономика през тази и следващата година и предупреди, 
че високите нива на дълга, нарастващото неравенство в доходите и новите варианти на коронавируса застрашават 
възстановяването в развиващите се икономики. 
Световната банка вече очаква рязко забавяне на растежа на глобалния БВП през 2022г. до 4,1% (от 4,3% прогноза през 
миналия юни) от 5,5% през 2021 г. (низходяща ревизия на юнската прогноза за повишение с 5,7%) и по-нататъшно забавяне 
през 2023 г. до 3,2%, тъй като започва да отслабва натрупаното по време на икономическата Covid криза търсене, а 
правителствата започват да намаляват масивните си фискални и парични подкрепи, предоставяни в началото на 
пандемията. 
В доклада си "Глобални икономически перспективи в пет графики" Световната банка посочва, че "глобалният растеж се 
очаква да се забави рязко, тъй като първоначалното възстановяване на потреблението и инвестициите избледнява и 
макроикономическата подкрепа започва да се оттегля. Голяма част от глобалното забавяне през прогнозния хоризонт се 
дължи на водещите икономики, което също така ще окаже влияние върху търсенето в развиващите се пазари и 
развиващите се икономики“. 
Освен това за 2022 и 2023 г. приносът на големите икономики (САЩ, Еврозоната, Китай) към глобалния растеж също ще 
намалее рязко. 
В допълнение, икономическите проблеми, причинени от коронавирусния вариант Омикрон, биха могли да намалят 
глобалния растеж през тази година с още между 0,2 и 0,7 процентни пункта, посочи Световната банка. 
Банката предупреди, че по-дълготрайната инфлация, продължаващите проблеми с веригите на доставки и недостига на 
работната сила, вероятно също ще намалят растежа в световен мащаб. 
"Развиващите се страни са изправени пред сериозни дългосрочни проблеми, свързани с по-ниските нива на ваксинация, 
глобалните макрополитики и дълговата тежест“, каза пред репортери президентът на Световната банка Дейвид Малпас, 
цитирайки тревожните промени в данните за бедността, за храненето и здравето и трайните последици от затварянето на 
училищата. 
 

Нови прогнози на Световната банка спрямо прогнозите от юни 2021 г. 

 
 
Според СБ растежът на силно развитите икономики ще се забави от 5% през 2021 г. до 3,8% през тази и до едва 2,3% пре 
2023 г., като отбеляза, че до 2023 г. техните икономики и инвестиции би трябвало да се завърнат към предпандемичните 
им нива. 
Банката намали и прогнозите си за растеж на БВП на САЩ за 2021г. до 5,6% от юнска оценка за 6,8%, след което да последва 
рязко забавяне до 3,7% през 2022 г. и до 2,5% през 2023 г. 
Китайският БВП пък се очаква да нарасне с 8% през изминалата година, което е с 0,5 процентни пункта под предишната 
прогноза през миналия юни, след което растежът да се забави до 5,1% през тази и до 5,2% през 2023 г. 
Икономическият растеж в еврозоната ще се забави през 2022 г. до 4,2% (при юнска прогноза за 4,4%) от 5,2% през 2021г . 
и до едва 2,1% през 2023 г. (при прогноза през миналия юни за растеж от 2,4%). 
Банката също така отбеляза, че нарастващата инфлация - която засяга особено силно работещите с ниски доходи - е 
достигнала най-високо ниво от 2008 г. насам в развитите икономики и е най-високата от 2011 г. насам в нововъзникващите 
и развиващите се икономики. 
Повишаването на лихвените проценти крие допълнителни рискове и може допълнително да подкопае прогнозите за 
растеж, особено ако Съединените щати и други големи икономики започнат да повишават лихвите още тази пролет, 
месеци по-рано от очакваното, отбеляза Световната банка. 
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В същото време коронавирусната пандемия е довела и общия глобален дълг до най-високото ниво от половин век насам, 
като са необходими съгласувани усилия за ускоряване на усилията за преструктуриране на дълга на страните, изправени 
пред дългови затруднения, и ангажиране на кредиторите от частния сектор. 
 
√ ЕЦБ не очаква инфлация в еврозоната от над 2% в средносрочен план 
Европейската централна банка не вижда инфлация в еврозоната над целевото ниво от 2% в средносрочен план въпреки 
новите отрицателни икономически ефекти, които коронавирусната пандемия може да донесе, заяви главният икономист 
на ЕЦБ Филип Лейн пред италианския всекидневник Il Sole 24 Ore в интервю, публикувано във вторник. 
Инфлацията в целия блок, споделящ еврото, се повиши през декември до 5% на годишна база, през декември, което 
представлява пореден рекорден инфлационен пик в еврозоната и доста над очакванията на анализатори и икономисти за 
4,7 на сто. 
Филип Лейн повтори, че ЕЦБ очаква инфлацията да спадне през настоящата година и да се стабилизира под целевото ниво 
от 2 на сто през 2023 и 2024 г. 
"Не виждаме поведение, което да предполага, че инфлацията ще остане над нашата цел от 2% в средносрочен план“, 
посочи Лейн пред италианския вестник. "Знаехме, че в края на 2021 г. ще имаме концентрация на ценови натиск, особено 
предвид голямото увеличение на цените на енергията. Но прогнозата остава непроменена", допълни той. 
Членът н ЕЦБ засегна и темата за лихвените проценти, като каза, че критериите за тяхното повишаване "не са налице". 
"С течение на годината ще имаме повече данни и ще продължим да оценяваме ситуацията. Но ЕЦБ се намира по-далеч от 
повишаване на лихвените проценти, отколкото някои други централни банки", отбеляза той. 
 
√ Възможност за търговия на деривати на български акции на Атинската фондова борса 
Българската фондова борса (БФБ) и групата на Атинската фондова борса (ATHEX Group) подписаха рамково споразумение 
за допускане до търговия, клиринг и сетълмент на български деривати, съобщават от БФБ. 
Обхватът на споразумението включва въвеждането на фючърси върху избрани акции, търгувани на БФБ, и фючърси върху 
основния фондов индекс на Българската фондова борса - SOFIX. Плановете са продуктите да се търгуват на пазара на 
деривати на Атинската фондова борса, а клирингът да бъде предоставен от ATHEXClear в съответствие с изискванията на 
европейката пазарна регулация EMIR и законодателството на ЕС. Еврото ще бъде валутата както за търговия, така и за 
клиринг на инструментите. 
"Дериватите са липсващото звено в инвестиционната верига на българския капиталов пазар. Инвеститорите могат да ги 
използват, за да хеджират риска на портфейла или да спекулират върху движението на пазара с потенциално високи нива 
на доходност. Те са отличен финансов инструмент както за индивидуални, така и за институционални инвеститори", посочи 
Маню Моравенов, главен изпълнителен директор на БФБ и добави: "Работим интензивно с ATHEX Group за пускането на 
българските деривати, както е планирано за второто тримесечие на годината". 
"Радваме се да приветстваме новите български продукти на пазара на деривати на ATHEX и смятаме, че това е първата 
стъпка от по-нататъшното сътрудничество с БФБ в полза както на пазарите, така и на участниците“, коментира от своя 
страна Сократес Лазаридис, главен изпълнителен директор на ATHEX Group. 
През следващите месеци екипи от двете борси ще внедрят сложния проект с различни фази свързани с дизайна на 
продукти и бизнес модела, промоционални и маркетинг дейности, внедряване на инфраструктура, обучения и тестове. 
 
√ Владо Бучковски е освободен от поста главен преговарящ с България 
Владо Бучковски е освободен от поста главен преговарящ с България. Това реши правителството на Република Северна 
Македония вчера. Не е ясно защо се прекратява мандатът му. 
В края на 2020 година правителството в Скопие продължи мандата на Бучковски. 
Пред телевизия Телма Бучковски е обяснил, че оттук нататък преговорите ще се водят от пет работни групи между двете 
външни министерства - формат, първоначално предложен от Кирил Петков. 
Македонското правителство благодари на досегашния представител за диалога с България Владо Бучковски за „всички 
ангажименти и усилия, допринесли за поддържането на добросъседски и приятелски отношения между Северна 
Македония и България във времена на предизвикателства, които предполагаха необходимостта от мъдър, търпелив и 
всеотдаен подход към намирането на решения“, отбелязва БГНЕС. 
Бучковски е бивш премиер и бивш министър на отбраната на Македония. Освобождаването му става в навечерието на 
встъпването в длъжност на новото правителство на югозападната ни съседка. 
Вчера номинираният за министър-председател на Република Северна Македония Димитър Ковачевски официално внесе 
в парламента предложението за състав на нов кабинет. 
 
√ Президентът на Унгария Янош Адер насрочи парламентарни избори за 3 април 
Президентът на Унгария Янош Адер насрочи парламентарни избори и референдум за правата на LGBTQ за 3 април. За 
първи път откакто е на власт от 2010-а, премиерът Виктор Орбан и партията му "Фидес" ще се изправят на изборите пред 
обединен фронт от опозиционни партии, което прави надпреварата оспорвана. 
Опозиционният Алианс начело с кандидата за премиер Петер Марки-Зай включва Демократическата коалиция, 
социалистите, либерали и бившата крайнодясна, а сега ляво-центристка партия Йобик. 
В същият ден освен за парламент унгарците ще отговарят и на четири въпроса - дали подкрепят да се провеждат занятия 
в училищата за сексуална ориентация без съгласието на родителите, дали смятат, че процедури за промяна на пола трябва 
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да бъдат обяснявани на деца, дали трябва да има рестрикции за деца при показването на медийно съдържание, което 
може да повлияе на сексуалната ориентация. 
 
√ Броят на незаконно влизащите мигранти в ЕС надхвърли нивата преди пандемията 
Броят на нелегалните имигранти в Европейския съюз през 2021 година е надхвърлил равнищата от преди пандемията, 
обявиха от европейската гранична агенция Фронтекс. 
Близо 200 000 души са влезли на територията на съюза миналата година – най-големият брой от 2017 г. Те са с 57% повече 
отколкото през 2020 г. и надхвърлят с 36 на сто броят през 2019-а. 
Отмяната на ограниченията за пътуване не е единственото обяснение за този ръст, констатира Фронтекс. 
Нов фактор през 2021-ва бе притокът на хора от Близкия изток през Беларус. 
Повече от два пъти е нараснал притокът на нелегални мигранти през централната част на Средиземно море, Западните 
Балкани и Кипър. 
Най-много са сирийците, следвани от тунизийци, мароканци, алжирци и афганистанци. 
 
√ Изненадващо подобрение на икономическите нагласи на инвеститорите в еврозоната през януари 
Доверието на инвеститорите относно бъдещото икономическо развитие в еврозоната се подобри слабо през януари от 
декемврийското дъно благодарение на нарастване на индекса на текущата ситуация при стагнация на бъдещите нагласи, 
показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. 
Индексът на инвеститорските нагласи на компанията Sentix, определен от проучване сред 1163 инвеститори (254 от които 
са институционални), проведено между 6 и 8 януари 2022 г. , се повиши през първия месец на годината до 14,9 пункта от 
13,5 пункта през декември, като достигна най-ниско ниво от април 2021 г. насам. 
В същото време индексът, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, нарасна по-рязко до 16,3 от 13,3 
пункта месец по-рано, когато достигна най-ниско ниво от май 2021 г. Това представлява първо подобрение на индекса от 
четири месеца насам. 
Sentix индексът на бъдещите инвеститорски нагласи обаче се понижи слабо до 13,5 от 13,8 пункта през декември. 
Първият икономически индикатор за 2022 г. показва, че инвеститорите не очакват спиране на икономическия импулс в 
началото на новата година въпреки новият вариант на коронавируса - Омикрон и силно растящият брой на новозаразени. 
Напротив, очакванията се стабилизират, а оценката на настоящата ситуация дори се подобрява в световен мащаб. 
 

Sentix индекси на текущата ситуация и на бъдещите очаквания 

 
 
В същото време "старите проблеми" от 2021 г. продължават да съпътстват началото на новата година - проблемите с 
веригите на доставки и непроменените високи стойности на инфлацията, които затрудняват компаниите и създават 
известен спирачен ефект. Следователно очакванията са в застой около нивото от предходния месец, но като цяло 
инвеститорите въпреки това оценяват икономиката като стабилна. 
Спадът на икономическото производство през 2021 г. и настъпилата сега стабилизация потвърждават основният сценарий 
на Sentix за известна икономическа пауза в основния цикъл. Следователно забавянето в средата на цикъла вероятно ще 
бъде заменено от подновено икономическо възстановяване. 
Въпреки това фундаментално конструктивна перспектива за икономиката през 2022 г. (особено през първата половина на 
годината) има ахилесова пета: експанзивната подкрепа от страна на централните банки заплашва да приключи по-бързо 
от очакваното, посочват от Sentix. 
Sentix индексът за Германия също нараства през януари до 17,0 от 14,4 пункта в края на 2021 г. 
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Индексът, измерващ текущата икономическа ситуация във водещата европейска икономика, отскочи до 19,0 пункта след 
драматичен спад до 13,8 пункта през декември (най-ниско ниво от април 2021 г.), докато компонентата на Sentix за 
инвеститорските очаквания стабилизира на декемврийското ниво от 15,0 пункта. 
Sentix индексът на Източна Европа нараства през януари до 3,3 от 2,4 пункта, като индексът на текущото състояние се 
подобрява до -1,0 от -2,5 пункта, а на очакванията - до 7,8 от 7,5 пункта през декември. 
Съответният Sentix индекс на САЩ се понижава слабо през януари до 23,3 от 24,2 пункта, като индексът на текущата 
ситуация намалява до 34 от 34,3 пункта, а този на инвеститорските очаквания в бъдеще - до 13 от 14,5 пункта. 
 
√ Съветът НАТО-Русия се провежда в Брюксел  
Съветът НАТО-Русия се провежда днес в Брюксел на фона на изострената обстановка около струпването на руски войски 
на границата с Украйна.   
Заседанието бе предшествано от виртуална среща на министрите на външните работи на Алианса, преговори в Женева 
между Русия и Съединените щати, както и заседание на комисията НАТО-Украйна.  
Засега сближаване на позициите между двете страни не се очертава. Русия настоява да спре разширяването на Алианса, 
както и той да изтегли оръжията и военните от бившите страни от Източния блок. 
Съединените щати заявяват, че тези искания изобщо не подлежат на дебати. Генералният секретар на Пакта Йенс 
Столтенберг заяви, че трябва да сме подготвени за провал на дипломатическите усилия.  
Все пак има индикации, че Русия и Съединените щати могат да се споразумеят за промяна в разполагането на ракетни 
комплекси в Европа и за мащаба на военните учения.  
Последното заседание на Съвета НАТО-Русия се проведе през 2017-та година.  
 
√ Напрежение по оста Вашингтон - Москва - Киев преди заседанието на Съвета НАТО-Русия 
Руски войски започнаха учения в областите, които са непосредствено до североизточните граници на Москва. 
Три хиляди войници с 300 единици бойна техника участват в стрелбите във Воронежка, Брянска, Белгородска и Смоленска 
област, съобщи агенция Интерфакс ден, след като Москва увери за пореден път, че няма агресивни намерения към 
Украйна. 
Същевременно от Кремъл заявиха, че руско-американските преговори в Женева не дават повод за оптимизъм, но и че все 
още е рано за окончателни изводи. Днес в Брюксел е насрочено заседание на Съвета Русия - НАТО. 
В понеделник преговорите в Женева между руския заместник-министър на външните работи Сергей Рябков и 
американския заместник-държавен секретар Уенди Шърмън продължиха близо осем часа, но приключиха без напредък 
по основното искане на Русия - да получи юридически гаранции, че Украйна и Грузия никога няма да бъдат приети в НАТО. 
„Засега не виждаме съществен повод за оптимизъм. Положителна оценка заслужава характерът на преговорите и тя вече 
беше дадена от Рябков: открити, съдържателни и откровени. Това обаче не е процес заради самия процес и не може да 
предизвика удовлетворение, защото е важен резултатът“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 
Той допълни, че засега не се планира нова среща между президентите Владимир Путин и Джо Байдън.  
Междувременно заместник-министърът на външните работи Александър Грушко, който ще води руската делегация на 
днешните преговори с НАТО в Брюксел заяви, че Москва очаква сериозен и задълбочен разговор по фундаменталните 
проблеми на европейската сигурност. 
По думите му дълги години натовските държави са пренебрегвали тези проблеми: 
“Без преувеличение можем да кажем, че в нашите отношения с НАТО настъпва моментът на истината”, подчерта Грушко. 
Съединените щати са решени да работят в тясно сътрудничество със съюзниците и партньорите си, увери заместник-
държавният секретар Уенди Шърман ден, след преговорите с Русия за сигурността в Европа. 
Шърман посети щаб-квартирата на НАТО и се срещна с генералния секретар Йенс Столтенберг и посланиците на страните-
членки, които ще се срещнат днес с руски представители. 
Уверения получи и Украйна - че съюзниците няма да вземат решения вместо нея. Украинският външен министър Дмитро 
Кулеба заяви, че Русия няма право на глас дали страната му да се присъедини към НАТО, а украинският президент 
Володимир Зеленски призова за среща с лидерите на Русия, Франция и Германия, на която да бъде сложен край на 
конфликта в Донбас. 
 
√ Новият премиер на Казахстан иска засилен контрол върху оръжията 
Новият премиер на Казахстан Алихан Смаилов възложи на Министерството на вътрешните работи да засили контрола 
върху разпространението на оръжие и разпространението на религиозен екстремизъм, както и до седмица да бъдат 
внесени в правителството предложения за укрепване на специалните части на МВР и Националната гвардия. Това съобщи 
ТАСС. 
На 2 януари в редица градове на Казахстан се проведоха протестни акции, които за няколко дни прераснаха в бунтове и 
погроми. Те бяха придружени от атаки срещу полицейски, военни и правителствени власти в много градове на страната. 
Хиляди хора бяха ранени, а броят на загиналите все още не е окончателно уточнен.  
След призива на президента Касим-Жомарт Токаев, страните от Организацията на Договора за колективна сигурност 
изпратиха миротворци в Казахстан. 
От 5 януари в републиката е в сила извънредно положение. Според властите конституционният ред е възстановен във 
всички региони. 
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√ 134 млн. лева инвестиции планират за цифровизация на разпокъсания воден сектор 
Проектът може да стартира три месеца след одобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост от 
ЕК, по който все още преговаряме в сектора на енергетиката и върховенството на закона 
Над 134 млн. лева инвестиции в разпокъсания ВиК сектор планира един от проектите в Националния план за 
възстановяване и устойчивост. Бенефициент по проекта и координатор ще ще е Министерство на околната среда и водите 
с дирекция „Управление на водите“. Партньори ще са Изпълнителна агенция по околна среда и водите, МРРБ (Български 
ВиК Холдинг“ ЕАД),  „Напоителни системи“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД и Национален институт по 
хидрология и метереология. 
Целта на проекта е подобряване управлението на  количеството на водите чрез цифровизация на процеса и подобряване 
на контрола на използването на водите. Допълнителна цел на проекта е  популяризиране на добри практики за използване 
на технологии за спестяване на вода и повторното й използване във всички сектори и намаляване на загубите на вода с 
цел подобряване на адаптацията към климатичните промени. 
Работата по проекта се предвижда да се организира в два етап – подготвителни дейности и същинско изпълнение 
Проектът ще изисква координация между всички звена, управляващи сектора 
Предвиждат се  организация и координация между бенефициента и партньорите за изпълнение на дейностите по проекта. 
В края на този етап се предвижда подписване на Партньорско споразумение, в което да бъдат определени ролите и 
задълженията за изпълнение на проекта и за устойчивост на резултатите след приключването му. Предвижда се също 
сформиране на координационна група с всички партньори и тематични координационни групи по специализирани 
въпроси, идентифициране на участниците в тези групи и сформиране на екип за управление на проекта и др. 
Изпълнението на проекта е свързано с различни дейности. На първо място анализ и проектиране на интегрирана система 
за управление на количеството на водите (ИСУКВ). Предвижда се разработка на концепция за връзката на ИСУКВ с други 
изградени системи и организацията за предаването на данните в Изпълнителната агенция по опазване на околната среда 
и водите (ИАОС). 
Предвижда се изграждане на 
•             Системи за измерване нивото в язовирите в реално време: монтиране на нивомерни системи на всички 
комплексни язовири, в които няма налични или платирани с цел  информация за обема на язовира в реално време. 
•             Системи за измерване и наблюдение на екологичния отток: монтиране на измервателни устройства на значими 
водоползватели  и въвеждане на видеонаблюдени с възм за дистанционно отчитане и предаване на информацията ожност 
за наблюдение в реално време 
•             Системи за контрол на иззетите водни количества: монтиране на имервателни устройства на значими 
водоползватели, различни от съоръжения на ВиК, НС ЕАД и НЕК ЕАД   за дистанционно отчитане и предаване на 
информацията за измерените водни количества към ИСУКВ 
•             Интегрирана система за управление на количеството на водите – в системата ще постъпват данни от изброените 
по-горе системи, както и от планираните по проекта измервателни устройства от ВиК съоръжения, съоръжения на НЕК ЕАД 
и НС ЕАД и от метеорологични и хидрожки станции на НИМХ 
На този етап е необходимо също да се направи анализ на възможностите за извършване на водни баланси  на принципа 
на водосбора на речните басейни чрез данните  от съществуващите и предвиждани измервателни станции  в ИСУВК. 
Целтта е подобряване не само на оперативното управление на водите, но и в краткосрочен и дългосрочен план чрез 
събиране и систематизиране на данни, симулиране на варианти на развитие и планиране на необходимите действия с цел 
справяне с проблеми от засушаване  в резултат от изменението на климата и от недостиг на вода. 
Възможност за мониторинг на водите в реално време 
От своя страна Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) , с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ изпълнява проект „Подпомагане на ефективността, управлението и 
институционалния капацитет в отрасъл ВиК“. В процес на разработване са:  
•             Единна информационна система за ВиК услуги и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК (ЕИС на 
ВиКУ)  (в процес на изпълнение) 
•             Информационна система за водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС). (в процес на изпълнение) 
В рамките на този проект се предвижда изграждане на система за мониторинг и контрол базирана на новите LPWAN 
технологии (основно LoRaWAN и NB-IoT, покриващи разстояния до 15+ km и захранвани от батерии издържащи до 10+ 
години). Платформата ще поддържа данни за местоположението на измервателните устройства, както и такива за ниво и 
дебит  в реално време. 
Очаква се да се изгради най-после мрежа за осъществяване на възможността за мониторинга в реално време. 
Към  „Напоителни Системи“ ЕАД (МЗХГ) ще се изгради каналната мрежа посредством монтираните и въведени в 
експлоатация измервателни устройства, те ще се синхронизират и ще предават данни към софтуер за контрол и 
мониторинг на водните маси. 
Ще се изгради мрежа, чрез PointtoPoint устройство (форма на комуникация, която осигурява директен път от една 
неподвижна точка до друга) за осъществяване на възможността за мониторинга в реално време. 
Край на ръчното събиране и обработване на информацията и в НЕК 
НЕК ЕАД разполага с управляващи системи в 15 ВЕЦ и 4 ПС, като информацията от тях, се събира, обработва и анализира в 
централно управление ръчно. Нивата на язовирите стопанисвани от НЕК ЕАД се отчитат на всеки час в работно време, като 
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информацията се въвежда ръчно. НЕК ЕАД разполага с автоматични метеорологични станции само на определени места, 
но информацията от тях също се обработва ръчно. 
В рамките на проекта за изграждане на ИСУКВ, като част от цялостната интегрирана система се предвижда да се  разработи 
модул за нуждите на НЕК ЕАД. В модула трябва да постъпва информация в реално време от обектите за НЕК ЕАД, да се 
съхранява, обработва автоматично, анализира и архивира - данни за нивата в язовирите и изравнителите; наличните водни 
количества в язовирите и изравнителите; данни за притоците към язовирите и изравнителите. Важно е да постъпва 
информация за изпълнение на месечните графици на МОСВ, данни за разхода на водни количества в реално време, в това 
число разхода на водно количества за производство на електрическа енергия, разхода за екологични нужди, разход на 
води за други водоползватели и/или нужди. 
Модулът трябва да бъде интегриран със съществуващите управляващи системи и автоматизирани станции на НЕК, като 
събира в реално време и съхранява данните от тях. 
Модулът трябва да събира данни в реално време и от допълнителната инфраструктура (измервателни уреди и системи), 
планирани за изграждане в настоящия проект, за следене и мониторинг на нивата на водите, разход на вода, притоци, 
екологични отоци. Модулът трябва да позволява в него да бъде включена информация от системите на НИМХ за актуалната 
хидрометеорологична обстановка, както и прогноза за очакваните притоци в водоемите за минимум 10 дни напред. 
Модулът трябва да бъде отворен за допълнителна интеграция с други официални източници по отношение на 
метрологията и управлението на водите. 
Системата трябва да обезпечи агрегиране на информацията от различните източници в реално време, съхранение, 
автоматизирана обработка, анализ и архивиране на данните. 
Системата трябва да разполага с индикативен потребителски интерфейс. Системата трябва да разполага с необходимото 
високо ниво на кибер защита и допълнителна резервираност. 
В НИМХ има изграден национален телекомуникационен център, в който в реално време постъпват част от данните от 
метеорологичната и хидроложката мониторингови мрежи на страната. 
При автоматизиране на по-голямата част от измерванията, се предвижда той може да бъде надграден с Център за 
хидрометеорологичен мониторинг за целите на управлението на водите. Центърът трябва да бъде оборудван със 
съвременна изчислителна и комуникационна техника, цифрови бази данни и числени метеорологични и хидроложки 
модели. Основна задача на този център ще е обслужването в реално време на държавните управленски органи в областта 
на водите с качествена и актуална хидрометеорологична информация и анализ. Този център ще бъде информационно 
интегриран към изгражданата по проекта интегрирана система за управление на количеството на водите. 
Измервателни устройства от ново поколение 
Предвижда се проучване и подбор на подходящи места за монтиране на измервателни и мониторингови устройства. 
Предвижда се извършване на тези дейности за ВиК сектора (ВиК холдинг), за енергетиката (стопанисваните от НЕК 
съоръжения), за напояване (стопанисваните от НС съоръжения) и всички останали водоползватели (енергетика, напояване, 
индустрия и др. (МОСВ). 
Също така се предвижда избор и определяне на места за измерване и видеонаблюдение на минимално допустимия отток 
в реките, както и техническо решение за обезпечаване на същото (устройства, свързаност и т.н.). 
Проектът може да стартира три месеца след одобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост от ЕК, по 
който все още преговаряме в сектора на енергетиката и върховенството на закона. 
 
√ АСЕП: До завършване на процедурата с Министерствата на енергетиката и финансите търговците не могат да изплащат 
компенсации към крайните клиенти 
Въпреки желанието ни като търговци на електроенергия да пристъпим веднага към изплащане на финансовите 
компенсации към крайните ни клиенти, това ще бъде невъзможно до завършване на процедурата от Министерство 
на енергетиката и Министерство на финансите. Това съобщават от Асоциацията за свободен енергиен пазар (АСЕП). 
Търговците на електроенергия заявяват също така, че въпреки всички изречени в публичното пространство 
обещания до този момент решение няма. Предвид по-точното информиране на обществеността, публикуваме 
уточненията на АСЕП без редакторска намеса. 
Асоциация свободен енергиен пазар получи множество запитвания по същество от клиенти във връзка с изказвания на 
различни представители на изпълнителната и законодателната власт през последните дни, че компенсациите за 
стопанските потребители на електроенергия ще продължат и за месеците декември 2021 г. – март 2022 г. Ето защо считаме, 
че Асоциация свободен енергиен пазар следва да внесе няколко важни уточнения относно процеса по реалното изплащане 
на финансовите средства към крайните потребители  и защо това няма как да стане в близките дни, на които не се 
акцентира в официалните изказвания. 
На първо място, бихме искали да се обявим против политическото говорене, което не включва всички детайли, които пряко 
касаят крайните потребители. Настояваме, когато се говори за компенсации за даден период, да се посочат ясно сроковете 
за тяхното реално изплащане към крайните потребители. В противен случай потребителите умишлено или не се въвеждат 
в заблуда и това води неоснователно до конфликти между търговци и потребители. 
 Нашето сдружение при всяка възможност застава в защита на справедливите искания на крайните клиенти, които са 
нашият естествен партньор и нашата дейност изцяло зависи от тяхната конкурентоспособност. Но за съжаление, 
полагащите се от държавата финансови средства трябва да бъдат отпуснати от Министерство на енергетиката, преди 
търговците да могат да пристъпят към изплащане на помощта. 
 Към настоящия момент, обаче, няма прието решение на Министерски съвет за окончателния модел за компенсация, не е 
уточнен конкретният размер, не е поискана нотификация от страна на Европейската комисия, няма подписани 
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договори/анекси между търговците на електроенергия и Министерство на енергетиката. Това на практика означава, че 
въпреки че помощта е за потребена електроенергия през месец декември 2021 г.,  средствата ще постъпят  към крайните 
клиенти след като административно се завърши процедурата, най- вероятно през месец февруари. 
 Уточняваме, че търговците на електроенергия извършват изцяло доброволно и безвъзмездно целия процес на 
посредничество между държавата и потребителите, защото под никаква форма подобни задължения не са включени в 
лицензионните им задължения. Ето защо, изразяваме нашето голямо неудовлетворение, че въпреки горното, ние сме 
напълно изолирани от процеса по дискутиране на компенсациите и към момента не ни е предоставена каквато и да е 
допълнителна информация относно процедурата, сроковете, подписване на договори и превеждане на средства от 
Министерство на енергетиката. Единствената информация, до която имаме достъп, са публичните изказвания от страна на 
различните институции. 
Изразяваме и нашите очаквания, този път да не се допускат огромните забавяния, които наблюдавахме за предишния 
период октомври-ноември 2021 г., , тъй като сумите, които се полагаха за месец ноември, бяха изплатени от Министерство 
на енергетиката към някои търговци едва в последните дни на месец декември. За съжаление, нашите възможности да 
кредитираме Министерство на енергетиката са изчерпани и апелираме за бързи и целенасочени действия, които да 
гарантират реалното изплащана на средствата към крайните потребители, защото всяко забавяне подлага на 
допълнителен риск потребителите. 
 С настоящото писмо бихме искали да информираме българския бизнес, че въпреки желанието ни като търговци на 
електроенергия да пристъпим веднага към изплащане на финансовите компенсации към крайните ни клиенти, това ще 
бъде невъзможно до завършване на процедурата от Министерство на енергетиката и Министерство на финансите. Дори и 
да има обективни причини за тези забавяния в работата на институциите, тази информация не следва да бъде спестявана 
при публичните говорения, така че търговците на електроенергия да се превръщат в буфер за недоволството на бизнес 
клиентите. Крайните потребители следва да са напълно наясно кога на практика ще разполагат с полагащите им се 
финансовите средства от държавата, за да могат да планират обективно икономическата си дейност. 
 
√ Скок с 11.1 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 375.08 лв. за MWh с ден за доставка 12 януари 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 375.08 лв. за MWh и обем от 88 974.20 MWh с ден за доставка 12 януари 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 11.1 % % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 498.82 лв. за MWh, при количество от 47 755.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 218.90  MWh) е на цена от 251.34 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 101.17 лв. за MWh и количество от 3117.8 MWh. 
Най-ниската стойност от 79.87 лв. за MWh е отчетена за 03 часа (3097.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 586.75 лв. за 
MWh при количество от 3996.3 MWh. Висока е и стойността, както за 19 часа - 559.31 лв.за MWh (3753.3). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 258.93 лв. за MWh при количество 3359.6 MWh. 
Спрямо стойността от 337.69 лв. за MWh за 11 януари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 12 
януари 2022 г. се повишава до 375.08 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 191.78 евро за MWh (ръст с 11.1 % ), 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 януари 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 270.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 409.46 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
Име    MW 
АЕЦ    25,79% 2165.67 
Кондензационни ТЕЦ  40,26% 3381.36 
Топлофикационни ТЕЦ  5,03% 422.76 
ЗаводскиТЕЦ   1,96% 164.27 
ВЕЦ    16,93% 1422.23 
Малки ВЕЦ   3,16% 264.99 
ВяЕЦ    6,36% 533.86 
ФЕЦ    0,00% 0 
Био ЕЦ    0,48% 40.14 
Товар на РБ   6422.79 
 
√ Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмент „ден напред“ през месец декември е била 429,92 лв. за MWh 
Спрямо ноември общо търгуваният базов обем в сегмента „ден напред“ през декември расте с 1,8 %, но в сегмента „в 
рамките на деня“ спада и то със 17,3 на сто 
Средната цена за базова енергия в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през 
декември в сравнение с ноември миналата година се повишава, но нараства и общо търгуваният обем. В сегмента „пазар 
в рамките на деня“ стойността също се увеличава, но значително спада общо търгуваният базов обем. В пазарния сегмент 
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„двустранни договори“ за отчетния период растат и доставените и търгуваните количества, но и ценовите нива. Значителен 
е броят на сделките, сключени през екран Аuction. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец декември 2021 г. 
Пазар "ден напред" 
Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ през последния месец декември на 2021 г. е нараснала с 5,3 % 
или с 21,74 лв. спрямо предходния ноември - до 429,92 лв.  за MWh. Месец по-рано средната цена базов товар е била 
408,18 лв. за MWh. 
Повишение и то с 9,3 % (с 44,94 лв.) до 527,78 лв. за MWh се отчита и при средната цена пиков товар. За сравнение месец 
по-рано тя е била 482,84 лв. за MWh. Затова пък средната цена извънпиков товар намалява, макар и слабо – с 0,4 % до 
332,05 лв. за MWh (333,51 лв. за MWh за ноември). 
Много висока е разликата, отчетена, както при най-ниската, така и при най-високата цена между предпоследния и 
последния месец на годината. Най-ниската цена, отчетена през декември 2021 г. е 18,97 лв. за MWh и е по-ниска от тази 
през ноември със 70,6 %, когато е достигала до 64,49 лв. за MWh. Най-високата цена през месец съответно е достигала до 
1 061.04 лв. за MWh и е с 40,9 % над тази през предходния ноември – 753,00 лв. 
Прави впечатление обаче, че независимо от скока на цената търгуваните обеми на БНЕБ в този сегмент също се покачват. 
Според отчета на БНЕБ, за декември общо търгуваният базов обем през месец декември достига до 2 275 480,3 MWh – с 
1,8 % или с 39 330,0 MWh над този за ноември (2 236 150,3 MWh). 
Съответно пиковият обем през последния месец на годината достига до 1 188 464,3 MWh увеличавайки се с 3,6 %  от 
ноемврийския – 1 147 708,2 MWh. Извънпиковият обаче намалява, макар и незначително – с 0,1 % до 1 087 016,0 MWh 
(1 088 442,1 MWh месец по-рано). 
Спад с 1,5 % се отчита, както при средно дневният, така и при средно часовият търгуван обем. Така средно дневният 
търгуван обем за декември 2021 г. е от порядъка на 73 402,6 MWh спрямо месец по-рано, когато е достигал до 74 538,3 
MWh. Средно часовият търгуван обем пък се свива с 47,3 MWh/h до 3 058,4 MWh/h през декември спрямо 3 105,8 MWh/h 
регистрирани през предходния ноември. 
Регистрираните пазарни участници са също по-малко  - 86 през последния месец на годината, след като само тридесет дни 
по-рано са били 89 %. 
От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става 
ясно, че през месец декември 2021 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при 
пренос и разпределение са 14%, от търговците – 80 %, и от потребители – 6 %, при производителите – 0%. 
Осъществените  продажби в този сегмент са например 61 % от производители, 27 % от участници с до и над 4 MWh, а 12 % 
- от търговци.   
Пазар в рамките на деня 
В сегмента „пазар в рамките на деня“ ръстът на цената в последния месец на годината е много по-съществен от „ден 
напред“, но се наблюдава и силно понижение по отношение на търгуваните обеми, сочи още отчетът на БНЕБ. 
Средно претеглената цена за месец декември спрямо предходния ноември расте със значителните 26,9 % или със 101,56 
лв. за MWh - до 479,37 лв. за MWh. За сравнение, през ноември средно претеглената цена е съставлявала 377,81 лв. за 
MWh. 
Още по-висок е ръстът през декември на средно претеглената цена пиков товар – с 33,5 % или с цели 143,10 лв. за MWh – 
до 569,91 лв. за MWh. През предпоследния месец на предходната 2021 година средно претеглената цена пиков товар е 
била 426,81 лв. за MWh. 
С 24,0 процента или със 73,13 лв. за MWh пък расте средно претеглената цена извънпиков товар – до 377,72 лв. за MWh. 
Месец по-рано тя е достигала до 304,59 лв. за MWh. 
В същото време, докато цената върви нагоре, търгуваният обем намалява. Така общо търгуваният базов обем през 
декември 2021 г. спада със съществените 17,3 % или с 15 176,8 MWh до нивото от 72 599,3 MWh. Месец по-рано общо 
търгуваният базов обем е достигал до 87 776,1 MWh. 
Спадът при пиковия обем през последния месец на миналата година е с 27 % до 38 398,8 MWh в сравнение с единадесетия 
ноември (52 588,6 MWh). Извънпиковият обем се свива значително по-слабо – с 2,8 % до 34 200,5 MWh. 
За сравнявания период среднодневният (2 341,9 MWh през декември) и средночасовият (97,6 MWh/h) търгувани обеми 
спадат с 20,0 %. 
По-малко са и търговските участници, които от 70 през ноември намаляват на 69. 
Пазарен сегмент „двустранни договори“ 
В този пазарен сегмент, според доклада на експертите от БНЕБ се наблюдава значителен ръст на доставените количества 
– с 10,3 % или с 83 400,00 MWh през декември до 893 400,0 MWh спрямо предходния ноември. Цената се повишава в 
рамките на 6,3 % - до 262,33 лв. за MWh спрямо ноемврийската (246,76 лв. за MWh). 
По отношение на изтъргуваните количества ръстът е много висок – със 142,2 % през декември в сравнение с предходния 
месец, до обем от 1 803 096,0 MWh. (744 480,0 MWh за ноември). 
Сродно претеглената цена също се повишава и то с 15,2 %  (с 58,11 лв.)и през последния дванадесети месец на 2021 г. в 
този сегмент тя е съставлявала 439,86 лв. за MWh ( 381,75 лв. за MWh ноември). 
Сключените сделки през екрана Auction screen са 20 като най-ниската постигната цена е била 322,06 лв. за MWh за обем от 
147 696 MWh, а най-високата – 779,00 лв. за обем от 1 680 MWh. 
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√ Цените на енергийните борси в региона се задържат на нива от около 230 евро/мвтч, у нас и в Румъния цените остават 
най-ниски 
Румънската OPCOM затвори при цена от 192,04 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 232,10 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 192,04 евро/мвтч. Това сочат данните на 
борсата за 12 януари 2022 г. Цената за пиковата енергия е 255,57 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 128,51 евро/мвтч. 
Най-високата цена от 300,10 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч. Тя ще бъде 36,24 евро/мвтч. 
Търгуваните обеми при базовата енергия са 98 713,4 мвтч. В България и Румъния за този ден ще бъдат и най-ниските цени 
на европейските енергийни борси. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 12 януари ще бъде 232,10 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 178,93 гвтч. Максималната цена ще бъде 300,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 145,09 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 12 януари е 234,04 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 264,48 евро/мвтч. Най-високата цена от 300,10 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 177,35 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 438,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 12 януари на Словашката енергийна борса е 233,08 евро/мвтч. На Чешката 
енергийна борса базовата цена е 232,96 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава и Прага ще бъде в 9 ч и тя ще е 300,10 
евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете държави в 24 ч тя ще бъде 172,18 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 12 януари е 234,34 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
264,48 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 68 988,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 300,10 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч тя ще бъде 178,33 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 233,32 евро/мвтч на 12 януари. Пиковата цена ще бъде 264,48 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 472 394,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 300,10 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 172,18 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото се търгува за 1,1367 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 1,1367 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1336 долара. 
 
√ Възстановяването на технологичните акции подкрепи борсите в Европа 
Европейските борсови индекси записаха повишения в ранната търговия във вторник, докато инвеститорите подкрепиха 
технологичните акции след седемдневен срив в сектора, предизвикан от очакванията за увеличение на лихвите, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,25 пункта, или 1,1%, до 484,29 пункта. Технологичният индекс SX8P 
напредна с 2,48%, след като почти всички акции в сектора се търгуваха в зелената територия. Предишната сесия той се 
понижи с 3,6% до тримесечно дъно. 
Немският показател DAX се повиши със 187,33 пункта, или 1,19%, до 15 955,6 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 регистрира ръст от 46,79 пункта, или 0,63%, до 7 492,04 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 
83,35 пункта, или 1,17%, до 7 199,12 пункта. 
„Възстановяването на Nasdaq донесе подкрепа в краткосрочен план, но позиционирането на инвеститорите в 
технологичният сектор все още е твърде високо, което означава, че предстоят по-слаби от очакваното резултати“, 
коментира Греъм Секър от Morgan Stanley. 
Европейските индекси вече са далеч от рекордните върхове, които регистрираха в началото на месеца, след като 
нарастващата доходност по облигациите, инфлационният натиск и увеличаващият се брой на заразените с COVID-19 
натежаха върху акциите. 
Междувременно главният икономист на Европейската централна банка Филип Лейн заяви, че не очаква инфлацията в 
еврозоната да достигне целевите 2% в средносрочен план. 
Секър не очаква ЕЦБ да увеличи лихвите в следващите 12 месеца, но променящите се настроения за по-бързо затягане на 
паричната политика в световен мащаб може да окажат натиск върху централната банка и акциите в региона. 
„Преди това обаче ще имаме още един добър сезон на отчети, който ще подкрепи пазара“, добави той. 
Очакванията са печалбите на компаниите от STOXX 600 да са нараснали до 109,1 млрд. долара през четвъртото тримесечие 
на миналата година, което е ръст от 49,3% в сравнение със същия период на предходната година.   
Акциите на Delivery Hero поскъпнаха с 6,52%, след като компанията заяви, че очаква бизнесът й с доставка на храна да 
излезе на нулата през 2022 г., след като търсенето нарасна значително от началото на пандемията. 
Цената на книжата на  HelloFresh се повиши с 4,09% на фона на обявеното обратно изкупуване на акции за 250 млн. евро. 
Акциите на производителя на телекомуникационно оборудване Nokia поскъпнаха с 2,18%, след като компанията обяви, че 
очаква  да надмине прогнозата си за печалбата за 2021 г. благодарение на рисковите си инвестиции. 
Цената на книжата на Deutsche Bank се понижи с 1,57%, след като американският финансов инвеститор Cerberus, който 
подкрепяше сливането на банката с Commerzbank, продаде голяма част от дяловете си в двата най-големи кредитори в 
Германия. 
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Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в понеделник, като технологичните акции обърнаха ранните 
загуби и помогнаха на Nasdaq да излезе на зелена територия, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 162,79 пункта, или 0,45%, до 36 068,87 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 6,74 пункта, или 0,14%, до 4 670,29 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 6,93 пункта, или 0,05%, до 14 942,83 пункта, слагайки край на серията от четири поредни 
сесии на спад. 
Технологичните акции с голяма капитализация бяха под натиск в началото на търговията, но успяха да се стабилизират и 
след това дори да запишат ръст в по-късните часове. Цените на книжата на Nvidia, Tesla и Apple се повишиха съответно с 
0,56%, 3,03% и 0,01%. 
Трудното начало на годината за пазара на акции стана факт на фона на нарастването на доходността по американските 
държавни ценни книжа. В понеделник доходността по 10-годишните облигации за кратко премина прага от 1,8%, след като 
завърши 2021 г. близо до ниво от 1,51%. В неделя Goldman Sachs прогнозира, че Федералният резерв ще повиши лихвите 
четири пъти през 2022 г., демонстрирайки очакванията на Уолстрийт за по-агресивни действия от централната банка в 
борбата с високата инфлация. 
Въпреки това пазарът изглежда се приближава до ключови технически нива в понеделник. В най-ниската си точка Nasdaq 
беше с повече от 9% под рекордния си максимум от ноември. Въпреки възхода в понеделник, акциите от Nasdaq 
продължават да са на червено за годината. S&P 500 пък регистрира спад за пет последователни дни и е надолу с 2% от 
началото на януари. 
Междувременно акциите на издателя на видео игри Take-Two се сринаха с 13,13%, след като компанията обяви, че ще 
придобие компанията за социални игри Zynga за 12,7 млрд. долара. Цените на книжата на Nike и Tapestry се понижиха с 
4,16% и 4,68%. Акциите на Lululemon поевтиняха с 1,91%, след като компанията заяви, че вариантът на Омикрон на 
коронавируса е навредил на резултатите от четвъртото тримесечие. 
Движенията в понеделник идват в началото на натоварена седмица от икономически  новини от централната банка. Днес 
комисия на Сената на САЩ ще изслуша председателят на Фед Джером Пауъл, който бе номиниран за нов мандат, докато 
изслушването на номинираната за заместник-председател Лаел Брейнард е насрочено за четвъртък. Очакванията са и 
двете номинации да бъдат потвърдени, но изслушванията може да предоставят нова информация за паричната политика 
на централната банка. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха спад във вторник, след като 
инвеститорите подходиха предпазливо на фона на опасенията за инфлацията и очакваното затягане на паричните политики 
на централните банки, включително на Федералния резерв на САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 256,08 пункта, или 0,9%, до 28 222,48 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite записа спад от 26,08 пункта, или 0,73%, докато по-малкият 
измерител Shenzhen Composite изтри 26,09 пункта от стойността си, или 1,06%, завършвайки сесията при ниво от 2 441,23 
пункта. Хонконгският показател Hang Seng се понижи със 7,48 пункта, или 0,03%, до 23 739,06 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 0,66 пункта, или 0,02%, до 2 927,38 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете спад от 57 пункта, или 0,77%, до 7 390,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 1,60 пункта, или 0,25%, до 650,17 пункта. BGBX40 напредна с 0,29 пункта, или 0,20%, до 145,69 пункта. BGTR30 
се повиши със 0,90 пункта, или 0,13%, до 697,43. BGREIT записа ръст от 0,56 пункта, или 0,35%, до 162,29 пункта. 
 
√ Лагард: Хората могат да разчитат на ЕЦБ за стабилизиране на инфлацията 
Гражданите на еврозоната, притеснени от нарастващите цени, могат да разчитат на Европейската централна банка за 
стабилизиране на инфлацията. Това заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс. 
„Разбираме, че нарастващите цени са причина за притеснения за много хора и приемаме тази загриженост много 
сериозно“, коментира тя 
„Хората могат да са сигурни, че нашата отдаденост на ценовата стабилност е непокалтима, което е от решаващо значение 
за закотвянето на инфлационните очаквания и на доверието във валутата“, добави Лагард. 
Председателят на ЕЦБ говори по време на онлайн церемонията по встъпването в длъжност на новия управител на 
Бундесбанк Йоаким Нагел.в Неговият предшественик Йенс Вайдман подаде оставка по лични причини през октомври, след 
като беше начело на базираната във Франкфурт централна банка в продължение на почти десетилетие. 
Коментарите на Лагард идват, след като предварителната оценка на европейската статистическа служба Евростат показа, 
че инфлацията в региона на единната валута се е ускорила до 5% на годишна база през декември. 
 
√ Цените на петрола се стабилизираха 
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия в сряда, следвайки резкият скок от предишната сесия на фона на 
изказването на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който сигнализира, че централната банка може да 
повиши лихвите по-бавно от очакваното, предаде Ройтерс. 
Американският суров петрол и сортът Брент се търгуват при най-високите си нива от появата на силно заразния вариант 
Омикрон на коронавируса през ноември, тъй като не оказа същото влияние върху търсенето, каквото имаха предходните 
варианти. 
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Към 8:45 часа българско време Брентът поевтиня с 0,09 пункта, или 0,11%, до 83,63 долара за барел, след като предходната 
сесия напредна с 3,5%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,05 долара, или 0,06%, до 81,27 долара 
за барел, следвайки ръст от 3,8% във вторник. 
Дотук се стигна, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че икономиката трябва да устои на 
сегашния скок на броя на заразените с COVID-19 и да понесе само „краткотрайни“ щети. Той също така каза, че централната 
банка е готова за затягане на паричната политика. 
„Докато Пауъл увери, че Фед ще предприеме мерки срещу нарастващата инфлация, което засили перспективите за 
повишаване на лихвите през март, той каза също, че централната банка е в състояние да остави непокътнат силният 
икономически растеж. Това може да повиши търсенето на суров петрол,“, каза Леона Лиу, анализатор в DailyFX. 
Данните на американският петролен институт обаче представиха по-песимистична картина за търсенето на гориво. Според 
API запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 1,1 млн. барела през седмицата, приключила на 7 януари. Очакванията 
бяха за спад от 1,9 млн. барела . 
В същото време запасите от бензин са се увеличили с 10,9 млн. барела спрямо прогнозите за ръст от 2,4%, а тези на 
дестилатите, които включват дизел и горивото за отопление, са нараснали с 3,3 млн. барела при очаквано повишение с 1,8 
млн. барела. 
 
√ Глобалната икономика навлиза във фаза на „изразено забавяне“, предупреди Световната банка 
Световната икономика навлиза във фаза на „изразено забавяне“, предупреди Световната банка във вторник, тъй като 
разпространението на варианта Омикрон, комбинирано с растящата инфлация, високите нива на държавен дълг и 
нарастващото неравенство на доходите заплашват възстановяването на нововъзникващите пазари и развиващите се 
икономики. 
В последния си доклад Global Economic Prospects организацията прогнозира забавяне на световния икономически растеж 
от 5,5% през 2021 г. до 4,1% през 2022 г. През юни тя очакваше ръст от 4,3% за тази година. 
Световната банка обаче представи по-оптимистична прогноза за българската икономика, която според нея ще отбележи 
ръст от 3,8% през 2022 г. спрямо предходната прогноза за повишение на брутния вътрешен продукт с 3,3%. 
Организацията отбелязва, че в развиващите се икономики много правителства няма да разполагат с нужните средства, за 
да дадат подкрепят възстановяването. В същото време нарастващите цени на активите, включително на акциите и 
недвижимите имоти, правят богатите още по-богати и подклаждат инфлацията, която се отразява най-тежко на 
домакинствата с ниски доходи. 
Освен това, за разлика от по-развитите икономики, нововъзникващите и развиващите се страни имат ограничени 
възможности да позволят на инфлацията да се разгорещи. Множество страни вече повишиха лихвените проценти няколко 
пъти, за да задържат ценовия натиск под контрол, но този инструмент на политиката също така охлажда икономическата 
активност. 
Нарастващото неравенство се изостря от несигурността, свързана с варианта на коронавируса Омиккрон, които нарушава 
икономическата дейност и веригата на доставки. Тези смущения в предлагането оставят по-бедните държави „последни в 
глобалната линия на доставките“, посочват от Световната банка. 
Недостигът на суровини и произтичащата от това нестабилност в цените на суровините, както и „екстремните 
метеорологични явления, предизвикани от изменението на климата, влошават рисковете от продоволствена несигурност“, 
се казва в доклада. 
Световната банка прогнозира огромна разлика в темповете на растеж между развитите и нововъзникващите икономики. 
Очаква се по-богатите нации да регистрират забавяне на икономическия растеж от 5% миналата година до 3,8% тази година 
и 2,3% през 2023 г. – умерен темп, който според организацията все пак ще бъде „достатъчен, за да възстанови 
производството и инвестициите към тенденциите, наблюдавани преди пандемията“. 
От друга страна, за нововъзникващите и развиващите се икономики Световната банка прогнозира темповете на растеж да 
спаднат от 6,3% миналата година на 4,6% тази година и 4,4% през 2023 г., оставяйки икономическия растеж в тези страни с 
4% под темпото, регистрирано преди пандемията. 
„За много уязвими икономики спадът е още по-голям“, посочи Световната банка, като отбеляза, че „икономическият 
растеж на крехките и засегнати от конфликти икономики ще бъде със 7,5% под този, отчетен преди пандемията“. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – 1 441 248 коли вече са с екостикер, който ще ги пуска или спира при мръсен въздух в центровете на градовете 
в. Труд - Covid карантина спира държавата 
в. Телеграф - Двойна такса на банкомата 
в. Монитор - Всяка трета жалба е за парното и водата 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа -дневна карантина спасява клетвата на президента за встъпването в новия мандат 
в. 24 часа - Разреждат градския транспорт в София, ако държавата не даде 178 млн. лв. 
в. Труд - Минимална заплата от 764 лв. за 2022г. 
в. Труд - Радев отне на Петков всякаква възможност за маневри за РСМ 
в. Телеграф - Президент, премиер и още 20 под карантина 
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в. Телеграф - Снегът скъса жиците, десетки селища без ток 
в. Монитор - Държавата на дистанционно управление поне за седмица 
в. Монитор – стр. 5 - МВР връща кварталните полицаи с нова роля и задачи 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството: Безплатното 
саниране ще продължи, до края на годината тръгва нова програма, първо с 0% доплащане, после с 20% 
в. Труд - Доц. д-р Петър Чобанов пред "Труд": Рецесия ще бъде риск за социалната и финансовата система 
в. Телеграф - Сеизмологът Пламена Райкова от БАН: По едно слабо земетресение ни удря на три дни 
в. Монитор - Политологът Борис Попиванов: Страх от ГЕРБ и нови избори крепят коалицията 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Къде изчезнаха 400 000 българи? Няма мистерия, повечето са в Англия 
в. Труд - Не те разбират тези, които не искат да те разберат 
в. Телеграф - Крачка напред за донорството 
в. Монитор - Как парното се оказа брак без сметка 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Политически позиции и дипломация – специален гост Георги Първанов; 
- Нови правила за карантина при COVID-19 – защо се съкращават сроковете; 
- Зелен сертификат и решения в пандемията – председателят на здравната комисия в парламента доц. Антон 

Тонев; 
- Фалшив инспектор в автобуса – как измамник опитва да глобява пътници без маски в градския транспорт 

Нова телевизия, „Здравей  България” 
- Арести след разследване на Тина Ивайлова за търговия с фалшиви зелени сертификати. Продавачите и схемата - 

само в „Здравей, България”. 
- Държавата в онлайн режим на управление. Какви са новите правила за карантина - гостува главният държавен 

здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 
- Мним инспектор тормози момичета в автобус на градския транспорт в София. Разказът на потърпевшите. 

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