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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БНР 
 
√ Румен Радев, заместник-председател на АИКБ: 75-процентната компенсация заради скъпия ток няма да доведе до 
поевтиняване на живота 
Вариантът да се компенсира инфлацията минава през повишаването на доходите 
Независимо от постигнатата договореност за изплащане на 75 процента компенсация от поскъпналата над пазарната 
стойност цена на електроенергията, заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен 
Радев не очаква това да доведе до поевтиняване на живота ни. Причината - голяма част от бизнеса е работила почти или 
направо на загуба от 2020-та година насам. Поскъпнали са основни суровини, а това също се отразява върху себестойността 
на продукцията.  
Всички потребители, които разчитат на електроенергия от свободния пазар, ще получат по-високи компенсации – това е 
резултатът от финалните преговори между правителството и бизнеса във вторник.  Заместник-председателят на АИКБ 
определи резултата от разговорите като положителен. Според финалното споразумение, всички потребители на енергия 
от свободния пазар - училища, детски градини, здравни и социални учреждения, общини, институции, ще получат 
компенсации заради поскъпването на тока до 75 процента от увеличението над реалната пазарна цена. Промяната влиза 
в сила за януарската фактура, а за декември компенсацията ще е малко над 128 лева за мегаватчас. 
По думите на заместник-председателя на АИКБ, финансовият ресурс за изплащане на по-високите компенсации е 
подсигурен. "Това обаче няма да стане за сметка на състоянието на енергийните дружества", категоричен бе Румен Радев.  
Постигането на по-добрите условия ще даде глътка въздух за бизнеса и възможността за прогнозируемост на разходите. 
Оттам със сигурност пазарът ще се успокои, но това не означава, че животът ни ще поевтинее.  
Причината - много от фирмите са понесли съществуни загуби, а и консумативите за производствата им са поскъпнали 
значително.  
Затова, според заместник-председателя на АИКБ, доброто политическо решение да се търси намаляване на силата на 
удара от инфлацията, е да се повишават доходите.  
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 
БТВ 
 
√ Кирил Петков се срещна онлайн с ръководствата на работодателски организации 
Акцент в разговора бяха цените на енергоносителите и вариантите държавата да помогне на бизнеса 
Министър-председателят Кирил Петков проведе вчера онлайн среща с ръководствата на петте национално 
представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, както и с представители на ръководството на 
Българската асоциация на металургичната индустрия. 
Акцент в разговора бяха цените на енергоносителите и вариантите държавата да помогне на бизнеса за преодоляване на 
ценовия скок. Обсъдени бяха възможностите тези помощи най-адекватно да стигнат до бизнеса. 
Беше дискутиран 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 обаче потенциална 
опасност за живота и здравето на хората от прекомерното натоварване на здравната система. 
Премиерът изказа ясното си становище, че правителството е тук, за да помага и сподели, че задачата на кабинета е да 
преразпределя най-ефективно създадената от бизнеса стойност. Петков акцентира, че кабинетът ще служи на бизнеса, а 
не обратното. 
За премиера целта нулева корупция е постижима единствено с обединените усилия на бизнеса и Министерския съвет. 
Кирил Петков призова да не остане нито един сигнал за корупция, достигнал и до работодателските организации, и до 
кабинета, който да не е разследван. 
 
АИКБ 
 
√ ВРЕМЕННО СЕ ОТЛАГА СЪБИТИЕТО „ЖИВОТ И КАРИЕРА – ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ?“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ BULGARIA WANTS 
YOU В ПАРТНЬОРСТВО С АИКБ 
Благодарим на всички, които се отзоваха с интерес и одобрение на поканата ни за събитието „Живот и кариера – защо в 
България?“, организирано от Bulgaria Wants You в партньорство с Асоциация на индустриалния капитал в България! 

https://bnr.bg/starazagora/post/101585033/75-procentnata-kompensacia-zaradi-skapia-tok-nama-da-dovede-do-poevtinavane-na-jivota
https://www.facebook.com/BulgariaWantsYou/?__cft__%5b0%5d=AZU6NpDcwc5JUTtyjf76BTmOAnQatH4PfWhVWPjwG38eCaQGrE95_4gPN_6krMzO06wbYYcGccvZzPtoZyr0pMUz3ATjhIlxNrnROZY74aKlvMZ7CfgARwkCiRzg3u8GDgpTW8db1KZs0V1sS-HpcAnaFVmzUpMXhP-onNLrbBZMmRkfqy25yOh3tCY4-7QEcKU&__tn__=kK-R
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Налага се да ви информираме с огромно съжаление, обаче, че поради усложнената епидемиологична обстановка, 
събитията в Бургас и Пловдив временно се отлагат и няма да се проведат във вече оповестените часове и места, както 
следва: 

▪ В Бургас – 15 януари 2022 г. /събота/ от 10:00 ч. в Международния конгресен център Бургас; 
▪ В Пловдив – на 16 януари 2022 г. /неделя/ от 11:00 ч. в Международния панаир Пловдив. 

Накратко, приложените по-долу покани вече не са актуални. Своевременно ще съобщим за насрочените нови дати. 
За обновената информация следете сайта ни, както и платформата на Bulgaria Wants 
You https://bulgariawantsyou.com/events 
До скоро! 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ НСИ: Ръст в приходите от нощувки на хотелите през ноември, общата заетост на леглата остава ниска 
Драстично увеличение на приходите на хотелите и останалите видове места за настаняване с над 10 легла отчитат от НСИ 
за ноември 2021 г. в сравнение с ноември 2020 г., когато също имаше пик на разпространението на COVID-19 у нас. 
Приходите от нощувки през ноември 2021 г. се увеличават с 61.2% в сравнение с ноември 2020 г. и достигат 25.8 млн. лева. 
Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 61.6%, така и от български граждани - с 60.9%. 
Общата заетост на леглата обаче остава ниска: в местата за настаняване през ноември 2021 г. тя е 15.6%, като се увеличава 
с 4.2 процентни пункта в сравнение с ноември 2020 година. 
Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 18.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди 
- 15.8%, и с 1 и 2 звезди - 12.4%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г., е 431.1 хил., или с 38.4% 
повече в сравнение със същия месец на предходната година, като е регистрирано увеличение както при чуждите граждани 
- с 49.8%, така и при българските граждани - с 34.4%. 
За предпоследния месец на годината българските граждани са реализирали 312.3 хил. нощувки, а чуждите - 118.8 хиляди. 
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2021 г. се увеличава с 47.0% в сравнение със същия 
месец на 2020 г. и достига 203.9 хил.. Регистрирано е увеличение, както при чуждите граждани - с 83.2%, така и при 
българските граждани - с 38.4%. 
Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2021 г., са 155.2 хил. и са реализирали средно по 
2.0 нощувки. 
Чуждите граждани са 48.7 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 71.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 
звезди. 
През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 569 обекта с 
над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. 
Броят на стаите в тях е 46.7 хил., а на леглата - 93.7 хиляди. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за 
настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.0%, а броят на леглата в тях - с 2.4%. 
 
√ Затягат мерките в няколко области 
Затягат се противоепидемичните мерки в няколко области. 
Благоевград и Кюстендил спират плановите операции и плановият прием в болниците. 
В Смолян спират масовите мероприятия и събиранията на закрито в нощни барове и заведения. 
Община Пловдив ограничава достъпа на външни лица до сградите си. При специален режим ще работят звената за 
административно обслужване. 
Кризисният щаб в Бургас ще заседава дали от понеделник училищата да преминат към онлайн обучение. Областта е на 
първо място по карантинирани ученици. 
 
√ Д-р Сила, СЗО: В момента случващото се в България е истинска трагедия 
Експертите от СЗО препоръчват да се работи по ново поколение ваксини в три направления - моновалентна срещу 
Омикрон, поливалентна, съставена от няколко елемента и дългосрочно да се работи върху т.нар. панкоронавирусна 
ваксина, която ще обхваща различни щамове от различни групи коронавируси. Това обясни в "Денят започва" д-р Скендер 
Сила, представител на СЗО в България. 
Производители вече работят по новите ваксини, след няколко месеца може би ще имаме ново поколение ваксини, обясни 
д-р Сила. 
Това, което се случва в България в момента, е истинска трагедия. Във втората година на пандемията, през 2021 г. са 
загубени повече от 23 000 човешки живота, това е тройно повече от първата година на пандемията. Не трябваше 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbulgariawantsyou.com%2Fevents%3Ffbclid%3DIwAR0x66Ezf1RjiW_7aka0u-oqCAa4yZD3A42sGlMRbywgyDwJdhfZ4wwH7XI&h=AT2yIpW_UijZK6iO0io4Iua6Xwj7pj_bMScKmhu67UsGODYpbro3CAcEbpa09qux06C1GfKW7-zUDjuklADHyb67C1g0Ssx-TPp6wdjqXn-CViWQH9maSEeySfZ-K02O5w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3zxE30Fq_YggM9aKDNFUwgYSjUCl47HDr_dpqBvI5AOMorh1QSTUgJGk74Y4FrK_Pu8X9ePax9ZifKOpUXqE0OpQdHbIo8Jqz1LuGgyN7OTMT-6v--GM27HWGTS-5y9PuiI7r3HS5x98RGHAGOShzNmBpjOdERIqRbzX1F8LcDaDdwjy_pN3q033PlaK7AzsWMyBF0
https://bntnews.bg/news/zaradi-rast-na-zabolelite-ot-covid-19-prekratyavat-planoviya-priem-v-blagoevgrad-1181567news.html
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да позволите това да се случи, защото вече имаше висококачествени ваксини, които бяха доставени в България, 
смята д-р Сила. Затова призовавам всички българи да се ваксинират, да използват тази възможност, допълни той. 
Статистиката е много ясна - страните с добър ваксинационен режим се представят много по-добре, целта на ваксините е 
да се спасят човешки живот, категоричен е експертът. 
България е на второ място по смъртни случаи, за съжаление толкова много животи са загубени поради липсата на 
доверие и комуникация, смята д-р Сила. 
Той обясни, че бустерната доза предоставя повече от 80% намаляване на риска от хоспитализация при заразяване. 
Д-р Сила обаче отхвърли твърденията, че вариантът Омикрон ще доведе до самоограничаване на пандемията. 
Той апелира към всички българи, особено по-възрастните, тези с хронични заболявания и педагогоческия персонал, да се 
ваксинират. 
На въпрос дали ще се стигне до въвеждане на задължителна ваксинация, представителят на СЗО обясни, че е в непрекъснат 
контакт със здравния министър Сербезова и се обсъждат всякакви подходи. Работи се по стратегия за убеждаване на 
българите за ваксинация, което според него, трябва да е доброволен акт. 
Установихме, че около 12% от българското население е категорично против ваксините. Останалите са по-скоро 
колебаещи се, така че ние трябва да им предоставим необходимата информация, заяви д-р Сила. 
Ако се говори с широката общественост, нещата ще се подобрят, категоричен е експертът. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Буяр Османи: Петков идва на 18 януари, на 25-и - съвместно правителствено заседание 
България и Република Северна Македония планират съвместно заседание на двете правителства на 25 януари, съобщи 
външният министър на страната Буяр Османи. 
В социалните мрежи той уточнява, че посещението на премиера Кирил Петков в Скопие се планира за 18 януари, макар, 
че вчера от правителствената информационна служба съобщиха, че то се отлага на тази дата. Никола Димитров, който все 
още е вицепремиер обвини Османи, че държи да преговаря с България на всяка цена. 
Според Буяр Османи, има нов политически импулс в отношенията между двете държави заради новите правителства. 
Специални работни групи водят преговорите между София и Скопие на техническо ниво, посочва още Османи. 
 
√ Елена Поптодорова: Позицията на НАТО за Русия е колективна позиция, в която участва и България 
Тази седмица започнаха спешни кризисни срещи, които имат за цел да деескалират напрежението, за да се претотврати 
риска от военна намеса в Украйна. В понеделник беше двустранната среща САЩ-Русия, вчера се проведе съветът НАТО-
Русия, а днес във Виена е регулярната среща на ОССЕ, където отново ще се обсъжда тази тема. 
Това са разговори, а не преговори и няма никаква изненада спрямо прогнозите, които бяха направени. Това коментира в 
студиото на "Денят започва" Елена Поптодорова – вицепрезидент на Атлантическия клуб в България. 
Поптодорова заяви, че позицията на НАТО е и позиция на България. 
Цитира думите на военния министър Стефан Янев, който каза "България е НАТО" и допълни, че когато вчера Йенс 
Столтенберг говори за впечатления от разговорите НАТО-Русия, той говори от името на 30-те държави. 
Поптодорова уточни, че в НАТО работят 35 наши представители. Има дипломатическо представителство и офис на военни 
представители. Всичко, което се произнася като решение на Алианса, е минало през вниманието на нашите представители, 
докладвано е в България. Всички най-високи нива на управление на държавата са напълно наясно какъв вид разговори се 
водят в НАТО, каза Поптодорова. 
Когато Столтенберг определя Русия като агресивна в поведението си, като заплаха за мира и сигурността на континента, 
това е колективната позиция, в която участва и България. 
Когато Столтенберг казва, че не може да се направи компромис от политиката на Алианса на отворени врати, това го казва 
и България. "И да, ние казваме - трябва да се съхрани суверенитета на Украйна и да се запази тази политика, която направи 
НАТО организацията, която съхрани мира в Европа". 
Поптодорова каза още, че няма никаква изненада спрямо прогнозите, които бяха направени за съвета НАТО-Русия. 
Имаше твърди заявления от двете страни за неотстъпчивост. Путин постави ултиматум на масата - правни, обвързващи 
гаранции за неразширяване на НАТО. Всъщност те искат нов договор, коментира Поптодорова. 
Според нея тези преговори до голяма степен и напомнят преговорите по време на Студената война. 
Поптодорова отбеляза също, че последната декларация, която имаме България-Русия е от 1997-а година. Тя апелира да 
започне дискусия между политическите партии в парламента за нова декларация по тези отношения, които продължават 
да бъдат най-критичната, уязвима точка в съвременното развитие на България. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ НС изслушва социалния министър за преизчисляването на пенсиите 
Народното събрание ще изслуша министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков относно преизчисляването на 
пенсиите и причините, поради които има пенсионери, оказали се ощетени този месец.  
В дневния ред е и законопроектът на ГЕРБ за въвеждането на компенсаторен механизъм за небитовите крайни клиенти на 
електроенергийния пазар.  

https://bntnews.bg/news/d-r-sila-szo-v-momenta-sluchvashtoto-se-v-balgariya-e-istinska-tragediya-1181581news.html
https://bntnews.bg/news/elena-poptodorova-poziciyata-na-nato-za-rusiya-e-kolektivna-poziciya-v-koyato-uchastva-i-balgariya-1181583news.html
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Предлага се държавата да поеме до 75 процента от разликата между прогнозната пазарна цена на тока, определена с 
решение на КЕВР от първи юли миналата година и средномесечната за дни напред на платформата на Българската 
независима енергийна борса. 
 
√ Степен „доктор“ ще се придобива и чрез работа по научноизследователски проект 
Две или повече висши училища ще могат да обучават студенти и да им издават дипломи съвместно  
Две или повече висши училища ще могат да обучават студенти и да им издават дипломи съвместно,  предвижда 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от Министерския съвет. 
С друга промяна се дава възможност образователна и научна степен „доктор“ да се придобива чрез работа по 
научноизследователски проект. 
С промените се цели насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения чрез създаване на съвместни 
мултидисциплинарни специалности. 
Студентите, записани в тях, ще изучават отделните дисциплини в различни университети. 
Висшите училища ще използват общи ресурси и академичен капацитет за подготовката на кадри по професии, изискващи 
знания и умения от различни области, които са важни за развитието на икономиката и обществото. 
Приемът ще се осъществява в рамките на утвърдените места за професионалното направление на координиращото висше 
училище. 
С друга промяна в Закона за висшето образование се дава възможност образователна и научна степен „доктор“ да се 
придобива чрез работа по научноизследователски проект. 
Докторантите трябва да се обучават в продължение на поне три години в редовна форма с договор между висшето 
училище или научната организация и ръководителя на проекта. 
В същото време те ще получават заплащане според извършената от тях работа и условията на договора. 
Заплащането може да е в пъти над сегашната докторантска стипендия от 500 лв., уточняват от Министерството на 
образованието и науката.  
 
√ Гроздан Караджов свиква работно заседание за стратегическите инфраструктурни обекти  
Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов свиква работно заседание 
за развитието на стратегическите инфраструктурни обекти и за новата програма за ремонт на пътищата за 2022 г. 
Заседанието ще се излъчва на живо на официалната фейсбук страница на министъра. 
В него ще участват ръководствата на Агенция „Пътна инфраструктура“, на Института за пътища и мостове и на държавната 
фирма „Автомагистрали“. 
Министър Караджов ще постави няколко основни теми за обсъждане: проектната готовност на всички стратегически 
инфраструктурни обекти, реалистични срокове за изготвяне на технически проекти и прогнозно финансиране; обсъждане 
на предложените за основен и превантивен ремонт пътища за годината, както и тол системата. 
Гражданите ще могат в следващите 2 седмици да правят предложения за включване в програмата и на други пътища, като 
изпращат снимки и видеоматериали. 
 
√ Б. Сандов: ЕК се противопоставя трасето на АМ "Струма" да е през Кресненското дефиле 
Европейската комисия се противопоставя трасето на автомагистрала "Струма" да минава през Кресненското дефиле, каза 
министърът на околната среда Борислав Сандов пред ресорната парламентарна комисия. 
Той добави още, че от 2008 година има одобрена положителна оценка на два алтернативни варианта - в източна посока 
по склона на Пирин или прокопаването на тунел през дефилето. 
Сандов допълни, че към момента има сериозно забавяне при изграждането на лот 3.2 на „Струма“ и обясни причината: 
„Към този момент имаме огромно забавяне за реализация на тази част на трасето именно поради нежеланието да се 
съобразим с изискванията на Бернската конвенция и Европейската комисия, произтичащи от европейските регламенти. 
Преминаването на трасето през дефилето ще породи наказателни процедури - това е обследвано, не от нас, защото ние 
сме отскоро във ведомството, но такива изследвания има по въпроса“. 
Министърът каза още, че най-новият вариант на Плана за възстановяване трябва да бъде изпратен до Европейската 
комисия до края на тази седмица. 
Министърът ще работи с трима заместници - Тома Белев, Николай Сиджимов и Петър Димитров, стана ясно още по време 
изслушването пред парламентарната Комисия по околната среда и водите. 
 
√ Европейската прокуратура отхвърли Анита Джамалова 
Европейската прокуратура отхвърли един от кандидатите на България за делегиран прокурор - Анита Джамалова, окръжен 
прокурор на Перник, съобщиха за "Хоризонт" от евроинституцията. Същевременно бе одобрен вторият кандидат под 
въпрос - окръжният прокурор на Кюстендил Ивайло Илиев. 
 
√ Рекорден ръст от близо 50 години на германските цени на едро през 2021 г. 
Цените на едро в Германия нараснаха средно с 9,8% през 2021 г. в сравнение с 2020 г., отбелязвайки най-голямото си 
увеличение на годишна база от първата петролна криза през далечната 1973 г., съобщи в сряда германската статистическа 
служба Destatis. 
Това до голяма степен се дължи на по-високите цени на продуктите от петролни дестилати, които нараснаха с цели 32% 
през 2021 г., както и на ръст с 44,3% на цените на на металите и металните руди. 
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Скокът при цените на едро беше повлиян и от базовия ефект поради ниските цени на много суровини през 2020 г. на фона 
на стартиралата тогава коронавирусна пандемия, посочи Destatis. 
Цените на едро само през декември 2021 г. бяха с 16,1% по-високи в сравнение с декември 2020 г., съобщи немската 
статистика, като увеличението през миналия месец се дължеше основно на поскъпване с цели 50,6% на минералните 
нефтопродукти. 
През ноември и октомври 2021 г. цените на едро се повишиха на годишна база съответно с 16,6% и 15,2% на годишна база. 
 
√ Вилроа дьо Гало от ЕЦБ: Близо сме до инфлационния пик  
Членът на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Франсоа Вилроа дьо Гало каза в сряда пред 
френския телевизионен канал LCI, че еврозоната е "много близо до пика на инфлацията", потвърждавайки по този начин 
предишни свои изявления. 
"Гарантирам, че ние от ЕЦБ и от Френската централна банка ще направим необходимото, за да се върне инфлацията до 
около 2 на сто с течение на времето", посочи той и добави: 
"Това се отнася за паричната политика, която провеждаме в рамките на ЕЦБ, като ние предприемаме съответните мерки, 
така че годишната инфлацията да е около 2%". 
Управителят на Френската централна банка също така прогнозира, че инфлацията в неговата страна ще спадне и под 2% 
"до края на годината". 
"Но преди това може да се очаква ценови удар и този удар се обяснява главно с цената на енергията", предупреди той. 
 
√ Балтийските държави искат от НАТО повече войски на територията си  
Балтийските държави преговарят със съюзниците си от НАТО за увеличаване на разположените на тяхна територия войски 
с цел  възпиране на Русия, съобщи пред агенция Ройтерс премиерът на Естония Кая Калас.  
Тя каза, че ако се погледне географската карта, балтийските страни са като поулостров на НАТО и затова те имат своите 
тревоги.  
Въпросът може да бъде обсъден от министрите на отбраната от Алианса на срещата им, планирана за средата на февруари 
- това е съобщил пред Ройтерс дипломат, пожелал анонимност. 
 
√ Представители на Вашингтон и Москва присъстват на срещата на ОССЕ 
Представители на Вашингтон и Москва ще присъстват на срещата на Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа, посветена на усилията за намаляване на напрежението между Русия и Запада. Заседанието във Виена е 
продължение на преговорите, проведени по-рано през седмицата. 
Москва очаква от Вашингтон и неговите съюзници мотивиран писмен отговор на предложенията си за европейската 
сигурност. Това заяви руският посланик в САЩ Анатолий Антонов. 
Представихме нашите инициативи за излизане от кризата. На 10 януари те бяха разяснени в Женева, а на 12 януари - в 
рамките на Съвета Русия-НАТО в Брюксел. Очакваме адекватен отговор, но не под формата на популистки изявления, а 
добре аргументирани писмени предложения“, каза ръководителят на дипломатическата мисия. 
Според Антонов Западът не е способен аргументирано да отстоява своята гледна точка на преговори. 
"Създава се впечатлението, че американските полицитици са лансирали в пресата мита за „неизбежното руско нахлуване 
в Украйна“ и сега преодоляват собствените си фобии. Нещо повече, зад исканията на законодателите за „по-болезнени 
наказания“ за страната ни стои опит за въздействие върху Русия на фона на преговорите за европейската сигурност“, 
добави посланикът. 
След Женева и Брюксел днес консултациите ще продължат във Виена в рамките на заседание на Постоянния съвет на 
ОССЕ. 
Русия успя да обедини страните на НАТО и държавите извън Алианса в Европа, макар да не го очакваше. Коментарът е на 
заместник-държавния секретар на Съединените щати Уенди Шърман след края на Съвета НАТО-Русия в отговор на въпрос 
за присъединяването на Украйна, Финландия и Швеция към Алианса. 
„Съединените щати, заедно със съюзниците си от НАТО ясно показаха, че няма да затръшнем вратите на политиката на 
Алианса на отворените врати. Тази политика винаги е била в основата на Пакта, който по същността си е отбранителен. 
Суверенно право на избор на страните е да решат да дойдат и да заявят, че искат да се присъединят към НАТО“, заяви 
Шърман. 
След срещата руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко коментира, че между НАТО и Русия 
все още има много фундаментални несъгласия. Той се обяви за изработването на нова архитектура за сигурност в Европа 
с аргумента, че сегашната не отчита интересите на Русия. Той повтори позицията на Москва, че разширяването на Алианса 
на изток трябва да бъде прекратено. 
Грушко подчерта, че Украйна трябва да бъде принудена да изпълнява Минските споразумения. 
Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг предупреди, че ако Русия отново използва сила срещу Украйна, НАТО 
сериозно ще обмисли подсилването на източния фланг. 
 
√ Ердоган обеща да укроти турската инфлация въпреки растящия скептицизъм 
Президентът Реджеп Ердоган обеща в сряда да укроти растящата инфлация в Турция, която достигна през миналия месец 
цели 36%, но редица икономисти прогнозират, че тя може да се повиши доста повече, създавайки по-голям натиск върху 
и без това обезценяващата се местна валута. 
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Турската лира поевтиня с около 44% през 2021 г. - най-лошото й представяне през близо 20-годипното управление на 
Ердоган. 
През вчерашната търговия тя се стабилизира около 13,7975 лири за един долар. Благодарение отчасти на скъпите 
държавни интервенции на валутния пазар и на правителствените мерки, които помогнаха за успокояване на валутната 
криза миналия месец, лирата успява да се задържи от миналия четвъртък насам в диапазона 13,7-13,94, след като падна 
до рекордно ниско ниво от 18,4 спрямо долара в края на декември 2021 г. 
Изказвайки се в сряда в парламента, Ердоган каза, че Турция защитава икономиката си от това, което той определи като 
атаки, като управляващите са взели под контрол "чужди финансови инструменти, които могат да нарушат финансовата 
система". 
"Нарастващата инфлация не е в съответствие с реалностите в нашата страна“, каза Ердоган и добави, че мерките на 
правителството скоро ще смекчат тежестта на "несправедливото" повишаване на цените. 
Под натиска на Ердоган, който се стреми към по-висок икономически растеж чрез увеличаване на производството и износа, 
Турската централна банка намали лихвения си процент с 500 базисни пункта до 14% от септември насам. Следващото 
заседание на централната банка е насрочено за 20 януари. 
Американската банка Goldman Sachs прогнозира годишната инфлация да надхвърли 40% през януари, след което може да 
надхвърли дори 50% и да остане много висока до края на годината, когато базовите ефекти ще я намалят до около 33 на 
сто. 
"Дълбоко отрицателните реални лихвени проценти и високото ниво на растеж на заемите вероятно ще поддържат 
инфлацията повишена и ще продължат да оказват натиск върху турската лира", отбеляза GS. 
Въпреки неотдавнашната нестабилност на пазара, икономиката на Турция се очаква да нарасне с огромните 9,5% през 2021 
г., прогнозира Световната банка в последния си доклад за глобалните икономически перспективи. Но банката също така 
прогнозира, че растежът ще се забави до 2,0% през тази година и до 3,0% през 2023 г. В предишния си доклад от миналия 
юни Световната банка прогнозира ръст на БВП на Турция от 5% през 2021 г. и с 4,5% през 2022 г. и през 2023 г. 
Goldman Sachs заяви, че очаква турските власти да опитат "повече административни и регулаторни мерки" за ограничаване 
на инфлацията, преди да направят евентуален обрат в паричната политика. 
 

Графика долар/турска лира 

 
 

 
3e-news.net 
 
√ Повишение със 7.6 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 403.47 лв. за MWh с ден за доставка 
13 януари 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 403.47 лв. за MWh и обем от 85 903.00 MWh с ден за доставка 13 януари 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение със 7.6 % % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 483.86 лв. за MWh, при количество от 44 467.80  MWh. 
Извънпиковата енергия (41 435.20  MWh) е на цена от 323.09 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 256.91 лв. за MWh и количество от 3317.2 MWh. Това е и най-ниската стойност. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 565.96 лв. за 
MWh при количество от 3803.3 MWh. Висока е и стойността за 18 часа – 555.75 лв.за MWh (3564.2). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 229.39 лв. за MWh при количество 3271.7 MWh. 
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Спрямо стойността от 375.08 лв. (191.78 евро) за MWh за 12 януари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 13 януари 2022 г. се повишава до 403.47 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 206.29 евро за MWh (ръст със 7.6 % ), 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 12 януари 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 546.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 420.49 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       27,96% 2162.62 
Кондензационни ТЕЦ     44,89% 3471.56 
Топлофикационни ТЕЦ     5,54% 428.19 
Заводски ТЕЦ      1,95% 150.65 
ВЕЦ       6,19% 479.06 
Малки ВЕЦ      2,08% 160.88 
ВяЕЦ       6,62% 512.02 
ФЕЦ       4,43% 342.67 
Био ЕЦ       0,35%        26.78 
Товар на РБ       6160.65 
 
√ Застрахователите в България са продали полици за над 2.1 млрд. лв. през третото тримесечие на 2021 г. 
Компаниите от Общото застраховане отчитат 189 935 хил. лв. печалба, а от Животозастраховането – 52 284 хил. 
лв., сочат данните на КФН 
Ръст на печалбата, на приходи от продадени застрахователни полици и значително по-малко изплатени обезщетения 
отчитат застрахователните компании на българския пазар (общо застраховане и животозастраховане) към 30 септември 
2021 г. Това показват обобщените данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените междинни 
финансови отчети за третото тримесечие на миналата година от 34-те застрахователни компании, които работят на 
българския пазар. 
И в двата сектора застрахователите са продали полици общо за 2 166 969 326 лева, спрямо 1 768 499 298 лева през второто 
тримесечие на миналата година, което представлява ръст от 22.53%. В същото време изплатените обезщетения са за общо 
962 142 150 лева, в сравнение с 637 471 248 лева през второто тримесечие, което също е ръст, при това по-висок, с 50.93 
на сто. 
Затова пък общата печалбата е нараснала със 73.81% от 139 358 хил. лв. през второто тримесечие до 242 219 хил. лв. през 
третото тримесечие. Двадесет и четирите дружества от общото застраховане отчитат годишна печалба от 189 935 хил. лв., 
а десетте от животозастраховането – 52 284 хил. лв. 
Осемте кампании от презастраховането са продали полици общо за 1 502 567 525 лева, от които по общо застраховане за 
1 463 505 387 лева, а по животозастраховане за 39 062 138 лева. В същото време са изплатили обезщетения общо за 
624 631 749 лева, от които по общо застраховане 618 762 361 лева и по животозастраховане 5 869 388 лева. 
Общо застраховане 
Компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 2 002 952 121 лева, спрямо 1 338 353 825 лева през 
второто тримесечие на миналата година, което представлява огромен спад от 664 598 296 лева. 
Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (71.5% или 899 996 891 лева по застраховка „Гражданска 
отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ и 531 425 753 лева по доброволната застраховка 
„Автокаско“ за сухопътни МПС без релсовите), следвани от застраховка „Пожар и природни бедствия“ (12.3% или 236 752 
524 лева), „Злополука и заболяване“ (5.0% или 100 167 350 лева), „Кредити, гаранции и други видове разноски“ (3.9% или 
64 179 908 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (2.3% или 46 323 654 лева), „Помощ при пътуване“ (2.7% или 54 215 067 
лева) а делът на останалите 4 вида застраховки е 2.0 на сто или 35 774 792 лева. 
Печалбата на 24-те компании от Общото застраховане е 189 935 хил. лева, като нараства с 57 834 хил. лева от 132 101 хил. 
лева спрямо второто тримесечие. 
Топ 10 на дружествата в общото застраховане по премиен приход: 
1. ЗК Лев Инс – 12.88% пазарен дял и 257 993 025 лева премиен приход; 
2. ЗД Евроинс  – 12.68% и 253 924 491 лева; 
3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп (3 място през юли) – 11.80% и 236 265 708 лева; 
4. ДЗИ - Общо застраховане – 10.49% и 210 072 946 лева; 
5. ЗАД Армеец – 8.19% и 164 137 616 лева; 
6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 7.61% и 152 394 512 лева; 
7. ЗАД ОЗК - Застраховане – 6.92% и 138 585 849 лева; 
8. ЗД Бул Инс – 6.72% и 134 594 630 лева; 
9. Дженерали застраховане – 6.71% и 134 453 596 лева; 
10. ЗАД Алианц България – 6.23% и 124 877 366 лева. 
Останалите 14 компании имат общо 9.79% пазарен дял. 
Към края на третото тримесечие на 2021 г. изплатените обезщетения от дружествата по Общо застраховане достигат 
798 124 945 лв., спрямо 525 609 559 лв. през второто или с 272 515 386 лева повече. Най-голям дял от 71.5% от тях са по 
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застраховки на МПС или общо 1 431 422 644 лева от които „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и 
използването на МПС“ (899 996 891 лева) и по доброволната застраховка „Автокаско“, свързана с притежаването и 
използването на сухопътни МПС без релсови (531 425 753 лева), следвани от застраховка „Пожар и природни бедствия“ 
(12.7% и 236 752 524 лева), „Злополука и заболяване“ (5.0% и 100 167 350 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (2.3% и 
46 323 654 лева), „Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски“ (3.9% и 75 683 195 лева), „Помощ при 
пътуване“ (2.7% и 54 215 067 лева). На останалите 4 вида застраховки се падат само 2.0% пазарен дял. 
Топ 10 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения: 
1. ЗК Лев Инс – 12.88% пазарен дял и изплатени 257 993 025 лева; 
2. ЗД Евроинс – 12.68% и 253 924 491 лева; 
3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 11.80% и 236 265 708 лева; 
4. ДЗИ - Общо застраховане – 10.49% и 210 072 946 лева; 
5. ЗАД Армеец – 8.19% и 164 137 616 лева; 
6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 7.61% и 51 500 714 лева; 
7. ЗАД ОЗК – Застраховане – 6.92% и 138 585 849 лева; 
8. ЗД "Бул Инс" – 6.72% и 134 594 630 лева; 
9. Дженерали застраховане – 6.71% и 134 453 596 лева. 
10. ЗАД "Алианц България" – 6.23% и 124 877 366 лева; 
На останалите 14 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 9.77% общ пазарен дял по изплатени 
обезщетения. 
Животозастраховане 
Десетте компании по Животозастраховането са продали застрахователни полици за 439 206 280 лева през третото 
тримесечие на 2021 г., в сравнение с 296 310 148 лв. през второто тримесечие или с 48.23% повече, сочат обобщените 
данни на КФН. От тях 40.1% и 176 116 817 лева формират застраховките "Живот", свързана с инвестиционен фонд, следва 
застраховката „Живот и рента“ (36.9% и 162 074 048 лева), „Заболяване“ (13.1% и 57 530 757 лева), Допълнителна 
застраховка (5.9% и 25 719 638 лева), „Злополука“ (2.9% и 12 796 638 лева) и „Женитба и детска застраховка“ (1.1% и 4 968 
402 лева). 
Към края на август животозастрахователите отчитат обща печалба от 52 284 хил. лева, която е с 45 027 хил. лева повече от 
7 257 хил. лева спрямо второто тримесечие. 
Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по премиен приход: 
1. ЗАД Алианц България живот – 31.9% пазарен дял и привлечен премиен приход за 140 241 811 лева; 
2. ДЗИ-Животозастраховане – 23.9% и 104 766 331 лева; 
3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 20.0% и 87 623 368 лева; 
4. ЗК УНИКА Живот – 11.2% и 49 318 643 лева; 
5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 5.6% и 24 804 910 лева. 
На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 7,5 общ пазарен дял по премиен приход. 
Към края на юли изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 164 017 205 лева, като 
нарастват с 22.7% от 111 861 689 лева, спрямо второто тримесечие. Най-голям дял от 61.1% и 100 251 886 лева заема 
застраховката „Живот и рента“, следвана от „Живот, свързан с инвестиционен фонд“ (16.6% и 27 225 059 лева), 
„Заболяване“ (15.5% и 25 467 816 лева), Допълнителна застраховка (3.1% и 5 108 349 лева), „Женитба и детска застраховка“ 
(2.9% и 4 729 068 лева) и „Злополука“ (0.8% и 1 235 027 лева). 
Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения: 
1. ЗАД Алианц България живот – 34.8% пазарен дял и 57 142 619 лева изплатени обезщетения; 
2. ДЗИ-Животозастраховане – 20.3% и 33 357 359 лева; 
3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 18.5% и 30 336 073 лева; 
4. ЗК УНИКА Живот – 10.1% и 16 646 176 лева; 
5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 7.0% и 11 467 181 лева. 
На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 9.2% общ пазарен дял по изплатени обезщетения. 
 
√ 58% от възрастните в България са финансово грамотни 
При самооценката на собствените финансови познания 48% от анкетираните са определили нивото си като средно, 
а 10% като високо 
Общото ниво на финансовата грамотност в България е 58%, показват последните анализи на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). България е малко над средното равнище за региона, но под средното 
ниво за страните членки на ЕС. Държавите от Югоизточна Европа са постигнали средно около 57% от максималния 
възможен резултат. 
Това е по-ниско от стойностите, получени чрез същата методология от проучвания на икономиките на ЕС и ОИСР (съответно 
около 64 % и 65 %). 
Според международния доставчик на финансови услуги Euronet, финансовото образование винаги е било изключително 
важна тема, особено във времена на неочаквани икономически кризи. 
Трябва ли финансовотo образование да стане част от националната учебна програма, по която училищата се обучават в 
класната стая? Или родителите трябва да покажат на децата си как да пестят и да разпределят бюджета си? Доставчикът 
на финансови решения Euronet анализира този въпрос, както и има ли възможност и достъпни ресурси за образование на 
тема финанси, и по-долу ще откриете няколко от основните заключения. 
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Всъщност през последните години банките започнаха да предлагат начини за подпомагане на финансовото образование 
както в училищата, така и у дома като например гъвкави банкови сметки, спестовни планове и образователни ресурси. 
Трябва ли да се възпитава финансова грамотност в училище? 
Според друго проучване, публикувано от Portafina, 68% от британците смятат, че преподаване на финансова грамотност в 
училище би подобрило финансовото им положение по-късно в живота. 9 от 10 родители вярват, че е отговорност на 
училището да предоставя финансово образование. 
Но предвид технологичния напредък в платежната индустрия, ще трябва ли финансовото образование да се актуализира 
и преразглежда редовно? И дали този вид информация ще бъде достъпна за учителите? 
Проучване на Money Advice Service разкрива, че 88% от учителите нямат обучение или специфични квалификации, 
необходими за преподаването на такъв тип информация. Самите учители казват, че основните пречки пред 
предоставянето на финансово образование в училище са липсата на време в графиците, липсата на гъвкавост в учебната 
програма и страх от липса на необходимите умения и знания. 
Начини за финансова начетеност вкъщи 
Според Euronet, е важно да се повиши осведомеността на хората относно това как да управляват парите си, да са добре 
подготвени за различните условия, които финансовите институции предлагат, и да се информират как биха могли да 
подобрят своите финансови познания, така че да оползотворят средствата си най-добре, а и да могат да възпитат децата 
си от малки да имат разумно отношение към парите. 
Има налични разнообразни инструменти като блогове, приложения и специални банкови карти за деца. Част от тях 
включват Starling Kite и Revolut Junior, които предлагат карти с определен брой лимити както и цели за спестяване. Някои 
дори ви позволяват да задавате задачи и домакинска работа. Следователно, това предлага възможност на децата и 
младежите да се научат как да управляват паричните средства. 
Банките също могат да работят за подкрепа на финансовото образование 
Работейки с училищата, финансовите институции могат да допринесат с безплатни програми за финансово образование. 
Revolut и Starling предлагат начини за насърчаване на финансовата грамотност чрез своите детски сметки Junior и Kite, а 
Английската централна банка, например, има раздел за финансово образование, в който се предлагат множество 
безплатни ресурси за преподаване и домашно обучение. 
Освен това, вече има и много безплатни мобилни приложения, като Rooster Money (non-Pro version), Otly, Gimi, Bankaroo, 
които потребителите могат да използват да управляват финансите си. 
Винаги можете да разчитате на добрата стара касичка. Няма значение в коя епоха се намираме, децата винаги ще се радват 
на действието да поставят собствените си монети в касичка. Красотата на парите и монетите е, че се виждат, можете да ги 
държите, да ги преброите и да ги депозирате сами, пишат в заключение от Euronet. 
„Финансовото образование е наистина важно, особено с толкова много възможности зa разплащания, които се предлагат. 
Предоставяйки на децата възможност да разберат опциите, да се научат как да бюджетират и да видят стойността дори на 
най-малките усилия, ще гарантираме, че имаме финансово осведомено младо поколение, което ще направи 
проницателен финансов избор“, коментира Калина Стойкин, регионален мениджър на Euronet България. 
 
√ ИТ секторът търси най-много служители, всяка пета обява за работа вече е от него 
След традиционния за декември спад на броя на предложенията, само за първата седмица на януари те вече са с 19% 
повече 
Компаниите, развиващи дейност в сферата на информационните технологии у нас търсят най-много нови хора. През 
декември всяка пета публикувана обява за работа е била от този сектор, дори малко повече. На ИТ сектора се дължат 22% 
от всички пуснати през декември 2021 г. обяви. Това е най-бързо и динамично разрастващият се сектор през 2021 г., 
отбелязват от компанията за подбор на кадри и кариерен сайт JobTiger. Според анализите й от началото до края на 
миналата година броят на предложенията в ИТ сектора е нараснал двойно, а като дял той се е изкачил от четвърто място с 
10-12-процентен дял в обявите за работа до първото с 22 на сто. 
Малко след това се нарежда досегашният лидер - сектор „Търговия и продажби“ с 21% дял от всички обяви за работа. 
Третото място е за компаниите от сферата на производството, които са публикували 13 на сто от обявите за работа през 
декември м.г. На „Административни и обслужващи дейности“ пък се дължат 11%. 
Дяловото разпределение на обявите при останалите отрасли се нарежда както следва: „Хотелиерство и ресторантьорство“ 
(10%), „Логистика и транспорт“ (9%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,4%), „Строителство“ (4,3%), „Здравеопазване и 
фармация“ (4,1%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%). 
Като цяло през последният месец на 2021 г. обявите за работа във водещите сайтове са намалели с 35%. Въпреки големия 
спад, това не е основание за притеснение, тъй като намаляването на броя на предложенията за работа през декември е 
традиционен и основно се дължи на по-големия брой почивни дни за коледните и новогодишни празници, през които 
огромна част от работодателите не публикуват обяви за работа, обясняват от JobTiger. Освен това макар и по-малко в 
сравнение с предходния месец ноември, броят на обявите през декември е с цели 49% повече от този през последния 
месец на 2020 г. Също така има сериозни основания да се смята, че през януари броят на предложенията ще се възстанови 
бързо и ще се наблюдава здравословен ръст на пазара на труда през следващите месеци. Това се потвърждава и от 
наблюдението, че само през първата седмица на текущият месец броя на обявите се е увеличил с 19%. 
Както при общият брой, така и във всички сектори се наблюдава спад на предложенията през декември. Най-голямо 
намаление има при обявите в сектор „Производство“ (-44%), следван от „Счетоводство, одит, финанси“ (-43%) и 
„Строителство“ (-41%). 
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В останалите отрасли спадът на обявите е както следва: „Маркетинг и реклама“  (-38%), „Административни и обслужващи 
дейности“ (-36%), „Търговия и продажби“ (-34%), „Здравеопазване и фармация“ (-32%), „Логистика и транспорт“ (-31%), 
Хотелиерство и ресторантьорство“ (-25%), а най-малко намаление се отчита при „ИТ“ (-15%). 
През декември се наблюдава и намаляване на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционо, които са с 25% по-
малко спрямо ноември. Техният дял спрямо общия брой обяви е 17,1%, като, подобно на предходните месеци, най-
многобройни са те в сектора „ИТ“ (69%), следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (14%) и секторите на 
аутсорсинг (BPO) индустрията (13%) и „Търговия и продажби“ (4%). 
Като цяло работодателите в България не търсят масово нови служители със зелен сертификат за завършен цикъл на 
ваксинация или преболедуван COVID-19. Такова изискване е имало в пренебрежимо малко на брой обяви - едва 150, което 
представлява едва 0.4% от всички предложения. Обявите, в които присъства това изискване, продължават да бъдат 
предимно в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Обслужващи дейности“ и „Търговия и продажби“. Макар и да 
варират като дял от всички обяви, през последното тримесечие на годината, техния брой се запазва почни непроменен.  
През декември, повече от половината предложения в страната, са съсредоточени в столицата. На работодателите в София 
се дължат 51% от всички обяви за работа. На второ място се нарежда Пловдив, но със значително по-малък дял от 9%. 
Следват Варна с 8 на сто, Бургас и Русе с по 3%, и Стара Загора с 2 на сто от предложенията заз работа. Заедно обявите в 
изброените градове съставляват 77% от предложенията в страната. 
 
√ Промишленото производство в България е трето по ръст в ЕС през ноември 2021 г. 
При среден спад на годишна база в еврозоната с 1.5% и без промяна в ЕС-27, за нашата страна „Евростат“ отчита 
нарастване с 13.3 на сто 
Промишленото производство в България е нараснало с 13.3% през ноември 2021 година спрямо същия месец на 2020 
година, като по този показател страната ни е изпреварена само от Полша (+15.3%) и Литва (17.0%). Сред държавите-членки, 
за които са налични данни, най-голям годишен спад е регистриран в Ирландия (-30.4%), Малта (-7.8%), Германия и 
Люксембург (и двете -2.5%). Това показват обявените днес данни от статистическата служба на ЕС „Евростат“. 
На годишна база, спрямо ноември 2020 г. промишленото производство е спаднало с 1.5% в еврозоната и е непроменено в 
целия Европейски съюз. 
 

 
 
По основна промишлена група е еврозоната през ноември 2021 г., в сравнение с ноември 2020 г., производството на 
средства за производство е спаднало с 9.8%, докато на междинните стоки нараства с 1.9%, на енергията с 3.7%, на 
дълготрайните потребителски стоки с 4.4% и на нетрайните потребителски стоки се повишава с 6.1%. 
В същото време на годишна база ЕС-27 производството на средства за производство намаля с 8.2%, докато на междинните 
стоки нараства с 2.8%, на дълготрайните потребителски стоки с 4.9%, на енергията с 6.7% и на нетрайните потребителски 
стоки се повишава със 7.3%. 
На месечна база, в сравнение с октомври, промишленото производство нараства с 2.3% в еврозоната и с 2.5% в ЕС-27. През 
октомври 2021 г. промишленото производство е спаднало с 1.3% в еврозоната и с 0.8% в ЕС-27. 
Месечно сравнение по основни промишлена групи и по държави-членки 
В еврозоната през ноември 2021 г. в сравнение с октомври 2021 г. производството на нетрайни потребителски стоки 
нараства с 3.2%, на средства за производство с 1.5%, на енергия с 1.2% и на междинни стоки с 0.9%, докато производството 
на дълготрайни потребителски стоки намаля с 0.2%. 
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В ЕС-27 производството на нетрайни потребителски стоки нараства с 3.0%, на средства за производство с 2.3%, на 
междинни стоки с 1.4%, на енергия с 0.9% и на дълготрайни потребителски стоки с 0.1%. 
Сред държавите-членки, за които са налични данни в „Евростат“, най-голямо месечно увеличение е регистрирано в 
Ирландия (+37.3%), Полша (+5.9%) и Чехия (+4.8%). За България е отчетен месечен ръст от 1.4 на сто и по този показател 
страната ни е на 13-то място. Най-голямо намаление се наблюдава в Белгия (-4.4%), Малта (-3.7%) и Люксембург (-2.3%). 
 
√ Вредните емисии в САЩ са се увеличили с отчайващите 6,2% през 2021 г., убивайки надежните за зелено 
възстановяване от пандемията 
Германия също е на път да пропусне климатичните си цели през настоящата година 
Емисиите от парникове газове са започнали отново да нарастват в Съединените щати през 2021 г., разрушавайки 
надеждите, че пандемията ще се окаже преломен момент в екологизирането на американското общество за справяне с 
климатичната криза. Това коментира британският The Guardian, цитирайки последните известни данни. 
След началото на пандемията през 2020 г. милиони хора преминаха към работа от вкъщи, пътуванията с автомобили и 
самолети намаляха, а промишленото производство се забави. Това доведе до рязък спад на емисиите на парникови газове, 
което подтикна прогнозите, че ще се появи новооформена американска икономика, която да помогне за прогонването на 
ерата на изкопаемите горива. Тези прогнози обаче може да са били безпочвени, тъй като новото изследване показва, че 
емисиите в САЩ са се увеличили с 6,2% миналата година в сравнение с 2020 г. 
Въпреки че емисиите все още са с 5% по-ниски спрямо нивата им от 2019 г., скокът в замърсяването на атмосферата, след 
като хората се върнаха към предишния ритъм на живот, бе по-голям от общия икономически растеж през миналата година. 
 

 
 
„Очаквахме възстановяване, но е смущаващо, че емисиите се върнаха дори по-бързо от икономиката като цяло“, каза Кейт 
Ларсен, партньор в Rhodium Group, независимата изследователска фирма, която извърши анализа. „Ние не просто 
намаляваме въглеродната интензивност на икономиката, ние я увеличаваме. Правим точно обратното на това, към което 
всъщност трябва да сме се насочили", сподели тя. 
Скокът в емисиите през 2021 г. до голяма степен се дължи на увеличение на колите и камионите по пътищата, с 10% ръст 
на емисиите от транспорта спрямо година по-рано, тъй като американците и техните стоки отново започнаха да се движат 
на фона на оптимизма, предизвикан от пускането на ваксините. 
Въглищата, най-мръсното от изкопаемите горива, което продължаваше стабилно да се понижава в САЩ, също се завърнаха 
колкото и да са нежелани. Тяхното използване в производството на електроенергия отчита увеличение от 17% спрямо 2020 
г. Емисиите от промишлени процеси нараснаха с 6,6% през миналата година, докато емисиите при използването на сгради 
леко се увеличиха. 
Емисиите в САЩ постепенно намаляват от около 2005 г., главно поради пазарните условия, които направиха въглищата 
неконкурентоспособни, а газа, по-малко замърсяващо изкопаемо гориво, привлекателен за комуналните услуги като 
евтина и изобилна алтернатива. 
Въпреки повече от три десетилетия на все по-спешни предупреждения от учени по климата и нарастващия парад от 
катастрофални горски пожари, наводнения и горещи вълни, САЩ никога не са въвели национално законодателство за 
справяне с климатичната криза. 
Ларсен каза, че е „от изключителна важност“ Конгресът да приеме климатичните мерки в законопроекта за възстановяване 
на по-добри разходи, който беше спрян от сенатор Джо Манчин, центрист демократ от Западна Вирджиния с дълбоки 
връзки с въгледобивната индустрия. 

https://rhg.com/research/preliminary-us-emissions-2021/
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„Имаше надежда, че тази пандемия ще доведе до големи промени, но ние не виждаме това навсякъде“, каза Ларсен. „По-
важното е, че трябва да декарбонизираме икономиката си, а не просто да залагаме на промяната на индивидуалното 
поведение. „Притеснително е, че разчитаме на пазара на петрол и газ за намаляване на емисиите и още повече, че не сме 
приели нужните правила и закони. Това винаги щеше да е тежката битка за САЩ, но сега този хълм за преодоляване е още 
по-стръмен. 
 

 
 
Увеличаването на емисиите през 2021 г. буквално изхвърли САЩ от пистата по отношение на темповете на съкращения, 
необходими за постигане на международно договорените цели, формулирани в Парижкото споразумение за климата. 
Сделката гласи, че страните трябва да се опитат да задържат повишаването на глобалната температура до 1,5 градуса над 
прединдустриалните нива, точка - след която учените предупреждават, че светът ще бъде изправен пред тежки 
въздействия. 
„Трябва да слезем от върха, всъщност наполовина до нулата, в рамките на това десетилетие, ако искаме да удържим 
затоплянето до под катастрофалните 1,5C“, каза Майкъл Ман, климатолог от Университетът в Пенсилвания. „Имаше 
напредък в Cop26, но трябва да има много повече. И за да могат САЩ да извършат своята част, ние се нуждаем от 
климатичните разпоредби на амбициозния план Build Back Better и те да преминат Конгреса възможно най-скоро. 
Междувременно стана ясно, че и Германия е на път да пропусне своите екологични цели за 2022 г. Страната е изправена 
пред гигантската задача за климатичните цели заяви министърът на икономиката и климата Роберт Хабек. Той показа 
доклад, в който е описано как страната рискува да пропусне целите за вредните емисии до 2030 г., предаде агенция 
„Ройтерс“. 
За да постигне целта си за намаляване на емисиите CO2 до 65% спрямо нивата от 1990 г. до началото на следващото 
десетилетие, страната ще трябва да намали потреблението на енергия с 20-25%, се казва в доклада на министерството. 
Според Роберт Хабек Германия е "много изостанала" от целите си за климата за 2021 г. Страната планира да намали 
емисиите на въглероден диоксид, но вместо това те са се увеличили с 4%, каза той. По думите му до 2030 г. емисиите ще 
намалеят само с 50%, а поставените цели са за 65 на сто редукция. 
Припомняме, че в края на миналата година Германия спря три от своите атомни реактора, които произвеждаха 
беземисионна енергия. Страната ще спре и останалите си ядрени мощности до края на тази година и за постигане на целите 
си ще разчита основно на ВЕИ енергия и природен газ. 
Един от лидерите на Зелената партия настоя, че Германия трябва да бъде "по-ефективна и по-бърза" и "три пъти по-добра 
във всички области", за да компенсира закъсненията. 
"Задачата е голяма. Гигантска е", каза Хабек на пресконференция и допълни: "Успяхме да намалим емисиите с 15 милиона 
тона през периода 2010-2020 г., а от 2022 до 2030 г. трябва да ги намалим средно с 40 милиона тона годишно". 
Хабек заяви, че нов пакет за защита на климата ще влезе в сила през 2023 г., увеличавайки използването на вятърна и 
слънчева енергия, както и водородни технологии. Промените ще позволят на Германия да стане климатично неутрална до 
2045 г., прогнозира той. 
 
√ Инвеститорите изоставят златото в очакване на по-високи лихви 
Натискът върху котировките на скъпия метал се засилва на фона на изтичането на средства от ETF фондове върху 
благородни метали 
Миналата година нетният отлив от борсово търгуваните фондове (ETF) за злато беше 9 милиарда долара, което накара 
много анализатори да прогнозират значителен спад на инвеститорския интерес към благородния метал през настоящата 
2022 г. И когато това се случи, анализаторите предупреждават, че пазарът на злато е изправен пред по-сериозни пречки 
като по-високите лихвени проценти, които се готвят да въведат много централни банки, начело с Федералния резерв на 
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САЩ (Фед) като отговор на инфлационния натиск и по-силния долар, което се очаква да се отрази върху стойността на 
жълтия метал тази година. 
Негативните фактори за златото 
„Много от факторите, които обикновено са положителни за долара – по-строга политика на централната банка и намалени 
фискални стимули в САЩ, както и по-високи реални лихвени проценти – също действат негативно върху котировките на 
златото“, коментира в анкета за британския „Файненшъл таймс“ Марк Хефеле, главен инвестиционен директор в 
швейцарската банка UBS. 
Той очаква златото да падне до 1650 долара за тройунция до края на годината. Във вторник, 11 януари до обед, 
котировките на златото са 1 808.70 долара за унция (+0.55% спрямо затварянето на търговията на 10 януари), а на среброто 
– 22.640 долара за унция (+0.79%). 
По данни на „Файненшъл таймс“, в ETF, обезпечени със злато, има активи от 209 млрд. долара. Тези фондове се превърнаха 
в барометър на настроенията на инвеститорите към благородния метал. 
Златото достигна рекордно високо ниво от 2067 долара за унция през август 2020 г., но печалбите над 2000 долара бяха 
краткотрайни, и завърши миналата година на 1806 долара, което е спад от 12.6% от пика преди две години. 
Спадът на инвеститорския интерес беше основен фактор, който притискаше цените на благородния метал, въпреки че 
търсенето през последната година нарасна заради повишения пазарен интерес към златни бижута, кюлчета и монети, за 
промишлени приложения и покупки от централните банки. Но според Световния съвет за златото, поради отлива на 
инвеститорите от ETF, обезпечени със злато, физически жълтият метал е оценен на 173 тона злато през 2021 г. на стойност 
9.1 милиарда долара. 
Анализатори на американската банка JPMorgan прогнозират, че отмяната на "ултраадаптивната" парична политика от 
страна на централните банки тази година ще бъде "наистина мечи" фактор (понижение на цените) за златото, което ще 
доведе до стабилен спад на цените до средно 1520 долара за унция през последното тримесечие на 2022 г. 
Ед Морс, ръководител на анализаторския екип за суровините в американската банка Citi, очаква да се увеличи „натискът 
върху продажбите“ на златото, което ще доведе до по-нататъшно изтегляне от ETF на 300 тона тази година и още 100 тона 
през 2023 г. Citi прогнозира, че златото ще падне средно до 1685 долара за унция тази година и след това ще се понижи до 
1500 долара през 2023 г. 
Фактори в подкрепа на златото 
О друга страна, Морс защитава тезата, че раздутият държавен дефицит и огромното увеличение на публичния и частния 
дълг трябва да подкрепят златото. Но в същото време Citi прогнозира само 30% шанс за нов бичи пазар (на покачващи се 
цени), като златото ще достигне нов връх над 2000 долара за унция още тази година. 
Най-голям натиск от продавачите миналата година се усещаше в САЩ, където ETF за злато регистрираха нетно изтегляне 
на 201.3 тона злато за 10.8 млрд. долара. През 2021 г. пазарът в Обединеното кралство също отбеляза изтичане на 28.5 
тона злато за 1.5 млрд. долара. На развитите азиатски пазари, като Китай спадът на цените на златото доведе до приток 
към ETF за злато в размер на 14.8 тона на стойност 786.5 млн. долара. Търсенето на ETF за злато в Индия също се увеличава: 
инвеститорите са похарчили 595.3 милиона долара за придобиване на допълнителни активи от общо 9.3 тона злто. 
Американската финансова група State Street, която управлява най-големия в света ETF за злато, SPDR Gold Trust (GLD), 
очаква жълтият метал да възобнови възходящат тенденция на пазара през 2022 г. благодарение на повишеното търсене 
от бижутерийния, промишления и технологичния сектор най-вече в Китай и Индия. 
Както отбеляза Джеймс Стийл, анализатор за благородни метали в една от големите британски банки HSBC, ескалиращото 
геополитическо напрежение между САЩ и Китай или нови избухвания на насилие в Украйна или Казахстан може да 
предизвикат търсене на злато като актив безопасно убежище. 
„Казахстан е основен производител на петрол и по-високите цени на суровината подкрепят златото“, добави Стийл по 
повод продължителните протести в бившата съветска република. 
 
Мениджър 
 
√ Удължаването на бюджет 2021 мина на първо четене в парламента 
Удължаването на миналогодишния държавен бюджет до края на март мина на първо четене в пленарна зала с гласовете 
на депутатите от ИТН, ДБ, ПП, БСП. От ГЕРБ и ДПС гласуваха “въздържал се”, а от “Възраждане” - против. Част от депутатите, 
включително партийни лидери и председатели на парламентарни групи, карантинирани след Консултативния съвет по 
национална сигурност като Десислава Атанасова, Мустафа Карадайъ и Христо Иванов участват и гласуват онлайн в 
днешното заседание на парламента.  
С решението на практика се удължава действието на разпоредби от държавния бюджет, бюджета на здравната каса и този 
на държавното обществено осигуряване. Промени и предложения между двете четения обаче анонсираха от почти всички 
партии. 
Една от тях е свързана с коефициента за формиране на възнагражденията на личните асистенти на хора с увреждания. Ще 
предложим между първо и второ четене параграф 3 да отпадне, заяви шефът на бюджетната комисия Любомир 
Каримански. Така на практика ще е даде възможност коефициентът за формиране на възнагражденията на личните 
асистенти на хора с увреждания да стане 1.4. Законът ще влезе в сила с коефициент 1.4 от 1.1.2022 г., майките на деца с 
увреждания да бъдат спокойни, увери Каримански. 
ГЕРБ също ще предложи този параграф да отпадне, заяви бившата социална министърка Деница Сачева. 
ДПС ще направи предложения между двете четения, посочи и Хасан Адемов. 
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Забавянето на новата макрорамка поставя в риск от фалити общините, те са притеснени как ще посрещнат по-високите 
цени на ток и газ, отваря се дефицит в бюджетите им, включително по линия на финансирането на училища, болници и 
т.н., посочи Теменужка Петкова от ГЕРБ. За фалити на общински болници предупреди и проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ.  
По предложение на Любомир Каримански от „Има такъв народ” срокът за корекции от депутатите между първо и второ 
четене беше намален от седем на пет дни. От „Възраждане” настояха срокът да остане седем дни, тъй като според тях дори 
и той е недостатъчен. Предложението на Каримански обаче беше прието от народните представители.  
Припомняме, че проектът на Бюджет 2022 се очаква да бъде внесен в парламента до края на този месец и приет до март. 
В него ще бъдат отразени основните политики, заложени в коалиционното споразумение, а в средата на годината, 
бюджетът ще бъде актуализиран. 
 
√ Назначиха 6 нови областни управители, сред тях и на София 
Правителството прие решение, с което се назначават нови областни управители на областите София, Враца, Кюстендил, 
Плевен, Разград и Русе. Със същото решение се освобождават заемащите досега съответните длъжности.  
Иван Кючуков е новият областен управител на област София. Кючуков е машинен инженер с дългогодишен опит в частния 
сектор в сферата на автосервизното и следпродажбеното обслужване. 
Стефан Стефанов е назначен за областен управител на област Враца. Стефанов е юрист с дългогодишен опит като адвокат 
по граждански, наказателни и административни дела, освен това е работил в системата на училищното образование и в 
Съвета за електронни медии.  
За областен управител на област Кюстендил е назначена Катя Димитрова. Тя е юрист с дългогодишен опит като адвокат. 
Иван Янчев е назначен за областен управител на област Плевен. Янчев е юрист и магистър по специалност „Транспортен 
мениджмънт“, с опит в областта на правото, транспорта и логистиката, работил е в Регионалната инспекция по околната 
среда и водите (РИОСВ) - София, в областната администрация на Софийска област и в частния сектор. 
Деян Димитров е назначен за областен управител на област Разград. Димитров е юрист, доктор по „Право“, с опит в 
областта на морското право, в преподавателската и научно-изследователската дейност, работил е в Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“ и в частния сектор, от 2020 г. е адвокат.  
За областен управител на област Русе е назначен Анатоли Станев. Той е юрист с дългогодишен опит като адвокат в областта 
на гражданското, административното, търговското и корпоративното право, в периода 2007 - 2011 г. е общински съветник 
в Общинския съвет - Русе, а от 2020 г. е директор на РИОСВ - Русе.  
 
√ Кирил Петков: Правителството не работи под натиск, но съм готов на преговори с протестиращите 
Правителството не работи под натиск, зеленият сертификат не може да се отмени при нивата на заболеваемост в момента, 
но съм готов на преговори с протестиращите. Това заяви премиерът Кирил Петков в първа реакция на ескалиралият до 
сблъсъци и опит за нахлуване в парламента само час след началото си протест пред сградата на Народното събрание, 
организиран от партия "Възраждане" вчера.  
Той се включи онлайн в пряко предаване на bTV и заяви, че ако не е под карантина, още сега би отишъл при 
протестиращите, защото уважава правото на протест и самият той е участвал в демонстрации като гражданин. От думите 
му стана ясно, че карантината му ще приключи в края на тази седмица, тъй като имал поставена бустерна доза, а според 
променените правила, хората с бустер и отрицателен PCR тест имат право на отпадане на карантинирането в много по-
съкратен срок - след три дни от контакт със заразени. 
„Част от протестиращите не вярват в мерките, не вярват в COVID. Призовавам ги да излязат с 10 човека и след като изляза 
от карантината в петък – ще седна на разговор с тях за един нов модел за преодоляване на следващата вълна“, посочи 
Петков. 
Премиерът обясни, че е абсолютно здрав и няма никакви симптоми на коронавирус след КСНС, където стана ясно, че 
председателят на парламента Никола Минчев е с положителен тест. 
Петков все още не бе разговарял с вътрешния министър Бойко Рашков по повод протестите и затова не можа да отговори 
на въпрос знае ли дали има пострадали при опита за атака на парламента. По неофициални данни поне един полицай е 
ранен. В същото време служебният вход на Народното събрание е блокиран от протестиращи, които са застанали плътно 
до самата врата и стълбището, обградени от полицаи. Някои от тях обясняват, че вероятно ще бъде излъчена контактна 
група от 15 души, защото имало вече желание за разговори с депутатите вътре. 
Протестът бе предварително заявен, с разрешение за провеждане до 15.00 часа. 
 
√ Здравният министър се срещна с протестиращи и депутати от "Възраждане" 
Здравният министър Асена Сербезова прие контактна група за преговори, излъчена от протестиращите днес пред 
парламента срещу "зеления сертификат"и включваща и депутати от организатора на протеста ПП "Възраждане". Преди 
това голяма част от протеста пред Народното събрание се премести пред сградата на министерството на здравеопазването 
и площада на църквата "Света Неделя", блокирайки движението в района. Този път протестиращите бяха мирни и и 
апелираха към полицаите, охраняващи министерството, да свалят шлемовете в знак на солидарност, а техни водачи 
призоваха ако бъдат забелязани "провокатори с камъни или с бутилки" сред множеството да се подават сигнали към 
полицията.  
„Ваксинацията трябва да бъде доброволен акт и аз съм против задължителната имунизация срещу COVID-19”, заяви 
Сербезова по време на срещата. 
Никоя ваксина не предпазва на 100%. Действието на отделните ваксини е между 60 и 90, което означава, че на 30% от 
хората не им действа никаква ваксина, но на останалите 70 на сто ваксините пазят от тежко протичане", подчерта тя и 
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отново даде подробни разяснения за готвения нов противоепидемичен план. Основният критерии за въвеждане на мерки 
ще бъде заетостта на интензивните легла и недостигът на медицински персонал. „Това ще бъде ключово за нас. Системата 
не е блокирала, но тя на определени места и области се затруднява и затова понякога се налага да се спират плановите 
операции”, добави Асена Сербезова. Тя гарантира, че докато е на този пост няма да допусне ведомството да изготвя 
политики и решения под натиск или зависимости. 
Протестът, организиран от партия "Възраждане", който започна в 12 часа на обяд, трябва да приключи в 18 часа. Около 
13:30 ч. протестиращите се опитаха да щурмуват Народното събрание, дори успяха да пробият полицейския кордон и да 
удрят по вратите на централния вход на сградата. Опитът им да влязат вътре обаче не се осъществи. 
Около 15:00 часа имаше повторен опит да се щурмува Народното събрание като демонстрантите се преместиха от 
парадния към страничния вход. Напрежението отново ескалира и протестиращите започнаха да блъскат униформените, 
успяха да пробият полицейския кордон, който се намира в градинката между сградата на НС и Софийския университет и 
на няколко места успяха да премахнат и металните ограждения.  
Осем са пострадалите при сблъсъците полицаи, според нова информация от МВР. Четирима от тях са с натъртвания в 
областта на ребрата. Двама имат болки в областта на ребрата и един в областта на корема. Един униформен е получил 
задух по време на притискането от тълпата. 
Вътре в сградата на Народното събрание депутати от партия "Възраждане" се опитаха да освободят централния вход на 
парламента, за да влязат представители на протестиращите граждани. Зам.-председателят на НС Кристиян Вигенин, който 
замества болният от Covid-19 Никола Минчев, обаче отказа те да бъдат допуснати в сградата. А Националната служба за 
охрана барикадира входовете на парламента отвътре с маси.  
"Ако ние продължаваме да налагаме нови ограничения, сертификати и дискриминационни мерки ще стигнем дотам, че 
ще съсипем тотално нашата икономика, ще станем още по-бедни", коментира депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев. 
"Уважавам изключително много правото на протест на всички хора, но не разбирам защо хората трябва да влизат в 
парламента, като го разбият, при положение, че имат вътре депутати и те могат да изкажат тяхната гледна точка", каза 
Ивайло Мирчев от ДБ.  
 
√ Компенсации със задна дата за поскъпването на газа обеща енергийният министър 
Екипи на министерствата на енергетиката и финансите работят усилено, за да може компенсациите за природен газ към 
битови потребители и крайни клиенти да започват от и да включват и месец декември 2021 г. Това заяви министърът на 
енергетиката Александър Николов на брифинг във ведомството по повод готвените следващи мерки по компенсациите за 
цените в сектора. 
Структурата за компенсации заради поскъпването на газа, която ще бъде предложена, е 50 процента от ръста на цената, 
като за база се използва последното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цена за мегаватчас, 
която е 48,84 лева. 
Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова обясни, че помощта се изчислява като 50 процента от разликата 
между базата от 48,84 лева за мегаватчас, която е в регулаторното решение, и одобрената цена на обществения доставчик 
"Булгаргаз". Например, за януари цената на природния газ е 133,41 лева за мегаватчас, от тази стойност ще се извади 48,84 
лева и така, 50 на сто от това се равнява на 42,30 лева на мегаватчас, т.е това трябва да е сумата за подпомагане за месец 
януари тази година. За декември компенсацията та съответно е 26,77 лева за мегаватчас, посочи тя. 
Кога реално ще започне изплащането както и конкретните размери на обезщетенията обаче тепърва ще стане ясно. Всички 
компенсации подлежат на допълнително потвърждаване от Министерски съвет и от съответната нотификация от 
Европейската комисия, която все още не е подадена от наша страна. 
Министър Николов отново отправи критики към КЕВР и "Булгаргаз" като заяви, че е било възможно поскъпването за януари 
да е малко над 5 процента, а не 30 на сто, ако държавното дружество е търсело най-ниските цени в ролята си на обществен 
доставчик, а регулаторът е упражнявал контролните си функции над него. 
Той анонсира възможна промяна в структурата на компенсациите за скъпия ток за бизнеса. Николов припомни, че 
първоначалното предложение се изчисляваше като 75 на сто от разликата между базовата цена 185,59 лева за мегаватчас 
и реалната средномесечна борсова цена в сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за 
съответния месец, но не повече от 30 процента от реалната борсова цена. Това предложение сега може да се промени, 
защото очакванията за прекалено високи цени на тока за бизнеса, които бяха от порядъка на 750 лева за мегаватчас, не са 
факт и пазарът в момента се движи в по-ниски стойности, коментира той и допълни, че "това позволява министерството 
да бъде по-гъвкаво относно ограничението от 30 процента от реалната борсова цена." 
Затова таванът, който ще бъде предложен като структура, ще бъде 250 лева на мегаватчас, като тази промяна ще бъде 
валидна от януари. Тя също ще трябва да бъде потвърдена с ново решение на Министерски съвет и да получи нотификация 
от страна на ЕК. Тъй като пазарът се променя динамично, ще се прави преглед на цялата система, ще има срещи с бизнеса, 
както и с дружествата, които са под шапката на Българския енергиен холдинг, така че "да няма застрашена инвестиционна 
и ремонтна програма.", посочи още министърът. Ще се наблюдава и структурата на Фонда за сигурност на енергийната 
система, но засега ще се запази тази структура с таван от 250 лева на мегаватчас, допълни министър Николов.  
 
√ Цялото ръководство на БДЖ освободено от длъжност 
Бордът на директорите на "Холдинг БДЖ" е сменен, съобщиха от министерството на транспорта. Освободените от 
длъжност членове на Съвета са Маргарита Петрова-Кариди, Георги Друмев и Светломир Николов. Мотивите са свързани с 
лошо мениджърско управление, организационни пропуски и забавен контрол по изпълнение на ремонтните програми. 
До провеждане на конкурс, за нови членове са избрани Любомир Сяров, Петко Петков и Йордан Мирчев.  
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Промените са били предприети след извършен анализ на състоянието на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и дружествата „БДЖ-
Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, става ясно още от съобщението на ведомството. 
 
√ Правосъдното министерство: Да не се дава гражданство срещу инвестиции 
Министерство на правосъдието предлага получаването на българско гражданство от чужденци срещу инвестиции да 
отпадне. Това ще стане с приети от правителството изменения в Закона за българското гражданство, от който ще отпаднат 
два текста, предава БНР. До промените се стига след обстоен анализ на разпоредбите, е записано към мотивите. 
Анализът сочи, че кандидатствалите за гражданство у нас в периода 2013 - 2021 година са получили разрешение за 
постоянно пребиваване след направени вложения предимно в държавни ценни книжа на стойност над един милион лева 
или вложения над един милион лева в лицензирана кредитна институция. 
Към момента на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство обаче или на някой от следващите етапи 
в процедурата се оказвало, че инвестицията не е налична след извършена продажба на закупените ценни книжа. Така 
липсват реални инвестиции в българската икономика, не се откриват работни места. 
От правителството посочват, че в поредно свое писмо от юни миналата година Европейската комисия е изразила 
безпокойство от продължаващата у нас законова възможност да се придобива гражданство по натурализация в замяна на 
предварително определени плащания. 
 
√ Износът на страните от ЦИЕ расте, от Западна Европа спада 
Увеличение на дяловете на икономиките на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) на глобалния пазар отчитат 
експертите на Кофас - една от водещите компании в сферата на кредитното застраховане, управлението на риска и 
глобалната икономика. 
През 2021 г. делът на страните от ЦИЕ в световния износ на стоки се увеличава общо с 3,1 процента, а на държавите от 
Западна Европа бележи спад от 7,6 процента. Данните бяха представени по време на регионален уебинар на Кофас за 
състоянието на икономиките на страните от ЦИЕ 
Полша, Чехия и Словакия са първенците по износ, а при страните със спад вниманието е насочено най-вече към най-
голямата европейска икономика - Германия, която регистрира близо 7% понижение на експорта. 
Външното търсене е ключово за икономиките на държавите от ЦИЕ, отбелязват още експертите на Кофас. Износът на стоки 
в страните от региона остава висок, като в края на 2021 г. водещи са Румъния, Полша и Литва. По този показател България 
бележи спад през изминалата година. Делът на потреблението на домакинствата и износа спрямо номиналния брутен 
вътрешен продукт в страната е съответно 60 процента за потреблението и 50 процента за износа. За сравнение, по същия 
показател за Словакия експертите отчитат 90 процента дял на износа срещу близо 60 процента на потреблението на 
домакинствата. С това страната е първенец в региона, следвана от Унгария и Словения с почти 80 процента при износа и 
близо 50 процента за потреблението на домакинствата. 
Недостигът на компоненти за производство е основен проблем за промишлеността в региона и през последното 
тримесечие на 2021 г. като най-много страда секторът на електрониката, където са засегнати 90% от компаниите,  следван 
от автомобилната индустрия - 88 процента, и машиностроенето - 81 процента. За същите затруднения алармират компании 
от почти всички останали сектори - мебелното производство, метали, хартия и опаковки, текстил и дори стъклото. 
След икономическите турбуленции, предизвикани от глобалната пандемична криза и нарушенията във веригата за 
доставки в световен мащаб, експертите от Кофас очакват стабилизиране на ситуацията и намаляване на нарушенията във 
веригите за доставка през втората половина на 2022 г. Тяхната главна прогноза е за  плавно възстановяване. 
"Прогнозите ни са, че след леко икономическо забавяне в началото на годината, през втората половина на 2022 г. можем 
да очакваме подобряване на показателите не само на страните от ЦИЕ, но и в световен мащаб. Очакваме ръст в брутния 
вътрешен продукт на Индия с цели 8 процента, Испания с 6,7 процента, на Китай с 6,1 процента, Италия и Великобритания 
с около 5 процента. Това е добър знак за глобалната икономика. Следим ситуацията, която до голяма степен все още зависи 
от развитието на глобалната пандемична криза. Тази година обаче гледаме с надежда към стойностите на показателите, 
които следим", заяви Шиелевич. 
Кофас е компания със 75-годишен опит, която работи в сферата на кредитното застраховане, управлението на риска и 
глобалната икономика. Има 50 000 клиенти. Към 2020 г. в Кофас работят около 4450 души в 100 страни и е регистриран 
оборот от 1,45 милиарда евро, се припомня в съобщението. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа в очакване на данните за инфлацията в САЩ 
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в сряда, докато инвеститорите чакаха новите данни за инфлацията в 
САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,59 пункта, или 0,54%, до 485,67 пункта. Немският показател DAX се 
повиши с 63,41 пункта, или 0,4%, до 16 005,22 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст от 
57,32 пункта, или 0,77%, до 7 548,69 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 42,67 пункта, или 0,59%, до 7 226,05 
пункта. 
Акциите на френския доставчик на електрически компоненти Rexel поскъпнаха с 6,67% до върха на STOXX 600, след като 
компанията повиши прогнозата за финансовите си резултати през цялата 2021 г. 
Цената на книжата на британската рекламна компания S4 Capital се повиши с 6,16%, след като  тя обяви, че търговията за 
първите 11 месеца на фискалната й година е доста по-напред от очакваното. Компанията също така се съгласи на сделка 
за закупуване на групата за анализ на данни 4 Mile Analytics. 
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На дъното на европейския индекс на сините чипове се озова Phillips, чиито акции се сринаха с 13,95%, след като компанията 
излезе с предупреждение за печалбата през четвъртото тримесечие на фона на недостиг на части, увеличение на 
провизиите, изтегляне на продукти и по-високи разходи за доставка. 
Световните пазари чакат новите данни за инфлацията в САЩ, които ще разкрият повече информация за състоянието на 
най-голямата икономика в света и следващите действия на Федералния резерв. 
Очаква се индексът на потребителските цени да е нараснал през декември, като икономистите прогнозира увеличение с 
0,4% на месечна база и 7% на годишна база. 
Във вторник председателят на Фед Джером Пауъл зяави, че икономиката е в добро състояние, но в същото време се 
наблюдава и нужда от затягане на паричната политика, което вероятно ще доведе до увеличение на лихвите. Той обаче не 
обяви ускорена промяна в политиката спрямо това, което централната банка вече е сигнализирала. 
Ръст на САЩ 
Индексите на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения във вторник, след като Уолстрийт изглежда намери 
опора след трудното начало на годината, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа ръст от 183,15 пункта, или 0,51%, до 36 252,02 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 42,78 пункта, или 0,92%, до 4 713,07 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 210,62 пункта, или 1,41%, до 15 153,45 пункта. 
Американските акции започнаха годината колебливо на фона на повишението на доходността по-държавните ценни 
книжа. Във вторник обаче тенденцията се обърна, като доходността по 10-годишните облигации падна под 1,75%. 
„Повече от всичко, това е просто миг на отдих от екстремните разпродажби, които имахме от началото на годината“, 
коментира Джеф Милс, главен инвестиционен директор в Bryn Mawr Trust Wealth Management. 
„Мисля, че вероятно е преждевременно да казваме, че технологиите вече се възстановяват от дъното. Според мен това е 
просто ден на почивка след промяната в посоката на доходността“, добави той. 
Технологичните акции с голяма капитализация подкрепиха по-широкия пазар, като цените на книжата на Amazon, Apple и 
Nvidia се повишиха съответно с 2,40%, 1,68% и 1,52%. Акциите на Illumina поскъпнаха с цели 16,98 пункта, след като като 
компанията за геномно секвениране обяви прогноза за приходите през 2022 г. над очакванията на анализаторите. 
Акциите на Exxon Mobil поскъпнаха с 4,24%, след като цената на американския лек суров петрол премина прага от 80 
долара за барел. 
Във вторник председателят на Федералния резерв Джером Пауъл беше изслушан пред комисия в Сената като част от 
процеса по преназначаването му на поста. Пауъл заяви, чече очаква нормализираната верига на доставките да помогне за 
облекчаването на инфлационния натиск през 2022 г., но посочи, че Фед не се страхува да вдигне лихвите повече от 
очакваното, ако инфлацията остана висока. 
„Ако трябва да увеличим лихвите повече с времето, ще го направим. Ще използваме инструментите си, за да укротим 
инфлацията“, коментира Пауъл. 
Пазарните движения във вторник последваха рязък спад в понеделник следобед, при който Nasdaq изгуби около 2,7% от 
стойността си. От началото на годината Nasdaq се е понижил с 3,1%, като индексът на технологичните компании е на 5% 
под рекордното си ниво от ноември. 
Повишения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион се оцветиха в зелено в сряда, следвайки 
ралито на пазара в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
На пазара се отразиха и данните за инфлацията в Китай, като индексът на потребителските цени в страната нарасна с 1,5% 
на годишна база през декември. Това е спад в сравнение с ръста от 2,3% през ноември и е под прогнозата за увеличение с 
1,8%. 
„По ниската инфлация отваря пред правителството вратата за разхлабване на паричната политика. Вероятността от 
понижение на лихвите се увеличава“, коментира  Джъуей Джан, главен икономист в Pinpoint Asset Management. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 29,99 пункта, или 0,84%, до 3 597,43 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 34,59 пункта, или 1,42%, до 2 475,82 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng регистрира ръст от 663,11 пункта, или 2,79%, до 24 402,17 пункта. Акциите на Tencent, Alibaba, Meituan и JD.com 
поскъпнаха съответно с 4,52%, 5,89%, 9,33% и 11,05%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 543,18 пункта, или 1,92%, до 28 765,66 пункта. Цената 
на книжата на SoftBank се повиши с 6,03%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 45,1 пункта, или 1,54%, до 2 972, 48пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 48,8 пункта, или 0,66%, до 7 438,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 5,12 пункта, или 0,79%, до 645,59 пункта. BGBX40 се понижи с 0,78 пункта, или 0,53%, до 145,11 пункта. 
BGTR30 изтри 3,38% от стойността си, или 0,48%, достигайки до ниво от 695,77. BGREIT записа спад от 0,45 пункта, или 
0,28%, до 161,68 пункта. 
 
√ Турция добавя стимули и за бизнеса за конвертиране на депозитите в местна валута 
Турската централна банка реши да предостави стимули и за местните юридически лица, които преобразуват в турски лири 
банковите си депозити, които държат в чужда валута или злато, съобщи "Хюриет дейли нюз". Досега стимулите се отнасяха 
до физическите лица. 
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В писмено съобщение банката обяви, че инициативата, насочена досега към физическите лица, се разширява и спрямо 
юридическите. В рамките на схемата правителството се ангажира да покрие разликата в лихвите по спестяванията в лири, 
ако е по-ниска от тази на депозитите в чуждестранна валута за същия период, информира БТА. 
По отношение на юридическите лица обаче срокът на депозитите, които попадат в обхвата на схемата, се определя на шест 
месеца или една година. 
След въвеждането на схемата на 21 декември курсът на турската лира се повиши с почти 50 процента до 10,60 лири за 
щатски долар. По-късно обаче турската валута изгуби отново част от стойността си и вчера се търгуваше на курс около 13,85 
лири за долар. 
 
√ Инфлацията в САЩ се ускори до най-високото си ниво от 40 години насам 
Инфлацията в САЩ се ускори с най-високото темпо от близо 40 години през 12-те месеца до декември 2021 г, сочат данни 
на Министерството на труда, цитирани от Си Ен Би Си. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ нарасна със 7% на годишна база което е най-високото ниво на инфлация от 
юни 1982 г. насам. На месечна база повишението е с 0,5%. 
Този резултат е далеч над целевото ниво на Федералния резерв за годишна инфлация от 2%. 
Този резултат до голяма степен отговаря на очакванията на икономистите, които залагаха на повишение със 7% на годишна 
база и 0,4% на месечна. 
„Декемврийският Индекс на потребителски цени ще шокира някои инвеститори, тъй като не сме виждали толкова високо 
ниво от близо 40 години“, коментира Брайън Прайс от Commonwealth Financial Network. „Въпреки това резултатът бе 
очакван от много анализатори, като това се отрази в реакция на пазара на облигации, където доходността по по-
дългосрочните облигации се понижи през тази сутрин“, добави той. 
Основната инфлация, в която не влизат цените на храните и енергията, нарасна с 5,5% на годишна база и 0,6% в сравнение 
с ноември. Очакванията бяха за ръст на основната инфлация през декември с 5,4% в сравнение със същия месец на 
миналата година и 0,5% в сравнение с ноември. Това е най-високото равнище на основната инфлация на годишна база от 
февруари 1991 г. 
Наемите в страна се повишиха с 0,4% на месечна база и 4,1% на годишна. През миналият месец цените на употребяваните 
автомобили нараснаха с 3,5%, а тези на новите автомобили и камиони се повишиха – с 1%. 
Цените на храните се повишиха през декември с 0,5% на месечна база, като цените в магазините за хранителни стоки 
скочиха през 2021 г. с 6,5%, отбелязвайки най-солидно повишение от 13 години насам. 
Спад обаче се наблюдава при енергийните цени – с 0,4% на месечна база. На годишна база обаче има повишение от 29,3%, 
включително 49,6% при бензина. 
Членовете на Управителния съвет на Федералния резерв следят с внимание данните за инфлацията, като очакванията са 
централната банка да повиши лихвените проценти три пъти през тази година. 
 
√ Световните дивиденти се устремяват към нов рекорд 
Световните дивиденти се очаква през 2022 г. да достигнат нов рекорд и да надхвърлят 2 трилиона долара благодарение 
на икономическото възстановяване. Подобряването на икономическия климат е в световен мащаб, но Европа изостава, 
тъй като все още е под въздействието на пандемията. Това сочи проучване на компанията за финансова информация "Ай 
Ейч Ес Маркит" (IHS Markit), цитирано от БТА.  
Дивидентите в миннодобивния сектор най-вероятно леко ще намалеят тази година след рекордните им стойности през 
2021 г. Борсовите постижения може да станат по-умерени тази година, а последните бурни сесии на световните фондови 
борси предвещават по-силни колебания.  
По всичко личи, че кризата вече е преминала. Подхранвани от рекордните печалби на големите компании през миналата 
година, дивидентите за 2022 г. се очаква да надвишат с 18% предкризисното им равнище и да достигнат 2,094 трилиона 
долара, след силното им покачване до 1,97 трилиона долара през 2021 г.  
По изчисления на "Ай Ейч Ес Маркит" световните дивиденти тази година ще се увеличат с 6%, уточнява сингапурският в. 
"Бизнес таймс".  
В Азия и Тихоокеанския регион плащането на дивиденти обаче ще се свие от 23% миналата година до 3% през тази година.  
През 2022 г. азиатско-тихоокеанските компании ще увеличат дивидентите със 115 милиарда долара спрямо предковидния 
период до 633 милиарда. Очаква се тази година Хонконг да играе по-малка роля в сравнение с Китай и Тайван.  
Дивидентите в Австралия, Южна Корея и Тайван изглежда също ще бъдат благоприятствани от глобалната търговска 
конюнктура.  
В САЩ дивидентите ще се увеличат с 5,4% до 670 милиарда долара, теглени нагоре от големи платци като "Майкрософт" 
(Microsoft) и "Епъл" (Apple), както и други технологични компании. Големи предприятия от здравния сектор също ще 
допринесат за растежа на дивидентите тази година.  
За Европа "Ай Ейч Ес Маркит" прогнозира 5% увеличение, тласкано най-вече от Франция (75 милиарда долара) и Германия 
(64 милиарда долара). Дивидентите във Великобритания ще достигнат 130 милиарда долара и няма да спаднат под 
равнището им от 2019 г. (136 милиарда долара). 
Като цяло в света според Маркит банковият сектор ще бъде най-големият платец на дивиденти с очаквани 283 милиарда 
долара през тази година. Това е над 13,5% от всички прогнозирани плащания на дивиденти през 2022 г. 
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√ Шефът на Международната агенция по енергия упрекна Русия за газовата криза в Европа 
Директни упреци към Русия за газовата криза в Европа отправи изпълнителният директор на Международната агенция по 
енергия (МАЕ) Фатих Бирол, предаде Асошиейтед прес. Според него високите цени на газа и ниските нива за запълненост 
на хранилищата до голяма степен се дължат на поведението на държавния газов доставчик Газпром. 
Русия би могла да доставя поне с 30 на сто повече газ през съществуващите газопроводи, посочи на онлайн конференция 
ръководителят на 30-членната организация, базирана в Париж. Това би се равнявало на около 10 процента от 
европейското дневно потребление - почти колкото обемът, който според представители на сектора ще бъде необходим, 
за да се избегне голям недостиг в случай на по-студено от очакваното време. 
За разлика от други доставчици като Норвегия, Алжир и Азербайджан, които увеличиха доставките си за Европа, Газпром 
е намалил износа си за Европа с 25 процента през четвъртото тримесечие в сравнение със същия период на миналата 
година въпреки високите пазарни цени, изтъкна Бирол. Той подчерта, че по-ниските доставки на руски газ съвпадат със 
засилването на геополитическото напрежение около Украйна, но не пожела да потвърди тезата в журналистически въпрос, 
че Русия използва газа за политически натиск срещу Западна Европа.  
Руският президент Владимир Путин увери, че Газпром е изпълнил ангажиментите си по дългосрочните договори и обвини 
за високите спотови цени на газа в Европа да се премине към силно променливо краткосрочно пазарно ценообразуване. 
Освен това по думите му германски клиенти на газ препродават руски газ на Полша и Украйна, вместо да отговорят на 
нуждите на собствения си пазар. 
Подземните газохранилища са запълнени едва на около 50% от капацитета си в сравнение с исторически високите нива от 
70% миналата година по същото време и този недостиг е фактор за скокообразното поскъпване на синьото гориво. Това е 
търговска възможност, от която Газпром не се възползва, коментира Бирол и изтъкна, че именно Газпром е отговорен до 
голяма степен за ниските нива в газохранилищата, тъй като компанията е в основата на половината от дефицита на 
складирания газ, въпреки че притежава едва 10 процента от европейските складови мощности. 
"Несигурността около цените и доставките остава голяма, а по-голямата част от отоплителния сезон все още предстои", 
отбеляза Бирол. Той допълни, че доставките на втечнен природен газ с кораби помагат, но навременното им пристигане е 
ограничено от продължителното време, необходимо за транспорта. 
 
√ Глобалните инвестиции в нефт и газ ще растат тази година 
Инвестициите в нефт и газ в световен мащаб ще нараснат с 4% тази година в сравнение с 2021 г. и ще достигнат 628 млрд. 
долара, според анализатори на Rystad Energy. 
Анализът на Rystad Energy показва, че общите инвестиции в газ и петрол ще нараснат с 4% през тази година до 628 млрд. 
долара от 602 млрд. долара през 2021 г., пише БГНЕС. 
Съществен фактор за растежа е увеличението с 14% на финансирането за проучвания, добив на газ и производство на 
втечнен природен газ. Експертите отбелязват, че инвестициите в този сегмент ще нарастват най-бързо, като от 131 млрд. 
долара през 2021 г. ще достигнат 149 млрд. долара тази година. Същевременно нивото от 168 млрд. долара, достигнато 
преди пандемията, ще бъде достигнато едва през 2024 г. 
От своя страна инвестициите в добив и преработка на петрол ще се увеличат със 7% до 307 млрд. долара, докато 
инвестициите в преработка и транспорт ще намалеят с 6,7% до 172 млрд. долара. 
В регионален план анализаторите подчертават ролята на Австралия, където разработването на нови находища може да 
увеличи инвестициите с 33% през 2022 г., и Близкия изток, където финансирането на сектора ще се увеличи с поне 22%.  
 
√ Петролът поевтиня на фона на смесените данни за търсенето 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, съкращавайки печалбите от предходните две търговски 
сесии, заради несигурността по отношение на търсенето в краткосрочен план на фона на нарастващия брой на случаите на 
заразени с варианта Омикрон на коронавируса по света, пише Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време Брентът поевтиня с 0,24 долара, или 0,28%, до 84,43 долара за барел, след като предходната 
сесия напредна с 1,3%. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,23 долара, или 0,28%, до 82,41 долара 
за барел, следвайки ръст от 1,7% в сряда. 
Според данните на Администрацията за енергийна информация (АЕИ) на САЩ търсенето на гориво е намаляло значително 
заради Омикрон, като запасите на страната от бензин са се увеличили с 8 млн. барела през седмицата до 7 януари. 
Очакванията на анализаторите бяха за ръст от 2,4 млн. барела. 
„Търсенето на бензин беше по-слабо от очакваното и все още под предпандемичните нива. Ако това се превърне в 
тенденция, поскъпването на петрола няма да продължи“, коментира анализаторът на OANDA Едуард Моя 
Въпреки това, добави Моя, очакванията са въздействието на Омикрон да бъде краткотрайно. 
По-рано тази седмица пазарът се фокусира върху по-големият от очакваното спад на запасите от суров петрол и факта, че 
резервите са на най-ниското си равнище от октомври 2018 г. насам, което в сряда доведе до повишение на цените на 
Брента и американския лек суров петрол до най-високите им равнища от два месеца. 
„В действителност седмичният доклад на АЕИ не беше толкова оптимистичен. Въпреки че запасите от суров петрол паднаха 
с 4,8 млн. барела, това бе компенсирано от натрупването на запаси от рафинирани продукти“, коментират от Citi. 
 
√ Кристалина Георгиева: Ще трябва да се адаптираме към податлив на шокове свят 
Ще трябва да се адаптираме към „податлив на шок свят“. Това заявява в публикувано днес интервю за The National, 
основният англоезичен вестник в Близкия Изток управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева. 
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„Научихме се как да функционираме с пандемията около себе си, разположихме нашите учени, за да осигурим защита на 
хората си, сега сме по- ефективни с всяка [следваща] вълна, която идва, и ограниченията, които причинява, са по-
леки.” Кристалина Георгиева е оптимист, че въздействието на вируса ще бъде с по-малка тежест, но в същото време 
споделя, че има други опасения и „несигурност“. Приоритетите на МВФ за 2022 г. включват подпомагане на хората и 
страните да се справят с последиците от пандемията за трета година, посочва тя. 
Надявахме се да имаме повече инерция за възстановяване през тази година, но още през декември видяхме, че тази 
инерция отслабва, защото двата големи двигателя на растежа на световната икономика, САЩ и Китай, се забавяха, а след 
това ни удари Омикрон“, коментира още Кристалина Георгиева. 
Като проблем, който изисква по-сериозно внимание тя откроява достъпа до финансиране, въпреки че "фондът е готов да 
подкрепи тези, които се нуждаят от него." По време на тази криза предоставихме близо 170 млрд. долара финансиране на 
90 държави, направихме нещо забележително, което обедини членството за историческо разпределение на специални 
права на тираж от 650 млрд. долара, това е инжекция в рамото на глобалната икономика, обобщава Кристалина Георгиев  
Проблем в настоящия момент е и инфлацията, защото се отразява на населението и бизнеса и може да доведе до затягане 
на финансовите условия, отбелязва още управляващият директор на МВФ. „Очакваме до края на 2022 г., началото на 2023 
г., инфлационният натиск да отстъпи.”, казва тя. Кристалина Георгиева е „предпазлив оптимист“, че прекъсванията на 
веригата за доставки ще бъдат разрешени, така че да се облекчи инфлационният натиск и предупреждава, че 
други фактори, като „климатични шокове“, могат да окажат влияние върху цените на храните. 
 
Investor.bg 
 
√ САЩ и инфлационният страх 
Последният път, когато е имало толкова голямо увеличение на цените, е бил преди 40 години - в последната фаза на 
хиперинфлацията 
Всъщност в САЩ се очакваше ускорена инфлация. И все пак: след като в сряда беше публикувана ужасяващата цифра от 
седем процента за декември 2021 г., американските медии преминаха към много песимистичните тонове. Лагерът на 
твърдолинейните създатели на паричната политика, които настояват за бързо повишаване на лихвените проценти, набира 
сила. 
Всъщност последният път, когато е имало толкова голямо увеличение на цените, е бил преди 40 години - в последната 
фаза на хиперинфлацията, която през 1979 г. достига тринадесет процента. Президентът на САЩ Джими Картър назначи 
икономиста Пол Волкър за член на ФЕД, който незабавно повиши основния лихвен процент до 11%. 
Това накара Картър да се върне от Белия дом във фермата за фъстъци в Плейнс, Джорджия, през 1981 г. Salty Peanuts! След 
това на Волкър му се наложи дори да наложи 20-процентни лихвени проценти, преди постепенно да спечели битката и да 
бъде обявен за укротител на инфлацията. Историята не се повтаря, тя просто се усеща. 
„Цените се покачват и сега сме на етап, в който дори Фед е сериозно загрижен, че инфлацията се засилва", казва Даян 
Суонк, главен икономист в Grant Thornton, цитиран от Handelsblatt. Федералният резерв на САЩ (Фед) „е в панически 
режим. Това повишава риска от твърде голямо повишаване на лихвените проценти". Фед вече не предвиждала събитията, 
а ги следвала, заяви Суонк по американския канал CNBC. „Това е обезпокоително“. 
Експерти по капиталовите пазари, като главният икономически съветник на застрахователната група Allianz Мохамед Ел-
Ериан, отдавна критикуват председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, че подценява инфлацията. 
Инфлация от седем процента е „сериозна“, заяви Ел-Ериан в сряда. „Това засяга най-много по-уязвимите слоеве от 
населението и можеше да бъде избегнато. Вярно е, че заплатите също са се повишили, но далеч не толкова, колкото 
цените“, добавя той. 
Пауъл твърде дълго залагаше на това, че инфлацията е само временно явление, и сега трябва рязко да коригира курса си. 
„В миналото това винаги е водело до рецесия“, заяви Ел-Ериан още миналата година в интервю за Handelsblatt. 
По време на продължилото два часа и половина изслушване пред Конгреса на САЩ във вторник Пауъл подчерта, че иска 
да се бори с нарастващите цени с всички налични средства. И това ще се случи по три начина. 
От една страна, Фед вече е в процес на намаляване на покупките на облигации, което започна в началото на пандемията, 
за да подкрепи пазарите. Обратът в лихвените проценти може да настъпи още през март. 
Три до четири стъпки на лихвения процент 
На последната си среща през декември създателите на паричната политика сигнализираха за три повишения с по 0,25 
процентни пункта. Икономистите на Goldman Sachs очакват четири повишения на лихвените проценти. Джейми Даймън, 
главен изпълнителен директор на най-голямата банка JP Morgan Chase, смята, че може да има дори повече увеличения. 
От друга страна, балансът на централната банка, който е нараснал до почти девет трилиона долара, също трябва да бъде 
намален. „Той е значително по-голям, отколкото трябва да бъде“, уточни Пауъл във вторник. Той беше номиниран за втори 
мандат от президента на САЩ Байдън и Сенатът все още не е гласувал по предложението. 
„Убеден съм, че можем да постигнем ценова стабилност“, подчерта Пауъл. Според него това е важно, тъй като растежът 
на икономиката е най-силен при стабилни цени, а от това ще спечели и пазарът на труда. 
Люк Тили, главен икономист в Wilmington Trust, предполага, че инфлацията може да продължи да се повишава още 
няколко месеца, преди ръстът на цените отново да започне бавно да намалява: „Точният ход ще зависи и от пандемията и 
от това кога ще бъдат преодолени затрудненията по веригата на доставките“. 
Рязката промяна в стратегията на Пауъл многократно предизвика сътресения на пазарите през последните седмици. В 
сряда обаче инвеститорите се отърсиха от притесненията за инфлацията, като в началото на търговията в Ню Йорк 
индексът Dow Jones се повиши с 0,2%. В крайна сметка бенчмаркът на сините чипове напредна с 0,11% до 36 290,32 пункта. 

https://www.investor.bg/sasht/337/a/optimizmyt-okolo-vyzstanoviavaneto-naddelia-nad-inflacionnite-strahove-na-wall-street-343567/
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Широкият измерител S&P 500 отчете ръст от 0,28 на сто до 4726,35 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite 
записа повишение от 0,23% до 15 188,39 пункта. 
 
√ Мениджърите по света имат различни страхове за 2022 г. 
От пандемията, през киберсигурността до неуспех с действията за климата - много са опасенията за 
възстановяването и сътрудничеството 
Корпоративните ръководители от различни страни имат радикално различни страхове и тревоги за 2022 г. Според доклад 
на Световния икономически форум, публикуван във вторник, сред най-големите рискове се нареждат пандемията от 
COVID-19, балоните при активите, екстремните метеорологични условия, киберсигурността и други. 
Само 11% от респондентите смятат, че светът ще се характеризира с ускоряващо се глобално възстановяване към 2024 г., 
показват данните от проучването. Останалите 89% смятат, че краткосрочната перспектива е нестабилна и дори 
катастрофална. Общо 84% от респондентите изразяват негативни чувства за бъдещето, като са загрижени или притеснени. 
В доклада за глобалните рискове през 2022 г. се посочва, че „пандемията от коронавируса е виновна за вариациите в 
начина, по който икономиките се възстановяват“, както и че неравномерното разпределение на ваксините може да „счупи 
обществата и да разпали международното напрежение“. Това може да попречи на глобалното сътрудничество по 
въпросите на изменението на климата, киберсигурността и експлоатацията на Космоса, посочва се още в документа. 
Неравномерните траектории на възстановяване може да доведат до появата на различни приоритети и политики в 
момент, когато обществата и международната общност трябва да си сътрудничат, за да излекуват белезите от пандемията. 
В някои общества бързият напредък на ваксините, дигиталните скокове и връщането към растежа преди пандемията 
предвещават по-добри перспективи за 2022 г. и след това. Други могат да бъдат обременени с години, ако не и 
десетилетия, от борби за прилагане дори на първоначални дози ваксина, борба с цифровото разделение и намиране на 
нови източници на икономически растеж, посочва се в доклада. 
Най-сериозното предизвикателство от пандемията е икономическата стагнация. Макроикономическата перспектива 
остава слаба, като се очаква световната икономика да бъде с 2,3% по-малка до 2024 г., отколкото би била без пандемията. 
Цените на суровините, инфлацията и дългът се покачват както в развитите, така и в развиващите се страни, подчертават 
експертите. 
Каролина Клинт, лидер по управление на риска в застрахователния брокер Marsh и съавтор на доклада, коментира, че 
темата на документа е „разминаване“, отразено в многото различни възгледи на 12 хил. ръководители от 124 страни, които 
са анкетирани за изготвянето на доклада. „Перспективите пред глобалната икономика са много несигурни и това се вижда 
от отговорите тази година – те са фрагментирани“, посочва тя. 
Докато мениджърите от Австралия, Великобритания и Нова Зеландия казват, че най-голямото им притеснение е 
киберсигурността, основните притеснения на лидерите на други страни са различни - от балоните при активите до 
екстремните метеорологични явления, неуспех на действията по отношение на климата, пандемията и геополитическите 
сблъсъци. 
Базираният в Швейцария мозъчен тръст обикновено използва този годишен доклад като завеса за срещата на върха на 
световния елит в Давос. Форумът наскоро беше отложен за втора година заради пандемията от коронавируса. 
Проучването идентифицира най-голямото безпокойство на австралийските бизнес лидери – това е киберсигурността, 
следвана от екстремни метеорологични явления, неуспех на действията по отношение на климата и инфекциозни 
заболявания. 
Киберсигурността заема челно място сред притесненията на британските и новозеландските ръководители. Повечето 
мениджъри от Европа посочват неуспеха на действията за климата като риск, който ги тревожи най-много. 
Японските ръководители се притесняват най-много от продължителната икономическа стагнация, а корейците – от 
спукването на балона на активите. Индийските ръководители се опасяват най-много от скъсване на междудържавните 
отношения, а американските корпоративни ръководители изразяват най-силна загриженост отново за балона при 
активите. 
За китайските корпоративни ръководители най-голяма грижа са екстремните метеорологични явления, но неуспехът на 
действията за климата заема едва 23-то място в тяхната класация на рисковете. 
Клинт изразява изненада, че мениджъри от повече страни не са се присъединили към Австралия и не са поставили 
киберсигурността на или близо до върха на списъка. „Киберзаплахите се увеличават по-бързо от способността ни 
ефективно да ги предотвратяваме и управляваме и това е наистина, наистина тревожно“, казва тя. 
Световният икономически форум отваря и нова глава за рисковете пред световната икономика, като добавя дейностите в 
Космоса. Броят на спътниците може да се увеличи повече от шест пъти през следващите десетилетия, което създава риск 
от сблъсъци и от още милиони опасни отломки. „Планетата всъщност е заобиколена от плаващо сметище от човешки 
космически отпадъци – изхвърлени части от ракети, счупени спътници, и те се движат около земята с около 17 хил. мили в 
час“, казва Клинт. 
Сблъсъци и щети от отломки могат да нарушат сателитно зависими услуги, като навигация, финансови трансакции и 
предаване на данни, посочват експертите в документа. Съществува и риск от увреждане на озоновия слой и ефект на 
пеперудата от емисии на черен въглерод и възможни промени в полярния струен поток. 
„Повишената експлоатация на тези орбити крие риск от задръствания, увеличаване на отломките и възможност от 
сблъсъци в сфера с малко управленски структури за смекчаване на новите заплахи“, казва се в доклада. 
Световният икономически форум организира проучване сред повече от 900 свои заинтересовани страни – бизнес лидери, 
учени, неправителствени организации и бюрократи, които посочват космическото пространство, наред с изкуствения 
интелект, като две от областите, в които международното сътрудничество е най-слабо развито. 
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Що се отнася до пандемията, респондентите отбелязват, че рисковете за обществото и околната среда се влошават най-
много от началото на пандемията, като „ерозията на социалното сближаване“ и „кризата на поминъка“ заемат първите 
места. Други рискове са дълговите кризи, цифровото неравенство и реакцията срещу науката. 
 
√ 385 млн. фермери се разболяват заради пестициди всяка година 
Селскостопанските работници и дребните фермери са особено засегнати 
Според нов доклад на екологични групи в Германия нарастващата употреба на пестициди е в основата на екологични щети 
в целия свят, съобщава „Дойче веле“. 
"С този проблем се сблъсквате навсякъде – в селското стопанство, здравеопазването, загубата на видове и замърсяването 
на водите", казва земеделският инженер Сюзън Хафманс от Мрежата за действие срещу пестицидите в Германия, която 
играе водеща роля в разработването на доклада "Пестициден атлас". 
Заедно със свързаната със зелените организации фондация "Хайнрих Бьол", германския клон на екологичната група 
"Приятели на Земята" и международния месечен вестник "LE MONDE diplomatique" докладът беше представен и 
публикуван днес в Берлин. В неговите 50 страници се описват вредните последици от бизнеса с пестициди за милиарди 
долари. 
Отровени земеделски производители  
Според неотдавнашно проучване, публикувано в списание "Public Health", 385 млн. души в селското стопанство се 
разболяват от остри отравяния с пестициди всяка година. 
След отравяне селскостопанските работници и фермерите съобщават за симптоми, които варират от чувство на слабост и 
главоболие до повръщане, диария, кожни обриви, нарушения на нервната система и припадък.  
В тежки случаи отказват сърцето, белите дробове или бъбреците. Според проучването, в което не са отчетени смъртни 
случаи от самоубийства, свързани с пестициди, около 11 000 души в селското стопанство умират от остри отравяния всяка 
година. 
Селскостопанските работници и дребните фермери в глобалния Юг са особено засегнати от отравяния с пестициди. Според 
проучването в Азия има около 256 милиона остри отравяния с пестициди, в Африка - 116 милиона, а в Латинска Америка - 
около 12,3 милиона. В Европа цифрата е много по-малка - 1,6 милиона. 
"Виждаме, че 44% от всички работници в света претърпяват поне едно отравяне годишно“, казва Хафманс, „а в някои 
страни те са много повече. В Буркина Фасо например 83% от селскостопанските работници се разболяват поне веднъж от 
пестициди“. 
Това са само острите отравяния, каза тя, като добави, че степента, в която те се случват, е показател за хронично 
дългосрочно излагане, което след това на свой ред е свързано със съвсем различни хронични заболявания. 
Атласът изтъква няколко причини за значително по-големия брой отравяния в страните от глобалния Юг. Първо, там се 
пръскат много опасни пестициди, включително някои, които са забранени в Европа. Освен това много дребни 
производители там не носят защитно облекло и са слабо информирани за опасностите. 
"В някои случаи пестицидите просто се пълнят в малки пластмасови торбички или бутилки от търговците, без етикети, без 
инструкции за безопасност как да се използват и без предупреждения", казва Хафманс. "Тогава винаги има неволни 
отравяния, защото пестицидът се използва неправилно или някой взема бутилката, мислейки, че в нея може би има сода". 
Според Атласа по-малко от 30% от дребните земеделски производители в Гана носят ръкавици, очила и предпазни 
средства за устата или носа при работа с пестициди. В Етиопия само 7% от земеделските стопани са запознати с 
предупреждението за миене на ръцете след използване на пестициди. 
Пестицидите увеличават риска от рак 
Пестицидите могат да се разпространяват от вятъра на стотици километри и се намират в реките и подпочвените води. Те 
могат да убиват насекоми, птици и водни животни, а остатъците от тях често се откриват в храната. 
Убиецът на плевели глифозат, който е най-широко използваният пестицид, е сред най-известните. През 2015 г. 
Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира глифозата като "вероятно канцерогенен", твърди 
цитираният от БГНЕС доклад. Научно метаизследване от 2019 г., проведено от Вашингтонския университет, също 
установява повишен риск от злокачествени тумори на лимфните възли от глифозат. 
Пестицидите са свързани и с астма, алергии, затлъстяване и нарушения на ендокринните жлези, както и със спонтанни 
аборти и деформации в особено замърсени региони. 
"Проучванията показват и връзка с болестта на Паркинсон, диабет тип II или някои видове рак", казва Хафманс. 
Продажбата на пестициди е доходоносна 
Продажбата на пестициди е доходоносна. Четирите най-големи производители - Syngenta, Bayer, BASF и Corteva - са 
генерирали продажби в размер на 31 млрд. евро (35 млрд. долара) през 2020 г., според Атласа. През последните години 
световните продажби на пестициди нарастват средно с 4% годишно. 
По правило обаче компаниите не плащат за вредите, нанесени на здравето и околната среда, освен ако не бъдат изправени 
пред съда. В САЩ 125 000 души, които са пръскали с пестицида раундъп с активна съставка глифозат и са се разболели 
тежко, съдят Bayer. Компанията вече е платила на някои от ищците, а в баланса на Bayer са заделени около 10 млрд. евро 
за компенсиране на щетите. 
Въпреки тези случаи Bayer и други компании продължават да продават силно токсични пестициди, включително такива, 
които са забранени в ЕС, тъй като са опасни. В момента производителите на пестициди търсят също ново разрешение за 
глифозат в ЕС, въпреки че той трябва да бъде забранен в блока от 2024 г. 
Движения за селскостопанска революция 
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Групите за защита на околната среда настояват за отказ от химически пестициди. 30-те автори на Атласа използват статиите, 
за да подчертаят политиките, които биха могли да намалят тяхното въздействие. 
"През последните две десетилетия Шри Ланка доказано е спасила почти 10 000 човешки живота чрез забрана на опасните 
пестициди", казва Хафманс. В Индия "някои региони там вече оперират напълно или до голяма степен без пестициди. Това, 
от своя страна, насърчава подражанието в други региони". 
Според представително проучване, проведено в Германия за целите на Атласа, мнозинството от хората на възраст между 
16 и 29 години искат земеделие, което опазва водата, почвата и насекомите, произвежда справедливо без генно 
инженерство и пестициди и използва естествен контрол на вредителите. Проучването установява, че 63% от анкетираните 
биха всички пестициди да бъдат забранени до 2035 г., а фермерите да получат подкрепа за преминаване към екологично 
производство.  
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 януари 
София 

- От 09.00 ч. в Народното събрание ще се проведе пленарно заседание. 
- От 9.00 ч. в официалната страница на вицепремиера Гроздан Караджов във „Фейсбук“ ще бъде излъчено на живо 

работно заседание за развитието на стратегическите инфраструктурни обекти и за новата програма за ремонт на 
пътищата, в което ще участват ръководствата на Агенция „Пътна инфраструктура“, включително директорите на 
дирекции, на Института по пътища и мостове и на „Автомагистрали“ ЕАД. 

- От 10.00 ч. чрез платформата CISCO Webex Meeting ще се проведе заседание на Столичния общински съвет. 
- От 11.00 ч. в комплекс „Царски зали“ на Военната академия „Г. С. Раковски“ ще бъде подписано споразумение по 

Национална научна програма „Сигурност и отбрана“. 
- От 14.30 ч. в зала 132 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще се проведе заседание 

на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество 
- От 14.30 ч. в зала 3 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще се проведе заседание на 

Комисията по земеделието, храните и горите. 
- От 14.30 ч. в зала „Запад“ в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2 ще се проведе заседание на 

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

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

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

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. 
- От 15.00 ч. в зала 130 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще се проведе заседание 

на Комисията по здравеопазването. 
- От 15.30 ч. в зала 4 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще се проведе заседание на 

Комисията по превенция и противодействие на корупцията. 
- От 16.00 ч. в зала „Изток“ в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2 ще се проведе заседание на 

Комисията по туризъм. 
*** 
Бургас. 

- От 14.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Областния съвет по здравеопазване във връзка с усложнената 
епидемична обстановка. 

*** 
Пловдив. 

- От 9.00 ч. в сградата на Общинския съвет ще се проведе сесия, която ще ще бъде закрита за граждани. 
*** 
Русе. 

- От 15.00 ч. в Областната администрация ще се проведе брифинг на областния управител Борислав Българинов 
след заседание на Областния оперативен щаб. 

*** 
Свищов. 

- От 15.00 ч. в зала №1 на Общината ще бъдат оповестени победителите в три конкурса, посветени на Алеко 
Константинов, а от 17.30 ч. в Градската градина ще се състои общоградско поклонение пред паметника писателя 
по повод 159 години от рождението му. 

*** 
Сопот. 

- От 11.00 часа в Западния парк пред паметната плоча, посветена на посрещането на руските войски, ще се проведе 
церемония по отдаване на почит и поднасяне на цветя по повод 144 години от Освобождението града. 

*** 
Стара Загора. 
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- От 10.30 ч. в храм „Света Троица“ ще бъде отслужена заупокойна молитва по повод 144 години от повторното 
Освобождение на Стара Загора ще бъдат отбелязани в града. 

- От 18.30 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ ще бъде открит Менар Филм Фест Стара Загора. 
*** 
Шумен. 

- От 18.35 ч. в концертна зала „Проф. Венета Вичева“ ще св проведе концерт с участието на млади виртуози от класа 
по цигулка на Благородна Танева. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Животът онлайн спря от влизане в доброволна казарма половината кандидати 
в. Монитор - Оформят онлайн учениците с по-тежки изпити 
в. Монитор - Кабинетът готви нов пандемичен план 
в. Монитор - Антиваксъри опитаха да щурмуват парламента 
в. Телеграф - Търсят загубени в планината без GPS 
в. Труд - "Промяната" се уплаши от народа 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ДПС ще прави ремонт на конституцията, засега мълчи какво променя 
в. 24 часа - Домакинствата на газ с 26,77 лв. на мегаватчас компенсации за декември и 42,33 лева за януари 
в. 24 часа - Рестарт за "Струма", връща се вариантът с тунел през с дефилето 
в. Монитор- Проверяват 2426 язовира най-опасните са 1 374 
в. Труд - Новата власт назначава повече, отколкото уволнява 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Симеон Дянков, финансист: След 6 месеца ще сме в друга политическа ситуация, ако инфлацията не бъде 
овладяна 
в. Монитор - Виктор Божинов, режисьор: Порочните практики в българското кино продължават 
в. Телеграф - Румен Радев, Асоциация на индустриалния капитал в България: Стоките поскъпват въпреки компенсациите 
в. Труд - Даниел Митов, зам. - председател на ГЕРБ, бивш външен министър пред "Труд“: Трябва да има натиск от САЩ и 
ЕС и върху Скопие 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Хубава работа, ама балканска 
в. Телеграф - Кашата в Българското кино не се оправя, а се задълбочава 
в. Труд - Ало, властта - защитете правата и достойнството на българите 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Стратегии и решения в пандемията – представителят на Световната здравна организация за България д-р Скендер 
Сила. 

- Предизвикателствата пред управлението – депутатът от „Продължаваме промяната“ Настимир Ананиев. 
- Законодателните инициативи на ДПС и мерките в енергийната криза – гост - Рамадан Аталай. 
- Как ще изглежда Борисовата градина и ще има ли нов стадион на ЦСКА в нея – главният архитект на София Здравко 

Здравков. 
Нова телевизия, „Здравей  България” 

- Опит за щурм в парламента. Какво постигна организираният от партия „Възраждане” протест срещу зелените 
сертификати, как се справиха властите и как ще продължи диалогът между партиите? 

- За протеста, мерките и фалшивите сертификати – разговор с психиатъра Цветислава Гълъбова, юриста Антония 
Петрова-Батикова, експерта по медицинско право Мария Петрова и пулмолога Петър Чипев. 

- Ръст на затлъстяването при децата през последната година. Как пандемията се отрази на здравето на най-малките 
– отговорите в „На твоя страна”. 

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

 

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

